
 

 السيرة العممية
 حازم منصور كوركيس منصور عربود.  :الكامل االسم

 / كمية التربيةجامعة بغداد  9A@8 تاريخ اول تعيين ومكانه:

 االحصاء الرياضي خصص الدقيق:، التاالحصاء  :العام التخصص

 / جامعة بغدادلمعموم الصرفة  كمية التربيةقسم الرياضيات/  عنوان العمل:

 @A89:<A9A?8 النقال:الهاتف 

 hazim5656@yahoo.com: البريد االلكتروني

 اواًل: المؤهالت العممية:

الدرجة 
 العممية

 التاريخ الجامعة الكمية
 االختصاص

 االحصاء ??9A بغداد االدارة واالقتصاد بكالوريوس
 االحصاء 9A@8 بغداد االدارة واالقتصاد الماجستير
 االحصاء <88: بغداد االدارة واالقتصاد الدكتوراه
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 ثانيًا: التدرج الوظيفي:

 المقب الجهة الى –الفترة من 
9A@8-9A@A مدرس مساعد / جامعة بغداد كمية التربية /قسم الرياضيات 
9AA8-:898 مدرس  قسم الرياضيات/ كمية التربية / جامعة بغداد 
 أستاذ مساعد الرياضيات/ كمية التربية / جامعة بغدادقسم  @89:-899:

 

 ثالثًا: التدريس الجامعي:

 الجهة )الكمية( الجامعة الى-الفترة من 

9A@8-:89@ ابن الهيثمالتربية بغداد / 
 

 :لطمبة الدراسات االولية رابعًا: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها

 السنة المادة او الكمية القسم ت
 :@9A@8-9A والبرمجة االحصاء الحياتي عموم الحياة/المرحمة الثانية 9
 :@9A@9-9A االحصاء االقتصاد المنزلي/المرحمة الثانية :
 ;@9A@:-9A مبادئ التفاضل والتكامل كمية الصيدلة/المرحمة االولى ;
 >@9A@;-9A مبادئ التفاضل والتكامل قسم الكيمياء/المرحمة االولى >
 <@9A@<-9A مبادئ التفاضل والتكامل الفيزياء/المرحمة االولىقسم  =
 ?@9A@>-9A المتقدمالتفاضل  قسم الفيزياء/المرحمة الثانية <
 @@9A@?-9A الجبر الخطي قسم الفيزياء/المرحمة الثانية ?

 قسم الفيزياء/المرحمة الثانية @
طرق حل المعادالت 

 التفاضمية
9A@@-9AA< 

A  9 الدوال العقدية الفيزياء/المرحمة الثالثةقسمAA<-:889 

98 
الكمية التربوية المفتوحة/المرحمة 

 االولى
 ?9AA>-9AA مبادئ التفاضل والتكامل

 898:-<88: االحتمالية قسم الرياضيات/المرحمة الثالثة 99



 @89:-898: االحصاء الرياضي قسم الرياضيات/المرحمة الرابعة :9

 

 :لطمبة الدراسات العميا المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها: خامساً 

 السنة المادة القسم ت
 ;89:-@88: بحوث العمميات رياضيات/ماجستير 9
 >89:-:89: الرياضيات الفيزياوية الفيزياء/ماجستير :
 >89: رياضيات العموم التربوية والنفسية/دكتوراء ;
 <89:->89: الحياتياالحصاء  عموم الحياة/ماجستير >
 :89: يل السالسل الزمنيةتحم الرياضيات/ماجستير =
 @89:-;89: االحصاء الرياضي الرياضيات/ماجستير <
 @89:-=89: متعدد المتغيرات الرياضيات/دكتوراء ?
 @89:-<89: بحوث العمميات الرياضيات/دكتوراء @

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عميها:: )االطاريح، الرسائل( التي أشرفت سادساً 

 السنة القسم الكمية الجامعة اسم االطروحة
لممفاضمة بين طرائق مختمفة  استخدام المحاكاة

 لتقدير معممات توزيع رالي
 بغداد

ابن التربية 
 الهيثم

 ?88: الرياضيات

Estimation of the Two Parameters for 
Generalized Exponential Distribution 

Function Using Simulation Technique 
 بغداد

التربية ابن 
 @88: الرياضيات الهيثم

Some Methods for Estimating the 
Parameters of General Linear 

Regression Model with Practical 
Application 

 بغداد

التربية ابن 
 899: الرياضيات الهيثم

Biased Estimators for Parameters of 
General Linear Regression Model with 

Practical Application 
 بغداد

التربية ابن 
 :89: الرياضيات الهيثم

Using Some Time Series Models For 
Forecasting Purposes with Practical 

Application 
 بغداد

التربية ابن 
 :89: الرياضيات الهيثم

Use Discriminant Analysis to Diagnosis 
Coronary Heart Disease بغداد 

التربية ابن 
 ;89: الرياضيات الهيثم

Logistic Regression Model and 
Discriminant Analysis Model to 

Determine the Effective Variable on 
Myocardial Infarction 

 بغداد

التربية ابن 
 >89: الرياضيات الهيثم



The Comparison Study of Some Time Series 
Models with Practical Application 

 بغداد
التربية ابن 

 الهيثم
 =89: الرياضيات

اثر انموذجي المنشور القائم ألساليب الفهم والتعميم 
التوليدي في الحساب الذهني وتحصيل مادة    

 الرياضيات عند طالبات االول المتوسط
 بغداد

التربية ابن 
 الهيثم

العموم التربوية 
 =89: والنفسية/اطروحة دكتوراء

Some Estimation Methods For the  
Parameters of Pareto Type 1 

Distribution by Using Simulation with 
Practical Application 

 بغداد
التربية ابن 

 <89: الرياضيات الهيثم

A comparison Between different ridge 
regression methods with application 

 بغداد
التربية ابن 

 ?89: الرياضيات الهيثم

The use of fuzzy linear 
regression model for fatigue 

cracking in asphalt pavement 
 بغداد

التربية ابن 
 الهيثم

/اطروحة الرياضيات
 دكتوراء

:89? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شاركت فيها:: المؤتمرات والندوات العممية التي سابعاً 

نوع 
 المشاركة

 العنوان السنة مكان انعقادها

 ;9AA جامعة االنبار حضور
المؤتمر العممي العاشر لمجمعية العراقية 

 لمفيزياء والرياضيات

 899: بغدادجامعة  حضور
المؤتمر العممي الدولي االول لمهندسة 

 الوراثية
مشاركة 
 ببحث

الرابع لكلية التربية للعلوم المؤتمر العلمي  ;89: ذي قارجامعة 

 الصرفة
مشاركة 
 ببحثين

المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد  ;89: بغداد

 االحصائيين العرب
مشاركة 
بثالثة 
 بحوث

كمية التربية لمعموم الصرفة ابن 
 الهيثم

المؤتمر العلمي الدولي االول لكلية التربية  ?89:

 لعلوم الصرفة ابن الهيثم

 

 األنشطة العممية األخرى:: ثامناً 

 (>9اشراف عمى طمبة الدراسات العميا ) -
 (8:اشراف لسمينر الدراسات العميا ) -
اشراف عمى طمبة المرحمة الرابعة في قسم الرياضيات لبحوث التخرج )عدد  -

>8) 
 (8;عضو مناقش لرسائل واطاريح طمبة الدراسات العميا ) -
 (8:مقييم لغوي لمرسائل واالطاريح )عدد  -
: تشتمل عمى البحوث المقدمة لمجالت عممية مختمفة  (8;عدد يم عممي )مق -

 وبحوث الترقية العممية من مختمف الكميات والجامعات وكذلك رسائل الماجستير
 (9ضيف عممي )عدد  -



المشاركة في ترجمة كتاب منهجي )مقدمة في االحصاء الحياتي لمعموم  -
 الصحية(

 المرحمة االولى في الكمية التربوية المفتوحةاعداد منهج التفاضل والتكامل لطمبة  -
تحديث مناهج مادتي االحتمالية واالحصاء الرياضي لطمبة قسم الرياضيات في  -

 كمية التربية لمعموم الصرفة ابن الهيثم 
زيارة طمبة المرحمة الرابعة في قسم الرياضيات في المدارس التي يطبقون فيها  -

  لغرض تقييمهم في هذه المادة
 

 وجهة النشر البحوث المنجزة: تاسعاً 

النشر جهة اسم البحث ت  السنة 

استخذاو انسالسم انضينٍح نهتنثؤ تانحىادث انًشوسٌح فً  1

 انعشاق

/ 66يجهح انشٌاضٍاخ وانفٍضٌاء/انًجهذ

3انعذد  
2001 

واالنتاجٍح فً انًنشأج دساسح وتحهٍم يؤششاخ انتطىس  2

 انعايح نهضٌىخ اننثاتٍح

/ 66يجهح انشٌاضٍاخ وانفٍضٌاء/انًجهذ

4انعذد  
2001 

استخذاو اسهىب تحهٍم انقًٍح انشارج فً تقذٌش يعهًح  3

 انحشف 

مجلة العلوم االقتصادية واالدارية/المجلد51 

 /العدد15
2009 

تقذٌش يعهًتً انتىصٌع االسً انعاو تاستخذاو اسهىب  4

 انًحاكاج 

مجلة العلوم االقتصادية واالدارية/المجلد15 

 /العدد51
2010 

اختٍاس افضم نًىرج نقٍاط اثش سأط انًال انثششي عهى  5

 انتاجٍح انعًم فً قاطع انصناعح انتحىٌهٍح فً انعشاق

مجلة العلوم االقتصادية واالدارية/المجلد55 

 /العدد15
2011 

تحهٍم اثش تعض انًتغٍشاخ فً االصاتح تاحتشاء عضهح  6

 انقهة تاستخذاو نًىرج االنحذاس انهىجستً 

مجلة كلية التربية االساسية /الجامعة 

 المستنصرية

يقثىل نهنشش 

حسة انكتاب 

فً  202انًشقى 

22/5/2064  

انًنشىس انقائى ألسانٍة انفهى وانتعهٍى  اثش انًىرجً 7

 انتىنٍذي فً انحساب انزهنً عنذ طانثاخ االول انًتىسظ

يجهح اتحاث انزكاء فً انجايعح انًستنصشٌح 

20/كهٍح انتشتٍح االساسٍح / انعذد  
2015 

نتىصٌع تاسٌتى ين اننىع يقاسنح تقذٌشاخ دانح انًعىنٍح  8

 االول تاستخذاو استع طشق نهتقذٌش

يجهح كهٍح تغذاد نهعهىو االقتصادٌح انجايعح 

54/انعذد  
2018 

9 
Using exponential smoothing models in 

forecasting the consumption of gasoline in 

Iraq 

يجهح كهٍح انتشتٍح االساسٍح /انجايعح 

 انًستنصشٌح

يقثىل نهنشش 

حسة انكتاب 

فً  382انًشقى

28/9/2064  

10 Employing Ridge Regression Procedure to 

Remedy the Multicollinearity Problem 

Ibn Al_Haitham Journal for Pure 

and Applied Science Vol. 26, No. 

1 

2013 



11 Application of Discriminant Analysis in 

Medical Diagnosis 

Ibn Al_Haitham Journal for Pure 

and Applied Science Vol 27, No 1 
2014 

12 
Using Restricted Least Squares Method to 

Estimate  and Analyze the Cobb _Douglas 

Production Function with Application 

Ibn Al_Haitham Journal for Pure 

and Applied Science Vol. 25, No. 

2 

2012 

13 Bayesian Analysis of Ridge Regression 

Problem 

Ibn Al_Haitham Journal for Pure 

and Applied Science Vol. 23, No. 

3 

2010 

14 
Comparison between different methods for 

estimating the two parameters of Rayleigh 

distribution by using simulation 

 يجهح كهٍح انتشتٍح /انجايعح انًستنصشٌح

نهنشش يقثىل 

حسة انكتاب 

 فً 666انًشقى 

36/60/2060  

15 
Comparison Between the Jackknife 

Technique and Principal Component 

Estimators for Linear Models 

انًؤتًش انعهًً انذونً انشاتع التحاد 

 االحصائٍٍن انعشب
2013 

16 Time Series Forecasting by Using Box 

_Jenkins Models 

Ibn Al_Haitham Journal for Pure 

and Applied Science Vol. 26, No. 

1 

2013 

17 
Using Monte Carlo Simulation Technique For 

Comparing Different Methods of Estimation 

of Pareto Distribution 

انًؤتًش انعهًً انذونً انشاتع التحاد 

 االحصائٍٍن انعشب
2013 

18 
The Comparison of Different Methods For 

Estimating the Two Parameters of Negative 

Exponential Distribution 

Asian Academic Research Journal 

of Multidisciplinary 
2013 

19 
Approximating of Mean and Variance of the 

Standard Bayes Estimator of the Shape 

Parameter for Pareto Distribution 

Internatinal Journal of 

Mathematics Trends and 

Technology (IJMTT) Vol. 31, No. 

3 

2016 

20 
Using the standard Bayes method and 

modified moment method to estimate the 

parameters of Pareto distribution with 

practical application 

International Journal of Applied 

Mathematics & Statistical 

Sciences (IJAMSS) Vol.5, Issue 3 

2016 

21 
A New Approach for Estimating Fuzzy 

Linear Regression Parameters with 

Application 

International Journal of Science 

and Research (IJSR) Vol.6, Issue4 
2017 

22 
Effectiveness of Multicollinearity Problem for 

Estimating Fuzzy Linear Regression 

Parameters with Application  

International Journal of Science 

and Nature Vol 8(2) 
2017 

23 
An Alternative Approach for Selecting Ridge 

Parameter for Ordinary Ridge Regression 

Estimator 

International Journal of Science 

and Research (IJSR) Vol. 6, Issue 

6 

2017 

24 
The Comparison Between Different 

Approaches to Overcome the 

Multicollinearity problem in Linar Regression 

Models 

Ibn Al_Haitham Journal for Pure 

and Applied Science Vol 31,Issue 

1 

2018 



25 
Using Simulation Technique to overcome the 

multicollinearity problem for estimating fuzzy 

linear regression parameters 

Ibn Al_Haitham First 

International Scientific 

Conference 

2017 

26 
Using the Ridge Regression Procedures to 

Estimate the Multiple Linear Regression 

Coefficients 

Ibn Al_Haitham First 

International Scientific 

Conference 

2017 

27 
The Comparison Between the Bayes Estimator and the 

Maximum Liklihood Estimator of the Reliability 

Function for Negative Exoonential Distribution 

Ibn Al_Haitham First 

International Scientific 

Conference 

2017 

 

 : عضوية الهيئات العممية المحمية والدولية:عاشراً 

  9A@8-9AA8عضو نقابة المعممين لمسنوات  -
 :9A@@ – 9AAعضو جمعية الرياضيات والفيزياء لمسنوات  -
 =9AA> – :88عضو في جمعية االحصائيين العراقية لمسنوات  -
  @89: – <89:عضو جمعية الخوارزمي العراقية  -
 ولغاية االن 898:عضو في مجمس القسم والمجنة العممية منذ عام  -
عضوية لجان مؤقتة عديدة منها لجان االستالل ولجان االمتحان التنافسي  -

ولجان اقرار مشاريع البحوث لطمبة  ءولجان االمتحان الشامل لطمبة الدكتورا
 ولجان المجموعات البحثية المشكمة في القسم  الدكتوراء

 : الدورات التي اجتازها:حادي عشر

دورات في طرق التدريس ودورات في  اجتزت العديد من الدورات ومنها -
 الحاسوب ودورات في كفاءة المعة االنكميزية

 

 والشهادات التقديرية: عشر: كتب الشكر ثاني

خالل فترة خدمتي من عمادة كتاب شكر وتقدير  =;حاصل عمى اكثر من  -
 الكمية ورئاسة جامعة بغداد وجهات اخرى عديدة 


