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ًىعي اتحاد الاحصائيين العسب  ومجلس ادازته واعضائه بقلىب صابسة محتسبة مؤمىة بقضاء هللا وقدزه 

اثس  هداء زبه  حيث لبى  هالل البياتي،الاستاذ الدكتىز  مؤسس اتحاد الاحصائيين العسب سف بالغأوبفة كا

سائلين اْلىلى عص وجل أن ًجعل هره وطىه عن عمس  قضاه في كافة أعمال الخير والبر وفي خدمة مسض عضال 

دًقين والشهداء ن ًدخله فسيح جىاته مع الىبيين والصاته ًىم القيامة وأجليلة في ميزان حسىألاعمال ال

 .وان ًلهم اهله وذويه واصدقائه وتالميره  ومحبيه  الصبر والسلىان ك زفيقاوالصالحين وحسن أولئ

 وإها هلل وإها إليه زاجعىن 

 

 
 

 

 

 

زحى ابساهيم غاشي أ.د   

سبإلاحصائيين الع الامين العام التحاد  
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 السيرة الراتية

, واههى الدزاطت الابخدائيت واملخىططت  1944في كضاء الحي في مجافظت واطط عام  ولدهخىز هالل عبىد جلي البياحي , اطخاذ الاحصاء السياض ي , الد

 2196والثاهىيت فيها عام 

 6196الخحم بالجامعت الامسيىيت في بيروث وحاش على دزحت البيالىزيىض في علىم الاحصاء السياض ي عام  •

 يفي مىضىع الاحصاء السياض  1967اهمل دزاطت املاحظخير في الجامعت ذاتها عام  •

 9196طافس الى الىالًاث املخحدة الامسيىيت فالخحم بجامعت فسحيييا وحصل على شهادة الدهخىزاه في اخخصاص الاحصاء واملعلىماجيت عام  •

 :ألاللاب العلميت •

 6199 -بغداد -ىصسيت اطخاذ إلاحصاء السياض ي: الجامعت املظد- 

 2199 -بغداد  -أطخاذ املعلىماجيت: وليت السافدًً الجامعت - 

 1199 -بغداد  –أطخاذ مظاعد: وشازة الخعليم العالي والبحث العلمي - 

  .ولحد الان 1996مىر  –بغداد –عضى عامل في املجمع العلمي العساقي - 

 -بغداد –حاطباث/ كاهىن العلماء أحد علماء العساق في مىضىع إلاحصاء السياض ي وال- 

9199 

 9200الازدن -عمان–امين عام اجحاد الاحصائيين العسب - 

 في حامعاث العساق ومعاهد •
ً
 هعمل مدزطا

  2003الىظائف السئيظيت الظابلت كبل  •

 .(2000 – 1973( عام مً ) 27)دزحت خاصت ( ملدة ) مدًس عام وزئيع مجلع إدازة املسهص اللىمي للحاطباث الالىتروهيت- 

 الخأطيع( مسحلت  1973.07.01 - 1973.03.01بغداد مً )  –مسهص الخدزيب والبحىث إلاحصائيت في الشسق ألادوى   FAO- مىظمت -خبير إحصائي - 

 .للمعهد العسبي للخدزيب والبحىث الاحصائيت

  U.S.A. ( 1969.09.01– الىالًاث املخحدة الامسيىيت –فيالدلفيا   SK&Fشسهت –: دائسة البحث والخطىيس  ومحلل بياهاث مخلدم إحصائيتزئيع ابحاث - 

.1971.10.08 ) 

   (.1969.09.01 – 1967.09.17الىالًاث املخحدة الاميرهيت )  –حامعت والًت فسحيييا  -محاضس وباحث: كظم إلاحصاء ومخخبر معالجت املعلىماث- 

 نلبىا -الجامعت ألامسيىيت في بيروث  -كظم السياضياث محاضس وباحث:- 

.1967.06.01)  -/ ( 1966.02.15 

 9196-1971هى زئيع أبحاث وخبير احصائي في شسهت ) فالدليفيا وبيظلفاها ( في الىالًاث املخحدة الامسيىيت مً عام  •

 1197-1973مً عام  لإلحصاءفي الجهاش املسهصي  لألبحاثمدًس  •

 3197م املسهص اللىمي للحاطباث الالىتروهيت وزئيع مجلي الادازة مىر عام مدًس عا •

 :املهام الىظيفيت إلاضافيت •

  ISI.عضى املعهد الدولي لالحصاء- 
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   (.08.11.2005 -2007.07.11العساق ( -عضى اللجىت الاكخصادًت العليا في مجلع الىشزاء , بغداد-

( ثم  2000.03.25 - 1996.01.01بغداد )  –عضى املجمع العلمي العساقي وزئيع لجىت الحاطباث واملعلىماجيت وعضى الدائسة العلميت في املجمع العلمي - 

 (2004.11.01)  

 دبغدا -عضى هيئت السأي وعضى مجلع وشازة الخعليم العالي والبحث العلمي - 

  (.2006.06.01 - 2005.09.05ثم )  1994.12.01 )- .1999.12 ( 01

   (.1998.12.15 - 1996.12.15عضى هيئت السأي لىشازة الخخطيط ) - 

   (.1987.12.01 - 1974.07.01عضى الهيئت الخىحيهيت لىشازة الخخطيط ) - 

  (بغداد. )مؤطع وزئيع املجلع –زئيع مجلع املعهد العالي للحاطباث واملعلىماجيت - 

)2000.03.25  -8 ( 1996.06.1 

 .بغداد –زئيع مجلع وعميد معهد الخدزيب والبحىث للحاطباث وألاحهصة الالىتروهيت ( - 

)1989.09.25  -( 1976.02.10  

  (.1984.12.31 - 1983.03.01بغـداد )  -وشازة الخخطيط  -زئيع الهيئـت املسهصيت للمخابعت وهـالت - 

  (.1979حصيسان  -1974بغداد ) آذاز  –وشازة الخخطيط  -مدًس عام دائسة الحاطبت الالىتروهيت - 

  (1973جمىش  -1972بغداد )شباط  –الجهاش املسهصي لإلحصاء  -مدًس دائسة الحاطبت الالىتروهيت ودائسة الحظاباث اللىميت - 

  (1974حصيسان  - 1973بغداد ) حصيسان  -مي وشازة الخعليم العالي والبحث العل -هيئت املعاهد الفىيت  -معهد الادازة  -زئيع كظم إلاحصاء - 

 يوشازة الخعليم العالي والبحث العلم -حامعت بغداد  -عضى مجلع وليت الادازة والاكخصاد - 

   (.1979أًلىل  - 1974أًلىل  )

  (.1996 -1992بغداد. )  -وليت السافدًً الجامعت  -زئيع مجلع أمىاء - 

ن( وهائب زئيع املجلع الخىفيري )ملدة عامين( وعضى املجلع الخىفيري للمىظمت الدوليت مابين الحيىماث زئيع املجلع الخىفيري )ملدة عامي- 

  (.1986 - 1976زوما )   ( I B I )- للمعلىماجيت

   (.1986 - 1976الىمظا )   ( I F I P )عضى الاجحاد الدولي ملعالجت البياهاث- 

حامعت بغداد والجامعت  -دزاطاث عليا وأوليت وإلاشساف على طلبت الدزاطاث العليا  -أطخاذ محاضس في إلاحصاء السياض ي والسياضياث واملعلىماجيت - 

(  1969 -1967( وحامعت والًت فسحيييا ) 1997عمان ) -( وحامعت العلىم الخطبيليت 2004 - 1971بغداد ) -املظدىصسيت والجامعت الخىىىلىحيت 

  (.1967 - 1966والجامعت الامسيىيت في بيروث )

 دبغدا -عضى مجلع الادازة وهائب زئيع مجلع الادازة لشسهت الصىاعاث الالىتروهيت - 

.1987 )  -( 1980 

  (.1984-1980العساق ) –مجلع البحث العلمي  -عضى مجلع إدازة مسهص البحىث الالىتروهيت - 

  (.1992-1974لىمي للخخطيط والخطىيس إلادازي )عضى مجلع إدازة املسهص ال- 

 (.1984 -1974محاضس في معهد الخدزيب والبحىث الاحصائيت )- 

 تاملظاهماث واليشاطاث العلمي •
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 يألاشساف على طلبت الدزاطاث العليا: في حامعت بغداد والجامعت املظدىصسيت ومعهد الدزاطاث العليا للحاطىب واملعلىماجيت ف•

 .اءأكظام إلاحص

 ب( طال 24عدد طلبت الدهخىزاة: ) - 

 ب( طال 30عدد طلبت املاحظخير: ) - 

 ب( طال 12عدد طلبت الدبلىم العالي: ) - 

 تالعضىيت : زئاطت وعضىي •

  - (2009زئيع جحسيس مجلت العلىم الاحصائيه ) محىمه ( ) - 

  (2006 -1976زئيع جحسيس مجلت الحاطباث ) محىمت ( ) - 

  (2000-1984حسيس مجلت علىم ) محىمت ( ) عضى هيئت ج- 

  (1997-1975عضى هيئت جحسيس مجلت الاكخصادي ) محىمت ( ) - 

  (1984 -1980زئيع جحسيس مجلت إلاحصائي )محىمت ( ) - 

  (1984 -1976ألامسيـىيت )   Transboarder Data Flowعضـى جحـسيس مـجلت- 

 ثعضى الجمعيت العساكيت لعلىم الحاطبا- 

 تضى الجمعيت العساكيت للعلىم الاحصائيع- 

 نعضى حمعيت الاكخصادًين العساكيي- 

اء والسياضياث-    .II.Bعضى حمعيت الفيًز

  .BI.F.Iعضى مىخب ما بين الحيىماث للمعلىماجيت- 

 ثعضى الاجحاد الدولي ملعالجت املعلىما- 

 يعضى عامل في املجمع العلمي العساق- 

 ثفي مىضىع السياضياث والاحصاء السياض ي والحاطبا 17-01-1998بغداد  –لين بلاهىن العلماء احد علماء العساق املشمى  •

 :لخبراث الخدزيظيه •

 :جدزيع عدد مً املىاد لطلبت الدزاطاث العليا في مىاضيع- 

لظل , زياضياث مخلدمت , هظم معلىماث ادازيت السياضياث , الاحخماالث , جحليل الاهحداز , املعىليه , مخعدد املخغيراث , بياهاث مصىفت , جحليل مدظ )

  (, إحصاء الحياحي , إلاحصاء الدًمىغسافي , بسمجت

 :جدزيع عدد مً املىاد لطلبت الدزاطاث ألاوليت- 

الرهيت , الىمرحه , زياضياث , إحصاء زياض ي , حبر , العيىاث , الاحخماالث , إحصاء حياحي , طسق املعاًىت , هظم املعلىماث , جحليل هظم , الاهظمت  )

  (املحاواة , اجخاذ اللساز , زياضياث مخلطعت

 لعم •

 بأمين عام اجحاد الاحصائيين العس - 

 نالازد –مدًس عام املعهد العسبي للخدزيب والبحىث الاحصائيت / عمان - 
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 الامين العام املظاعد الجحاد الاحصائيين العسب-

  OFAخبير احصائي في مىظمت- 

  .ASK&F U.Sائسة البحث والخطىيس / شسهتزئيع ابحاث احصائيت ومظؤول مسهص الحاطبت وجحليل البياهاث : د- 

 ث( بح49عد البحىث العلميت امليشىزة في مجالث علميت محىمت داخل وخازج العساق )  •

 ث( بح 44عدد البحىث املىثلت والدزاطاث والخلازيس )  •

اث / الاحصاء السياض ي / هظم املعلىماث الادازيت / ( هخب ) العيى 4عدد الىخب العلميت واملىهجيت املعخمدة في الخدزيع في الجامعاث العساكيت )  •

  (اطخخدام الحاطباث في الخخطيط واملخابعت

 ب( هخ 6عدد الىخب العلميت الاخسي )  •

  (عسبي –اعد كامىض لالحصاء ) اهيليزي  •

 لعدد منه 110شازن باهثر مً )  •
ً
 ا( مؤجمس عالمي واكليمي ومحلي بصفخه زئيظا

 صاللى العدًد مً املحاضساث في الجامعاث العساكيت والعسبيت والعامليت في مجال الاخخصا •
 


