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 السريةالذاتية
    الرحيم حممود طارق سحر:  األسم

Sahar Tariq Mahmood AL-Raheem  

  sahaet.m.wsc.uobag@gmail.comالبريد األلكتروني : 

قتصييييطد  احصييييطب تيبييييييي اييييي كاييييي  اادار  واا –التحصيييييد الدرا ييييي : دكتييييورا  
 جطمع  بغداد

احصييييييطب   تحايييييييد متعييييييدد المتغيييييييرا   كاييييييي  اادار   –مطج ييييييتير   
 وااقتصطد جطمع  بغداد

احصييييييطب ديمييييييودرااي  المعبييييييد العربييييييي لابحييييييو   -دباييييييو   ييييييطلي  
 األحصطئي 

 قتصطد  جطمع  بغداداحصطب  كاي  اادار  واا-بكطلوريوس  

 الدرج  العامي  : مدرس

  نوان العمد: بغداد  جطمع  بغداد  مركز درا ط  المرأ 

 التدرج الوظيفي 

 الجهــة المانحـــة الوظيفة ت

 رئاسة جامعة بغداد/قسم التخطيط والمتابعة م. احصائي 1

 سؤولة شعبة التسجيلم –لية الهندسة ك-جامعة بغداد احصائي 2

 للبنات/مسؤولة شعبةالتسجيل كلية التربية-جامعة بغداد باحث علميم.  3

 ركز التطوير والتعليم المستمر/مقررةم-جامعة بغداد باحث علمي 4

رئيس ابحاث  5

 علمية

 ركز توثيق بغدادم –جامعة بغداد 

 ركز احياء التراث العلمي العربيم -جامعة بغداد  مدرس مساعد 6

 سينا للتعليم االلكترونيبن امركز  -جامعة بغداد

 ركز التطوير والتعليم المستمرم –جامعة بغداد  مدرس 7

 جامعة بغداد/ مركز دراسات المرأة
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 التدريس الجطمعي :  

 المقررات الدراسية الجامعة الجهة)معهد/كلية( ت

جامعة  كلية الهندسة / أقسام مختلفة 1

 بغداد

 اآلحصاء والحاسبات

جامعة  للبنات / قسم الرياضياتكلية العلوم  2

 بغداد

 االحصاء والحاسبات

جامعة  كلية العلوم / قسم علوم الحاسبات 3

 بغداد

 االحصاء والحاسبات

جامعة  كلية التربية للبنات 4

 بغداد

 احصاء

الطبية/ قسم الصحية وكلية التقنيات  5

 األشعة، وقسم التقنيات العينية

هيئة 

التعليم 

 التقني

 والحاسباتاالحصاء 

جامعة  كلية اقتصاديات االعمال 6

 النهرين

االحصاء،نظرية 

 القرارات

 

 املشروعات البحثية 

 :في مجال التخصص العلمي -1

 رسالة الماجستير  –االتساق الذاتي وتحليل المكونات الرئيسة  .أ

باين تيل تحليل التباين لالنموذج الخطي العام متعدد المتغيرات ))االنموذج المتزن(( بتحل -ب

 االنموذج الخطي العام بالتجزئة االحادي المعتمد .

 نشر في مجلة جامعة االنبار 

ي فلي/ نشر لعامتقدير العوامل المؤثرة في التشوهات الخلقية في مدينة بغداد باستخدام التحليل ا -ج

 مجلة افاق الحكمة / بيت الحكمة

 . 2006 تقويم الواقع الصحي في بغداد في ضوء التوزيع السكاني عام -د

 نشر في مجلة التخطيط الحضري
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 شيةتجربة عاملية برتبتين وفق التفاعل التداخلي بمكررات المشاهدات/بتصميم تام التع -ح

 نشر في مجلة جامعة كربالء 

ة ياويتأثير التغطية وطرق الري باستخدام المياه المالحة المخففة في بعض الصفاة الفيز -خ

 هجين تحت االنفاق البالستيكية.والكيمياوية للتربة لحاصل الطماطة ال

 نشر في مجلة اليرموك/ كلية اليرموك الجامعة  

 استخدام المحاكاة في تقدير معلمة القياس لتوزيع كاما المستمر. -د

 نشر في مجلة االدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء.

 AR(1)دراسة تجريبية في التقديرات الحصينة لقدرة الطيف وفق نموذجي االنحدار الذاتي   -ذ

 نشر في  مجلة كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء.  MA(1)والمتوسطات المتحركة

ر في نش" ARMAدراسة تجريبية في التقديرات الحصينة لقدرة الطيف وفق نموذج المختلط "  -ر

 مجلة كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد 

 "(ARMA(1,1)وفق االنموذج المختلط راسة تجريبية في التقديرات الحصينة لقدرة الطيف د -هـ 

      نشر في مجلة كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد

 جلة االدارةمنشر في "   لتوزيع كاما المستمر أستخدام المحاكاة في تقدير معلمة القياس -و

 واالقتصاد/ جامعة كربالء.

ت " بعض المقدراالموسومة  –امعة بغداد ج -في كلية االدارة واالقتصاد –اطروحة الدكتوراه  -ي

  "  ARMAالحصينة  والالمعلمية لقدرة الطيف وفق النموذج المختلط 

 : قع العملاي مجال موف

 من تأريخ الطب في بغداد / شارك في ندوة بغداد لمركز توثيق بغداد -أ

،  االحداث التاريخية والسياسية في بغدادالث اجزاء)احصاء تاريخ ث -صور من تأريخ بغداد -ب

ر في /نش احصاء تاريخ العمارة في بغداد ، احصاء تاريخ تطور الحياة االجتماعية في بغداد(

 جامعة بغداد /مجلة التراث العلمي العربي

كمة الح أحوال نصارى بغداد في عهد الخالفة العباسية وعصر صدر االسالم/نشر في مجلة افاق -ت

 وة التسامح الديني.وشارك في ند
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ندوة  ك فياالعشاب والنباتات الطبية في التراث / نشر في مجلة التراث العلمي العربي/ وشار -ث

 علوم 

ي ندوة رك فبغداد مدينة السالم تبحث عن السالم / نشر في مجلة وزارة الثقافة واالعالم /وشا -ج

 بغداد

 بغداد بحوث ودراسات / نشر في مجلة التراث العلمي العربي/ جامعة -ح

نسق ي مجلة ف/ نشر  )دراسة احصائية (   النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية العراقية -خ 

   صادرة عن الجمعية العراقية للدراسات التربية النفسية / مجلة علمية محكمة متخصصة/

2017 -خ

 

جلة نشر في م /(احصائية دراسة) القرار صنع وعملية السلطة في العراقية المرأة دور -د

 .صادر عن الجمعية العراقية للعلم السياسية دراسات دلية / 

 قدم للنشر  /العراقية وسبل تمكينها واقع المرأة الريفية -ذ

 انموذجا / قدم للنشر  العراقية: العربية للمرأة السياسي التمكين -ر

 دور المرأة العاملة في اتخاذ القرار داخل االسرة / قدم للنشر  -ز


