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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  مصطفى اسماعيل نايف :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  كلية التربية للعلوم الصرفة ـ  االنبارجامعة : العمل   

 ستاذ مساعدا  :العلمية الدرجة             الرياضيات: التخصص    

 العنوان البريدي:  
 87079741792 : نقال  

 يالبريد االكترون  :.........................com  .yahoo@alheety ........................... 

 :خصية  معلومات ش.2
   عراقية  : سية ـالجن                              الفلوجة : والدة ــمكان ال   
   عراقي  : جواز سفر                    47/0/4971  :  خ الوالدة ــتاري   
                                      5  : عدد األطفال                           متزوج  :الحالة االجتماعية   

 المؤهالت العلمية : ثانيا                      

تاريخ الحصول  الــدولة الكلية الجامــعة القسم الشهادة
 عليها

 4992 العراق التربية االنبار الرياضيات البكالوريوس

 7882 االردن العلوم آل البيت الرياضيات الماجستير

 7889 نداله العلوم بونا االحصاء الدكتوراه
  ان رسالة الماجستيرعنو:  

مقارنة بين طريقتي انحدار الجذور الصماء وطريقة المربعات الصغرى باستخدام 
 اسلوب المحاكاة

 
 

 هعنوان أطروحة الدكتورا : 

 دراسة نموذج االنحدار الخطي المتعدد في حالة وجود مشكلة التداخل الخطي

 

mailto:.........................%20alheety@yahoo.com%20%20...........................
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 العمل مكان الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

االشـــــــــــراف مختبـــــــــــر  1999 1991 جامعة االنبار مساعد باحث
 الحاسوب

مقــــــــــــــــرر  ســــــــــــــــم 
 الرياضيات 

 –جامعـــــــة االنبـــــــار 
  سم الرياضيات

2002 2002  

  2011 2010 جامعة االنبار امين مجلس الكلية
مقــــــــــــــــرر  ســــــــــــــــم 

 الرياضيات
 –جامعـــــــة االنبـــــــار 

 اضيات سم الري
2011 2011  

معـــــــــــاون العميـــــــــــد 
للشـــــــؤون العلميـــــــة 

 والدراسات العليا

 -جامعــــــــة االنبــــــــار
ــوم  ــة للعل ــة التربي كلي

 الصرفة

  لحد االن 2011

     
     
      
     

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

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 الرياضيات السنة الثالثة االحتمالية

 السنة االولى (2)التفاضل والتكامل 
 الفصل االول والثاني

 الرياضيات

 الرياضيات السنة االولى جبر خطي
 الرياضيات السنة الرابعة االحصاء الرياضي

  سم علوم حياة السنة الثانية االحصاء الحياتي
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 : في  الدراسات العليا دريس الموادت. 2
 التخصص             الفصل اسم المادة
 كيمياء االول حاسوب
 فيزياء الثاني حاسوب

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
  

     
 
 :تقييم البحوث. 2

1-      Correlation Adjusted Elastic Net for Regression Analysis, 
Communications in Statistics ? Theory and Methods,USA 

2- COMBINING THE LIU-TYPE ESTIMATOR AND THE PRINCIPAL 
COMPONENT REGRESSION ESTIMATOR, Communications in 
Statistics ? Theory and Methods,USA 

3- Performance of Some Liu Type Estimators for Logit Regression 
Model: An Application to Swedish Accident Data, Communications 
in Statistics ? Theory and Methods,USA  

4- Two Stages Ridge regression Estimator TR for Multicollinearity and 
Autocorrelated Errors, Pakstan journal of statistics, Pakstan 
 

5- On the Weighted Mixed Liu-Type Estimator Under Unbiased 
Stochastic Restrictions, Communication in  Statistics - Simulation 
and Computation,USA 

 
 : االهتمامات البحثية . 2
  Linear regression, Linear Models, Linear algebra , Estimation  
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 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر لمؤتمرعنوان ا

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

Biostatistics and Industrial 

statistics  

 

India 4-
6)/Aug/2

000) 

إلقاء 
 بحث

Recent developments in 

statistics and probability 

India (22-
22)/Des/

2002 

إلقاء 
 بحث

New trends in statistics 

and optimization 

India (20-
22)/Oct/

2002 

إلقاء 
 بحث

Statistical inference and 

inferential aspects of 

industrial statistics 

India 26-22- 

Des-
2002 

إلقاء 
 بحث

Optimization and 

development in sciences 
India 20/Des/2

002 
إلقاء 
 بحث

Development and 

applications of statistics in 

emerging areas of science 

and technology 

India 2-
20)/Des/

2020) 

إلقاء 
 بحث

المؤتمر العلمي االول لكلية علوم 
 الحاسوب والرياضيات 

 جامعة تكريت-العراق
51-51-
51-2152 

إلقاء 
 بحث

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم 
 الصرفة 

 جامعة االنبار -العراق
21-22-
55-2152 

إلقاء 
 بحث

علمي االول للرياضيات المؤتمر ال
 التطبيقية والصرفة 

 جامعة بغداد-العراق
-ايار-8-9

2152 
إلقاء 
 بحث

المؤتمر العلمي الخامس لكلية علوم 
 الحاسوب والرياضيات

 جامعة الموصل-العراق
59-21-
52-2152 

إلقاء 
 بحث

جامعة –المؤتمر العلمي الثاني 
 الزر اء 

 الزر اء -االدرن
2011 

القاء 
 بحث
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 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

On the Liu and Almost 
unbiased Liu Estimators in 
the presence of 
multicollinearity with 
heteroscedastic or 
correlated, Surveys in 
Mathematics and its 
Applications 

 

 2009 منشور

The Analysis of Residuals 
for Some Linear Restricted  
Estimators in the Restricted 
Linear Model 

Pioneer Journal of 
Theoretical and Applied 
Statistics 2011 منشور 

Choosing ridge Parameters 
in the Linear regression 
Model with AR(1) 

International Journal of 
Statistics & Economics 
(formerly known as the 
“Bulletin of Statistics & 
Economics"). 

 2011 منشور

MODIFIED LIU-TYPE 
ESTIMATOR BASED ON (r-
k) CLASS ESTIMATOR. 

1- Communications in 
Statistics - Theory 

and Methods. 
 2013 منشور

A new stochastic restricted 
biased estimator under 
heteroscedastic or 
correlated error 

ESAIM: Probability and 
Statistics 

 2011 منشور

A new almost unbiased 
estimator in stochastic linear 
restriction model 

Iraqi Journal of Statistical 
Sciences 2011 منشور 

LIU-TYPE ESTIMATOR AND Journal of Al-Anbar 2012 منشور 
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SELECTION OF VARIABLES university for pure 
science 

A new estimator in multiple 
linear regression, Model 
Assisted Statistics and 
Applications 

 

 2002 منشور

On the distribution of 
shrinkage parameters of 
Liu-type estimators, 

Brazilian journal of 
Probability and  Statistics 2009 منشور 

Two Strategies for Removing 
Multicollinearity, 

,  International Journal of 
Statistics & Economics 
(formerly known as the 
“Bulletin of Statistics & 
Economics") 

 2009 منشور

Confidence Interval for 
Shrinkage Parameters in 
Ridge Regression 

Communications in 
Statistics - Theory and 
Methods 

 2009 منشور

A GENERALIZED 
STOCHASTIC RESTRICTED 
RIDGE REGRESSION 
ESTIMATORS 

Communications in 
Statistics - Theory and 
Methods 

 2012 منشور

New types of shrinkage 
estimator 

Far East J mathl Sci 
 2002 منشور

,  A new biased estimator 
for the restricted linear 
regression model 

Journal of Statistical 
Theory and Applications 
Volume 

 2002 منشور

A new restricted estimator in 
multiple linear regression 
model 

. Far East journal 
theoretical statistics 2002 منشور 

    
    
    
    

http://projecteuclid.org/handle/euclid.bjps
http://projecteuclid.org/handle/euclid.bjps
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a915033041~frm=titlelink
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a915033041~frm=titlelink
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a915033041~frm=titlelink


 لعضو هيئة تدريس السيرة الذاتية - كلية التربية للعلوم الصرفة –جامعة االنبار 

 

7 

 

    
    

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   
   
   

      
   
   

   
 :عضوية اللجان : تاسعا 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
رئيس اللجنة المشرفة على  

استحداث مختبري الحاسوب في 
 قسم الرياضات 

 عضو لجنة امتحانية

الشراف على الخطة عضو لجنة ا 
 الخمسية للكلية

 مسؤول غيابات الطلبة

عضو اللجنة المشرفة على حفلة  
 تخرج الطلبة

عضو لجنة االرشاد 
 للسنة الرابعة

عضو اللجنة المشرفة على  
 احتفاالت يوم الجامعة

 عضو اللجنة العلمية

عضو اللجنة المشرفة على  
 مسابقة حفظ القرآن الكريم

 عضو مجلس القسم

عضو اللجنة المشرفة على  
 توزيع الحاسوب المحمول

 

عضو اللجنة المركزية  
 لالمتحانات

 

  عضو مجلس الكلية 



 لعضو هيئة تدريس السيرة الذاتية - كلية التربية للعلوم الصرفة –جامعة االنبار 

 

8 

 

   
   

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

تعليم الطباعة بأستخدام برنامج 
latex 

 2012 كلية التربية للعلوم الصرفة

   
   
   
   
   
      
   
   
   
   
   
   

 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2010 رئاسة الجامعة مهارات المخاطبات الرسمية
 2012 مركز حاسوب Icdlدورة 
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  ::يةيةمعلومات اضافمعلومات اضاف: : اثنتا عشراثنتا عشر

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      /  /       ::ريخ ريخ التاالتا

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

  تطبيقات الحاسوب

  ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


