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 السٌرة الذاتٌة

 

 

 

 هيثم يعقوب يوسف  مخيبر الصافي االسم الرباعي :

  1/1959/ 11 تارٌخ الوالدة : -

 1/6/1991 تارٌخ الحصول علٌها :                                            دكتوراه     الشهادة : -

 احصاء تطبٌمً التخصص الدلٌك :                                      إحصاء  التخصص العام : -

  2121/ 3/ 8 تارٌخ الحصول علٌه :                                           استاذ  اللمب العلمً : -

 سنة 25  عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً : -

 دال ٌوج عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً : -

o : ًالبرٌد االلكترونhaithamalsafi1959@yahoo.com  

 كلٌة االدارة وااللتصاد –جامعة بؽداد  : سالبكالورٌوالجهة المانحة لشهادة  -

 باكو / جمهورٌة اذربٌجان –الوطنً  معهد االلتصاد الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر : -

 روسٌا معهد المالٌة وااللتصاد/ بطرس بورغ/الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

  فً لٌاس انتاجٌة العمل المٌاسٌةاستخدام االرلام  عنوان رسالة الماجستٌر : -

  دراسة احصائٌة عن انتاجٌة العمل فً مشارٌع الصناعات الؽذائٌةعنوان رسالة الدكتوراه : -

 الوظائؾ التً شؽلها :  -

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظٌفة  ت

 2111-1996 جامعة دٌالى - االساسٌة/المعلمٌن سابماكلٌة التربٌة  رئٌس لسم الرٌاضٌات 1

 2119-2111 جامعة دٌالى-كلٌة التربٌة االساسٌة/المعلمٌن سابما رئٌس لسم الحاسبات 2

 العلمٌة ن عمٌد للشؤونومعا 3
 0222-0229 جامعة دٌالى -كلٌة  االدارة وااللتصاد

 2117-2111 جامعة دٌالى -كلٌة  االدارة وااللتصاد عمٌد كلٌة 4

 2121  - 2117 جامعة دٌالى -كلٌة  االدارة وااللتصاد رئٌس لسم االدارة 5
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 الجهات او المعاهد التً درس فٌها : -

 المالحظات الى –المدة من  الجهة )الجامعة ( ) الكلٌة ( ) المعهد ( ت

)المعلمٌن سابما(  التربٌة االساسٌةكلٌة  1

 جامعة دٌالى –

1996-2119  

  لحد االن -2119 جامعة دٌالى –دارة وااللتصاد كلٌة اال 2

 الممررات الدراسٌة التً لام بتدرٌسها -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

،تكامل، مصفوفات،  تفاضل رٌاضٌات التربٌة االساسٌة دٌالى 1

تحلٌل  عملٌات،بحوث 

 متمدمة رٌاضٌات عددي،

،حاسبات  ،جبر خطً

 SPSS،،احصاء

1996-1997 

1997-1998  

1998-1999  

1999-2111  

1999-2111 

هندسة  كلٌة الهندسة دٌالى 2

 كهرباء +

هندسة 

 مٌكانٌن

 1999- 1998 تكامل تفاضل،

التربٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  دٌالى 3

 االساسٌة

 2111- 2111 تفاضل ،تكامل الحاسبات

التربٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  دٌالى  4

 االساسٌة

تفاضةةةةةةل، تكامةةةةةةل، تحلٌةةةةةةل  الحاسبات

 SPSS، عددي

2111 – 2119  

  

التربٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  دٌالى  5

 االساسٌة

  SPSS 2111 – 2119 العلوم

االدارة  دٌالى 6

 وااللتصاد

 االحصاء +

 االلتصاد

 2112-2119 االحصاء مبادئ 
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االدارة  دٌالى 7

 وااللتصاد

 اتخةةةةةةاذ ’االحصةةةةةةاءمبةةةةةةادئ  االحصاء

 لرارت 

2112-2118  

االدارة  دٌالى 8

 وااللتصاد

 لحد االن -2118 سالسل زمنٌة االحصاء

 

 الممررات الدراسٌة التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها  -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

 2111 االحصاءمبادئ  االحصاء االدارة وااللتصاد  دٌالى  1

2      

3      

 

 على الرسائل واالطارٌح : االشراؾ  -

 السنة الدراسٌة عنوان الرسالة او االطروحة المسم الكلٌة الجامعة ت

1      

2      

3      

 

 المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التدرٌبٌة التً شارن فٌها -

نوع المشاركة  مكان االنعماد  طبٌعة النشاط ت
 حضور( –)بحث 

 السنة الدراسٌة

جامعة ال/دٌالى المعلمٌنكلٌة  االول علمًالمؤتمر ال 1
 المستنصرٌة

عضو لجنة 
مشارن / تحضٌرٌة

 بحث

1997 

جامعة ال/ دٌالى كلٌة المعلمٌن الثالث علمًالمؤتمر ال 2
 المستنصرٌة

عضو لجنة 
تحضٌرٌة/ مشارن 

 بحث

1999 

جامعة / دٌالى كلٌة المعلمٌن العلمً الرابعمؤتمر ال 3
 دٌالى

عضو لجنة 
تحضٌرٌة/ مشارن 

 بحث

2111 

عضو لجنة  جامعة دٌالى المؤتمر العلمً االول 4
 تحضٌرٌة/ مشارن

2119 
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 2111 مشاركة دمشك/سورٌا ورش عمل 5

 2113 مشاركة كلٌة الهندسة/ جامعة دٌالى ورشة تدرٌبٌة 6

لدولً الثانً المؤتمر العلمً ا 7
 والعلمً الثالث عشر

 2116 مشاركة الجامعة المستنصرٌة

 2117 مشارن/بحث الجامعةكلٌة بالد الرافدٌن  المؤتمر العلمً الثانً 8

 2117 مشارن/بحث جامعة جٌهان مؤتمر علمً 9

و كلٌة  ة االدارة وااللتصادكلٌ مؤتمر علمً 11
/ جامعة شط العرب االهلٌة 

 البصرة

 2117 مشارن/بحث

كلٌة االدارة وااللتصاد/  ندوة علمٌة 11
 جامعة دٌالى

اٌجاد  مشارن/ 
فرص عمل 
 للخرٌجٌن

2119 

كلٌة االدارة وااللتصاد/  علمٌةندوة  12
 جامعة دٌالى

مشارن/االعراؾ 
 والتمالٌد الجامعٌة

2119 

كلٌة االدارة وااللتصاد/  ورشة عمل 13
 جامعة دٌالى

مشارن /اتخاذ 
 المرار الناجح

2119 

كلٌة االدارة وااللتصاد/  ورشة عمل 14
 جامعة دٌالى

مشارن/الٌة كتابة 
 البحوث العلمٌة

2119 

كلٌة االدارة وااللتصاد/  عملورشة  15
 جامعة دٌالى

مشارن/تطبٌك 
 نظام الممررات

2119 

كلٌة االدارة وااللتصاد/  ندوة علمٌة 16
 جامعة دٌالى

النافذة مشارن/
الواحدة فً ادارة 

 المشارٌع

2121 

كلٌة االدارة وااللتصاد/  ندوة علمٌة 17
 جامعة دٌالى

مشارن/ادارة 
المشارٌع 
 االستثمارٌة

2121 

كلٌة االدارة وااللتصاد/  الملتمى الدولً االول 18
 جامعة دٌالى

/دور مشارن
الجامعات فً دعم 
 فكر رٌادة االعمال

2121 

كلٌة االدارة وااللتصاد/  ندوة علمٌة 19
 جامعة دٌالى

مشارن/ازمة 
كورونا 

وانعكاساتها على 
 المجتمع

2121 

واالقتصاد/ كلية االدارة  المؤتمر العلمً الدولً 21
 جامعة ديالى

مشارن/تجارب 
 التصادٌة دولٌة

2121 

مشارن/ البٌانات  جامعة ديالى ورشة عمل 21
الضخمة 

 واستخداماتها

2121 

كلية االدارة واالقتصاد/  تدريبية ةورش 22
 جامعة ديالى

مشارن/ادارة 
 الصؾ االلكترونً

2121 
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قسم البحث والتطوير / جامعة  ورشة عمل 23
 ديالى

 2116 مشاركة

 

  محاضر فً اؼلبها: الدورات التً شارن بها والتً الامها  -

نعماد الا مكان العنوان ت نوع المشاركة )مستمع  
محاضر ( –  

 السنة 

دورة حاسبات وورد  1 / جامعة  التربٌة كلٌة 
 دٌالى 

 2111 مستمع

كلٌة التربٌة/جامعة  دورة طرائك التدرٌس 2
 دٌالى

 2111 مستمع

كفاءة حاسباتدورة  3 الحاسبة  مركز 
واالنترنٌت /جامعة 

 دٌالى 

 2017 مستمع

فً وورد واكسل حاسباتدورة    4 مركز الحاسبة    
واالنترنٌت /جامعة 

   دٌالى

 2118 مستمع

كلٌة االدارة  نظام الممررات 5
 وااللتصاد

 2019 محاضر

 كلٌة االدارة الٌة تطبٌك البرنامج الحكومً  6
 وااللتصاد

 2019 محاضر

لسم االدارة العامة /  كٌفٌة ادارة الصؾ االلكترونً  7
كلٌة االدارة 
 وااللتصاد

 2021 محاضر

كلٌة التربٌة  دورة فً بحوث العملٌات 8
االساسٌة / جامعة 

 دٌالى

 2119 محاضر

مركز التعلٌم  دورة فً مبادئ االدارة الحدٌثة 9
المستمر / جامعة 

 دٌالى

 2116 مستمع

ادارة االعمالدورة  11 كلٌة التربٌة  
االساسٌة / جامعة 

 دٌالى

 2118 محاضر

 

 المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم  -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1 Statistical Methods and their us 
:Planning and design of cites 

 2017 بالد الرافدينة لكلي ي المؤتمر العلمي الثان 
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تأثٌر استمرارٌه بعض االنشطة السلعٌة فً العراق  2

-1988على تمدٌر نماذج البٌانات الممطعٌة للفترة )

2111.) 

 مجلة علوم االدارة وااللتصاد / جامعة بؽداد 

Vol.66 – Issue 18 /Page 332-356  

2012 

 باإلصالح وعاللتهانظم المعلومات االحصائٌة  3
 االلتصادي 

المؤتمر العلمً السنوي الثالث لكلٌة االدارة 

وااللتصاد جامعة البصرة وكلٌة شط العرب 

 االهلٌة 

2117 

طرٌمة  باستخدامتمدٌر دالة االستهالن فً العراق  4
 التكامل المشترن 

كلٌة العلوم المؤتمر العلمً الدولً االول / 

 السلٌمانٌةجامعة جٌهان / االدارٌة والمالٌة / 

2117 

استخدام اسلوب الدمج بٌن السالسل الزمنٌة  5
فً تمدٌر نموذج االنحدار  الممطعٌة  والبٌانات

 اللوؼارٌتمً للمنشآت الصناعٌة الكبٌرة فً العراق

 مجلة دٌالى للبحوث العلمٌة والتربوٌة 

 263-222/ صفحة  42العدد 

2111 

المرحلتٌن استخدام اسلوب المربعات الصؽرى ذات  6
المدمجة فً تمدٌر منظومة المعادالت االنٌة للبٌانات 
الممطعٌة المتزنة فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة فً 

 العراق

 مجلة دٌالى للعلوم الصرفة 

Vol. 9 / No:2 

2013 

استخدام وتكٌٌؾ نماذج احصائٌة لٌاسٌة على  7

 (2112-1988االلتصاد العرالً للفترة )

 الصرفة  مجلة دٌالى للعلوم

Vol.6 /No.2/ Issue 49 / Page 625-649 

2010 

استخدام االسالٌب االحصائٌة فً معالجة مشكلة  8
 التعدد الخطً 

/ كلٌة الزراعة /  مجلة دٌالى للعلوم الزراعٌة

 جامعة دٌالى 

No. 2/ Vol.2   

2010 

استخدام التحلٌل العنمودي لتمٌٌم ابعاد دلٌل التنمٌة  9

 2116العراق لعام البشرٌة فً 

 االنسانٌةمجلة دٌالى للبحوث 

No.49  

2011 

11 Variable Selection and Model Building  مجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة / جامعة

 دٌالى

 19العدد 

2114 

 مجلة الفتح / كلٌة المعلمٌن جامعة دٌالى  التحلٌل الطٌفً للسالسل الزمنٌة  11

No.17 / Page 213-229 

2003 

وفٌات االطفال فً الوطن العربً دون الخامسة  21
وعاللتها بمستوى الدخل الفردي ومجموع السكان 

 ومعدل تعلٌم االناث

 مجلة الفتح / كلٌة المعلمٌن / جامعة دٌالى 

No.10 / Page 221-241 

2001 
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  :( التً لام بالنشر فٌها impact factorsت )المجالت العالمٌة ومجال -

العدد الذي  عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت

 نشر فٌه

 السنة 

1 International Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation 

 Box- Jenkins Methodology برٌطانٌا

Used in Predict The Numbers 

of Patients Diabetes in Diyala 

Province 

ISSN: 

1475-

7192 

VOL:24 

NO:03 

2121 

2 International Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation 

 Comparing random forests ابرٌطانٌ

regression with logistic 

regression to determine the 

most important factors 

affecting congenital 

malformation for newborn 

babies in Iraq 

ISSN: 

1475-

7192 

VOL:24 

NO:02 

2121 

3 PALARCHS Journal of 

          

archaeology/EGYPTOLOGY 

 

 Measuring the relationship هولندٌة

between consumption and 

national income in the Iraqi 

economy for the period 1986-

2018. 

VOL: 17 

NO:5 

2020 

 

  :عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  -

ما زال عضوا/  تارٌخ االنتساب  محلٌة / دولٌة اسم الهٌئة  ت

 انتهاء العضوٌة

  مالحظات

  عضوا" 2111 محلٌة  نمابة المعلمٌن 1

  عضو 2115 محلٌة نمابة االحصائٌٌن 

 

 ب شكر (كتلى ) جوائز / شهادات تمدٌرٌة / اعات او نشاطات حصل فٌها عابد -



8 
 

نوع االبداع او  ت

 النشاط 

ما حصل علٌه 

)جائزة / شهادة 

 تمدٌرٌة / كتاب شكر( 

 السنة  عنوان االبداع او النشاط الجهة المانحة 

رئٌس جامعة  وتمدٌركتاب شكر  للتمٌز فً ٌوم العلم 1

 دٌالى

 2113 للتمٌز فً ٌوم العلم

 2115 امتحانٌهلجنة  عمٌد الكلٌة  وتمدٌر كتاب شكر   امتحانٌهلجنة  2

رئٌس جامعة  وتمدٌركتاب شكر   امتحانٌهلجنة  3

 المستنصرٌة

 1997  امتحانٌهلجنة 

جهود المبذولة فً  4

 اعداد مجلة الفتح 

وزٌر التعلٌم  كتاب شكر 

 العالً 

جهود المبذولة فً اعداد 

 مجلة الفتح 

1999 

عضو هٌأة تحرٌر  5

 مجلة الفتح 

رئٌس الجامعة  كتاب شكر وتمدٌر  

 المستنصرٌة

عضو هٌأة تحرٌر مجلة 

 الفتح 

2114 

جهود متمٌزة فً  6

 اتمام االعمال الموكلة

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى

جهود متمٌزة فً اتمام 

 االعمال الموكلة

2111 

جامعة رئٌس  وتمدٌركتاب شكر  ندوة علمٌة 7

  دٌالى

 2111  ندوة علمٌة

من  17إلهداء العدد  8

 مجلة الفتح

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر

 دٌالى  

من مجلة  17إلهداء العدد 

 الفتح

2114 

جهود متمٌزة فً  9

لجنة التسكٌن فً 

 الجامعة

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر

 دٌالى  

جهود متمٌزة فً لجنة 

 التسكٌن فً الجامعة

2112 

بمناسبة انتهاء العام  11

 الدراسً

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

بمناسبة انتهاء العام 

 الدراسً

2111 

جهود متمٌزة فً  11

لجنة تحلٌل العطاءات 

 فً الجامعة

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

جهود متمٌزة فً لجنة 

تحلٌل العطاءات فً 

 الجامعة

2113 

للجهود المتمٌزة فً  12

اتمام االمتحانات 

 النهائٌة

وزٌر التعلٌم  كتاب شكر وتمدٌر 

العالً والبحث 

 العلمً

للجهود المتمٌزة فً اتمام 

 االمتحانات النهائٌة

2114 

تثمٌنا وتمدٌرا للجهود  13

المبذولة فً اداء 

رئٌس مجلس  كتاب شكر وتمدٌر 

 النواب 

تثمٌنا وتمدٌرا للجهود 

 المبذولة فً اداء الواجبات 

2114 
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 الواجبات 

المبذولة للجهود  14

والتمٌز فً اداء 

 االعمال

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

للجهود المبذولة والتمٌز 

 فً اداء االعمال

2115 

للجهود المبذولة  15

والتمٌز فً اداء 

 االعمال

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

للجهود المبذولة والتمٌز 

 فً اداء االعمال

2113 

الجهود المتمٌزة  16

 والمبذولة 

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

 2114 الجهود المتمٌزة والمبذولة 

تثمٌنا للجهود فً  17

تمٌٌم بحوث المؤتمر 

 العلمً الدولً

تثمٌنا للجهود فً تمٌٌم  عمٌد الكلٌة  كتاب شكر وتمدٌر 

بحوث المؤتمر العلمً 

 الدولً

2121 

للجهود المتمٌزة  18

المبذولة فً لجنة 

 الترلٌات العلمٌة

للجهود المتمٌزة المبذولة  عمٌد الكلٌة  كتاب شكر وتمدٌر 

 فً لجنة الترلٌات العلمٌة

2121 

للدور الفاعل فً  19

اتمام تولٌع مذكرة 

 تعاون علمً

عمٌد كلٌة االدارة  كتاب شكر وتمدٌر 

وااللتصاد / 

 جامعة كركون 

للدور الفاعل فً اتمام 

 مذكرة تعاون علمًتولٌع 

2121 

للجهود المبذولة فً  21

انجاز تمرٌر االجابات 

الخاصة بدٌوان 

الرلابة المالٌة 

والمتعلمة بالمؤتمرات 

 والندوات العلمٌة

للجهود المبذولة فً انجاز  عمٌد الكلٌة  كتاب شكر وتمدٌر 

تمرٌر االجابات الخاصة 

بدٌوان الرلابة المالٌة 

والمتعلمة بالمؤتمرات 

 والندوات العلمٌة

2121 

للجهود المبذولة فً  21

مجال التعاون لتمٌٌم 

البحوث العلمٌة 

 احصائٌا

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر وتمدٌر 

للعلوم االنسانٌة / 

 جامعة دٌالى 

للجهود المبذولة فً مجال 

التعاون لتمٌٌم البحوث 

 العلمٌة احصائٌا

2121 

 2121 ندوة علمٌة  عمٌد الكلٌة  كتاب شكر وتمدٌر  ندوة علمٌة  22

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر   امتحانٌهلجان  23

 دٌالى  

 2119  امتحانٌهلجان 
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عضو لجنة منالشة  24

 اطروحة دكتوراه

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر وتمدٌر 

للعلوم االنسانٌة / 

 جامعة دٌالى

عضو لجنة منالشة 

 اطروحة دكتوراه

2118 

للجهود تثمٌنا  25

المبذولة فً لجنة 

 الترلٌات العلمٌة

وكٌل وزٌر  كتاب شكر وتمدٌر 

 التعلٌم العالً

تثمٌنا للجهود المبذولة فً 

 لجنة الترلٌات العلمٌة

2117 

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر  امتحانٌهلجنة  26

 دٌالى  

 2118 امتحانٌهلجنة 

للجهود المتمٌزة  27

المبذولة فً لجنة 

 الترلٌات العلمٌة 

للجهود المتمٌزة المبذولة  عمٌد الكلٌة  كتاب شكر وتمدٌر 

 فً لجنة الترلٌات العلمٌة 

2118 

للجهود المبذولة  28

والتفانً واالخالص 

 فً اداء الواجبات

للجهود المبذولة والتفانً  محافظ دٌالى  كتاب شكر وتمدٌر 

فً اداء واالخالص 

 الواجبات

2118 

للجهود المتمٌزة فً  29

 المؤتمر العلمً االول 

للجهود المتمٌزة فً  عمٌد الكلٌة  كتاب شكر وتمدٌر 

 المؤتمر العلمً االول 

2118 

جهود المتمٌزة فً  31

 تحلٌل لجنة العطاءات 

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

جهود المتمٌزة فً تحلٌل 

 لجنة العطاءات 

2112 

للجهود المتمٌزة فً  31

 الامة ندوة

للجهود المتمٌزة فً الامة  عمٌد الكلٌة  كتاب شكر وتمدٌر 

 ندوة

2111 

للجهود المبذولة فً  32

 انجاح الندوة العلمٌة

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

للجهود المبذولة فً انجاح 

 العلمٌةالندوة 

2111 

للجهود المتمٌزة فً  33

خدمة المسٌرة 

 العلمٌة والتربوٌة

للجهود المتمٌزة فً خدمة  عمٌد الكلٌة  كتاب شكر وتمدٌر 

 المسٌرة العلمٌة والتربوٌة

2119 

للجهود المتمٌزة  34

والمبذولة فً اعداد 

موسوعة مختصرة 

 فً علم الحاسوب

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

للجهود المتمٌزة والمبذولة 

فً اعداد موسوعة 

 مختصرة فً علم الحاسوب

2118 

للجهود المبذولة فً  35

امتحانات الدراسات 

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

للجهود المبذولة فً 

 امتحانات الدراسات العلٌا

2114 
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 العلٌا

للجهود المتمٌزة  36

المبذولة فً مجلس 

 الكلٌة

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

للجهود المتمٌزة المبذولة 

 فً مجلس الكلٌة

2113 

للجهود المتمٌزة  37

المبذولة فً مجلس 

 الجامعة

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

للجهود المتمٌزة المبذولة 

 فً مجلس الجامعة

2113 

للجهود المبذولة فً  38

لجنة االسكان 

 المركزٌة

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

للجهود المبذولة فً لجنة 

 االسكان المركزٌة

2111 

للجهود المتمٌزة فً  39

 رئاسة لسم الحاسبات

للجهود المتمٌزة فً رئاسة  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

 لسم الحاسبات

2119 

للجهود المبذولة فً  41

 االمتحانات النهائٌة

للجهود المبذولة فً  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

 االمتحانات النهائٌة

2119 

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر  امتحانٌهلجنة  41

 دٌالى  

 2111 امتحانٌهلجنة 

للجهود المبذولة فً  42

 لجنة استمبال الطلبة

للجهود المبذولة فً لجنة  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

 استمبال الطلبة

2111 

المبذولة فً للجهود  43

 اداء االعمال

للجهود المبذولة فً اداء  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

 االعمال

2111 

للجهود المبذولة  44

واتمام االعمال 

 الموكلة

للجهود المبذولة واتمام  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

 االعمال الموكلة

2111 

للجهود المتمٌزة فً  45

معرض الكتاب الممام 

 الكلٌةفً 

للجهود المتمٌزة فً  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

معرض الكتاب الممام فً 

 الكلٌة

2111 

للجهود المبذولة  46

والتعاون مع مدٌرٌة 

الشباب فً االشراؾ 

 والماء المحاضرات

مدٌر شباب  كتاب شكر وتمدٌر 

 ورٌاضة دٌالى

للجهود المبذولة والتعاون 

مع مدٌرٌة الشباب فً 

والماء االشراؾ 

 المحاضرات

2111 

 2115للجهود المبذولة للتدرٌب مساعد رئٌس  كتاب شكر وتمدٌر للجهود المبذولة  47
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للتدرٌب على السالح 

ودعم االجهزة االمنٌة 

 والحشد الشعبً

الجامعة للشؤون 

 االدارٌة

على السالح ودعم االجهزة 

 االمنٌة والحشد الشعبً

للتعاون المثمر  48

مدٌرٌة والمتمٌز مع 

دٌالى وتسهٌل المهمة 

فً الماء محاضرات 

فً االمن الولائً 

 والتحصٌن االمنً

مدٌرٌة شرطة  كتاب شكر وتمدٌر 

 محافظة دٌالى

للتعاون المثمر والمتمٌز 

مع مدٌرٌة دٌالى وتسهٌل 

المهمة فً الماء محاضرات 

فً االمن الولائً 

 والتحصٌن االمنً

2116 

عمٌد كلٌة التربٌة  شكر وتمدٌر كتاب  للتبرع بمبلػ مالً  49

للبنات / جامعة 

 دٌالى

 2116 للتبرع بمبلػ مالً 

للجهود المبذولة فً  51

 فتح شارع

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

للجهود المبذولة فً فتح 

 شارع

2116 

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر  امتحانٌهلجنة  51

 دٌالى  

 2113 امتحانٌهلجنة 

للجهود المبذولة فً  52

 خدمة الكلٌة

للجهود المبذولة فً خدمة  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

 الكلٌة

2117 

للجهود المتمٌزة فً  53

 اداء االعمال

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

للجهود المتمٌزة فً اداء 

 االعمال

2112 

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر  ندوة علمٌة 54

 دٌالى  

 2112 ندوة علمٌة

للجهود المتمٌزة فً  55

لجنة الترلٌات 

 الفرعٌة

رئٌس جامعة  تثمٌن جهود

 دٌالى  

للجهود المتمٌزة فً لجنة 

 الترلٌات الفرعٌة

2119 

للجهود المبذولة فً  56

امتحانات الفصل 

 الدراسً االول 

للجهود المبذولة فً  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

امتحانات الفصل الدراسً 

 االول 

2119 

من  36إلهداء العدد  57

 مجلة الفتح

مدٌر عام دائرة  تثمٌن جهود

البحث والتطوٌر / 

وزارة التعلٌم 

من مجلة  36إلهداء العدد 

 الفتح

2118 
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 العالً 

من  35إلهداء العدد  58

 مجلة الفتح

رئٌس جامعة  شكر على اهداء

 دٌالى  

من مجلة  35إلهداء العدد 

 الفتح

2118 

إلهداء عدد خاص  59

لمؤتمر اعجاز المران 

 الكرٌم

رئٌس الجامعة  شكر على اهداء

 االسالمٌة

إلهداء عدد خاص لمؤتمر 

 اعجاز المران الكرٌم

2118 

 2118  امتحانٌهلجنة  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر   امتحانٌهلجنة  61

من  34العدد  إلهداء 61

 مجلة الفتح

مكتب وزٌر  شكر على اهداء

 التعلٌم العالً

من مجلة  34العدد  إلهداء

 الفتح

2118 

لجان امتحانات  62

 الكورس االول

لجان امتحانات الكورس  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

 االول

2116 

الى اسرة تحرٌر  63

 مجلة الفتح

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

الى اسرة تحرٌر مجلة 

 الفتح

2116 

للفصل  امتحانٌهلجنة  64

 الدراسً الثانً

للفصل  امتحانٌهلجنة  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

 الدراسً الثانً

2117 

من  23إلهداء العدد  65

 مجلة الفتح

رئٌس جامعة  شكر على اهداء

 دٌالى  

من مجلة  23العدد  إلهداء

 الفتح

2115 

 امتحانٌهلجنة  66

لالمتحانات النهائٌة 

 للفصل الدراسً االول

لالمتحانات  امتحانٌهلجنة  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

النهائٌة للفصل الدراسً 

 االول

2115 

للجهود المبذولة خالل  67

االمتحانات للفصل 

 الدراسً االول

للجهود المبذولة خالل  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

للفصل الدراسً االمتحانات 

 االول

2115 

للجهود المبذولة  68

من  16إلصدار العدد 

 مجلة الفتح

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

 إلصدارللجهود المبذولة 

 من مجلة الفتح 16العدد 

2113 

للجهود المبذولة  69

النجاح المسٌرة 

 التعلٌمٌة

 إلنجاحللجهود المبذولة  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

 المسٌرة التعلٌمٌة

2113 

للجهود المبذولة  71

من  15إلصدار العدد 

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

للجهود المبذولة إلصدار 

 من مجلة الفتح 15العدد 

2113 
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 مجلة الفتح

للجهود المتمٌزة  71

المبذولة كرؤساء 

 السام علمٌة 

للجهود المتمٌزة المبذولة  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

 كرؤساء السام علمٌة 

2112 

للجهود المتمٌزة  72

المبذولة للعام 

-2111الدراسً 

2112 

للجهود المتمٌزة المبذولة  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

-2111للعام الدراسً 

2112 

2112 

للحصول على درجة  73

االمتٌاز فً التموٌم 

-2111السنوي للعام 

2111 

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

للحصول على درجة 

االمتٌاز فً التموٌم السنوي 

 2111-2111للعام 

2112 

للجهود المبذولة فً  74

انجاح المسٌرة 

 التعلٌمٌة 

للجهود المبذولة فً انجاح  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

 المسٌرة التعلٌمٌة 

2111 

للجهود المبذولة فً  75

المؤتمر العلمً الثالث 

 لكلٌة المعلمٌن 

وزٌر التعلٌم  تثمٌن جهد

 العالً

للجهود المبذولة فً 

المؤتمر العلمً الثالث 

 لكلٌة المعلمٌن 

2111 

للجهود المبذولة فً  76

دراسة استحداث كلٌة 

العلوم فً جامعة 

 دٌالى 

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

للجهود المبذولة فً دراسة 

استحداث كلٌة العلوم فً 

 جامعة دٌالى 

2111 

للجهود االستثنائٌة  77

التً بذلتها اللجنة 

التحضٌرٌة للمؤتمر 

العلمً الثالث / كلٌة 

المعلمٌن لجامعة 

 دٌالى

رئٌس جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 دٌالى  

للجهود االستثنائٌة التً 

بذلتها اللجنة التحضٌرٌة 

ؤتمر العلمً الثالث / للم

كلٌة المعلمٌن لجامعة 

 دٌالى

2111 

للجهود المبذولة فً  78

اٌصال الكتب 

المنهجٌة المطبوعة 

للجهود المبذولة فً اٌصال  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

الكتب المنهجٌة المطبوعة 

فً جامعة بؽداد الى كلٌة 

2111 
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فً جامعة بؽداد الى 

كلٌة المعلمٌن جامعة 

 دٌالى

 المعلمٌن جامعة دٌالى

للجهود المبذولة فً  79

اخراج مجلة الكلٌة 

 بالصورة الالئمة

للجهود المبذولة فً اخراج  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

مجلة الكلٌة بالصورة 

 الالئمة

2111 

تحرٌر هٌأة  ألعضاء 81

 مجلة الفتح

رئٌس الجامعة  كتاب شكر

 المستنصرٌة

مجلة ألعضاء تحرٌر هٌأة 

 الفتح

1998 

للجهود المبذولة فً  81

انجاح المؤتمر العلمً 

 الثانً

للجهود المبذولة فً انجاح  عمٌد كلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

 المؤتمر العلمً الثانً

1998 

للجهود المبذولة فً  82

انجاح المؤتمر العلمً 

 الثانً

رئٌس الجامعة  كتاب شكر وتمدٌر 

 المستنصرٌة

انجاح  للجهود المبذولة فً

 المؤتمر العلمً الثانً

1998 

 1997 امتحانٌهلجنة  عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر  امتحانٌهلجنة  83

العدد الثانً  إلصدار 84

 من مجلة الفتح

العدد الثانً من  إلصدار عمٌد الكلٌة كتاب شكر وتمدٌر 

 مجلة الفتح

1997 

 

  : والترجمة  التألٌؾ -

 منهجٌة / ؼٌر منهجً عدد الطبعات  سنة النشر  النشراسم دار  عنوان الكتاب  ت

تحلٌل مشاكل االنحدار  1

باستخدام برمجٌة 

Eviews 

مطبعة جامعة 

 دٌالى

 ؼٌر منهجً 1111 1916

2      

 

 اللؽات التً ٌجٌدها : -

 (الروسٌة3(االنكلٌزٌة 2العربٌة  (1

 مساهمات فً خدمة المجتمع -

1)     
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  عاما (25لمدة )عضو اللجنة االمتحانٌة   نشاطات اخرى -

 ( رسالة ماجستٌر واطروحة دكتوراه51مموم علمً ألكثر من ) -

مؤسس اول لسم حاسبات فً كلٌات التربٌة االساسٌة ووضع مواد المنهاج الدراسً ألربعة مراحل  -

 تبثمان فصول بنظام الكورسا


