
السنةالقسم/ الكلية الجامعةاسم الطالباسم االطروحةت

1
ي تقدير معلمات توزي    ع ويبل المختلط 

 
تطبيق عىل رسعة / ايجاد الخوارزمية الكفوءة ف

ي العراق
 
الرياح ف

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي نارص حسي  

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادغياث حميد مجيدتحديد افضل اسلوب تمهيدي حصي   لتقدير انموذج انحدار المعلمي مع تطبيق عمىلي2

3
ي معمل اسمنت 

 
ي نماذج السيطرة عىل الخزين وتطبيقها ف

 
معالجة البيانات الشاذة ف

السماوة
2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسي   شاكر رزاق

4
ي العراق 

 
ي تحليل المركبات الرئيسية للناتج المحىلي االجمالي ف

 
استخدام الدوال اللبية ف

2011-1990للسنوات 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادامي  عىلي عبود

5
استعمال نماذج بوكس وجينكي   للتنبؤ بكمية االنتاج لبعض المنتجات النباتية 

ي محافظة بغداد
 
والحيوانية ف

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرباب عىلي عبد الرحمن

6
ي بعض مناطق الوسط 

 
استعمال بعض نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بمحصول الرز ف

ي العراق
 
والجنوب ف

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعدوية حسن يوسف

ي جنوب العراق7
 
ي التنبؤ بمحصول الحنطة ف

 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهالء سعدون شكراستخدام نظم المعلومات الجغرافية ف

8
ي مجال تلوث الهواء 

 
ة الثقة لنموذج االنحدار الالمعلمي الرتيب وتطبيقها ف تقدير فير

لمدينة بغداد
2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداسماء نجم عبدهللا

9
ي الخطي وغي  الخطي ذي الرتب 

ر
ي االنحدار الذات

 
بعض طرائق التشخيص والتقدير ف

الدنيا
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادفراس احمد محمد

10
استعمال بعض النماذج االحتمالية المنفردة والمركبة المبتورة لتحديد خصائص 

كة التامي   العراقية ي رسر
 
التعويضات الصحية ف

2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادثائرة نجم عبد هللا

2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعطاف ادوار عبد االحدتقديرات المعولية للتوزي    ع االسي بمعلمتي  11

12
ي العراق 

 
ي تصنيف القرى المنتجة للمحاصيل الشتوية ف

 
استخدام التحليل العنقودي ف

ة من  2014-2005للفير
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادايمان احمد ياسي  

ي العراق للمدة 13
 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحميدة خض  ابراهيم2011-2003تقدير العالقات التوازنية بي   الودائع واالئتمان النقدي ف

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادبراء خليل ابراهيمتقدير دالة االنتاج لبعض الصناعات التحويلية14

ح/ قسم االحصاء / كلي          ة االدارة واالقتص                            اد 



ي العراق15
 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنور كمال عبد الكريمالعوامل المؤثرة عىل انتاج بعض المحاصيل الحقلية ف

ة 16 2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادشيماء محمد احمد2014-2003تاثي  تغي  اسعار النفط عىل موازنة العراق العامة للفير

17
ونية باستخدام التوزي    ع  كة العامة للصناعات االلكير تصميم خطط عينات القبول للشر

االسي العام
2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادانعام عبد الرحمن نعمان

18
ي تقدير معلمات بعض نماذج بواسون غي  المتجانس مع 

 
ية والتقليدية ف الطرائق البي  

تطبيق عمىلي
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادايات صادق جعفر

ي اقضية العراق للعام 19
 
ي لتحليل نسب الفقر ف 2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسوسن قاسم هادي2012استعمال نماذج االنحدار الحي  

20
كة العامة  ي الشر

 
ي حل نماذج حقيبة الظهر ف

 
 استعمال الخوارزمية المهجنة انجل ف

للسكك الحديد
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادايمان حسن هادي

21
مقارنة احصائية للحالة الصحية الطفال المحافظات الجنوبية دون الخمس سنوات 

2011 و 2006بي   عام 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسي   عيىس مسلم

ين22 2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادايمان عبد عىلي داوداستخدام نظرية الرابطة لتحليل دالة البقاء ذات المتغي 

ي لتجارب القياسات المكررة للبيانات المصنفة23
 
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحال كاظم عبيدالتحليل االحصات

2008احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادايمان محمد عبد هللاالتنبؤ باستخدام منظومة المعادالت االنية مع تطبيق عمىلي24

2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعمار احمد عىلي محمدعالقة النمو االقتصادي وتغي  معدل البطالة الساندة25

26
استخدام انموذج مصفوفة ليسالي السقاط سكان العراق من االناث ودراسة اتجاهات 

ة  2047-1997النمو للفير
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادوسن مكي وهيب

27
ي 
 
مقارنة بعض طرائق تقدير المعلمات الهيكلية لمنظومة المعادالت االنية الخطية ف

القياس االقتصادي مع تطبيق عمىلي
ي 2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعالء حسي   صير

28
ي تصميم المعلمة الحصي   مع 

 
توظيف نهج سطوح االستجابات المتعددة المرتبطة ف

تطبيقات عملية
2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادفرح عصام حسن

2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادخض  نصيف جاسممقارنة طرائق تقدير دالة المعولية االسي الخليط مع تطبيق عمىلي29



30
ي الالخطي بوجود 

ر
ي تقدير نموذج االنحدار الذات

 
استعمال بعض الطرائق الالمعلمية ف

ي مع تطبيق عمىلي متغي  خارجر
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي سلمان حبيب

اض مرب  ع كاي كتوزي    ع مسبق31 ية المفردة بافير 2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادميسون حميد فرجبناء انموذج للمعاينة البي  

ي لنموذج انحدار خطي بسيط باستخدام اسلوب المحاكاة32 استخدام التحليل البي  
ايناس عبد الحافظ 

محمد
2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

33
دراسة تطبيقية عىل االرقام - دراسة مقارنة لطرائق تقدير انموذج انحدار خطي متعدد 

القياسية
2008احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمود محمد شكور

34
 مع تطبيق عمىلي عىل ARMAXالتنبؤ بفيم السالسل الزمنية باستعمال انموذج 

ي مدينة بغداد
 
درجات الحرارة العظم ف

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمصطف  عىلي فخري

ي35 ي الجانب الطبر
 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعمر مكي رحيمتحليل التباين للبيانات الضبابية مع تطبيق عمىلي ف

2005احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعبيد محمود محسنتشخيص وفحص مدى المالئمة لنماذج السالسل الزمنية المختلطة ذات الرتب الدنيا36

37
ي ظل وجود مشكلة التعدد 

 
مقارنة طرائق تقدير معلمات انموذج انحدار بواسون ف

الخطي مع تطبيق عمىلي
ي 2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسام موفق صير

38
 لبيانات مراقبة هجينة باستعمال Burr-Xllمقارنة بعض طرائق تقدير معلمات توزي    ع 

ي الجهاز المركزي للتقيس 
 
ي قسم الصناعات النسيجية ف

 
اسلوب المحاكاة وتطبيقها ف

2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد ذياب احمد

39
استعمال بعض تصاميم التجارب العاملية والعاملية المتداخلة بالقياسات المكررة عىل 

ي محافظة واسط
 
مرض الثالسيميا ف

2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحيدر رائد طالب

ي40 ي والمقدر اللبر 2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداقبال محمود علوانتقدير دالة الفشل باستعمال التحليل المويجر

41
 الالمعلميي   للتجارب العاملية ذات spearman & kendallاستخدام اختباري 

تيب   مع تطبيق عمىليlattice-ordered meansالمتوسطات الشبكية الير
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداسماء نجم عبدهللا

ي المستشف  التعليمي لكلية طب االسنان42
 
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعمار شهاب احمدتطبيقات لنظرية صفوف االنتظار ف

43
تحليل البيانات المتعددة االستجابة لتشخيص امراض العيون باستخدام الدالة 

ي
ية واالنحدار اللوجسبر التميي  

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةازهار كاظم جبارة

44
ة  ي العراق للفير

 
 عدا اقليم 2011-1997اثر عوامل الجذب والطرد لسكان المحافظات ف

كوردستان
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداددري حميد جاسم



45
ي 
 
ي عىل استمرار الحياة الزوجية ف

دراسة تطبيقية لتقدير انموذج االنحدار اللوجسبر

مدينة الكوت
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد عبد الرضال كاظم

46
مقارنة مقدرات بي   الحصي   مع مقدرات اخرى لتقدير دالة المعولية التقريبية لتوزي    ع 

ويبل
ي مهدي عباس

 
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادتهات

ي مدينة بغداد47
 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمصطف  ابراهيم جاسماستعمال السالسل الزمنية ذات التكامل الكشي للتنبؤ بتلوث الهواء ف

48
طريقة النقطة العائمة لحل مشكلة النقل ذات القيود االضافية ومقارنتها مع الطرق 

الحديثة مع تطبيق عمىلي
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادلؤي امي  عدنان

49
ي حالة وجود مشكلة الفصل 

 
ي المتعدد ف

تقدير معلمات انموذج االنحدار اللوجسبر

ي ي المجال الطبر
 
والتعدد الخطي مع تطبيق عمىلي ف

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداياد حبيب شمال

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادليث فاضل سيد حسي  مقارنة بعض طرائق تقدير المعولية الضبابية50

51
 لمنطقة صحراء GISتصنيف وقياس مساحات المناطق الصحراوية باستعمال ال 

النجف
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحسان فاضل ذيب

ي العراق باستعمال السالسل الزمنية52
 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزينب محمد امي  التنبؤ بانتاج محصولي البطاطا والطماطة ف

ان التجاري السلعي للعراق لغاية 53 ي المي  
 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمود بشار سالم2020التنبؤ بحجم الصادرات والواردات ف

54
ي حالة البيانات الطولية 

 
وط ف ي المشر

بعض طرائق تقدير انموذج االنحدار اللوجسبر

ي
ي التلوث البيب 

 
وتطبيقها ف

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداديوسف خليل عيىس

ي العراق55
 
ي سلسلة انتاج النفط الخام ف

 
استخدام نماذج تحليل التدخل ف

فاطمة عبد الرحمن 

حميد
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضية

ة االنتظار مع تطبيق عمىلي56 ي ظل ضبابية الطلب وفير
 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادغسق محمد عبدبناء انموذج السيطرة عىل الخزين ف

ي ظل قيود ديناميكية الطلب مع تطبيق عمىلي57
 
ي لمشكلة النقل ف

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزهراء قاسم هاشمبناء انموذج رياض 

58
ي العراق للمدة 

 
استعمال بعض االساليب االحصائية للتنبؤ بانتاج محصول الشلب ف

2016-2025
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعبي  محمود جاسم

ي العراق59
 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزهراء سعد جاسماختيار افضل توزي    ع احتماليب لمعدل دخل الفرد ف



60
ي للقيمة المتطرفة كامبل مع تطبيق عمىلي لمرض  

 
بناء دالة الرابطة للتوزي    ع الثنات

ي بغداد
 
السكري ف

2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادامل صادق حمودي

تقدير نماذج مختلطة للبيانات المصنفة مع التطبيق العمىلي61
ايناس عبد الحافظ 

محمد
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

ي العراق62
 
ي عىل المستوى الصجي ف

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي نعيم نارص عباساتر التلوث البيب 

63
ي تحديد حجم 

 
ي العراق تطورها والعواماللمؤثرة عليهاوآثرها ف

 
الخصوبة السكانية ف

ً
السكان مستقبال

2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمصطف  حبيب مهدي

64
ي معالجة مشكلة التعدد الخطي شبه 

 
مقارنة بي   طرائق تقدير انحدار الحرف العامة ف

التام مع تطبيق عمىلي
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحني   مراد يوسف

ونية65 كة الصناعات االلكير ت لتقليل الكلفة والوقت لمنتجات رسر ياستعمال اسلوب بي  2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادوليد محمد العيبر

ي لطريق سماوة66
 
وع الممر الثات ي-ادارة وتقويم مشر ت الضباتر 2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحاجم عات دحامنارصية باستعمال اسلوب بي 

ي تخطيط االنتاج67
 
مجة الديناميكية العشوائية ف 2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد كاظم هواشاستعمال الير

ي العراق68
 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي محمد عبيدتحليل بعض العوامل المؤثرة عىل الجانب التعليمي ف

69
ي لتقدير احتمال االصابه بالتشوهات  تيبر استخدام انموذج االنحدار اللوجستك الير

ي مدينة بغداد
 
الجنينية ف

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةحسي   فاخر كاظم

ي العراق70
 
وة السمكية ف 2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنزار جابر عبودبناء نموذج لتقدير انتاج الير

71
استعمال سالسل ماركوف وشبكات بي   الديناميكية الحتساب معولية شبكة ماء 

االعظمية
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزينب مجبل ابراهيم

72
ي لتخطيط االنتاج وفق قيود الخصم 

ي بناء نموذج رياض 
 
مجة الالخطية ف استعمال الير

اة عىل الكمية المشير
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزينب عالء حميد

73
ات وتوظيفها  مقارنة بعض طرائق تقدير المعلمة التمهيدية لدوال اللب متعدد المتغي 

ية مع تطبيق عمىلي ي الدوال التميي  
 
ف

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسكينة شامل جاسم

74
ي 
 
بناء نموذج لوفيات االطفال الرضع باستعمال مسح الوفيات االمهات وخارطة الفقر ف

2012العراق لعام 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادفواز احمد محمد



75
ي التحليل العامىلي  دراسة العوامل المرتبطة بمرض السكري من خالل مواءمة اسلوتر

وتحليل المسار
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةحيدر يحب  محمد

76
ي العراق باستعمال طريقة المعلمية حصينة مع 

 
تقدير وتنبؤ معدالت الخصوبة ف

ةL-Cمقارنتها باسلوب  ة وغي  المبارسر  وبعض الطرائق المبارسر
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعمر فاروق خليل

77
تصميم تام التعشية باستعمال اختبار دونت المعدل مع اختبارات المقارنات المتعددة 

ياالخرى
 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسهي  كريم رمات

78
ي الزراعية حسب المساحة وكمية االنتاج لبعض محاصيل 

ي لالراض 
 
التصنيف االحصات

ي محافظات العراق لعامي 
 
2010 و 2005الخض  ف

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد عبد الودود محمد

79
ي 
 
ي تقدير دالة بقاء توزي    ع كاما العام للسكان ف

 
ي مع طرائق اخرى ف وتر

استعمال االنير

العراق
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرغدة زياد طارق

80
كة المنصور  ي رسر

 
تخطيط االنتاج االجمالي االحتمالي متعدد االهداف مع تطبيق عمىلي ف

العامة
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعالء شنيشل جيير

بوية81 ي مؤسسات محافظة بغداد الير
 
ي لظاهرة انتشار التعليم الخصوضي ف

 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادتمارة رؤوف حسي  تحليل احصات

82
ي العراق للسنوات 

 
استعمال اساليب السالسل الزمنية للتنبؤ بالتضخم الشهري ف

2017-2021
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادخولة جعفر احمد

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحال كاظم عبيدتقدير الدالة الالمعلمية للبيانات العنقودية83

84
ي بعض محافظات العراق واثر 

 
قياس التمركز والتنوع لمحصولي الحنطة والشعي  ف

2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي عبد الوهاب عىليالعوامل الطبيعية عىل انتاجها

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمهدي عىلي عبد الحسي  بعض طرائق تقدير معلمات دالة المعولية لنموذج احتمالي مركب مع تطبيق عمىلي85

86
ات الوساطة مع تطبيق  تقدير معلمات انموذج المعادالت الهيكلية المتضمن متغي 

عمىلي
ى سعد جاسم 2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادبشر

بيعيه والمختلطه للتحليل الممي   باستخدام المحاكاة87
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادناظم مجيد عبودمقارنة النماذج الخطية والير

88
ائح التمهيدية عند تحليل  مقارنة مقدرات النماذج التجميعية المعممة باستخدام الشر

2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعمر عبد المحسن عىلياالنحدار الالمعلمي وشبه المعلمي

ي العراق89
 
ي دراسة االحوال المعيشية للنازحي   ف

 
ي ف

 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادبراء عباس عودةاستخدام التحليل االحصات



90
اختيار افضل انموذج للتنبؤ بعدد االرس المشمولة باعانات شبكة الحماية االجتماعية 

ي العراق
 
ف

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزينب احمد عباس

91
مقارنة النماذج الالمعلمية وشبه المعلمية بوجود قيم مفقودة مع تطبيق عمىلي للناتج 

ي للمدة 
ر
2010-1971المحىلي االجمالي العراف

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمياسة محمد كاطع

ي محافظة واسط92
 
استعمال السالسل الزمنية للتنبؤ بغلة محصول الذرة الصفراء ف

محمد حسني   عبد 

المنعم
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

مجة الهندسية93 ي باستعمال الير
ر
ي العراف

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمب  شاكر سلمانالسيطرة عىل مخزون مضف الدم الوطب 

94
ي بناء منحب  نمو 

 
استعمال انموذج تجميعي عام لمعلمات الشكل والموقع والقياس ف

ي العراق
 
معياري لالطفال ف

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد شهاب احمد

ي العراق95
 
ي محافظات مختارة ف

 
ي لواقع العمالة وتياراتها واتجاهاتها ف

 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد هادي عبد العزيزتحليل احصات

96
مقارنة اساليب بي   الحصي   مع طرائق اخرى لتقدير معالم انموذج االنحدار الخطي 

ي حالة البيانات غي  التامة
 
المتعدد ف

2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادقتيبة نبيل نايف

97
اختيار افضل انموذج انحدار لتحديد العوامل المؤثرة عىل اعداد المصابي   بمرض ذات 

ي العراق
 
الرئة دون سن الخامسة ف

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحنان عىلي حمودي

اك توزيعي ويبل وتكوين توزي    ع الباي ويبل98 2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسالم جاسم محمداشير

ي العراق باستخدام االرتباط القويم99
 
ي لواقع الخصوبة ووفيات االطفال ف

 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادفائز حامد سلمانتحليل احصات

100
تحديد العدد االمثل للعاملي   وعدد مرات االستبدال باستعمال نظرية صفوف االنتظار 

كة العامة للصناعات الجلدية ي الشر
 
ف

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي عبد الحسي   بعي 

101
 تطبيق عمىلي عىلي سعر ARXمقارنة بعض طرائق تحديد رتبة وتقدير معلمات انموذج 

ي
ر
رصف الدنيار العراف

عبد الرحمن جاسم 

محمد
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

102
ة  ي محافظة نينوى للفير

 
 حسب 2027-1997اسقاطات السكان والقوى العاملة ف

1997التعداد العام للسكان عام 
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداسيل محمد شاكر

ي مصف  الدورة103
 
ي فؤاد عمانوئيلبناء انموذج برمجة خطية لحل مشكلة الضبابية ف

 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرات

104
كة العامة  ي السيطرة النوعية عىل بعض منتجات الشر

 
استعمال المجموعات الضبابية ف

للصناعات الصوفية
ي عبد هللا

ر
2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمالك شوف



ي المجاالت الصحية105
 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداديارس حسن نمراسلوب اختبار الفرضية الضبابية المتعلقة بالنسب وتوظيفها ف

106
تاثي  طرائق التقدير لمقاييس اداء انظمة الطوابي  للوصول ال النمذجة االمثلية 

النظمة االتصاالت
2012احصاء/ االدارة واالقتصاد مستنضيةهناء سعد محمد

107
حة لتعظيم معولية النظام عن طريق تحديد عدد من المركبات  خوارزمية مقير

االحتياطية
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي محسن عيىس

108
ي تشي    ع وتقني   

 
ي متعدد االهداف ف استعمال انموذج رجل المبيعات الخطي الضباتر

كة العامة لتصنيع الحبوب ي الشر
 
الية النقل المستعملة ف

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي حمدان فياض

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد علوان صالح بحث مقارن مع تطبيق عمىليQuasi Lindelyطرائق تقدير دالة المخاطرة لتوزي    ع 109

110
بيعية مع  استعمال خوارزمية البحث المتناغم المركبة لحل مسالة التخصيص الير

تطبيق عمىلي

حسن عبد الستار 

ابراهيم
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

111
حل مشكل التخصيص المتعدد االهداف باستعمال الخوارزمية الجينية مع تطبيق 

عمىلي
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداديارس ابراهيم صالح

ي العراق لعام 112
 
ي بناء جداول الحياة ف

 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادذو الفقار جاسم محمد1997اختيار افضل انموذج ف

ي لتجزئة التخطيط االجمالي 113
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادوعود سالم عباس مع تطبيق عمىليDISAGGREGATEبناء انموذج رياض 

يARFIMAدراسة نظرية وتجريبية لنماذج السالسل الزمنية المختلطة المتكاملة كشيا 114 2014احصاء/ االدارة واالقتصاد مستنضيةهبة فاضل حرتر

115
ي المجال 

 
ي االستجابة وتطبيقها ف

 
تقدير نماذج االنحدار للبيانات الطويلة مع االنقطاع ف

ي الطبر
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنازك جعفر صادق

ة جزئيا116 ة والمتغي  2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسام عبد الرزاق رشيدالممهدات الالمعلمية النموذج المعامالت المتغي 

2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنازك جعفر صادقمقارنة مقدر المنوال الحصي   مع بعض المقدرات االخرى ولمعلمة الموقع117

ي العراق118
 
ي لقياس الفقر متعدد االبعاد ف

 
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادوفاء جاسم محمدبناء انموذج احصات

119
 مع تطبيق ARMAبعض المقدرات الحصينة لقدرة الطيف وفق االنموذج المختلط 

عمىلي
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسحر طارق محمود



2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداددعاء يوسف عبد الرحمنتاثي  الغام الحروب عىل الرقع النفطية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية120

121
ي العراق عير محصول الحنطة 

 
ي الزراعية ف

تقدير التكاليف االقتصادية لتدهور االراض 

اتيجية للمدة  2012-2005كسلعة اسير
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداري    ج ابراهيم احمد

ي العراق باستعمال نماذج السالسل الزمنية122
 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادخالدة كريم عمرانالتنبؤ بانتاج التمور ف

123
استعمال نماذج بوكس وجنكي   للتنبؤ بعدد المرض  المصابي   بمرض التهاب الكبد 

ي العراق
 
الفايروسي ف

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادجاسم محمد كاظم

124
ي حالة عدم تحقق 

 
تشخيص وتقدير دالة االنحدار الالمعلمي للبيانات المزدوجة ف

بعض فرضياته
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداددريد حسي   بدر

125
 الحصي   مع اختبارات اخرى للكشف عن عدم Gold feld Quandtمقارنة بي   اختبار 

تجانس التباين بوجود القيم لشاذة
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادايالف بهاء علوان

126
ي العراق لسنة 

 
ي لواقع المعاقي   ف

 
 باالعتماد عىل بيانات خارطة 2013التحليل االحصات

الفقر ووفيات االمهات
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهديل خضي  عباس

127
ي 
 
ي االمتحانات العامة للدراسة المتوسطة ف

 
دراسة احصائية تحليلية من نسب النجاح ف

2016-2006بعضالعامة التابعة لديوان الوقف الشيعي من محافظة بغداد من 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسام كردي عبد حسي  

128
ي تقدير معدالت الخصوبة والوفيات وبناء جداول 

 
ة ف استعمال االساليب غي  المبارسر

ي محافظة ميسان
 
الحياة ف

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحيدر مجيد حمادي

موك التعليمي129  الي 
ي مستشف 

 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد مهدي محمداستعمال نظرية صفوف االنتظار والمحاكاة لتقويم االداء ف

ي محافظة بغداد لغاية 130
 
2024التنبؤ باعداد طلبة المدارس ف

صهيب اسماعيل عبد 

اللطيف
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

131
تقدير معولية االنظمة باستعمال مقدرات بي   الالمعلمية وشبه المعلمية مع تطبيق 

عمىلي
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداسيل محمود شاكر

132
ي الصف 

 
استعمال بعض نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ باعداد التالميذ المقبولي   ف

ة  ي العراق للفير
 
ي ف

 
2012-1969االول االبتدات

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادشيماء ابراهيم خليل

ي بغداد133
 
ي بقاء معلمي والمعلمي لمرض التدرن ف 2014احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةحسني   جليل نعمةبناء انموذجر

134
ي تقدير انموذج تجميعي 

 
ي ف

استعمال اشجار االنحدار التصنيفية واالنحدار اللوجسبر

والمقارنة بينهما مع تطبيق عمىلي
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسهاد احمد احمد



135
وطة بعدم تجانس التباين  ي العامة المشر

ر
التنبؤ باستعمال نماذج االنحدار الذات

GARCHالموسمية مع تطبيق عمىلي 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادبريدة برهان كاظم

136
مقارنة دوال كثافة الطيف للسالسل الزمنية غي  المستقرة لحجوم عينات غي  

متساوية مع تطبيق عمىلي
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحالم حنش كاطع

ي العراق137
 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحيدر عبد هللا جاسماستعمال بعض طرق السالسل الزمنية للتنبؤ بالوالدات ف

138
 من الدرجات الدنيا ARCHاستعمال بعض التوزيعات الطبيعية وغي  الطبيعية لنماذج 

مع تطبيق عمىلي
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداكرم جاسم محمد

ة من 139 ي العراق للفير
 
ي محمود2016-2013التنبؤ بكلفة وعدد الوحدات السكنية ف 2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد صير

140
ي بعض اختبارات 

 
ي المريعات الصغرى والبدائل المتاحة ف

ر
ي مشاكل بواف

 
دراسة ف

التشخيص لنماذج االنحدار الخطي
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةشهد عادل عبد الغفور

141
مقارنة بعض طرائق تقدير المعلمة والمعولية النموذج ريىلي للفشل لبيانات تحت 

المراقبة من النوع االول باستخدام المحاكاة
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادصبا صباح احمد

ي تحليل قيم الصادرات النفطية142
 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادلينا نضال شوكتاستعمال اساليب التنبؤ االحصائية ف

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهند مهند فوزيتحديد افضل مناطق ثقة لمعلمات توزي    ع متعدد الحدود مع تطبيق عمىلي143

144
مجة الديناميكية لحل مشكلة جدولة انتاج متعدد لماكنة منفردة لكلفة  استخدام الير

ة خزين متغي 
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحيدر عدنان امي 

ي بغداد باستعمال السالسل الزمنية الفئوية145
 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمرتض  منصور عبد هللاالتنبؤ لحالة الطقس ف

ي العراق باستخدام السالسل الزمنية146
 
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحىل مثب  محمدالتنبؤ بانتاج محصولي الشلب والقطن ف

ي باستعمال نماذج بوكس 147
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمني  شهاب احمدجنكي   لمحطة الوزيرية- التنبؤ بالتلوث البيب 

148
طة بوجود عدم تجانس التباين بسعر  ي المشر

ر
استخدام بعض نماذج االنحدار الذات

االغالق اليومي لمؤرسر سوق العراق لالوراق المالية
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد شامار يادكار

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادانمار رسول شعيثبناء افضل انموذج صندوق اسود باستعمال بعض الطرائق المعلمية مع تطبيق عمىلي149



150
مقدرات طريقة بي   وبعض الطرائق التقليدية شبه المعلمية لتقدير دالة االنحدار 

ي ظل البيانات المفقودة
 
ي ف

اللوجسبر
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي محمد عىلي جيجان

151
دراسة - استعمال نظم المعلومات الجغرافية لتقييم توزي    ع مدارس مدينة بغداد 

تحليلية
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنور فارس عبود

152
ي العظم ومقدرات ليوفي   مع بعض المقدرات االخرى  وتر

مقارنة مقدرات االنير

النموذج االنحدار الخطي بوجود مشكلة التعدد الخطي شبه التام مع تطبيق عمىلي
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحامد حران بلعوط

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرؤده رعد يوسف بتوزي    ع اسي لمتغي  االستجابة مع التطبيق2nتحليل التجارب العالمية 153

ت االحتمالية154 1997احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرتر رشيد عبد الرحمندراسة نظرية وتطبيقية لشبكات بي 

ي العراق155
 
ي الخصائص االجتماعية لالرسة ف

 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهديل معير  عبد الستاردراسة العوامل المؤثرة ف

ي محافظات العراق للمدة 156
 
ي النتاج التمور ف

 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمريم جالل خزعل2013-2002تحليل احصات

ي انموذج البيانات المزدوجة مع تطبيق عمىلي157
 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي صالح عبد الرزاقتقدير القيم المفقود ف

2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادميسون عىلي رحمنمقارنة بعض الطرق الحصينة للمربعات الصغرى الجزئية158

159
ي العراق 

 
ي للعوامل المؤثرة عىل الزواج المبكر ف

 
لعام  (ريف-حض )التحليل االحصات

2012
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزينب سفاح عبد احمد

ي العراق للمدة 160
 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد جمال احمد2010-1970اثر االستثمار عىل النمو االقتصادي ف

161
كة  ي رسر

 
ي تحديد الكميات المثىل لبعض االدوية ف

 
مجة الهدفية الضبابية ف استعمال الير

تسويق االدوية
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنورس عبد الكريم حسن

162
ة  تحديد عمر االستبدال االمثل باستخدام خطة االستبدال العمرية والخطة ثابتة الفير

كة العامة للزيوت النباتية لمكائن الشر

عايدة صالح محمد 

حسن
2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

ي163 2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد جاسم محمدالتقديرات الحصينة لالنحدار الضباتر

ي تخطيط االنتاج لمصف  الدورة164
 
مجة الخطية الكشية ف 2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداوس عالء عزتاستعمال الير



165
ي لبيانات القياسات المكررة بوجود تراكيب مختلفة 

ي وتصنيف  بناء انموذج تميي  

ك لمرض  السكر لمصفوفةالتباين المشير
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمؤمن عباس موس

166
نة لبيان اثر عاملي   عىل بعض صفات  نة وغي  المير   

تحليل التجارب ثنائية العوامل المتي 

ي العراق
 
محصول الشلب ف

2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزينة ابراهيم حسن

ي مدينة بغداد167
 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادجمان عمران عيىساستعمال الدالة التحويلية غي  الخطية للتنبؤ بكدرة مياه نهر دجلة ف

ي الصناعات النفطية168
 
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمروان فيصل توفيقتطبيقات االمثلية متعددت االهداف ف

169
ي تقدير الوفيات وبناء جداول الحياة باالعتماد عىل 

 
ة ف استعمال االساليب غي  المبارسر

mics4 2011 mics3 2006بيانات مسجي 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعادل محمد عىلي كاظم

باريتو الموزون مع تطبيق عمىلي- بناء توزي    ع اسي 170
مهدي وهاب نعمة نض 

هللا
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

171
ي تقدير موقع الوسيط لنماذج 

 
مقارنة بي   الخوارزمية الجينية والشبكات العصبية ف

ات الالمعلمي االنحدار متعدد المتغي 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادفاطمة عبد الحميد جواد

ة من 172 2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعلياء عبد الستار عىلي2025-2016التنبؤ بانتاج محصولي السمسم وزهرة الشمس للفير

173
ي العراق حسب 

 
ي والتنبؤ به ف

 
تحديد اهم العوامل المؤثرة عىل معدالت النمو السكات

2013مسح خارطة الفقر ووفيات االمهات لسنة 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهديل فوزي محمد

174
ة  ي العراق بدراسة الفير

 
ي التنبؤ بالدخل القومي ف

 
-1968استعمال السالسل الزمنية ف

2014
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعمر فتاح مجيد

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادانسام عالوي ابراهيماستعمال خوارزمية رسب الطيور لحل نماذج صفوف االنتظار مع تطبيق عمىلي175

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادماهر مزهر سهيلتاثي  المستوى التعليمي لالمهات عىل وفات االطفال دراسة تحليلية احصائية176

ي دراسة واقع البب  التحتية لالرسة العراقية لعام 177
 
ي ف

 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزهراء عىلي هاشم2013استخدام التحليل االحصات

ي مع تطبيق عمىلي178 2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرؤى باسل كاملانموذج تحليل تظريف البيانات الضباتر

179
ي بيان جودة المياه العادمة six-sigmaاستعمال اساليب السيطرة النوعية وال  

 
 ف

ي الرستمية والبوعيثة
الخارجة من محطبر

اسماء نجم الدين 

عبدهللا
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد



180
ي 
 
ي تحديد اهم الملوثات الكيميائية لنهر دجلة ف

 
استخدام اسلوب السيطرة النوعية ف

مدينة بغداد
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادندى عبد القادر حمدان

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادشهد محمد شاكرمقارنة بعض االختبارات الالمعلمية لعينات مختلفة االبعاد مع تطبيق عمىلي181

182
ي التنبؤ بكمية النفايات الصلبة لمحافظة بغداد والمردود 

 
استعمال السالسل الزمنية ف

2015-2006االقتصادي لها للمدة من 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسلمان احمد محمد

183
ي 
 
ي لمسببات االصابة بمرض االسهال لالطفال دون الخمس سنوات ف

 
التحليل االحصات

2016العراق لسنة 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرنده كاظم عبدالرزاق

ي مع تطبيق عمىليMEHARاستعمال طريقة 184 2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادارساء منذر حمدي لتحليل حساسية النموذج الخطي الضباتر

185
دراسة احصائية لتحديد اهم العوامل البيئية المؤثرة عىل الوحدة السكنية بي   الحض  

ي محافظة بغداد
 
والريف ف

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنور نجاح احمد

186
ك الحصينة  دراسة مقارنة لبعض طرائق تقدير مصفوفة التباين والتباين المشير

OLSللمعلمات المقدرة بطريقة 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةديان حميد مجيد

2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحاتم عبد الرحمن براكدراسة احصائية- مصادر العنف ضد المرأة 187

ي تحليل نماذج االنحدار مع تطبيق عمىلي188
 
اب ف 2003احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمريم حسون كاظمالبوتسير

ي العراق189
 
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعطا كريم محموددراسة احصائية عن العوامل المؤثرة عىل التضخم ف

ي رضتحديد هوية المتكلم باستخدام الشبكات العصبية190
2004احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادصباح منف 

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةمصطف  محمد كاظممقارنة لبعض طرائق تقدير النماذج الالخطية مع تطبيق عمىلي191

ي 192
2003احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادارساء سعدون علوان لتقدير دالة االنحدار الالمعلمية باستخدام المحاكاةLLS و SIMEXمقارنة بي   طريقبر

193
ي حالة البيانات 

 
مقارنة طرائق تقدير معلمات ودالة معولية توزي    ع كاما ذي المعلمتي   ف

المفقودة باستخدام المحاكاة
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداوات رسدار وادي

ة 194 2005احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسما سعدي عىلي2004-1987دراسة احصائية لوفيات االطفال الرضع لمحافظة نينوى للفير



195
دراسة تحليلية لهيكل االخطاء - تحويل البيانات لتقدير معالم النماذج خطية 

المتشعبة
ي نامق 2002احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادفيصل ناجر

196
ي تقدير معلمات بعض نماذج 

 
ي ف

 
اثر التوزي    ع غي  الطبيعي لحدود الخطاء العشوات

ARMA-GARCHي
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةعىلي ياسي   غب 

ي لدراسة اهم اسباب التلوث لمناطق االهوار العراقية197
 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحوراء حسن عطيةاستعمال التحليل االحصات

198
استخدام االساليب االحصائية لبيان تاثي  الحرب والحصار االقتصادي عىل تجارة 

ي الدبيىسيالعراق الخارجية
ر
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعواطف رزوف

199
ي ظل مشكلة التعدد 

 
ي تقدير انموذج االنحدار شبه المعلمي ف

 
استعمال تقنية الفروق ف

الخطي شبه التام مع تطبيق عمىلي
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادارشد حميد حسن

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةكوثر خض  نارصالطرائق التقليدية والطرائق البديلة الختبار جذر الوحدة الستقرارية السلسلة الزمنية200

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعال هادي صادقالطرائق المعلمية والالمعلمية الختبارات عدم تجانس التباين مع تطبيق عمىلي201

ي ألسعار النفط العالمية202 2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي محمد فرحانبناء نموذج انحدار خطي متعدد ضباتر

203
وطة بعدم تجانس التباين  ي الالخطية المعممة المشر

ر
تحليل بعض نماذج االنحدار الذات

للرتب الدنيامع تطبيق عمىلي
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادأمي  كامل حمزه

204
امن  ة  الثنائي ة  دراسة " لوضع التنبؤات المستقبلية CARMAاستخدام النماذج المير 

"تجريبية
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةف رح في صل شنيش ل

ي العراق لعام 205
 
ي ف ي لمشكلة التشب الطالتر

 
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد ثجيل مزبان2011التحليل اإلحصات

206
ي المتعلق بالتخطيط االجمالي 

ي الجيب 
 
مقارنة بي   الطريقة المبسطة والحل االبتدات

ي القائم
 
ي معمل االسمدة الكيمياوية ف

 
مجة الخطية ف لمسألة الير

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعبدالجبار عبدهللا مهنا

ولية إلنموذج اإلجهاد والمتانة لتوزي    ع ليندلي207
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةفراس منذر جاسمتقدير دالة المعُّ

ي العراق208
 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادغ    ادة مصطف  ى عط   االتنب  ؤ باألرقام القياسية ألسعار المستهلك ف

ي ابراهيمطرائق تقدير أنم          وذج راش للبيان ات المصنف               ة متعددة القياسات209 2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادوضاح صير



مجة الهدفية الضبابية210 ي بأستعمال الير 2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرشا ضاري كاملتخطيط األنتاج االجمالي الضباتر

211
ية الحصينة مع مقدرات اخرى النموذج   GARCH(1.1)مقارنة بعض المقدرات البي  

مع تطبيق عمىلي
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادجنان عبدهللا عنير

ي الفرات االوسط باستخدام السالسل الزمنية212
 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنعمة ساهون شنانالتنبؤ بإنتاج  التمور ف

اضية العراقية213 ي خدمات المكتبة االفير
 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسي   جليل عىليتوظيف صفوف االنتظار الضبابية ف

214
ي العراق 

 
ي تقدير معلمات إنموذج اإلنفاق ف

 
توظيف المعلومات المسبقة ف

2012, 2007للسنتي  
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسي   طارق صادق

ي مدينة بغداد215
 
ب ف 2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعباس حسي   بطيخبناء نموذج شامل لتصفية ونقل وتخزين وتوزي    ع مياه الشر

ي اختيار النماذج الخطية المناسبة216
 
2002احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادصباح حسيب حسنالمعايي  الحصينة ف

ي217
ي المجال البيب 

 
 ف

ُ
بناء نماذج االنحدار الخطي المختلط وتطبيقه

مريم عبد الحسي   

أصغرعىلي
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

ي االنحدار غي  المرتبط ظاهريا مع تطبيق عمىلي218
 
2002احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادفاطمة عبد الحميد جوادمركبات الخطأ ف

219
ي 
 
ي تحديد افضل دالة انتاج لالنشطة االقتصادية ف

 
استخدام االساليب االحصائية ف

العراق

هشام فرعون عبد 

اللطيف
2002احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

220
ية ومقدرات التقلص لتباين التوزي    ع الطبيعي  مقارنة بي   مقدرات التقلص البي  

باستخدام المحاكاة

محمد حسي   عبد 

الحميد جواد
2008احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

ها221 ي حموداحصاءات الهجرة السكانية انماطها وتأثي  2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد ناجر

ي تقديرات انتاج الحنطة والشعي 222
 
2002احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادلمياء محمد عىليتقييم االساليب االحصائية المستخدمة ف

223
ي 
ي تجارب نسبة الميل لقياس تأثي  زيبر

 
  ف

 
تقدير الفعالية النسبية النموذج القطع المكاف

2011احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنضال بهجت مجيالزعير والكتان عىل الوزن

2002احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادإنعام عبد الرحمن نعمانتحليل التجارب ذات االستجابات المتعددة مع التطبيق224



225
اتيجيات المثىل إلنتاج المشتقات  استخدام نظرية المباراة المضببة لتحديد االسير

ي مصف  الدورة
 
النفطيةف

2012احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةسهيلة نجم عبد هللا

ي بعض مستشفيات مجمع مدينة الطب226
 
ي لمعالجة النفايات الطبية ف

 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعبي  عبد الهادي محمدالتحليل اإلحصات

227
ونية  ي الحوكمة    اإللكير

 
 (تكنولوجيا المعلومات)العوامل المؤثرة عىل جاهزية العمل ف

ي العراق 
 
2015ف

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسن كريم محمد

ي وزارة المالية228
 
ية دراسة تطبيقية ف ي التعليم لتنمية الموارد البشر

 
أثر اإلستثمار ف

عبي  عبد الستار عبد 

الجبار
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

229
ي أنموذج 

 
ي تحديد مشكلة عدم التجانس ف

 
بعض االختبارات المعلميه واالستكشافية ف

االنحدار الخطي المتعدد
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعقيل حميد فرحان

نة بنفس المعلماتD-استخدام التصميم 230 ي الكاملة المير 
 

2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادغياث حميد مجيد لتجارب القطاعات غ

ي231
ي تحديد عدد المركبات الرئيسة مع جانب تطبيفر

 
2004احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزينة ياوز عبد القادرمقارنة األساليب المستخدمة ف

232
ي للمدة من عام 

ر
 2005 لغاية منتصف عام 1996تقلبات سعر رصف الدينار العراف

ي المستقبل باستخدام سالسل ماركوف
 
والتنبؤ بسعره ف

2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادخليل برهان الدين فرمان

ة 233 2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد حبيب كاظم لتقدير منحب  االنحدار الالمعلميWaveletتحليل الموجة الصغي 

2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادستار محمد صالحمقارنة أسلوب بي   مع طرائق أخرى لتقدير دالة المعولية لتوزي    ع باريتو من النوع األول234

ي وتحليل المكونات الرئيسية235
ر
2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسحر طارق محموداالتساق الذات

236
  لتقدير معلمات انموذج انحدار غي  خطي مع تطبيق Jackknifeاستعمال طريقة 

عمىلي
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداديوبرت يوئيل ايليا

ة من عام 237 ي العراق عىل التنمية للفير
 
ي ف

 
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحاتم كريم عباسم2015-1997تأثي  معدل النمو السكات

ي تقدير واختيار المتغي  النموذج المؤرسر الواحد238
 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادطارق عزيز صالح شهاببعض الطرائق شبه المعلميه ف

239
 ذو األرب  ع معلمات مع lambdaمقارنةطرائق تقدير المعلمات ودالة المعولية لتوزي    ع 

تطبيق عمىلي
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادلمياء عبد الجبار داود

ية مع تطبيق عمىلي240 ي الدول التميي  
 
2008احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرسى صباح كيتبمقارنة بعض المقدرات الحصينة ف



ي تشب طلبة مدارس مدينة بغداد241
 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداديارس كاظم حميددراسة إحصائية-العوامل المؤثرة ف

2013احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةعالء جابر طراد(دراسة مقارنة)نماذج االنحدار المعلميوشبه المعلمي 242

نة243 ي انشاء تصاميم القطاعات غي  الكاملة المير 
 
2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسهام دنخا خوشاباتوظيف الخوارزمية الوراثية ف

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادطه ازهرمحمد ناظمالتنبؤ بالرقم القياسي السعار المستهلك باستعمال بعض طرائق التحليل الموسمية 244

اتيجية التكرارية التقريبية245 2003احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد عبد هللا حسنأمثلية المعاينة الطبقية وفق األسير

نة246 ي تحليل التغاير لبعض تصاميم التجارب غي  الكاملة المير 
 
2002احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي نارص حسي  دراسة احصائية ف

ي حالة وجود خاليا شاذة مع تطبيق عمىلي247
 
ان ف 2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد رزاق عبد رمضانتقدير معلمات انموذج االقير

ي المجال الزراغي248
 
ي للعالقة بي   اسعار الحقل واسعار المستهلك ف

 
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادفؤاد احمد محسنتحليل احصات

ي نماذج 249
 
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداح  الم حنش كاطعARIMAاختبارات التكامل الكشي ف

ي تقدير دالة المّعولية للبيانات الكاملة مع تطبيق عمىلي250
 
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةرواء صالح محمدالطرائق الالمعلمية والمعدلة ف

مجة الرياضية251 ي للير
 
2002احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادأسماء حسي   علوانتصميم نظام معرف

252
ي 
ي تقدير إنموذج توزي    ع االرتداد الزمب 

 
 DLMمقارنة بي   الطرائق المعلمية والالمعلمية ف

2013احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةاحمد شاكر المتوليمع تطبيق عمىلي

253
ي لتقدير معدل الفشل بوجود بيانات مراقبة من النوع االول مع  أسلوب التوقع البي  

تطبيق عمىلي
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادوفاء جعفر حسي  

254
كة العامة  ي الشر

 
مقارنة طرائق تقدير معوليه إنموذج إجهاد ومتانة لنظام متسلسل ف

لصناعة الزيوت النباتية
2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمها عادل عبد هللا

يData Miningمقارنة بعض خوارزميات التحليل العنقودي 255
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمجي الدين خلف أيوب مع واقع تطبيفر

ي العراق256
 
ي تقدير متوسط رسعة الرياح ف

 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسارة أمي   عبد الستاراستخدام النماذج الخطية المختلطة ف



257
ي محافظة 

 
ي لدراسة ظاهرة البطالة عند الشباب ف

أستعمال أنموذج االنحدار اللوجسبر

بغداد
2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمها عادل عبد هللا

ي تقدير معلمات انموذج االنحدار الخطي258
 
ي ف 2005احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحازم منصور كوركيساستخدام اسلوب بي   التجريبر

مجة الخطية الضبابية259 2004احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادغسان عدنان محمودتطبيق أساليب الخوارزميات الجينية ومقارنته مع أساليب الير

260
 ونماذج توزي    ع اإلبطاء

ً
ي تأثي   (ARDL)استعمال أسلوب دمج النماذج المرتبطة ذاتيا

 
ف

ي العراق
 
ي أنتاج الرز ف

 
المساحة المزروعة واألسعار ف

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي عبد الزهرة حسن

261
مجة الرياضية  بيعية ،  الهدفية ، االحتمالية )تخطيط اإلنتاج باستخدام الير  (الير

ي الوسط
 
كة مصاف ي رسر

 
والمحاكاة الديناميكية ف

2002احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسامر محمد جابر

ي محافظة البضة262
 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسامر عادل عبد هللادراسة تحليلية للعوامل البيئية المؤثرة عىل انتاج التمور ف

ات اكسفورد 263 ي العراقبإستعمال مؤرسر
 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحمدي محسن عليويOPHIقياس الفقرمتعدد األبعاد ف

264
ي تحليل 

 
استعمال أنموذج انحدار بواسون المختلط للبيانات الطولية المستمرة ف

صفات دم األغنام
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحيدر زحام جير

265
تقويم بيانات العمر والجنس للتعدادات السكانية مع تطبيق عمىلي لبيانات التعداد 

ي العراق1997العام للسكان لسنة 
 
 ف

2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمروة خليل ابراهيم

ي تحليل البيانات الحيوية266
 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةأسماء حسي   سمي استخدام سالسل ماركوف المخفية ف

267
مجة الكشية  ي لتعظيم نسبة العوائد عىل التكاليف باستعمال الير

بناء انموذج رياض 

كة العامة للصناعات الخفيفة ي الشر
 
الخطية الصحيحة ف

فاطمة عبد الباري 
حسي  

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

268
كة العامة لتوزي    ع  دراسة المعولية جدولة أوقات الصيانة لمحطات الضغط العالي للشر

كهرباء بغداد
2002احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادفارس مهدي علوان

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمهند حسي   عذابأثر األحوال المعيشية عىل الحالة الصحية لألرسة العراقية269

270
وع مقيد بقيود الوقت مع وجود  ي جدولة مشر

 
استعمال خوارزمية مستعمرة النمل ف

بدائل لالنشطة
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادابتهال هاشم رحيم

اتها271 ي العراق وتقدير بعض مؤرسر
 
2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرش ا ع ادل س عيدتقويم بيانات الوفيات ف



ي م ع ت طبيق عمل  ي272 ي ضباتر
 
2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعبد هللا حسن عىليبناء أنموذج سيطرة مخزت

273
دراسة احصائية ألهم العوامل المؤدية ال الفساد االداري والمال وتحد يات 

ي العراق
 
ي القطاع العام ف

 
المؤسسات الرقابية ف

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداختيار صبيح عبد

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعباس مهدي صالحالتنبؤ بأعداد الوالدات الحية وبناء جداول الحياة لمحافظة ديال274

ي العراق275
 
ي للوالدات المشوهة ف

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزينب جواد كاظمبناء أنموذج االنحداراللوجسبر

ي تصميم تجربة القطاعات المنشقة مع تطبيق عمىلي276
 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسيماء فراس كاملاستخدام تحليل التغاير ف

كة مع تطبيق عمىلي277 انية الشر ي ظل قيود مي  
 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعفراء عباس حمادةحل مشكلة النقل ف

ي محافظة بغداد278
 
ة للطلبة الموهوبي   ف 2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعبد المجيد مسلمدراسة تحليلة للخصائص الممي  

2012احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةفاضلة عىلي جيجان(دراسة مقارنة) Metamodelتطوير نماذج المحاكاة لتقييم 279

280
التقدير المتسق لمعلمة ميل إنموذج االنحدار الخطي البسيط المتأثر بخطأ 

ي المجال الصجي
 
القياسللمتغي  التوضيجي مع تطبيق ف

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادماهر محسن سلمان

ي281
 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادإيثار حسي   جوادمقارنة بعض طرائق تقدير معلمات أنموذج إنحدار بواسون الهرمي الجزت

ي العراق282
 
ي الهجرة الداخلية ف

 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرقيه توفيق عبد الستارالعوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثرة ف

283
 EWMAلوحة السيطرة للمتوسط المتحرك الموزون اسيا المعلمية والالمعلمية 

دراسة تجريبية مقارنة مع تطبيق
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةمحمود جاسب خضي 

284
اد بعض المواد الغذائية  ي التنبؤ الستي 

 
المقارنة بي   الطرائق االحصائية المستخدمة ف

ي العراق
 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهديل محمد زكيف

285
ي تقدير وفيات االطفال دون الخامسة 

 
استخدام بعض الطرائق المعلمية والالمعلمية ف

ي العراق
 
من العمر ف

2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادصبيحت مجيذ شياع

ي العراق باالعتماد عىل خارطة الفقر ووفيات االمهات لسنة286
 
ى نصيف جاسم2013واقع الخصوبة ف 2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادبشر

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسمر باسل مهدي2015دراسة احصائية عن الحوادث المرورية بي   بعض محافظات العراق لعام 287



288
ي الكشية باستعمال الطريقة الثنائية المبسطة مع تطبيق  حل مشكلة النقل الضباتر

عمىلي
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمينا يوسف محمود

ي الحض  والريف289
 
ي للعوامل المؤثرة عىل تكوين دخل األرسة ف

 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزهراء محمد عبد الحسنالتحليل االحصات

ي العراق مع دراسة لتحليل أهم أسبابه290
 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحيدر حسن رحمهالتنبؤ بأعداد مرض  السكري ف

291
ي تقدير عدد جرعات 

 
مقارنة بي   الشبكات العصبية االصطناعية واالنحدار الالمعلمي ف

اإلشعاع الذري
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادكاظم اسماعيل خلف

292
ي العينات 

 
ي مقارنة طرائق تقدير معالم توزي    ع القيمة المتطرفة ف

 
استخدام المحاكاة ف

الكاملة والمبتورة
2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادقضي حامد خلف

ي العراق بإستعمال احتماالت البقاء293
 
بناء جداول الحياة الذاتية ف

ياسمي   عبد الرحمن 

محمد
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

294
ي العراق باستعمال التوزيعات 

 
تقدير معالم التوزي    ع االفضل لمعدالت سقوط االمطار ف

االحصائية المختلفة
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنبأ صالح هادي

295
 مع طريقة سطح االستجابة للتجربة العامليه الجزئية Taguchiمقارنة طريقة 

باستخدام المحاكاة
يل محمود 2003احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمنال جير

ات المعلمية وشبه المعلمية296 ي المتغي 
 
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةرجاء كامل مجيددراسة مقارنة نماذج األخطاء ف

297
متعدد الحدود من الدرجة الثانية - تقديرات معلمات أنموذج االنحدارمتعدد العوامل 

مع تطبيق عمىلي
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادغيث عبد الشهيد كاظم

2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادبروين ايشا كيوريسبناء انموذج محاكاة اليجاد معولية منظومة قدرة كهربائية298

2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادصبا زكي اسماعيلتصميم خطط عينات قبول مزدوجة باستعمال توزي    ع كاما المعكوس299

2005احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمناف يوسف حمودمقارنة المقدرات الالمعلمية لتقدير دوال الكثافة االحتمالية300

301
كة  ي الشر

 
تطوير عملية صنع القرار باستخدام المجموعات المتذبذبة تطبيق عمىلي ف

العامة لتوزي    ع كهرباء بغداد
اي جار هللا

ّ
2004احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعواطف بن

302
تقدير دالة المعولية لتوزي    ع ويبل باستخدام التحليل الالمعلمي من  خالل الربط بي   

التحليل العنقودي و العمليات التصادفية
2012احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةماجد جاسب عبد هللا



303
مقارنة طرائق تقدير دالة البقاء لتوزي    ع لوماكس باستخدام عينات مراقبة من النوع 

ي
 
الثات

2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحال سلمان فرحان

2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسليمة حمادي جاسم(دراسة تطبيقية)االرتباط القويم والشبكات العصبية االصطناعية  304

305
كة تعبئة  ي رسر

 
ة االنتظار للمواد المخزنية ف إيجاد التوزي    ع االحتمالي للطلب خالل فير

الغاز
2004احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي هشام عبد الرسول

ات لتصميم القطع المنشقة306 2005احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسام عبد الرزاق رشيدتحليل التباين متعدد المتغي 

2002احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادداليا هشام عبد الرحمنحول تصاميم القطع المخططة307

308
ي بالتحويالت لالستقرارية باعتماد القطع 

الدمج بي   الطرائق االعتيادية والغالف الطيف 

والنافذة المثىل
2003احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادلميعة باقر جواد

ي تقدير إنموذج انحدار بواسون309
 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةمها حسن سلطانطريقة اإلمكان األعظم وبعض الطرائق الالمعلمية ف

ي ة310 2014احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةحي  در كري  م رحي  ممقارنة مقدرات دالة معولي ة األنظم  ة الهجين  ة والمحسن  ة بأستخ دام طرق بي  

311
 لبيانات المسح األجتماغي واالقتصادي لألرسة 

ً
ي لفقر األطفال وفقا

 
التحليل األحصات

2012لسنة 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادقاس  م محم د صاح  ب

312
الطرق المختلفة لتقدير القيم المفقودة ألغراض احتساب الرقم القياسي ألسعار 

المستهلك
2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادختام سوادي كشمر

ي األنظمة القابلة لإلصالح313
 
2005احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادثائر فيصل شاهرطرائق تقدير عدد مرات الفشل ف

ي عزتدراسة أحصائية عن واقع البطالة بي   محافظات العراق314 2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادأثي         ر محمد ناجر

2004احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادفراس صدام عبد الهالليمقارنة طرائق تقدير معالم إنموذج ويبل للفشل بثالثة معالم315

316
مقارنة بين طرائق تحليل وتنبؤ السالسل الزمنية وتطبيقها على مبيعات الشركة العامة 

لتوزيع كهرباء بغداد

أسيل سمي  محمد 

محمود
2005احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

تحليل دالة البقاء شبه المعلمية متعددة المراحل للمصابين بالعقم317
عباس كولمراد بك مراد 

باجالن
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعباس دوين عنكوشالتنبؤ بحركة الطرود البريدية الصادرة والواردة بإستعمال نماذج بوكس و جينكنز318



319
استعمال اسلوب بيز لتقدير منظومة المعادالت االنية في حالة المتغير الداخلي مصنف 

ثنائياً  مع تطبيق  عملي
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادريسان عبداالمام زعالن

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداالء حكمة عبد الستار(بحث تطبيقي)الخوارزمية الجينية في السيطرة على الخزين االنتاجي المتعدد 320

321
مقارنة بعض طرائق التقدير الحصينة مع أسلوب بيز في تقدير دالة االنحدار اللوجستي 

مع تطبيق عملي
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادضمياء حامد شهاب

322
مقارنة  طريقة حل إنموذج البرمجة الخطية بأستعمال طرائق أخرى أليجاد الحل األمثل 

لنماذج النقل
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسي ن ع  دنان محم د

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرشا عادل عبدلبناء إنموذج للخزين األحتمالي الضبابي مع تطبيق عملي323

ي العراقالعوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثرة324
 
ي الهجرة الداخلية ف

 
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرقيه توفيق عبد الستار ف

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسي   عىلي خضي بناء إنموذج نظام ديناميكي لتخطيط القوى العاملة مع تطبيق عملي325

326
 مع تطبيق DNAالمقارنة بين طرائق تقدير النموذج الرياضي لسلسلة الحمض النووي 

عملي
2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمظهر خالد عبد الحميد

327
مقارنة فترة الثقة مع الفترة البيزية للتركيبة الخطية لمتوسطات عامل التداخل مع تـطبيق 

عمــلـي
ي 2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسام موفق صير

328
مستشفى بغداد / بناء نموذج صفوف االنتظار باستخدام المقدرات الحصينة لقسم الباطنية 

التعليمي
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسني   حامد احمد

329
دراسة مقارنة لطرق التقدير الحصينة لدالة البقاء مع تطبيق عملي على مرضى سرطان 

الدم في اليمن
يم 2005احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادماجد هبة هللا عىلي رسر

2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعالء حسي   عىليخصائص توزيع باريتو ومقارنة طرائق تقدير معلمة الشكل330

331
 لتقدير أنموذج االنحدار الالمعلمي الجمعي SIMEX و Backfittingمقارنة مقدرات 

يمع التطبيق
2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادساندي قيس موسر

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي بندر نعيمهتقدير دوال الفشل للتوزيع الناتج من دمج توزيع بواسون ليندلي مع توزيعات اخرى332

333
ي تقويم كفاءة اداء كليات جامعة بغداد بإعتماد اوزان 

 
إستخدام مظروف البيانات ف

ي اسلوب التحليل الهرمي الضباتر
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةأمجد هبة هللا حمزه



334
ي 
 
ي اسعار عوائد اسهم مضف

 
ي وتوظيفها ف

طرائق لتقدير معالم نماذج عمليات ليف 

الشمال و المتحد
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمريم  جمعة  موس

335
ية المزدوجة مع تطبيق عمىلي تصميم اسلوب للمعاينة البي  

2004احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد صادق الدوري

2005احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرشا عبد المجيد سعيدالتهرب الضريبي في المهن الطبية336

337
مقارنة أساليب بي   مع طرائق أخرى لتقدير منحب  االنحدار الالمعلمي

خلود يوسف خمو 

يوسف
2004احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

338
ي المجال 

 
ك باعتماد دوال رابطة مختلفة مع تطبيق ف ي المشير

 
إيجاد التوزي    ع الثنات

الحيوي
2011احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادإسماعيل هادي جلوب

339
ي ظل بيانات مفقودة

 
ي النموذج االنحدار ف التحليل المويجر

2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسعد كاظم حمزة

340
ي الخاصة ب  

 
 Panel)دراسة مقارنة لبعض طرائق تقدير االنموذج الديناميكي المكات

Data) مع تطبيق عمىلي
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةسهاد عىلي شهيد مجيد

341
ة لتشخيص التقارب لبعض التوزيعات االحتمالية المتقطعه بناء منظومة خبي 

2005احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادوليد مية رودين

342
مقارنة طرائق تقدير انموذج ويبل للفشل باستخدام المحاكاة

2002احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسام نجم عبود

343
ي ديناميكي ال خطي باستخدام الشبكات العصبية 

 (NARMAX)تصميم نظام رياض 

كة كهرباء بغداد ي رسر
 
2003احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادأي ف ان عالء ناظمألغراض تحليلية و تنبؤية لنشاط المبيعات ف

344
ات  ي تقدير التوزي    ع االحتمالي لمؤرسر

 
ي ف وتر

استخدام مبدأ القيمة العظم لدالة اإلنير

بعض نماذج صفوف االنتظار
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةإنتصار كاظم جاسم

345
ات الثقة ومتوسط قيمة  تحديد عدد المركبات الرئيسة باستخدام بعض االساليب لفير

احصاءة االختبار

مصطف  قاسم 

عبدالخالق
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضية

346
دراسة )تخفيض التكاليف وتحسي   جودة المنتج باستخدام اعادة هندسة العمليات 

(تطبيقية
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةصباح عبيد عنيد

347
كة  ي رسر

 
ة الصيانة الوقائية الدورية غي  التامة المثىل ف ي تحديد فير

 
أعتماد دالة االتاحية ف

ي الوسط
 
مصاف

2012احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادفراس صدام عبد

348
ي ضوء تجارب 2003سياسات التجارة الخارجية للعراق بعد 

 
 وآفاقها المستقبلية ف

مختارة
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةبثين  ة حسيب سلمان

349
ي حالة عدم تماثل مركباتها

 
نمذجة وتقدير دالة معولية بعض األنظمة ف

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةاالء حسن جلوب



350
ي اللوجستك المختلط بأستخدام المحاكاة 

 
مقارنة طرائق تقدير معلمات االن موذج الثنات

مع تطبيق عمىلي
2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهند وليد عبد الرحمن

351
ي بوجود 

ة الخطية واالنحدار اللوجسبر مقارنة عملية التصنيف بأسلوب الدالة الممي  

مشكلة التعدد الخطي مع تطبيق
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد شاكر محمود

352
العالقة بي   جدول تحليل تباين االنحدار وجدول تحليل تباين التجارب العاملية الكاملة

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد كربالءرواء نوري حسي  

353
مقارنة طرائق تقدير معلمات نموذج النظام الرمادي من الرتبة األول و بمتغي  واحد 

GM(1,1)2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنور سليم محمد عىليمع تطبيق عمىلي

354
ي 
ي ظل وجود مشكلبر

 
استعمال المقدرات الحصينة الجزائية لنموذج االنحدار الخطي ف

االبعاد والقيم الشاذة مع تطبيق عمىلي
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي حميد يوسف

355
ي تحسي   معولية المكائن 

 
استعمال بعض الخوارزميات الذكية ألنموذج صيانة وقائية ف

ي حالة توزي    ع داكوم 
 
(Dagum Distribution)ف

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرس ل م حم د اح م د

356
وع مجمع التاجّيات  ي تحليل شبكات االعمال لمشر

 
ّ ف ي تطبيق المسار الحرج الضباتر

ي
السكب 

2016احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةعبد السادة محّمد نارص

357
مقارنة تقنيات مختلفة لتقدير مدى األهداف الجوية المناورة باستخدام المحاكاة

باسمة ل ؤي حسون 
معي  

2004احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

358
ي للعوامل المؤثرة عىل الوضع االقتصادي للنساء ضمن نتائج مسح 

 
تحليل احصات

شبكة معرفة العراق
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداخالص عبد االمي  حميد

359
 التحليل العنقودي الستخراج القيم الشاذة مع تطبيق عمىلي

2002احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنغم نافع بيثون

360
طي 

ي حالة وجود عدم تجانس التباين الشر
 
مع  )بعض طرائق تقدير أنموذج االنحدار ف

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةعىلي حسي   محمد عىلي(تطبيق عمىلي 

361
ي العراق

 
ي تحليل الفقر للمناطق الريفية ف

 
استعمال بعض الطرائق الضبابية ف

مروة عبد الباسط سعد 

هللا
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد فاروق عباستقدير انموذج االنحدار الضبابي المكيف باستخدام دالة االنتروبي مع تطبيق عملي362

363
التوزيع االمثل للهيئات الرقابية في ديوان الرقابة المالية االتحادية باستعمال انموذج 

التخصيص العام
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادشيماء خزعل شنيشل

364
مقارنة طرائق بيز والمربعات الصغرى الشرطية لتقدير معلمات انموذج العتبة لالنحدار 

مع تطبيق عملي ) Pareto (الذاتي عندما يتبع حد الخطأ توزيع 
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةأياد جواد حسن



2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزين   ة اب راهي    م حس    ناستعمـــال األنحـــدار المعـــكوس الشــرائـحي مع اســـاليب اخــرى في اختـــزال األبـعــاد365

ى رحيم جاسممعالجة القيم المفقودة في بيانات المسوح باستعمال بعض طرائق الفضاء الجزئي366 2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادبشر

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادصابرين حسي   كاظماستعمال دالة أنحدار الحرف اللبي في معالجة مشكلة التعدد الخطي مع تطبيق عملي367

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادآوات رسدار واديمقدرات ُمحسنة لمعلمات انموذج االشارة الجيبية ذي البعدين مع تطبيق عملي368

369
 مع ARFIMAبعض التقديرات المويجية ألنموذج اإلنحدار الخطي بأخطاء تتبع أنموذج 

تطبيق عملي
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعمار مؤيد صابر

370
بعض مقدرات المربعات الصغرى الموزونة الحصينة ألنموذج االنحدار بوجود عدم 

تجانس التباين والقيم الشاذة
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةعىلي قاسم محمد بندر

371
التنبؤ بكميات اإلنتاج لمحصول القمح في العراق باستعمال السالسل الزمنية للفترة من 

1970-2014
2016احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادوليد خالد عباس

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادصفا فاهم طاللقياس المعولية الضبابية في محطة ديزل شمال الديوانية372

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادلمياء طه عبدهللا متعدد المتغيرات مع تطبيق عمليGARCHبناء نموذج 373

374
تقدير انموذج االنحدار الالمعلمي الضبابي باستعمال بعض طرائق التمهيد مع تطبيق 

عملي
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمؤيد سلمان عباس

375
مقارنة بعض طرائق معالجة البيانات غير التامة  لمتغير االستجابة والمتغيرات 

التوضيحيه
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةمنال جبار سلمان مصلح

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي محمد حسن عىلياستعمال التحليل الهرمي وبرمجة االهداف الضبابية في اتخاذ القرار مع تطبيق عملي376

2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادلمياء محمد عىليمقارنة بعض طرائق تقدير َمْعلَمات اإلنموذج المختلط من الرتبة األولى باستخدام المحاكاة377

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسهاد فيصل عبودبناءأنموذج نقل ثالثي األبعاد باستخدام أسلوب البرمجة الخطية مع تطبيق عملي378

379
غير )المتسلسلة/المتوازية (مقارنة بعض طرائق تقدير دالة المعولية لألنظمة الهجينة  

المتماثلةمع تطبيق عملي
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةم صطف ى عىلي نوري



380
مقارنة مقدرات بيز لمعلمة ودالتي المعولية ومعدل الفشل لتوزيع رالي باستعمال دوال 

خسارة متزنة وغير متزنة
2012احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةغزوان رفيق عويد

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةافياء رحيم خضي التحليل االحصائي الستبانة ضمان الجودة لطلبة جامعة ذي قار381

382
إستعمال بعض الطرائق الالمعلمية وشبه المعلمية في تقدير دالة التحويل الالخطية في 

السالسل الزمنية مع تطبيق عملي
2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداديقي   خليل برهان

383
استعمال نماذج السالسل الزمنية في دراسة تقلبات  اسعار االسهم في سوق العراق 

لالوراق المالية والتنبؤ باتجاهاتها
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسوزان كنعان علوان

384
تحديد أكثر العوامل تأثيراً على الوضع األجتماعي والصحي لكبار السن في دور رعاية 

المسنين
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهدى سلمان محسن

385
-2017)أستخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بأستهالك الطاقة الكهربائية للسنوات 

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنهاد عبد الزهرة عىلي(2022

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادلمياء طه عبدهللا متعدد المتغيرات مع تطبيق عمليGARCHبناء نموذج 386

387
دراسة تحليلية للتنبؤ بحجم الناتج المحلي اإلجمالي العراقي بإستخدام الطريقة الكالسيكية 

ونماذج بوكس جنكنز
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحيدر خالد رشيد

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزين   ة اب راهي    م حس    ناستعمـــال األنحـــدار المعـــكوس الشــرائـحي مع اســـاليب اخــرى في اختـــزال األبـعــاد388

389
التحليل اإلحصائي للعوامل المؤثرة بتقزم األطفال دون سن الخامسة في العراق لسنة 

2016
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادانس مي ش فتاح

390
استعمال السالسل الزمنية للتنبؤ باالرقام القياسية اليجاراتالدور السكنية في العراق 

2021_2018للسنوات 
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد جودة ارشيد

391
تقييم االثار المترتبة الدمان المخدرات بين الشباب باستخدام اسلوب المعاينة المختلطة 

المتسلسلة
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةدعاء حبيب غضبان

ي مطلك2016استخدام التحليل المتنظر لدراسة مستوى انتشار العوق في العراق لسنة 392 2018احصاء/ االدارة واالقتصاد نىه ناجر

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةهاجر فالح طاهرحالة دراسية– تقديرأنموذج االنحداراللوجستي ودالة الخطورة النحدار كوكس 393

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةهبة عبد عىلي سيدتحديد اهم العوامل المسببة للتشوهات الخلقية لالطفال394



2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةزهراء خالد باهضاستعمال بعض اساليب متعدد المتغيرات في تحليل البيانات الصحية395

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةحبيب صفاء قاسممقارنة انموذج المؤشر المنفرد المعلمي وشبه المعلمي مع تطبيق عملي396

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادصفاء نجم عبد عىلياستعمال االنحدار اللوجستي في تحديد االسر غير االمنة غذائيا في العراق397

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهديل عماد نارصاستعمال بعض الطرائق المعلمية والالمعلمية لتحليل التجارب العاملية398

2017احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنور اياد محمدتقدير معلمات توزيع بواسون المركب مع تطبيق عملي399

400
دراسة احصائية تحليلية حول أسباب ترك الدراسة في العراق باعتماد بيانات المسح 

2012االجتماعي و االقتصادي لالسرة في العراق 
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادانمار طالب صالح

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرائد فاضل محمداستعمال التحليل المتناظر المتعدد للمتغيرات المصنفة المرتبة401

2003احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهالة وليد حمديتقديرات الهجرة الداخلية في العراق باستخدام النماذج السكانية402

403
استعمال لوحات السيطرة النوعية والتحليل العنقودي لبعض االمراض االنتقالية في 

م2015محافظات العراق لسنة 
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادارساء حكمت محمد

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادشهد نجم عبد هللاأستعمال التحليل التمييزي في تصنيف درجة التشوه للوالدات404

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسام عبد هللا عيادةاستعمال نظرية صفوف االنتظار ذات األسبقية في ظل البيئة الضبابية مع تطبيق عملي405

406
دراسة مقارنة ألسلوب الشبكات العصبية مع طرائق أخرى للتنبؤ بتصاريف المياه لبعض 

السدود في العراق
2012احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةرؤى خلدون فائق

407
حل مشكلة اقصى تدفق ضبابي للمركبات في مدينة الديوانية باستعمال اسلوب البرمجة 

الخطية الضبابية
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي حسي   محمد

2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادفوزي حسن حسي  2013-2003تحليل واقع الهجرة العائدة من الكفاءات الى العراق خالل الفترة 408

2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرباب عبد الرضا صالحبعض الطرائق الحصينة لمعالجة مشكلة التعدد الخطي في النماذج الخطية409



410
بناء االنموذج االمثل للسيطرة على الخزين المتعدد المواقع للشركة العامة لتوزيع 

كهرباء بغداد
2003احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادكارزان مهدي غفور

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسي   حميد خلفNSUMتقدير الحجم الجزئي للسكان باستخدام طريقة 411

412
 الالمعلمية مع طرائق اخرى في تقدير دالة Beran و Turnbullمقارنة طريقتي 

البقاء
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادامل هادي رشيد

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةعىلي جاسم كمرARMA - GARCHنمذجة المشاهدات الشاردة للعملية 413

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةعىلي ط ارق عبد المج يدالتنبؤ بأستخدام نماذج السالسل الزمنية الموسمية الهجينة مع تطبيق عملي414

2005احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسجر محمد حسي   عىليمقارنة بعض الطرائق المعلمية والالمعلمية لبعض تصاميم القياسات المكررة415

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحس ن يحب  حسنفي تقييم البرامج مع تطبيق عملي (RD)تصميم عدم استمرارية االنحدار416

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةعىلي إبراهيم هنديجدولة عمل الممرضات باستعمال خوارزمية محاكاة التلدين المهجنة مع تطبيق عملي417

418
 باستخدام خوارزمية البحث CVRPحل مشكلة مسارات المركبات محددة الحمولة 

المحرم مع تطبيق عملي
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعل      ي غن     ي ن        وري

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزينب فليح حسنامثلية استخدام االنترنت باستعمال انموذج التخصيص المتعدد للبيانات الضبابية419

420
استعمــــال لوحـــــــات السيطرة الحصينـــــة متعددة المتغيرات في السيطرة النوعيـــــة 

مع تطبيق عملي– على اإلنتــــــاج 
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةاري    ج ابراهيم توفيق

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرافد عبد المهدي جاسمتحديد حجم الدفعة االنتاجية االمثل عند وجود اعادة تصنيع مع تطبيق عملي421

2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحسان جواد كاظممشكلة النقل ذات دوال الهدف المتعددة المضببة مع تطبيق عملي422

423
العوامل المؤثرة على االوضاع الصحية والتعليمية في العراق ضمن مسح شبكة معرفة 

 باستعمال التحليل العنقودي2011لعام  (IKN)العراق 
2013احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادوسن عبد الهادي كاظم

2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمي تحسي   عبد الحليممقارنة بين طرائق تقدير المعولية في حالة االجهاد والمتانة النموذجي باريتو و ويبل424



2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمجدي صالح شعيبفاو-استعمال اسلوب التحليل الشبكي لتقليل زمن مشروع خط سكة حديد بصرة425

426
استعمال المجموعات الضبابية ونماذج بوكس حينكنز في السالسل الزمنية للتنبؤ ببعض 

نسب التلوث في مياه الشرب لمدينة بغداد
2014احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسيف عدنان سلمان

2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداسيل نارص حسي  مقارنة بعض طرائق تقدير دالة المعولية لتوزيع ويبل المختلط باستخدام المحاكاة427

428
مقارنة بين طرائق المعلمية والالمعلمية لتقدير دالة البقاء باستخدام توزيع اوقات البقاء 

الضبابي
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةسها جعفر عبد الصاحب

ي صديق سعيداستعمال خوارزمية مستعمرة النمل لالدارة المثلى في سد حديثة429
 
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادامات

430
مقارنة بعض اللوحات الالمعلمية متعددة المتغيرات  في عملية السيطرة اإلحصائية على 

النوعية
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةأمينة كريم عيىس

431
استعمال اسلوب التخصيص متعدد االهداف ولعدة مراحل في تخطيط الترتيب الداخلي 

للمصنع
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادبان عالء عبد المجيد

432
باستخدام نتائج  (2022 – 1997)اإلسقاطات السكانية لمحافظـــة البصـــرة للفتـــرة 

 في العراق1997التعداد العام لسنة 
2005احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادنادية عىلي عايد

433
تقدير دالة األنحدار الالمعلمي بإستخدام بعض الطرائق الالمعلمية الرتيبة مع تطبيق 

عملي للمقارنة بينها

ياسمي   عبد الرحمن 

محمد
2007احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

434
أستخدام اسلوب التحويل المويجي للمقارنة مع بعض طرائق تقدير نماذج االنحدار 

الالمعلمية وشبه المعلمية
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةعالء جابر طراد

435
باستعمال االسلوب البيزي الهرمي مع تطبيق  (TQR)مقدرات معدلة لمعلمات نموذج 

عملي
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهيثم حسون ماجد

436
تقدير المعلمات الثابتة والمتغيرة الزمن في نماذج المعادالت التفاضلية الالخطية مع 

تطبيق عملي
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادوفاء جعفرحسي  

437
القنوات باستعمال خوارزمية اليرعات مع تطبيق عملي حل مشكلة صفوف االنتظار متعدد

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادسارة سالم حميد

438
مقارنة مقدرات اإلمكان األعظم والدالة اللبية باعتماد أسلوب البوتستراب ألنموذج 

االنحدار اللوجستي
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةمصطف  نصيف جاسم

439
يمقارنة بعض الطرائق الحصينة لتقدير معلمتي توزيع دالة القوى ي عماد لعيبر

 
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةامات



440
حل مشكلة التخصيص باستخدام البرمجة الهدفية الضبابية مع تطبيق عملي

امجد عبد الحسي   

جاسم
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

ي المحافظات العراقية441
 
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةزهراء صاحب كاظم نمط انتشار مرض رسطان البنكرياس ف

ي محافظة ميسان442
 
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةحيدر خلف مجيددراسة وفيات االطفال ف

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةميسم ساجت خضي (دراسة مقارنة)نمذجة تأثي  العالج والعمر لمرض  ضغط الدم 443

444
ي الموقع والقياس للتوزي    ع الطبيعي متعدد 

مقارنة بعض المقدرات الحصينة لمعلمبر

ات المتغي 
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةأحم  د عب  اس مص  لح

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد عبد الودود محمداستعمال بعض طرائق متعدد المتغيرات في التحليل الصوري445

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزينب حامد حميدمقارنة بين طرائق التقدير الحصينة النموذج االنحدار الذاتي بوجود متغير خارجي446

447
تقدير معلمات انموذج االنحدار الذاتي بوجود المتغيرات المتالزمة في حالة توزيع الخطا 

توزيعا لوجستيا عاما
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد عبد الرضا رحمن

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي عباس هادياستعمال طريقة التحرك الموازي لحل مشاكل التخصيص الضبابي448

تحليل االنحدار اللوجستي لتحرير العوامل المؤثرة بامراض القلب449
وفاء عبد الكاظم حمد 

منصور
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

450
استعمال االختبارات االحصائية الالمعلمية في تحديد اهم المتغيرات المؤثرة على دوافع 

2018الجريمة في العراق لعام 
2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادابراهيم خليل ابراهيم

2006احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادافراح محمد كاظماستخدام التحليل العاملي الحصين في االمراض الباطنية والصدرية451

يمقارنة المقدرات الالمعلمية في تحليل االنحدار المتعدد مع تطبيق عملي452 2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادميسم عبد النبر

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادورود باسم نور بهيةالمقدرات الحصينة لدالة المعولية لبعض التوزيعات المركبة مع تطبيق عملي453

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعباس فاضل كريمةاستعمال نظرية الحيود السداسية في تقييم جودة المنتج النهائي مع تطبيق عملي454



455
استعمال بعض طرائق بيز في تقدير معلمة القياس و دالة المعولية لتوزيع رايلي 

2019احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةعباس احمد عىلي(باسلوب المحاكاة)

456
استعمال المركبات الرئيسية وطرائق اخرى لتقدير االنحدار اللوجستي في حالة وجود 

مشكلة التعدد الخطي
2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهديل حميد شاكر

2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادشيماء محمد احمدمقارنة نماذج االنحدار الخطية واللوجستية والرتبية لقياس نسبة الهيموكلوبين في الدم457

2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادشذى امي   كنعاناستخدام السالسل الزمنية في دراسة المؤشرات المالية في البنك المركزي العراقي458

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي عيدان مهديدراسة احصائية للعوامل المناخية المؤثرة على امراض الجهاز التنفسي459

2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحسي   كريم ناشوربعض طرائق تقدير انموذج االنحدار الخطي باخطاء ملتوية التوزيع460

2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد عبد عىلي عكارتقدير االنحدار شبه المعلمي للبيانات المعتمدة مكانيا461

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادرحاب كاظم حمزةتقدير المعلمات العشوائية في نماذج االنحدار للبيانات المزدوجة462

463
 في تجارب الخليطKronecker وScheffʼeتقدير معلمات أنموذجي 

2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادحال سلمان فرحان

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادجاسم حسن الزمتقدير انموذج االنحدار الالخطي باستعمال الخوارزمية الجينية وخوارزمية سرب الطيور464

مقارنة بعض طرائق التقدير الحصينة في ظل وجود مشكلة التعدد الخطي465
سيف االمام سعدي 

خزعل
2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

466
مقارنة بعض طرائق تقدير معلمات توزيع ويبل لوضع التنبؤات المستقبلية

هان 2019احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةرائد فيصل رسر

2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداديوسف عادل عىلياستعمال البرمجة الخطية متعددة االهداف الضبابية اليجاد المسار الحرج467

2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعمر عامر جهادبناء انموذج التخصيص الضبابي متعدد االهداف واالبعاد468

اختيار افضل انموذج للتنبؤ بعدد الحوادث المرورية في محافظات العراق الجنوبية469
حيدر عبد الحسي   

عباس
2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد



2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد ثائر عىلياثر نوع ووسيلة االرواء على كلفة انتاج الدونم لمحصول الحنطة470

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهبة فارس محمد زكيمعدل النمو السكاني وعالقته بالتنمية471

2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهبة هذال خليلاضطراب الميزان التجاري الزراعي للمحاصيل الحقلية وتاثيره على االكتفاء الذاتي472

473
استعمال نماذج بوكس وجينكنز للتنبؤ بالواقع المائي للعراق بعد تخفيض االيرادات من 

دول المنبع
2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهالة قاسم عبد هللا

2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادهدى صبجي عبداستخدام الدالة المميزة في تصنيف المنشات الصناعية في العراق474

2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادغصون يوسف عىلي2015-2005تقدير دالة الطلب على النقود في العراق للمدة 475

476
استعمال السالسل الزمنية للتنبؤ باالرقام القياسية السعار المستهلك في العراق للفترة 

2018-2022
2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي عباس مجيد

477
مقدرات بيز الالمعلمية وشبه المعلمية لبيانات البقاء المراقبة من النوع االول باستعمال 

مقاييس جبس مع تطبيق عملي

ماجد عبد العزيز عبد 

الرضا
2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد مهدي جابرتقدير دالة االنحدار شبه المعلمية بوجود خطا القياس مع تطبي عملي478

479
تحديد العوامل المؤثرة في تغيير نسبة الهيموكلوبين في الدم عند االطفال دون سن 

الخامسة

ميساء عبد الكريم عبد 

الجبار
2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداد

2019احصاء/ االدارة واالقتصاد بغداداكرم حميد عبودتقدير انموذج للتنبؤ باسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر480

2018احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادخالد جمال كاظماستعمال طريقة التقدير المشذب الحصين في نموذج االنحدار مع تطبيق عملي481

2002احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادعايدة زاوين ارشاكيانحساسية نموذج مباراة تفاضلية482

2005احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادزينب هاتف عباسDNAاستخدام سالسل ماركوف في التعرف على تعاقبات الحامض النووي 483

484
2017أهم العوامل المؤثرة على االصابة بسرطان الدماغ لعام 

2019احصاء/ االدارة واالقتصاد المستنضيةأحمد نزار عباس



2019احصاء/ االدارة واالقتصاد كربالءسناء عىلي محمدالمتانة لتوزيع احتمالي-  اإلجهاد Cascadeتقدير معولية نظام 485

486
 لتقدير دالتي المعولية و اإلتاحية في حالة Mellinوتحويالت Bayesأستعمال أسلوب  

وجود بيانات ضبابية مع تطبيق عملي
2015احصاء/ االدارة واالقتصاد بغدادع  ذراء كام  ل ه رم وش


