
جامعة واسط 
مركز الحاسوب والمعلوماتية 

إستمارة التقديم إلنشاء موقع الترون للتدريسيين 
رقم اإلستمارة : 13359

لجامعة واسط وه الرسم ترونللتدريسيين ضمن الموقع االل ترونموقع ال أنشأت هذه االستمارة لغرض الحصول عل
خاضعة لتعليمات النشر ف الموقع االلترون والمعلومات ادناه رسمية ويمنح من خاللها التدريس الحق لمركز الحاسوب
بنشرها واستخدامها وفق السياقات الرسمية .... يمنم التواصل أكثر مع مركز الحاسوب والمعلومات من خالل البريد

cci@uowasit.edu.iq تروناالل

مدرس مساعد اللقب العلم أحمد مهدي صالح اإلسم الثالث واللقب

تدريس ف كلية االدارة واالقتصاد المنصب واللية كال هل ترغب بنشر رقم الموبايل؟

amahdi@uowasit.edu.iq ترونالبريد اإلل

السيرة الذاتية
تولد :‐ بغداد 1976

حاصل عل شهادة الماجستير ف العلوم االحصائية ‐ الجامعة المستنصرية 2005
 

البحوث والمؤتمرات
1-‐ تاثير معلمت الموقع والقياس ف التقديرات الحصينة للجرعة المؤثرة الوسيطة ف التجارب الحياتية ثنائية االستجابة ‐

مجلة الغري للعلوم االقتصادية ‐ البصرة 2007
2- مقارنة لبعض الطرائق المقلصة الخطية واالخطية لتقدير مصفوفة التباين والتباين المشترك ذات االبعاد البيرة ‐ مجلة

كربالء للعلوم االقتصادية ‐ كربالء 2014
3-استخدام الدوال المثلثية لتطوير مقدر مقلص لتقدير مصفوفة التباين والتباين المشترك ذات االبعاد البيرة ‐ مؤتمر

االحصائيين العرب ‐ القاهرة 2015
‐ البيانات عالية االبعاد مع تطبيق عمل 4- استخدام الطرق المقلصة الالخطية لتقدير مصفوفة التباين والتباين المشترك ف

مجلة الوت للعلوم االقتصادية واالدارية ‐ الوت 2016
5- تطوير مقدر مقلص لتقدير مصفوفة التباين والتباين المشترك ذات االبعاد البيرة باستخدام الدوال المثلثية الزائدية ‐

مجلة كربالء للعلوم االقتصادية ‐ كربالء 2016
‐ مع تطبيق عمل لة االرتباط الذاتلمصفوفة التباين والتباين المشترك بوجود مش 6-التقدير المقلص الحصين والخط

مجلة الوت للعلوم االقتصادية واالدارية ‐ الوت 2016

 

األنشطة والمؤلفات
مؤتمر كربالء الدول للعلوم االقتصادية واالدارية 2014

مؤتمر االحصائيين العرب ‐ القاهرة 2015



دورة طرائق التدريس الحديثة 2016
 

  

• أتعهد بصحة المعلومات أعاله وخالفه أتحمل كافة التبعات القانونية والجله وقعت

أ . د . عبد الرزاق أحمد النصيري
رئيس جامعة واسط

مصادقة عميد اللية

  
 
 

 التدريس
أحمد مهدي صالح

مدرس مساعد
تدريس ف كلية االدارة واالقتصاد
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