
 

 شروط الترشيح لعضوية الهيئة االدارية للجمعية العراقية للعلوم االحصائية

 حصول المرشح على شهادة جامعية اوليه في مجال االحصاء ..1

 .ان يكون محل عمله واقامته ضمن الرقعة الجغرافية لمقر الجمعية )محافظة بغداد(2

 سنة..ان يكون عضوا للهيئة العامة للجمعية لمدة ال تقل عن 3

 .عدم شمول المرشح بأجراءات المسالة والعدالة4

.ان تكون لديه اسهامات علمية واضحه في مجال التخصص في واحدة او اكثر من 5

 الفقرات االتية :

 أ.نشر بحوث احصائية في مجالت دولية اوعربيه اومحلية 

 ب.مؤلفات في مجال االحصاء

 المحلية ت.المشاركة في المؤتمرات الدوليه اوالعربية او 

 ث.المشاركة في اللجان العلمية او الدورات االحصائية او المسوح االحصائية

 

 

  



 استمارة ترشيح لعضوية الهيئة االدارية للجمعية العراقية للعلوم االحصائية

 .االسم الرباعي:1

الشهر ......... . محل وتاريخ التولد: البلد........... المحافظة................... اليوم ....... 2

 السنة...........

 .التحصيل الدراسي :   بكلوريوس      دبلوم عالي       ماجستير      دكتوراه   )ترفق الشهادة(3

 .مكان العمل:4

 .تاريخ االنتماء للجمعية:5

 .رقم الهاتف:6

 .البريد االلكتروني :7

.عنوان السكن:المحافظة................ المحلة................. الزقاق..............رقم الدار 8

 ....................)ترفق المستمسكات الثبوتية(              

 .نشر بحوث احصائية في مجالت دولية و عربية ومحلية:9

)ترفق مع استمارة الترشيح اسم المجلة,تاريخ *عدد البحوث الدوليه المنشورة ...................... 

 النشر,العدد, كتاب النشر( 

*عدد البحوث العربية المنشورة........................)ترفق مع استمارة الترشيح اسم المجلة,تاريخ 

 النشر,العدد,كتاب النشر(

لترشيح اسم المجلة,تاريخ *عدد البحوث المحلية المنشورة........................)ترفق مع استمارة ا

 النشر,العدد,كتاب النشر(

. عدد المؤلفات في المجال االحصائي ...........)ترفق مع استمارة الترشيح اسم المؤلف,سنة النشر,دار 11

 (.ISBNالنشر,رقم االيداع ,الرقم المعياري الدولي ))



 .المشاركة في المؤتمرات:11

 ....)ترفق مع استمارة الترشيح اسم المؤتمر, بلد المؤتمر ,السنة(*عدد المؤتمرات الدولية ............

 * عدد المؤتمرات العربية ................)ترفق مع استمارة الترشيح اسم المؤتمر, بلد المؤتمر ,السنة(

 *عدد المؤتمرات المحلية ................)ترفق مع استمارة الترشيح اسم المؤتمر, بلد المؤتمر ,السنة(

 .المشاركات العلمية في واحدة مما في ادناه :12

*عدد اللجان العلمية التي تم االشتراك بها ..........................)ترفق مع استمارة الترشيح ما يؤيد 

 ذلك(

 *عدد الدورات االحصائيه المشارك في تنفيذها ....................)ترفق مع استمارة الترشيح ما يؤيد ذلك(

 المسوحات االحصائية المشارك في تنفيذها..................)ترفق مع استمارة الترشيح ما يؤيد ذلك(*عدد 

 
===============================================================

========= 
قرص  يرفق المرشح سيرة ذاتية مختصرة ال تتجاوز الصفحة الواحدة تتضمن اهم انجازته)ترفق على مالحظة:

 مدج وورقيًا(
===========================================================

=========  
 ( :1تعهد رقم )

 اتعهد بصحة المعلومات الواردة في اعاله وبخالفه اتحمل كافة التبعات القانونية.

 االسم الرباعي:...............................................................             

 التوقيع:.......................................................................
===========================================================

======== 
 
 



 (:2تعهد رقم )
 تعهد بأني غير مشمول بأجراءات المسالة والعدالة وبخالفه اتحمل كافة التبعات القانونية .ا
 

 االسم الرباعي: ..............................................................               
 

 ...التوقيع:....................................................................
================================================================== 

 
 مراكز استالم الترشيحات

 
 الموقع رقم الهاتف اسم المكلف باالستالم ت

 قسم االحصاء/ كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد 07700111123 سعد كاظم حمزة.د 1

 فرع البنوك/ الرافدين الجامعةكلية  07814996390 حسين علي عبد الله.د 2

 حي الجامعة/ كلية االدارة واالقتصاد/ الجامعة العراقية 07803234466 سيف الدين هاشم قمر.د 3

 
 


