اعالن
تعلن الجمعية العراقية للعلوم االحصائية عن تنظيمها المؤتمرالعلمي السادس عشر والدولي
الثاني للتطبيقات االحصائية .ICSA2020
بالتعاون مع جامعة  TISHKالدولية وكلية الرافدين الجامعة  RUCوصندوق االمم
المتحدة للسكان UNFPA
وتحت شعار:
" التعداد السكاني  ...مسارات انمائية بشواهد احصائية "
اوال :محاور المؤتمر
 .1تحليل البيانات الضخمة ( )Big Dataمن نتائج التعداد العام للسكان.
 .2االحصاءات الرسمية والحكومة االلكترونية.
 .3النظرية االحصائية وبحوث العمليات في اتخاذ القرار.
 .4االساليب االحصائية في تحليل االقتصاد العراقي.
 .5التنمية المستدامة (مؤشرات وتحليل).
ثانيا" :نشر البحوث :
 .1تكون البحوث المقدمة للمؤتمرغير منشورة في مجلة او مؤتمر أخر.
 .2تخضع البحوث الى برنامج االستالل والتقويم اللغوي.
 .3مراعاة شروط النشر في المجلة التي سيتم نشر البحث فيها.
 .4آخر موعد الستالم ملخصات البحوث في 2119/9/15

 .5في ضوء لغة البحث ونوعيته تنشر البحوث المقبولة في المؤتمر اما في مجلة الجمعية
العراقية للعلوم االحصائية او في مجالت ضمن قاعدة بيانات  Scopusوعلى نفقة
المؤتمر.
ثالثا" مكان انعقاد المؤتمر
ينعقد المؤتمر للمدة  2121/2 /13-12في مدينة اربيل وعلى قاعات جامعة  TISHKالدولية.
رابعا" التكاليف واجور المشاركة
تتحمل الجهات المنظمة للمؤتمر تكاليف المشاركة واالقامة .
خامسا" المراسالت
للمزيد من االستفسارات حول المؤتمر نرجو االتصال من خالل موقع الجمعية العراقية للعلوم
االحصائية .بغداد /االعظمية/الوزيرية/م  311ز  31د  5فرع جامع العمري
 http://iraqsa.com/starsاو عبر البريد االلكتروني info@iraqsa.com

Announcement

The Iraqi Statistical Association announces the organization of
" The 16th & the second International Conference of Statistical
Applications " ICSA 2020.
In collaboration with TISHK International University,
Al-Rafidain University College RUC , and United Nations
Population Fund UNPFA.
Under the slogan:
"Population Census ... Development paths with
statistical evidences"
First: The conference Tracks
1. Analysis of "Big Data", in the results of the general population
census.
2. Official statistics and electronic government.
3. Statistical theory and operations research in decision-making.
4. Statistical methods in analyzing the Iraqi economy.
5. Sustainable Development (Indicators and Analysis).
Second: Publication of research:
1. The research submitted to the conference shall be not published in
another journal or conference.
2. To observe the conditions of publication in the journal in which the
research will be published.
3. Research is subject to the program of inquiry and linguistic
evaluation.
4. Deadline for receipt of abstracts of research on 15/9/2019

5. Corresponding to the language and quality of the paper, the accepted
papers are published in the conference either in the Journal of the
Iraqi Statistical Association or in journals within the Scopus
database and at the expense of the conference.
Third: The venue of the conference
The conference will be held for the period 12-13 /2/2020 in the city of
Erbil and on the halls of the TISHK international University
Fourth: Costs and fees for participation
The costs of participation and accommodation are free and the
organizers of the Conference shall bear them.
Fifth: Contact Us
For further inquiries about the conference, please contact the Iraqi
Statistical Association , Baghdad / Adhamiya / Waziriya / 301-31-5
Branch Omari Mosque http://iraqsa.com/stars or by email
info@iraqsa.com

