كـؤليَجى كـارطيَرِى و ئـابورى  /خـويَندنى بـاالَ
دةرضووانى خـويَندنى بـاالَ ( دبلؤمى باآل  /مـاستةر  /دكـتؤرا ) (بــةشى ئـامـار)  -لـة ساالَنى ( ) 2013 – 2002
ذ

ناوى سيانى

برِوانامة

ناونيشانى ماستةر نامة /تيَزى دكتؤرا

ناوى سةرثةرشتيار

.1

رِووناك حممد عبداهلل

ماستةر

Estimating the Critical Dose and it’s
Occurring Tim by Using Probability
Distributions and Regression models.

د  .شةومن عبدالقادر حمي الدين

د .عبدالصاحب قهرمان  /سةرؤك د.جنم الدين
عبدالقادر /ئةندام
م.نةوزاد حممد امحد  /ئةندام

2002

.2

حممد حممود فقىَ حسني

ماستةر

[املقارنة بني فرضيات حتليل التغاير و حتليل
االحندار املتعدد]

د  .شةومن عبدالقادر حمي الدين

د.جنم الدين عبداهلل  /سةرؤك
د.وصفي طاهر صاحل  /ئةندام
د.أكرم عثمان  /ئةندام

2002

.3

رِيَزان محة رشيد كريم

ماستةر

[ دراسة إحصائية ألهم العوامل املؤثرة على ظاهرة
اإلنتحار ]

د  .شةومن عبدالقادر حمي الدين

د.عصام حسني  /سةرؤك
د.حممود جواد  /ئةندام
د.ايدن حسن حسني /ئةندام

2004

.4

مسرية حممد صاحل

ماستةر

[استخدام التحليل املميز (التصنيفي) لتحديد اهم
العوامل املؤثرة يف تسرب ورسوب الطلبة يف مجيع
املراحل الدراسية يف مركز حمافظة السليمانية]

د  .شةومن عبدالقادر حمي الدين

د.عصام حسني  /سةرؤك
د.حممود جواد  /ئةندام
د.ايدن حسن حسني /ئةندام

2004

.5

هةناو امحد امني

ماستةر

[تأثري القرار  986على تغري معدل سعر صرف الدوالر
باستخدام احندار بواسون املوزون]

د.وصفي طاهر صاحل

.6

ضرؤ كامل صاحل

ماستةر

(Using Isotonic Non-Parametric
) Regression With Application

د.وصفى طاهر صاحل

.7

كاوة حممد مجال

ماستةر

[استخدام لوحات السيطرة النوعية لضبط الصفات
املميزة لنوعية االمسنت يف معمل أمسنت طاسلوجة]

د.عبدالرحيم خلف راهي

ليذنةى تاوتويَكردن

سالَ

د.عبداجمليد محزة الناصر /سةرؤك
د .شةومن عبدالقادر حمي الدين /ئةندام

د.عبدالرحيم خلف راهى  /ئةندام
د.عبداجمليد محزة الناصر /سةرؤك
د.ظافر حسني النجار  /ئةندام

2004

2005

د .شةومن عبدالقادر حمي الدين  /ئةندام
د .شةومن عبدالقادر حمي الدين /سةرؤك

د .عماد حازم  /ئةندام
د .صفاء يونس الصفاوي  /ئةندام

2006

كـؤليَجى كـارطيَرِى و ئـابورى  /خـويَندنى بـاالَ
دةرضووانى خـويَندنى بـاالَ ( دبلؤمى باآل  /مـاستةر  /دكـتؤرا ) (بــةشى ئـامـار)  -لـة ساالَنى ( ) 2013 – 2002
ذ

ناوى سيانى

برِوانامة

ناونيشانى ماستةر نامة /تيَزى دكتؤرا

ناوى سةرثةرشتيار

.8

شاهؤ طاهر امحد

ماستةر

[استخدام بعض اساليب متعدد املتغريات لتحديد اهم
العوامل املؤثرة يف التهاب املثانة اثناء فرتة احلمل]

د.شةومن عبدالقادر حمي الدين

.9

نوزاد حممد امحد

دكتؤرا

.10

رقية عبدالعزيز مجيل

ماستةر

.11

دليَر حسني قادر

ماستةر

.12

هاوكار قاسم ثريداود

ماستةر

.13

مهدى صابر رضا

ماستةر

.14

ئازاد عبداهلل سعيد

ماستةر

(Forecasting Water-Inflow And Electric
Generation Power In Darbandi-Khan
Station by Using FFNN, And Adaptive
)Filter In Time Series
[التنبوء بانتاج و استهالك الطاقة الكهربائية يف مدينة
السليمانية باستخدام مناذج بركس – جنكرت]

ليذنةى تاوتويَكردن

سالَ

د.عبدالرحيم خلف راهى /سةرؤك
د.جنيب امحد زكى  /ئةندام
د  .جنم الدين عبداهلل  /ئةندام

2006

د.عبدالرحيم خلف راهي

د.ظافر حسني رشيد /سةرؤك
د .منعم عزيز حممد /ئةندام
د .مسري حممود خضر/ئةندام
د.حسني حممد الياس /ئةندام
د .هيثم طه حممد اليوسف  /ئةندام

2007

د .منعم عزيز حممد

د.عبدالرحيم خلف راهى /سةرؤك
د .صفاء يونس الصفاوي/ئةندام
د.وصفي طاهر صاحل/ئةندام

2007

د.عبداجمليد محزة الناصر

د .شةومن عبدالقادر حمي الدين /سةرؤك

[تطبيق اسلوب بيز يف شركة بيبسي اآل للمشروبات الغازية
عند تصميم خطة املعاينة]

د.عبدالرحيم خلف راهي

[طريقة التنسيب املتعدد للبيانات املفقودة يف التجارب

د.شةومن عبدالقادر حمي الدين

العاملية بتصميم ] )R.C.B.D

د.وصفي طاهر صاحل

[ استخدام توزيع ويبل مبعلمتني يف تقدير احلد االدنى
للبقاء وحد احلياة ملرض أحتشاء عضلة القلب يف مدينة
اربيل]

د.ايدن حسن حسني

[تصميم القياسات املتكررة و تطبيقاتها على عينة من

د.شةومن عبدالقادر حمي الدين

مرض الغدة الدرقية يف السليمانية]

د.طالب شريف جليل  /ئةندام
د .باسم منصور عبداالحد/ئةندام

2007

د .مسري حممود خضر/سةرؤك
د.عبدالرحيم خلف راهى  /ئةندام
د .بيَستون مريزا عبدالكريم /ئةندام

2007

د .منعم عزيز حممد  /سةرؤك
د.عبدالرحيم خلف راهى  /ئةندام
د .نوزاد حممد امحد  /ئةندام

2008

د.أكرم عثمان أمساعيل/سةرؤك
د .نوزاد حممد امحد  /ئةندام
د.وصفي طاهر صاحل/ئةندام

2008

كـؤليَجى كـارطيَرِى و ئـابورى  /خـويَندنى بـاالَ
دةرضووانى خـويَندنى بـاالَ ( دبلؤمى باآل  /مـاستةر  /دكـتؤرا ) (بــةشى ئـامـار)  -لـة ساالَنى ( ) 2013 – 2002
ذ

ناوى سيانى

برِوانامة

ناونيشانى ماستةر نامة /تيَزى دكتؤرا

ناوى سةرثةرشتيار

ليذنةى تاوتويَكردن

سالَ

.15

نةسرين كاكل عثمان

ماستةر

[استخدام تباعد كولباك مع التطبيق على بيانات االنواء
اجلوية يف اربيل]

د.وصفي طاهر صاحل

د .منعم عزيز حممد  /سةرؤك
د.مسريحممود خضر  /ئةندام

2008

.16

ئاوات عبداهلل سعيد

ماستةر

[تعدين قاعدة الرتافق لتحليل سلة السوق يف ئالتون مول يف
السليمانية]

د .نوزاد حممد امحد  /ئةندام
د.عبدالرحيم خلف راهي

.17

حممد حممود فقىَ حممود

دكتؤرا

[منوذج سلسلة ماركوف املضاعف لتحليل بيانات املطر
اليومية يف حمافظات اقليم كوردستان]

د.عبدالرحيم خلف راهي

.18

رِيَزان محة رشيد كريم

دكتؤرا

[بقاء مرضى سرطان الدم يف مستشفيي هيواو نانةكةلي
باستخدام توزيع ويبل ذو ثالثة معلمات]

د .منعم عزيز حممد
د.ايدن حسن حسني

.19

ضرؤ كامل صاحل

دكتؤرا

[تصنيف مستويات مرض نقص املناعة البشرية باستخدام بعض
طرق التميز اخلطية وغري اخلطية]

د.عبدالرحيم خلف راهى

.20

اخرتخان صابر محد

دكتؤرا

[استخدام بعض طرق قطع العتبة للموجة الصغرية املقلصة يف
تقليل الضوضاء لنموذج االحندار البسيط مع [تطبيق يف
مستشفى رزطاري – اربيل]

د.ايدن حسن حسني
د.وصفي طاهر صاحل

د .منعم عزيز حممد  /سةرؤك
د.نزار عبدالقادر علي/ئةندام
د .نوزاد حممد امحد  /ئةندام

2009

د.ظافر حسني رشيد /سةرؤك
د.حامد سعد نور/ئةندام

د.شةومن عبدالقادر حمي الدين /ئةندام

2010

د.وصفي طاهر صاحل/ئةندام
د.عماد حازم عبودي /ئةندام
د.ظافر حسني رشيد /سةرؤك
د.عبدالرحيم خلف راهى  /ئةندام
د.شةومن عبدالقادر حمي الدين  /ئةندام

2010

د.وصفي طاهر صاحل/ئةندام
د.أنوار ضياء عبدالكريم  /ئةندام
د.ظافر حسني رشيد /سةرؤك
د .منعم عزيز حممد /ئةندام
د.شةومن عبدالقادر  /حمي الدين ئةندام

2010

د.وصفي طاهر صاحل/ئةندام
د .صفاء يونس الصفاوي/ئةندام
د.ظافر حسن رشيد /سةرؤك
د .منعم عزيز حممد /ئةندام

د.شةومن عبدالقادر  /حمي الدين ئةندام

د.ظافر رمضان مطر /ئةندام
د.صباح حسيب حسن  /ئةندام

2010

كـؤليَجى كـارطيَرِى و ئـابورى  /خـويَندنى بـاالَ
دةرضووانى خـويَندنى بـاالَ ( دبلؤمى باآل  /مـاستةر  /دكـتؤرا ) (بــةشى ئـامـار)  -لـة ساالَنى ( ) 2013 – 2002
ذ

ناوى سيانى

برِوانامة

ناونيشانى ماستةر نامة /تيَزى دكتؤرا

ناوى سةرثةرشتيار

ليذنةى تاوتويَكردن

سالَ

.21

كوردستان حممد عبداهلل

ماستةر

[استخدام منوذج ارميا/كارج للسلسة الزمنية التنبوء بوباء
االسهال احلاد يف السليمانية]

د.نوزاد حممد أمحد

د .منعم عزيز حممد  /سةرؤك
د.عبدالرحيم خلف راهي  /ئةندام

2010

.22

ئةمرية وىل عمر

ماستةر

[مالئمة مناذج االحندار الغري اخلطي ملرض الثالسيميا يف
حمافظة اربيل]

د.وصفي طاهر صاحل

.23

مسرية حممد صاحل

دكتؤرا

.24

ديار معاذ خليل

ماستةر

General Regression Neural Network for
Prediction on patterns of Family
Consumption in Soran city

د.نوزاد حممد أمحد

.25

شةهال عثمان صاحل

ماستةر

Using Fuzzy Logic in Quality Control on
ALA natural Water production in
Sulaimani

د.عبدالرحيم خلف راهي

.26

سارا نورى حممد

ماستةر

Using Some Filtering Models for Real
Data with Application

د.نوزاد حممد أمحد

.27

كاوة حممد مجال

دكتؤرا

Statistical Optimization of Quality
Improvement by Using Taguchi
Methods With Application

د.عبدالرحيم خلف راهي

Comparison Among Some Estimation
Methods In Generalized linear Mixed
Models by Simulation and Practical Data

د.شةومن عبدالقادر حمي الدين  /ئةندام

د.ظافر حسني رشيد
د.نوزاد حممد أمحد

د.مسري حممود خضر  /سةرؤك
د .نوزاد حممد امحد  /ئةندام
د .ظافر رمضان مطر /ئةندام
د.عبداجمليد محزة الناصر /سةرؤك
د .منعم عزيز حممد /ئةندام

د.شةومن عبدالقادر حمي الدين /ئةندام

د .صفاء يونس الصفاوي  /ئةندام
د.صباح منفى/ئةندام
د .منعم عزيز حممد  /سةرؤك

2010

2011

د.شةومن عبدالقادر حمي الدين /ئةندام

2011

د .صفاء يونس الصفاوي  /سةرؤك
د .نوزاد حممد امحد  /ئةندام
د .حممد حممود فقىَ حممود/ئةندام

2011

د.عبدالرحيم خلف راهي  /ئةندام

د .منعم عزيز حممد  /سةرؤك

د.شةومن عبدالقادر حمي الدين /ئةندام

د.عبدالرحيم خلف راهي  /ئةندام

2012

د .منعم عزيز حممد  /سةرؤك

د.شةومن عبدالقادر حمي الدين /ئةندام

د .صفاء يونس الصفاوي  /ئةندام
د .جنيب أمحد زكي  /ئةندام
د .نوزاد حممد امحد  /ئةندام

2012

كـؤليَجى كـارطيَرِى و ئـابورى  /خـويَندنى بـاالَ
دةرضووانى خـويَندنى بـاالَ ( دبلؤمى باآل  /مـاستةر  /دكـتؤرا ) (بــةشى ئـامـار)  -لـة ساالَنى ( ) 2013 – 2002
ذ

ناوى سيانى

برِوانامة

ناونيشانى ماستةر نامة /تيَزى دكتؤرا

ناوى سةرثةرشتيار

ليذنةى تاوتويَكردن

سالَ

.28

ئاراس جالل حممد

ماستةر

Using Logistic Regression Model in Traffic
Problems in Sulaimani

د.وصفي طاهر صاحل

د .منعم عزيز حممد  /سةرؤك
د .نوزاد حممد امحد  /ئةندام
د .ضرؤ كامل صاحل  /ئةندام

2012

.29

رِؤذان كمال حممد

ماستةر

أستخدام حتليل التغاير يف بيانات القياسات املكررة :
دراسة تطبيقية على مرض الثالسيميا يف السليمانية

د.شةومن عبدالقادر حمي
الدين

د.عبدالرحيم خلف راهي /سةرؤك
د .نوزاد حممد امحد  /ئةندام
د .حممد حممود فقىَ حممود/ئةندام

2010

.30

كؤسار حممود حسن

ماستةر

Building Queuing Model With
Application in the Rashid Bank in
Sulaimani.

د .حممد حممود فقىَ

د.شةومن عبدالقادر حمي الدين  /ئةندام

2011

.31

ئةذى أكرم عزيز

ماستةر

أستخدام منوذج (  )COXلألحندار يف حتليل البقاء ملرض
اللوكيميا يف مستشفى ( نانكلي – اربيل ) .

د .منعم عزيز حممد  /سةرؤك

د .مسرية حممد صاحل  /ئةندام
د.شةومن عبدالقادر حمي الدين /سةرؤك

د.منعم عزيز حممد

د.عبدالرحيم خلف راهي  /ئةندام
د .رِيَزان محة رشيد كريم  /ئةندام

يةكةى خويَندنى باالَ

2012

