
 البحث اسمالرباعً االسمالتسلسل

 الطبٌعً اللوغارتٌمً التوزٌع معالم تقدٌراثٌر عادل رحٌم نعمة1

spssال حزمة بااستخدام المتعدد الخطً االنحدار تحلٌلافنان احمد سلوم اسماعٌل2

 عملً تطبٌق مع العبور تنظٌم المضافه للتجارب االحصائً التحلٌلامانً سالم كامل عاكول3

 العراق فً السكري مرضى بااعداد للتنبؤ وجٌنز بوكس نموذج مقارنةامٌر عودة شعٌوط راشد4

تبارك احمد غنً محمد5

 العراق فً الحرارة بدرجات التنبؤ برنامجqse  ٌااستعمال االسً التمهٌد نماذج تطبٌقتقى حسٌن رشك شذر6

 العراق فً النفط بااسعار للتنبؤ التكاملٌةARIMA نموذج فً نموذج افضل اصدارجعفر كاطع دوٌر علوان7

واالقتصاد االدارة لطلبة العلمً المستوى على الذاتٌة االسباب الاثر احصائٌة دراسةجٌالن عوفً هرٌو دخٌل8

 الثانٌة الدرجة من التباٌن لتحلٌل فرٌدمان اختبار استخدامحسن صبري خلف منصور9

 والتوكٌدي االشتكشافً العاملً التحلٌل اسلوب بااستخدام االحصائٌة البٌانات تحلٌلحسٌن ٌاسر ربٌع شول10ً

 االحصائٌة البٌانات فً الخطً التعدد مشكلة دراسةرحٌم كامل شٌحان شكبان11

 للثاثٌر احصائٌة دراسةرضا حسان شكاحً كٌطان12

 الزمنٌة والسالسل السكري مرضزهراء عالء راضً ٌعكوب13

 البانات توفٌق جودة تحلٌل فً كاي مربع اختٌار بٌن مقارنة دراسةزهراء قاسم دوازة دٌان14

 النقل مشكلة حل فً العملٌات بحوث دورزٌنب علً محسن عبٌد15

 واالقتصاد االدارة لطلبة العلمً المستوى علً الذاتٌة الدافعٌة االسباب الاثار احصائٌة دراسةسارة طاهر خضٌرجوٌح16

 االولى الدرجة من التباٌن لتحلٌل كوسكال اختبار استخدامشٌماء حمٌد نعمة حافظ17

 واالقتصاد االدارة لطلبة العلمً العلمً المستوى على التربوٌة االسباب الاثر احصائٌة دراسةصالح مهدي اٌلٌوي مهٌدي18

 مٌسان محافظة فً السكري بمرض المصابٌن بااعداد التنبؤضٌاء سلٌم حسٌن سلمان19

c الكبد بفٌروس المصابٌن المرضى بااعداد التنبؤ فً الزمنٌة السالسل استخدامعباس قاسم جابر ناه20ً

 زالمتانه االجهاد لنموذج لوسٌل توزٌع معولٌة تقدٌرعبد السالم محمد مشحوت21

والتطبٌق المفهوم المتعدد الخطً االنحدارعبد هللا مانع بحلوس عطٌة22

 حاسوبً برنامج مع رابنسون- نٌوتن بطرٌقة الالخطٌة للمعادالت العددي التحلٌلعزٌز ٌسر جار هللا عزٌز23

 العملً التطبٌق مع الرسم بطرٌقة الالخطٌة للمعادالت التقرٌبٌة الجذور مواقع تحدٌدعلً جمٌل خلف ضاٌف24

 العراقً للفرد القومً الدخل على المؤثرة العواملعلً شالكة محمد حمزة25

والمتعدد البسٌط الخطً االنحدار لدراسة االحصائً التحلٌلعلً شمو عبدال علو26

 عملً تطبٌق مع لسبٌرمان البرت ارتباط معامل اختٌار مفهومغزوان فالح حسن لفتة27

 الزمنٌة السالسل بااستخدام واسط لمحافظة الشهرٌة الكهربائٌة الطاقة بااحمال التنبؤفاتنة معزز محمود عبد28

 الالمعلمً االسلوب بااستخدام االحصائً التحلٌل بٌانات مالئمة مدى اختبارفاضل عباس فاضل عواد29

 العامة الصحة مجال فً عملً تطبٌق مع البسٌط الخطً االنحدار تحلٌلفاطمة عبد النور راض30ً



المتعدد الخطً االتحدار تحلٌل بااستخدام مٌسان محافظة فً الدم ضغط الارتفاع المصابٌن بااعداد التنبؤكرار صباح درٌول منات31ً

 الخطً االنحدار بااستخدام القطط بداء االصابة على العمر تأثٌركرار صباح عٌدان عل32ً

عملً تطبٌق نع للتنبؤ وجنكٌز بوكس نموذج استخداممحمد كرٌم خلٌف سمٌر33

مصطفى حامد مهدي34

 الزمنٌة السالسل استخدام خالل من واسط محافظة فً الكهرائٌة الطاقة من المستهلكة بالكمٌات التنبؤمصطفى رٌاض جمٌل سعٌد35

( عملً تطبٌق) الغربً علً فً الكهرائٌة الطاقة من المستهلكة بالكمٌات التنبؤمنتظر احمد جابر مرهج36

( عملً تدبٌق) واسط مرورمحافظة حادث بوفٌات للتنبؤ ججنكٌز بوكس نماذج استخدامنور فاضل حسن سدخان37












































