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 عنوان الرسالة او االطروحة العلمية:

 الماحستير  1
 احصاء رياضي 

استخدام مقدر بيز وبيز التجريبي لتقدير معالم بعض التوزيعات المستمرة 

 باستخدام المحاكاة

Using Bayes Approach and Empirical Bayes Bayes Approach 

in Estimation for continues Distributions by Simulation 

 

 الدكتوراه 2
 رياضيات تطبيقية 

Continuum Models for Fungal Growt 

 

 المؤتمرات والندوات : 

 التاريخ الصفة الجامعة المؤتمر او الندوة ت

 2002 مشارك واسط / كلية االدارة واالقتصاد المؤتمر العلمي االول   .3

 2007 مشارك University of Dundeeبريطاينا /  مؤتمر علمي   .2

      حضور  University of Glasgowبريطاينا /  مؤتمر علمي   .1

 2007 حضور  University of Edinburgh/ بريطاينا  مؤتمر علمي   .2

 2033 مشارك  جامعة واسط  -االدارة واالقتصاد مؤتمر علمي  .2

 2032 ومحاضر  جامعة  القادسية  مؤتمر علمي دولي   .1

 2032 ومحاضر  جامعة  الكوفة مؤتمر علمي دولي   .9

 2032 محاضر  جامعة  الكوفة / كلية التربية للبنات  ندوة علمية   .1

 2032 محاضر  جامعة  القادسية  ندوة علمية   .7

 2031 محاضر  الكوفة / كلية التربية للبنات  ندوة علمية   .30

 2032 مشارك  جامعة الكوفة   –كلية الحاسوب والرياضيات  مؤتمر علمي دولي  .33

 2032 مشارك  جامعة واسط  –كلية التربية  مؤتمر علمي دولي  .32

 2032 مشارك  جامعة واسط  –كلية التربية  مؤتمر علمي دولي  .31

 2031 مشارك  جامعة القادسية  –كلية التربية  مؤتمر علمي دولي  .32

 2031 محاضر   واسط  –مديرية شباب ورياضة  ندوة علمية   .32

 2039 مشارك  الجامعة المستنصرية  –كلية التربية  مؤتمر علمي دولي  .31

 2039 مشارك  جامعة القادسية   –كلية التربية    مؤتمر علمي دولي  .39

 2031 مشارك  جامعة  القادسية    –كلية العلوم    مؤتمر علمي دولي  .31

 2031 محاضر  جامعة  المثنى / كلية العلوم  ندوة علمية   .37
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 2031 مشارك  جامعة كربالء    –كلية التربية    مؤتمر علمي دولي  .20

 2031 مشارك  ذي قار  –جامعة العين   مؤتمر علمي دولي  .23

 2031 مشارك    جامعة بغداد –كلية العلوم    مؤتمر علمي دولي  .22

 2031 محاضر  جامعة واسط –كلية التربية  دورة طرائق التدريس   .21

 2031 مشارك     جامعة كاشان  / ايران –كلية العلوم    مؤتمر علمي دولي  .22

 2031 مشارك     جامعة غازي / تركيا –كلية العلوم    مؤتمر علمي دولي  .22

 

 شكر:ــــــــــــكتب ال
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 2009- 2002كتاب شكر ( ( للفترة من  2كتب شكر السيد مساعد رئيس الجامعة )  -1

  2116كتاب شكر السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي  -4

  2031-2033كتاب شكر ( للفترة من  1كتب شكر عمادة كلية االدارة واالقتصاد )  -2

 2031-2033فترة من كتاب شكر ( لل 1كتب شكر عمادة كلية العلوم  ) -1

 2031-2033كتاب شكر ( للفترة من  2كتب شكر عمادة كلية الحاسوب والرياضيات   ) -9

  2031 -2033كتاب شكر ( ( للفترة من    2كتب شكر السيد رئيس الجامعة )   -1

 2032 -كتاب شكر ( (  3كتب شكر السيد رئيس جامعة القادسية  )  -7

 2032كتاب شكر ( ( للفترة من  3كتاب شكر السيد رئيس جامعة الكوفة  )  -30

 2031كتاب شكر (  3كتاب شكر السيد عميد كلية التربية جامعة ذي قار  )  -33

 2031كتاب شكر (  3كتاب شكر السيد عميد كلية التربية جامعة البصرة  )  -32

 كتاب شكر السيد عميد كلية الحاسبات والرياضيات جامعة القادسية -31

 .2032كتاب  شكر (  3)         

 2032كتاب شكر (  2كتاب شكر السيد عميد كلية العلوم جامعة واسط  )  -32

 2031كتاب شكر (  1كتاب شكر السيد عميد كلية العلوم جامعة واسط  )  -32

 2031-2032كتاب شكر (  32كتاب شكر السيد عميد كلية التربية جامعة واسط  )  -31

 كتاب شكر السيد محافظ  واسط . -39

 فظة  واسط .كتاب شكر السيد رئيس مجلس محا -31

 كتاب شكر السيد النائب رشيد الياسري . -37
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 كتاب شكر السيد النائب ياسر الحسيني  . -20

 كتاب شكر السيد النائب شيركو رئيس لجنة التعليم في البرلمان العراقي . -23

 2031كتاب شكر ( ( للفترة من  30كتب شكر السيد رئيس جامعة واسط  )  -22

  2118لبحث العلمي كتاب شكر السيد وزير التعليم العالي وا -23

 2031كتاب شكر السيد عميد كلية الطب جامعة واسط   -22

 .2031كتاب شكر السيد عميد كلية الزراعة جامعة واسط  -22

 النشاطالت العلمية :

 جامعة واسط  –عضو في استحداث قسم االحصاء في كلية االدارة واالقتصاد  -3

 جامعة واسط  –ات  عضو في استحداث قسم الرياضيات  في كلية الحاسوب والرياضي -2

 جامعة واسط  –عضو في استحداث قسم الرياضيات في كلية التربية   -1

 –كلية التربية للعلوم الصرفة   –قسم الرياضيات  –عضو في استحداث الدراسات العليا  -2

 جامعة واسط 

 –كلية التربية للعلوم الصرفة   –قسم علوم الحياة  –عضو في استحداث الدراسات العليا  -2

 جامعة واسط 

 جامعة واسط . –عضو في المجلة العلمية لكلية التربية  -1

 جامعة واسط . –عضو في المجلة العلمية لكلية العلوم  -9

 بحوث عالمية (. 1نشر بحوث ذات معامالت تاثير عالية ) عالمية ( )  -1

 عضو في لجنة ترميز الكليات في جامعة واسط . -7

 رئيس لجنة تعديل مناهج قسم الرياضيات ) مادة المعادالت التفاضلية الجزئية (  -30

 عضو في لجنة الترقيات العلمية / كلية التربية. -33

 مرتين  –عضو في الحفل المركزي للتخرج لجامعة واسط  -32

 عضو في المؤتمر العلمي للطلبة المبتعثين . -31

 بحث لمجالت علمية او مؤتمرات علمية  32تقييم بحوث علمية  العدد  -32

 مقوم علمي لرسائل ماجستير واطاريح دكتوراه. -32
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 ليا :  ـــــــــــات العـــــــــالدراس

 دراسات عليا التدريس لعدد من االقسام والكليات ) الماجستير والدكتوراه ( واشراف على 

 القسم الكلية لمادة الدراسية ت

 علوم الحياة  العلوم/ احياء مجهرية  االحصاء الحيوي / ماجستير  -1

 علوم الحياة  العلوم/ علم الحيوان   االحصاء الحيوي / ماجستير  -2

 التربة  الزراعة  الرياضيات المتقدم  -3

 علوم الحياة  العلوم االحصاء الحيوي / دكتوراه  -4

 الميكانيك الهندسة  / ماستر التحليل العددي  -5

 االحياء المجهرية  الطب  االحصاء الطبي   -6

 اللغة العربية  التربية للعلوم االنسانية  االستالل االلكتروني   -7

 االتية:القسام والدكتوراه لالتحليل االحصائي لطلبة الماجستير   -8

 علوم الحياة / كلية العلوم  - أ

 الجغرافية / كلية التربية  - ب

 علم النفس / كلية االداب والتربية  - ت

 االقتصاد / كلية االدارة واالقتصاد  - ث

 علوم الفيزياء/ كلية العلوم  - ج

 الطب / كلية الطب والطب البيطري وطب االسنان  - ح

 المناقشة لطلبة الماجستير  والدكتوراه  لجان  -9

 لجنة 9/  جامعة ذي قار /  كلية التربية / ماجستير رياضيات ) تحليل عددي ( - أ

 جامعة البصرة /  كلية التربية / ماجستير رياضيات  - ب

 لجنة 2/ ) رياضيات بايولوجية (  

 لجنة 2/  جامعة بابل /  كلية التربية / ماجستير رياضيات ) رياضيات تطبيقية( - ت

 لجنة 2/ جامعة بغداد / دكتوراه  - ث

 لجنة 2/ الجامعة المستنصرية / دكتوراه  - ج

 لجان  1/  جامعة الكوفة / ماجسنير  - ح

 االشراف على الدراسات العليا   -11

 كلية التربية  –ماجستير رياضيات تطبيقية / جامعة ذي قار  - أ

 جامعة كاشان  –ايران  –ماجسيتر رياضيات  - ب
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 الدراسات االولية 

 ادناه : كليات الفي لطلبة المراحل المنتهية  االشراف على بحوث التخرج  -3

 التربية  كلية الحاسوب والرياضيات  كلية العلوم  كلية االدراة واالقتصادكلية 

 بحث  51 بحث  31 بحث  21 بحث  51

 

  بحث تخرج  151 ما يقارب عدد البحوث التي تم االشراف عليها 

 المواد التي قام بتدريسها : -2

 المرحلة القسم الكلية لمادة الدراسية ت

 الثانية االقتصاد االدارة واالقتصاد الرياضيات لالقتصاديين  .3

 الرابعة االقتصاد االدارة واالقتصاد عملياتبحوث   .2

 االولى االقتصاد االدارة واالقتصاد مباديء االحصاء   .1

 االولى االحصاء االدارة واالقتصاد التفاضل والتكامل   .2

 الثانية االحصاء االدارة واالقتصاد الجبر الخطي  .2

 الثالثة االحصاء االدارة واالقتصاد التحليل العددي  .1

 الثانية االحصاء االدارة واالقتصاد الرياضيات المتقدمة  .9

 االولى المحاسبة االدارة واالقتصاد مباديء االحصاء   .1

 الثالثة المحاسبة االدارة واالقتصاد بحوث عمليات  .7

 االولى المحاسبة االدارة واالقتصاد الرياضيات العامة   .30

 االولى االدارة االدارة واالقتصاد الرياضيات العامة   .33

 االولى علوم الحياة العلوم الرياضيات   .32

 االولى الرياضيات الحاسوب والرياضيات   1التفاضل والتكامل /  .31

 االولى الرياضيات الحاسوب والرياضيات   2التفاضل والتكامل /  .32

 االولى الحاسبات الحاسوب والرياضيات الرياضيات الحاسوبية  .32

 الثانية الرياضيات والرياضياتالحاسوب  االحصاء واالحتمالية   .31

 الثانية الحاسبات الحاسوب والرياضيات االحصاء واالحتمالية   .39

 االولى الحاسبات التربية هياكل متقطعه  .31

 الثانية الرياضيات التربية والتكامل المتقدم التفاضل  .37

 الثالثة الرياضيات التربية االحصاء واالحتمالية   .20
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 الرابعة االقتصاد االدارة واالقتصاد االشراف على بحوث التخرج   .23

 الرابعة االحصاء االدارة واالقتصاد االشراف على بحوث التخرج   .22

 الرابعة الرياضيات الحاسوب والرياضيات االشراف على بحوث التخرج   .21

 الرابعة الرياضيات التربية االشراف على بحوث التخرج   .22

 الرابعة الرياضيات الصرفةللعلوم  التربية  االشراف على بحوث التخرج   .22

 

 اللجان التي عملت بها 

 اللجان االمتحانية  - أ

 قسم االقتصاد . –عضو لجنة امتحانية  ) االمتحانات النهائية ( / كلية االدراة واالقتصاد  -3

 قسم االحصاء. –عضو لجنة امتحانية  ) االمتحانات النهائية ( / كلية االدراة واالقتصاد  -2

 قسم علوم الحياة  –عضو لجنة امتحانية  ) االمتحانات النهائية ( / كلية العلوم  -1

 الرياضيات  عضو لجنة امتحانية  ) االمتحانات النهائية ( / كلية الحاسوب والرياضيات   قسم  -2

 قسم الرياضيات   –عضو لجنة امتحانية  ) االمتحانات النهائية ( / كلية التربية   -2

 ية / كلية التربية لجنة امتحان رئيس -1

 لجنة امتحانية / كلية التربية  للعلوم االنسانية. رئيس -9

 . لجنة امتحانية / كلية التربية  للعلوم الصرفة رئيس -8

 اللجان االخرى - ب

 عضو لجان مشتريات / كلية االدارة واالقتصاد   -3

 عضو لجان انضباط الطلبة / كلية االدارة واالقتصاد .  -2

 كلية االدارة واالقتصاد.مسوول اللجنة االمنية /   -1

 رئيس لجنة الصيانة / كلية االدارة واالقتصاد.  -2

 عضو لجنة علمية / كلية االدارة واالقتصاد.  -2

 جامعة واسط  –كلية التربية  –عضو لجنة الترقيات العلمية   -1

 عضو هياة تحرير مجلة كلية التربية / جامعة واسط   -9

 واسط  ) لمرتين (لجامعة  اللجنة التحضيرية لحفل التخرجعضو   -1
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 النشاطات االخرى 

  2001عضو استشاري في مجلس محافظة واسط   -3

 عضو في المؤتمر للمركز الفاطمي للدرسات والتنمية البشرية /  النجف االشرف   -2

 تحقيق تعاون علمي وثقافي بين العراق والجمهورية االسالمية االيرانية    -1

 2031المشاركة في دورات القيادة في بيروت   -2

  تحقيق تعاون بين وزارة العدل وجامعة واسط   -2

 محاضر لندوات مركز الرصد المجتمعي   -1

 محاضرا لتاهيل كوادر وزارة الرياضة والشباب   -9

عضوا في اعداد مناهج كلية الحاسوب والرياضيات ) قسم الرياضيات الطبية ( / جامعة   -1

 2032القادسية 

 ية محاضرا لتاهيل الكوادر التعليمية في وزارة الترب  -7

 محاضر لدورات التعليم المستمر في الجامعة . -30

 

 البحوث :

في تخصص الرياضيات والرياضيات التطبيقية  بحث منشور (  32)  -البحوث المنشورة :

 واالحصاء واالقتصاد. 

 وتحت اسم    Google Scholar    على بوابة  يمكن متابعتها من خالل الحساب العلمي

 

Ali Hussein Shuaa Al-Taie 

 

 

 


