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المعلومات الشخصية
الجنسية

عراقية

العنوان

دهوك – ديرين ستي

محل و تاريخ الوالدة

بغداد 1963

البريد االلكتروني

Haithem.alyousif@nawroz.edu.krd

متزوج

الحالة الزوجية

معلومات الوظيفة
تدريسي

الوظيفة

استاذ 2014

المرتبة العلمية وتاريخ الحصول عليها

الشهادات العلمية
الشهادة

البكالوريوس

الماجستير

الدكتوراه

اسم الجامعة

بغداد

بغداد

المستنصرية

البلد المانح للشهادة

العراق

العراق

العراق

تاريخ الحصول على الشهادة

1985

1990

2001

عنوان رسالة الماجستير

بناء نموذج احتمالي للعالقة بين الدخل الفردي والدخل العائلي باستخدام التوزيع اللوغارتمي
الطبيعي

التخصص الدقيق

احصاء تطبيقي

عنوان اطروحة الدكتوراه

التحويل بالقوى للحصول على خطية ورتابة العالقة لمتغيرات الجرعة واالستجابة

التخصص الدقيق

احصاء تطبيقي

الخبرات التدريسية من  ( -االحدث الى االقدم)
من

الى

المرتبة العلمية

اسم الجامعة

المواد التي تم تدريسها

2014

حتى االن

استاذ

جامعة نوروز

احصاء – احصاء اقتصادي

2016

حتى االن

استاذ زائر

المعهد العالي للمحاسبين
القانونيين

احصاء متقدم

1

2017

2019

استاذ زائر

جامعة دهوك

احصاء متقدم  -برنامج دكتوراه العلوم المالية والمصرفية

2015

2016

استاذ زائر

جامعة دهوك

احصاء متقدم  -برامج الماجستير في االقتصاد وادارة
االعمال
والمحاسبة  -برامج الدكتوراه في ادارة االعمال وعلم
النفس

2012

2015

زائر -اشراف

جامعة صالح الدين

برنامج دكتوراه االحصاء في قسم االحصاء

2008

2014

استاذ مساعد

جامعة نوروز

احصاء – احصاء اقتصادي

2006

2008

استاذ مساعد

جامعة الموصل

احصاء رياضي – تصميم وتحليل التجارب – تنقيب
البيانات

1993

2006

مدرس مساعد
الى
استاذ مساعد

الجامعة المستنصرية

نظرية االحتماالت – التحليل الرياضي – نظرية القرار

1992

1993

مدرس مساعد

جامعة بغداد

االحصاء  -الرياضيات

الخبرات االدارية  ( -االحدث الى االقدم)
من

الى

العنوان الوظيفي  /اسم الجامعة او المؤسسة

2009

2019

مساعد رئيس جامعة نوروز للشؤون العلمية  /مدير تحرير مجلة جامعة نوروز  /رئيس اللجنة
المركزية للترقيات العلمية

2015

2016

عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكالة – جامعة نوروز

2008

2009

رئيس اللجنة العلمية المركزية لكلية دهوك الجامعة – جامعة نوروز حاليا

2006

2007

عضو لجنة الدراسات العليا ورئاسة اللجنة االمتحانية في قسم االحصاء والمعلوماتية في جامعة
الموصل

2004

2006

معاون عميد كلية االدارة واالقتصاد للشؤون العلمية والدراسات العليا في الجامعة المستنصرية

2004

2006

عضو ومدير المكتب االستشاري في كلية اإلدارة واإلقتصاد في الجامعة المستنصرية

2005

2006

رئيس قسم إدارة األعمال وكالة في كلية اإلدارة واإلقتصاد في الجامعة المستنصرية

2004

2005

نائب رئيس تحرير مجلة اإلدارة واإلقتصاد العلمية  -الجامعة المستنصرية

2002

2004

عضو مجلس كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية  ،ممث ً
ال عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2001

2004

مقرر قسم اإلحصاء في كلية اإلدارة واإلقتصاد في الجامعة المستنصرية

1992

1993

مدير التخطيط والمتابعة في كلية العلوم في جامعة بغداد

االبحاث العلمية
عنوان البحث

السنة
1992

النموذج االحتمالي للعالقة بين الدخل األسري وحجم األسرة المعدل – مجلة وقائع المؤتمر العلمي الرابع للجمعية
العراقية للعلوم اإلحصائية

1996

بناء نموذج لتقدير متوسط عدد الدخول الفردية في األسرة العراقية – مجلة وقائع المؤتمر العلمي الثامن للجمعية
العراقية للعلوم االحصائية

2

1999

تقدير المعولية لمنظومة مكائن في الشركة العامة للغزل والنسيج الصوفي  -مجلة اإلدارة واالقتصاد – الجامعة
المستنصرية

2001

توظيف مؤشـرات الخطأ في اسـلوب التقديـر اللبـي ( )Kernel-Estimateألختيار التحويل المناسب للتجارب
الحياتية – مجلة وقائع المؤتمر الثاني لعلوم اإلحصاء – جامعة الموصل – كلية علوم الحاسبات والرياضيات

2002

بناء أنموذج لتقدير متوسط حجم األسرة المكافيء للبالغين – المجلة العراقية للعلوم االقتصادية – الجامعة
المستنصرية

2002

استخدام التحويل بالقوى لتبسيط آلية تقدير المعولية في بعض منظومات الربط المتوازي – مجلة اإلدارة واالقتصاد
 -الجامعة المستنصرية

2002

استخدام  Dirac Generalized Functionلتحديد توزيع النسبة لمتغيرات توزيع بيتا – كاما الثنائي – مجلة
كلية الرافدين الجامعة للعلوم

2003

تقدير متوسط األجور والرواتب وتقدير متوسط نسبتها الى الدخل األسري – مجلة اإلدارة واالقتصاد – الجامعة
المستنصرية

2008

تعظيم كفاءة التحليل لمنحنى اللوجستك بأستخدام التحويل بالقوى – المجلة العراقية للعلوم االحصائية – جامعة
– volume 8, issue 14, 133-155
الموصل – كلية علوم الحاسبات والرياضيات

2008

استخدام المتغيرات الصماء وتحويل القوى في معالجة تشوه البيانات مع التطبيق على دالة االستهالك في العراق –
مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية – جامعة تكريت/ 2009 /العدد . 46-23 . 13

2009

توصيف التوقع الشرطي بانموذج انحدار خطي بسيط لتوزيع ثنائي الحدين المشروط بحجم عينة متغير – المجلة
العراقية للعلوم االحصائية  -جامعة الموصل – كلية علوم الحاسبات والرياضيات – المجلد  – 9العدد -185 16
. 202

2010

2013

2013

حول بعض مؤشرات التنمية البشرية في العراق – دراسة في احصاء الالمساواة بين المحافظات العراقية – مجلة
الدراسات االقليمية  -جامعة الموصل
– The Case of "Estimating Reliability in the Case of Multiple Testing Samples
- Journal of Nawroz University "Exponential Distribution
Develop a Nonlinear Model for the Conditional Expectation of the Bayesian
Probability Distribution (Gamma – Gamma) – Journal of Alnahrain University
Science. Volume 17 (2), 2014, 205-212, DOI: 10.22401/JNUS.17.2.27.

2013

The Use of Dirac Generalized Function to Derive the PDF of the Original Data in
the Case of Transforming to Normality – Journal of Nawroz University

2014

تاثير القيم الثقافية واالجتماعية على االحوال االقتصادية لالسرة في العراق "دراسة في استخدام االنموذج الخطي
العام متعدد المتغيرات لتوصيف وقياس العالقة "  .....مجلة جامعة نوروز العدد . 2014 – 6

2016

استخدام مسوحات التنمية البشرية والمجتمعية الستخالص بعض مؤشرات القيم الثقافية واالجتماعية وتوظيفها في
تصنيف المحافظات العراقية  ......المؤتمر الدولي الخامس لالحصاء  – 2016القاهرة – اتحاد االحصائيين العرب

2017

The Bayesian Elastic Net Regression, Journal of Communications in Statistics,
3

Simulation and Computations, online as of 23 Mar. 2017
Bayesian Quantile Regression for Ordinal Longitudinal Data, Journal of Applied
Statistics, doi: 10.1080/02664763.2017.1315059.

2017

Bootstrapping Pseudo - R2 Measures for Binary Response Variable Model,
Biomedical Statistics and Informatics Journal, Volume 2, Issue 3, June 2017, Pages:
107-110
An efficient gene selection method for high-dimensional microarray data based on
sparse logistic regression, Electronic Journal of Applied Statistical analysis,
EJASA, Volume 10, Issue (01), 242 – 256.

2017

Bayesian Tobit Quantile Regression with Penalty, Journal of Communications in
Statistics, Simulation and Computations,
http://dx.doi.org/10.1080/03610918.2017.1323224.
A QSAR classification model for neuraminidase inhibitors of influenza A viruses
(H1N1) based on weighted penalized support vector machine, SAR and QSAR in
Environmental Research, Volume 28, 2017 - Issue 5,
https://doi.org/10.1080/1062936X.2017.1326402.

2017

2017

2017

2017
Bayesian Iterative Adaptive Lasso Quantile Regression, IOSR Journal of Math.
(IOSR-JM), Volume 13, Issue 3 Ver. III (May - June 2017), PP 38-42.
Discrimination Between the Weibull and the Inverse Gaussian Distributions, IOSR
Journal of Mathematics (IOSR-JM), Volume 13, Issue 2 Ver. IV (Mar. - Apr.
2017), PP 74-83.

2017

2017

Web-based supplementary materials for “Bayesian Quantile Regression for
Ordinal Longitudinal Data”, Journal of Applied Statistics, April 2017.
2018
A binary QSAR model for classifying neuraminidase inhibitors of influenza A
viruses (H1N1) using the combined minimum redundancy maximum relevancy
criterion with the sparse support vector machine, SAR and QSAR in
Environmental Research, Volume 29, 2018 - Issue 7,
https://doi.org/10.1080/1062936X.2018.1491414
The Bayesian adaptive lasso regression, Volume 303, September 2018, Pages 75-82,
Mathematical Biosciences journal, https://doi.org/10.1016/j.mbs.2018.06.004.
Gene selection for microarray gene expression classification using Bayesian Lasso
quantile regression, Journal of Computers in Biology and Medicine, Volume 97, 1
June 2018, Pages 145-152, https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2018.04.018.

2018
2018

2018

A new Gibbs sampler for Bayesian lasso, Journal of Communications in Statistics,
Simulation and Computations, Published online: 15 Nov 2018,
https://doi.org/10.1080/03610918.2018.1508699
2018
Bayesian single-index quantile regression for ordinal data, Journal of
4

Communications in Statistics, Simulation and Computations, Published online: 10
Oct 2018, https://doi.org/10.1080/03610918.2018.1494283
2018
Bayesian tobit quantile regression with penalty, , Journal of Communications in
Statistics, Simulation and Computations, Volume 47, 2018 - Issue 6,
https://doi.org/10.1080/03610918.2017.1323224.
2019
QSAR classification model for diverse series of antifungal agents based on
improved binary differential search algorithm, SAR and QSAR in Environmental
Research, Volume 30, 2019 - Issue 2,
https://doi.org/10.1080/1062936X.2019.1568298

2019

New Gibbs sampling methods for Bayesian regularized quantile regression,
Volume 110, July 2019, Pages 52-65,
https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2019.05.011.

2019

A QSAR model for predicting antidiabetic activity of dipeptidyl peptidase-IV
inhibitors by enhanced binary gravitational search algorithm, Volume 30, 2019 Issue 6, https://doi.org/10.1080/1062936X.2019.1607899

2020

Studying of Nonparametric Multivariate Time Series Analysis with Applications
Methodology. Journal of Xi'an University of Architecture & Technology, Volume
XII, Issue VI.

2020

Nawroz University Status in Webometrics and the Impact of Performance
Development Plans on Improving its Ranking. International Journal of Innovation,
Creativity and Change. Volume 14, Issue 1.

تقارير محلية ودولية
التقرير

السنة

CIPE اجندة اعمال كوردستان – بثالث لغات – تحرير وكتابة باالشتراك – مركز المشروعات الدولية
http://www.cipe.org/sites/default/files/publicationdocs/Kurdistan%20Business%20Agenda.pdf
تقرير مسح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق – عضو فريق المسح – مشروع مسح بالعينة لحساب
USAID منظمة المعونة االمريكية
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadx181.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadx179.pdf
http://sbdc-iraq.org/files/USAID-TIJARA_Market_Assessment_-_Babil.pdf
http://sbdc-iraq.org/files/USAID-TIJARA_Market_Assessment_-_Dhi_Qar.pdf
 مؤتمر وكاالت التوظيف في محافظات- تقرير التحليل االحصائي للمسح االستطالعي لشركات التوظيف في العراق
2015 – اربيلUSAID / Foras Jobs - العراق
مالحظات حول نظام تصنيف الجامعات في اقليم كوردستان " نحو ارساء منظومة معايير كفوءة لتصنيف الجامعات
5

2007

2011

2015

" – تقرير غير منشور "محدود التداول"

2016

حول تعليمات قبول الطلبة في الجامعات الخاصة  -تقرير غير منشور "محدود التداول"
2016
2017

الواقعية في نموذج االدارة الجامعية في جامعة نوروز – االلتزام المرحلي بزيادة كفاءة االداء وتطوير برنامج
ضمان الجودة – تقرير غير منشور "محدود التداول"

2018

تشكيل مناخ جامعي يستجيب لمستجدات العصر وتهيئة بيئة عمل تنمي قدرات التكيف مع المقاربات الدولية في
التعليم العالي – خطة الدائرة العلمية في جامعة نوروز للمدة . 2019 – 2017

االشراف في الدراسات العليا
عدد رسائل الدبلوم

عدد رسائل الماجستير

عدد أطروحات الدكتوراه

..............

4

3

المؤتمرات والندوات وورش العمل
السنة

1992
1996
2001
2002
2005
2006
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2016
2019

2020

عنوان المؤتمر – الندوة – ورشة العمل

المؤتمر العلمي الرابع للجمعية العراقية للعلوم االحصائية  -باحث  -بغداد
دورة تأهيلية في طرائق التدريس الجامعي في الجامعة المستنصرية  -متدرب  -بغداد
المؤتمر العلمي الثامن للجمعية العراقية للعلوم االحصائية  -باحث  -بغداد
المؤتمر القطري الثاني لعلوم االحصاء  -كلية الحاسبات والرياضيات في جامعة الموصل  -باحث
المؤتمر العلمي الثامن لكلية الرافدين الجامعة  -باحث  -بغداد
المؤتمر العلمي األول لوزارة السياحة واآلثار  -رئيس جلسة  -بغداد
ندوة اعداد تقرير التنمية البشرية الوطني باشراف وزارة التخطيط و بيت الحكمة  -مشارك  -بغداد
مؤتمر االعتماد االكاديمي في التعليم العالي  -رئيس لجنة تحضيرية  -جامعة نوروز  -اقليم كوردستان
مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة  -وزارة الداخلية في اقليم كوردستان العراق  -رئيس جلسة مؤتمر الجودة
ومعايير االعتماد االكاديمي في التعليم العالي برعاية  - IIEمشارك  -اربيل
المؤتمر العلمي االول لكلية االدارة واالقتصاد في جامعة نوروز  -رئيس اللجنة العلمية  -دهوك
مؤتمر العالقات الثقافية والعلمية بين الجامعات العراقية واالمريكية برعاية  - IIEمشارك  -اربيل
مؤتمر مناهج التعليم الحديث في الجامعات برعاية  - IIEمشارك  -اربيل
المؤتمر العلمي الثاني لكلية االدارة واالقتصاد في جامعة نوروز – االشراف العلمي  -دهوك
المؤتمر العلمي الثالث لكلية االدارة واالقتصاد في جامعة نوروز – مشارك  -دهوك
الدورة السابعة واالربعون التحاد الجامعات العربية – عمان
مؤتمر وكاالت التوظيف في محافظات العراق  –USAID / Foras Jobs -اربيل 2015
مؤتمر ربط المدن والجامعات بمحددات ستراتيجية "  " 12th Pascal International Conferenceللمدة
 9 – 7تشرين االول – كاتانيا – ايطاليا .
المؤتمر الدولي الخامس التحاد االحصائيين العرب – القاهرة – مشارك – . 2016 / 2 / 10 – 9
The 9th Arab International Conference on Quality Assurance in Higher Education
IACQA'2019 – Zarqa University & Lebanese International University, Bekaa
branch, Lebanon
Iraqi Statistical Association International Conference, ICSA 2020, Erbil, IRAQ
6

المقاالت

السنة

عنوان المقالة

2003
2004
2005

تأمين الحاجات األساسية للمواطن معيار نجاح الحكومة أو فشلها  ،صحيفة الزمان الدولية
في صوت المعلم  ...شرف الكتابة من شرف المهنة  ،صحيفة صوت المعلم
الرجل المناسب في فريق العمل المناسب  ،صحيفة التآخي
أمانة التقويم والتحكيم  ،صحيفة التآخي
حماية المستهلك  -رؤية استراتيجية لمنظومة جديدة للرعاية االجتماعية  -مجلة حماية المستهلك
نظام القبول في الدراسات العليا للعام الدراسي  ، 2006/2005صحيفة التآخي
حول بعض ظواهر الفساد في المؤسسات العراقية  ،صحيفة التآخي
نظام القبول المركزي  -بعض المالحظات العادة التوازن بين عدالة التوزيع ورغبة الطالب  ،التآخي
العالقة مابين خطاب النوايا وتفاقم األزمات  --ظنون وشبهات  ،صحيفة التآخي
وسائل ماقبل الصناعة في عصر مابعد الصناعة  ،صحيفة التآخي
حول االستثمار في التعليم ...فرص ضائعة وأمنيات مشروعة  ،صحيفة التآخي
شفافية وزارة البيئة وضبابية وزارات أخرى  --وقفة مع تباين حرية تداول البيانات  ،صحيفة التآخي
تطوير التعليم العالي يبدأ باالصالح االداري  ،صحيفة التآخي
حول مشروع قانون شبكة الحماية  --وقفة مع مبادرة وزارة العمل والشؤون االجتماعية  ،صحيفة التآخي
المرونة في العمل اإلداري مابين رصانة التشريع والقدرة على التطبيق  ،صحيفة التآخي
حق االتصال مابين منظومة الحقوق اإلنسانية وممارسات مشوهة القتصاد السوق  ،صحيفة التآخي
حول قرار انتداب مؤسسات عربية إلصالح األجهزة الحكومية  --من يصلح من ؟ صحيفة التآخي
خيار المركزية وثقافة االستبداد  ،صحيفة التآخي
حول قرار رفع أسعار الوقود  --خطاب حكومي غير ناضج ومعادلة أطاحت باألولويات  ،صحيفة التآخي
اصالح بنية التعليم والتدريب المهني في العراق  --رؤية ستراتيجية  ،صحيفة التآخي
خصخصة قطاعات النقل واالتصاالت والكهرباء -خطوة اولى نحو الغاء احتكار الخدمات المتدنية  ،التآخي
التنمية البشرية  --األهداف ومعايير القياس والمفاضلة  ،صحيفة التآخي
التنمية البشرية المستدامة  --رؤية انسانية في مواجهة جموح آليات السوق  ،صحيفة التآخي
األستثمار في تطوير المهارات وتنمية قدرات المنافسة واالنتاجية  ،صحيفة التآخي
فوضى االدارات الحكومية والحاجة لجهاز للرقابة االدارية  ،صحيفة التآخي
بعض الوقفات حول طبيعة األداء في المنظمات العراقية  ،صحيفة التآخي
تراجع منظومات القرار في ظل احتكار الصالحيات  ،صحيفة التآخي
الخيال في زمن األزمات  ،صحيفة التآخي 2
االقرار بالحقوق قبل اشباع الحاجات و بناء القدرات االقتصادية للفقراء  ،صحيفة التآخي
بناء القدرات المعرفية  --البعد االنساني لسياسات النمو االقتصادي  ،صحيفة التآخي
الشبكة الوطنية للتنمية البشرية ومأسسة منظومة عالقات جديدة بين الدولة والمجتمع  ،صحيفة التآخي
القيمة في النوعية والكم أحمال ثقيلة  ،صحيفة التآخي
قيم التعامالت ودوالب االستثمار  --اقليم كوردستان مثاال  ،صحيفة التآخي
البحث العلمي بضاعة ثمينة التباع بالمجان  ،صحيفة التآخي
الموجة الثالثة  ،صحيفة التآخي
عدالة الفرصة ال عدالة االتكال  ،صحيفة التآخي
التعليم واالنتاجية  ،صحيفة التآخي
ازمة المشتقات النفطية انذار بالفشل ودعوة لعقلنة الحل  ،صحيفة التآخي
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االنفاق في التربية والتعليم اولوية الخيار  ،صحيفة التآخي
تعليم مجاني  ،صحيفة التآخي
تحديات المستقبل  ،صحيفة التآخي

عضوية المنظمات والجمعيات
اسم المنظمة او الجمعية

طبيعة العضوية

الجمعية العراقية للعلوم االحصائية

عضو

نقابة المعلمين – اقليم كوردستان

عضو
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