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 :معلومات شخصية  .1
 عراقي: سية ـالجن                        هيت -االنبار : والدة ــمكان ال   
 G7808022:جواز سفر                      22/72/7710:  خ الوالدة ــتاري   
                            5: عدد األطفال                     متزوج          :الحالة االجتماعية   

 :العلمية المؤهالت : ثانيا 
تاريخ  التخصص القسم الكلية الجامــعة الــدولة الــدرجة

الحصول 
 عليها

 1994 الرياضيات الرياضيات التربية للعلوم الصرفة االنبار العراق البكالوريوس
 1006 الرياضيات الرياضيات العلوم آل البيت المملكة االردنية الهاشمية الماجستير 

 1009 احصاء رياضي االحصاء العلوم بونا الهند هالدكتورا
                                                                                   :ان رسالة الماجستيرعنو 

 بالمعلومات المسبقة يزةحمتالتقديرات الحرف غير 
Unbised ridge Estimation with prior Information 

                                                                              : ةعنوان أطروحة الدكتورا

 انحدار الحرف بعض التحسينات في طرق
Some Improvements in the Ridge Regression Methods 
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

مدير تسجيل كلية 
 التربية

كلية  -جامعة االنبار
 التربية سابقا

1997 1999  

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 
 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 الرياضيات 1017 - 1006 يةقليدية والالقليدالهندسة اال

نظرية االحتمالية واالحصاء 
 صفي الو 

 الرياضيات 1017 - 1009

 الرياضيات 1013 - 1009 منهج البحث العلمي

 الرياضيات 1013 - 1009 الجبر الخطي

 الرياضيات 1011 التفاضل والتكامل 

 الرياضيات 1013 - 1009 اسس الرياضيات

 الرياضيات 1016 - 1011 التفاضل والتكامل المتقدم

اسس و  التفاضل والتكامل
 الرياضيات

 التربية االساسية 1014 - 1016

 :  في  الدراسات العليا تدريس المواد. 1
 التخصص             الفصل اسم المادة

 قسم المدني –كلية الهندسة  الثاني نمذجة االحتمالية
 الفيزياء -كلية التربية الصرفة  الثاني العلميمنهج البحث 

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
 ال توجد 
 :تقييم البحوث. 6

 .     لمجالت عالمية ومجلة ذات عامل تاثير عالي ا ومفيمثبح عشراثنامايقارب 
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 : االهتمامات البحثية . 5
 .في مواضيع االنحدار واالحصاء الرياضي   

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

 بحث 1011 جامعة البصرة مؤتمر العلمي الرابع لكلية العلومال
المؤتمر العلمي الرابع لكليات علوم 

 الحاسبات والرياضيات
 بحث 1011 جامعة الموصل

المؤتمر العلمي الثاني لعلوم 
 -الصرفة كمشاركة كليات العلوم

التربية للعلوم  -للبنات التربية
 الصرفة

 جامعة االنبار

 بحث 1011

المؤتمر الدولي لالساليب الجديدة 
 في االحصاء االمثلية

 بحث 1007 جامعة كشمير

المؤتمر الدولي في االحصاء 
 والرياضيات

 بحث 1010 جامعة جمو

 بحث 1011 جامعة ديالى المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم
الدولي في االحصاء المؤتمر 

 والرياضيات
 جامعة بونا

 بحث 1011

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Residual Analysis of Jackknifed 

Ridge Type Estimators 
International Journal of 

Statistics & Economics 

(formerly known as the 

“Bulletin of Statistics & 
Economics"), Spring 1122, Vol. 

6, 1122. 

 1122 منشور

A New Estimator by Generaized 
Modified Jackknefer Ridge Regresh 

Estimator 

J. of Basrah Researcher 
(science) 1122 منشور 

Superority of the MCRR Estimator 
over sone Estinetos mlimor Model 

Iraqi Journal of Statistical 
science 1122 منشور 

Application of Boosting Techniqe       

Ridg Regression 

J. of Univ. of Anbar for Pure 

Science 
 1122 منشور

Effect of Jackknifed on Various  

ridge types estimator 

Model Assisted Statistical and 

Applications 1112 منشور 
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Combining Unbiased Ridge and 

Principal Component Regression 

Estimators 

Communication in Statistics - 

Theory and Methods 83, 1112, 

pages 1112 – 1112 
 1112 منشور

Ridge Regression Estimator: 

Combining Unbiased and Ordiniary 

Ridge Regression Methods of 

Estimation 

Surveys in Mathematics and its 

Applications 8, 1112, pages 22 

 1112 منشور 212 –

Recovering Jackkuife Ridge Regress 

Estimators from ols results 

 

Journal of University of Anbar 

for pure science  1122 منشور 

Modified Marquardt Estimetor  International J. of Research and 

Review in Applied Science   
 1121 منشور

The Efficiency of Modified Jackknife 

and Ridge Type Regression 

Estimators: A Comparison. 

Surveys in Mathematics and its 

Applications 8, 1113, pages 

222-211 
 1112 منشور

Improving Precision for Jackknifed 

Ridge Type Estimation 
Far East Journal of Theoretical 

Statistics, Vol.12, No.1, 1113, 

Pages 251 – 212. 
 1112 منشور

Effect of Jackknifing on Various 

Ridge Type Estimators 
Model Assisted Statistics and 

Applications 8, 1113 , pages 

112-121 
 1112 منشور

                :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   ال توجد
 :عضوية اللجان : تاسعا 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
اللجنة الخاصة بتدقيق البحوث  

 من االنترنيت

 اللجنة االمتحانية

 لجنة الغيابات  
 العلميةلجنة   
 لجنة تقييم البحوث  

 :             الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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 :معلومات اضافية: اثنتا عشر
 الجوائز والتقدير .1

 

 االهتمامات العامة. 2 
 

 

 المهارات العامة .3
 

 

      ..........                                                                                     ........................    :ع ـالتوقي

 

                                  62/3/6102     :التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 
 1122 العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم العلم

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

  قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

  تطبيقات الحاسوب

  ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


