
 ليث علي محمد    درس املساعدامل 
  

 العلوم المحاسبية والمصرفية       قســـم
  علوم احصاء     ماجستير

 alfarabiuc.edu.iq laith.ali.mohammed@األيميل :  

 

 الشهادات العلمية

 2017     ، السنة كربالءجامعة  الماجستير، 

 2014    السنة،  كربالء لوريوس، جامعةاالبك

 

 التاريخ الوظيفي
  2018تدريسي في كلية الفارابي الجامعة منذ عام 

 2019/2020وعام  2018/2019مركزية لعام  امتحانيهعضو لجنة 

  2019/2020 فرعية في القسمعضو لجنة 

 

 

 التدريـــس

عبارة عن طريقة او اسلوب علمي يحكم عملية جمع و هو  االحصاءعلم     االولىلطلبة المرحلة   مبادئ االحصاء
ومن ثم القيام بعملية التنبؤ بما ستؤول تصنيف وتبويب وعرض وتحليل وتفسير البيانات المتعلقة بالظواهر الدراسية 
المقاييس والمؤشرات كمقاييس  بعض اليه الظواهر في المستقبل ومن ثم اتخاذ القرار , ويتم ذلك من خالل استعمال

النزعة المركزية ومقاييس التشتت واالرتباطات وكذلك دراسة نماذج االنحدار ونماذج السالسل الزمنية واالرقام 
 القياسية .

 
هي عبارة عن اسلوب رياضي يعالج المشاكل االقتصادية  االساليب الكمية   الثالثة  لطلبة المرحلة      االساليب الكمية

واالدارية والتسويقية والمالية والنظم المعلوماتية لمساندة الموارد المتاحة من البيانات واالدوات والطرق التي 

حل المشاكل االدارية او غيرها بصورة علمية تستخدم من قبل متخذي القرار لمعالجة المشاكل وذلك من خالل 

,من فية تحويل هذه المشكلة الى نموذج رياضي يمكن حله رياضياً ومن ثم التوصل الى قرار سليم ومنطقي وكي

التطرق الى العديد من المفاهيم والطرق الرياضية كطريقة اتخاذ القرارات وطريقة البرمجة الخطية ومشاكل  خالل

  النقل والتخصيص وغيرها من الطرق واالساليب االخرى .

 
يعد االقتصاد القياسي علم اجتماعي تستخدم فيه ادوات النظرية    القياسي والمالي     لطلبة المرحلة الرابعة االقتصاد

ويسعى هذا العلم الى الحصول على كيفية لغرض تحليل الظواهر االقتصادية  ئيةواالحصا يةاالقتصادية والرياض
السياسات المستقبلية واتخاذ القرارات من خالل التنبؤ تحليل واختبار النظريات االقتصادية المختلفة وايضا لرسم 

بما ستؤول اليها الظواهر االقتصادية والمالية في المستقبل , وذلك من خالل استخدام نماذج رياضية قابلة للتحليل 
اط كنماذج االنحدار الخطي البسيط والمتعدد وكذلك التطرق الى المشاكل التي تواجه هذه النماذج كمشكلة االرتب

  .  للنموذجالذاتي وعدم الثبات والتعدد الخطي وايضا التعرف على القيود المتطابقة والمتباينة والتشخيص 
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