تحت شعار

دور المنظومة االحصائية في استدامة
التنمية
تقيم
الجمعية العراقية للعلوم االحصائية

بالتعاون مع

كلية الرافدين الجامعة

مؤتمرها العلمي الدولي الرابع عشر
كانون االول 2016

اللجنة العلمية

اللجنة التحضيرية

أ.د .ظافر حسين رشيد

رئيسا

أ.م.د .حسين علي عبد هللا

مقررا

أ.د .طاهر ريسان دخيل

عضوا
عضوا

أ.د .ظافر حسين رشيد

رئيسا

أ.د .مهدي محسن العالق

عضوا

أ.د .محمود جواد أبو الشعير

عضوا

أ.م.د .بثينة عبد الجادر عبد العزيز

أ.د .محمود مهدي البياتي

عضوا

أ.م .د .سعد صبر محمد

عضوا

أ.د .خالد ضاري عباس

عضوا

أ.م.د .أسماء غالب الراوي

عضوا

أ.م.د .عماد حازم عبودي

عضوا

م.د .مهدي وهاب نصر هللا

عضوا

أ.م.د .صباح منفي رضا

عضوا

أ.م.د .نزار مصطفى الصراف

عضوا

د .ضياء عواد كاظم

عضوا

م.د .حسام نجم عبود

عضوا

م.د .حسام عبد الرزاق رشيد

عضوا

اللجنة الساندة
أ.م.د .مناف يوسف حمود

رئيسا

أ.م.د .رافد اسماعيل احمد

عضوا

أ.م.د .محمد جاسم محمد

عضوا

م.د .غياث حميد مجيد

عضوا

السيد محمد عبد السالم

عضوا

السيد عبد الزهرة محمد

عضوا

السيد احمد حسن صالح

عضوا

االنسة زهرة عودة حسين

عضوا

نبذة مختصرة عن

الجمعية العراقية للعلوم االحصائية
أسست الجمعية للعلوم االحصائية سنة  1985وهي
تعمل وفق قانون الجمعيات العلمية رقم  55لعام
 ، 1981تدعم الجمعية النشاط العلمي والبحوث

محاور المؤتمر
 . 1النظرية االحصائية وتطبيقاتها
 . 2التحوالت السكانية في الوطن العربي
 . 3االحصاءات االقتصادية والمؤشرات االحصائية
 . 4االحصاء البيئي والحد من التلوث
 . 5االحصاء التربوي نواة التعليم

والدراسات في مجال االحصاء وتنظيم الندوات

 . 6االحصاءات الحيوية ورفع المستوى الصحي

واللقاءات والمؤتمرات العلمية والمساهمة فيها واصدار

 . 7المسوحات االحصائية ورسم السياسات التنموية

المطبوعات الخاصة بكل انشطتها وتهدف الجمعية الى

 . 8بحوث العمليات واتخاذ القرار

تنمية المهارات والقدرات االحصائية لالحصائيين

معلومات مهمة

وتناقل الخبرات االحصائية بين االجيال المختلفة مما

آخر موعد الستالم ملخصات البحوث في

يتيح لهم اختراق العمل الميداني.

2016/7/15
آخر موعد الستالم البحوث كاملة في
2016/9/15
يعقد المؤتمر في فندق بابل ليوم الخميس الموافق
2016/12/22

شروط تقديم البحوث
تقدم ملخصات البحوث او البحوث كاملة مطبوعة
ومنضدة وفق نظام ( )Word 2010الى سكرتارية
المؤتمر وبواقع نسختين ورقيتين او ترسل الى البريد
االلكتروني للمؤتمر ()ifac 2016@iraqsa .com
باالضافة الى امكانية ارسالها للبريد االلكتروني
(.)drhusseinali13@ymail.com
ال تزيد عدد كلمات الملخص عن ( )200كلمة
وباللغتين العربي واالنكليزي ،ويرفق مع البحث نبذة
مختصرة عن الباحث  /الباحثين مع صورة شخصية
حديثة.

