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ً ناث   : التدريس الجامعي . يا

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 الى االن  -2008 جامعة المثنى  االدارة واالقتصادكلية  1

2    

 

ً ث   قمت بتدريسها. لتيا: المقررات الدراسية  الثا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2012 مبادئ االحصاء  المحاسبة  1

 2012 بحوث العمليات  المحاسبة  2

 2018 رياضيات  ادارة االعمال  3

 

 

ً ر   لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات ا :ابعا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 THE 10th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE 

 “Challenges of Modern Management” 

 

2016 BUCHAREST, ROMANIA 

 

 منشور بحث

2 THE 11th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE  
“The Role of Management in the Economic Paradigm of the XXIst Century” 

 

2017 BUCHAREST, ROMANIA 

 

 بحث منشور

3 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference – New  

Approaches in Social and Humanistic Sciences 

 

2017 Chisinau, Republic of 
Moldova 

 

 بحث منشور

 بحث منشور كربالء 2019 (2020-2018) الجامعات انجاز البرنامج الحكوميدور  4

5 2nd International Scientific Conference of Al-Ayen University (ISCAU-2020) 

 
 بث منشور ذي قار 2020

 

 
 . و تطوير التعليمأالمشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  :امساً خ 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 Tobit Regression Analysis Applied on Iraqi Bank Loans American Journal of Mathematics and 
Statistics 

2017 

2 Studying the determinants of divortiality in Iraq. A two-stage 
 estimation model with Tobit regression 

 

International Journal of Applied Mathematics 
 & Statistical Sciences 

 

2018 

3 Asymptotic Least Squares Estimation of Tobit Regression 
 Model. An Application in Remittances of Iraqi Immigrants in Romania 

 

International Journal of Statistics and 
Applications 
 

2018 



4 Testing reliability: factorial design with data from 
 a log-epsilon-skew-normal distribution. 

 

Economic Computation and Economic  
Cybernetics Studies and Research 

 

2017 

5 Using Approach Quantile Regression to Determine the  
Factors Affecting Measuring Capacity in Iraq 

 

American Review of Mathematics and Statistics 2017 

6 Addressing multicollinearity in regression models: 
 a ridge regression application 
 

Journal of Social and Economic Statistics 2017 

7 
 في مرض الفشل الكلويانموذج انحدار اللوجستك لدراسة المتغيرات المؤثرة 

  عشر الحادي الدولي العلمي المؤتمروقائع 
  كربالء جامعة واالقتصاد االدارة كلية

2019 

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :ادسا  س 

 العراقية للعلوم االحصائية جمعية العضو 

 شهادات التقدير. و كتب الشكر ، الجوائز  :ابعا  س 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 2009 السيد عميد كلية التربية كتاب شكر 1

 2012 السيد رئيس الجامعة  كتاب شكر 2

 2012 معالي وزير التعليم العالي  كتاب شكر 3

 2013 السيد رئيس الجامعة  كتاب شكر 4

 2018 السيد عميد كلية االدارة واالقتصاد  كتاب شكر 5

 2019 السيد عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 6

 2019 السيد رئيس الجامعة كتاب شكر 7

 2020 السيد رئيس الجامعة كتاب شكر 8

 2020 معالي وزير التعليم العالي شكر كتاب 9

 2020 معالي وزير التعليم العالي كتاب شكر 10

 

 ت .اــ:اللغ امنا  ث 

 عربي             ✓

 انكليزي             ✓

 

 


