
نبذة  تارخيية عن اجلهاز املركزي لإلحصاء 
التفتت الدولة العراقية منذ تأسيسها إىل االهتمام باإلحصاءات الرمسية 
حيث أنشأت شعبة لإلحصاء ضمن هيكل وزارة املالية عام )1930( ثم تطور 
عملها وصدر قانون لإلحصاء رقم )42( عام )1939( تاله قانون اإلحصاء 
رقم )57( لسنة )1962( ثم قانون اإلحصاء رقم )21( لســنة )1972( 
الذي مت مبوجبه تأسيس اجلهــاز املركزي لإلحصاء  حيث مت تنظيم العمل 

وفق األسس العلمية احلديثة. 
يعد اجلهاز املرجع الفين املختص يف كل مايتعلق بعمليات االحصاء املختلفة 
التعداد  تنفيذ  ويتوىل  املعنويه  بالشخصية  ويتمتع  الوطين  الصعيد  على 
باجملاالت  املتعلقة  االحصائية  بالعمليات  والقيام  واملساكن  للسكان  العام 
والندوات  الدورات  واقامة  والتقارير  االحصائية  النشرات  واصدار  املختلفة 

واملؤمترات االحصائية .
ألهمية احلصول على بيانات دقيقة وموثوقة تساعد صانعي ومتخذي القرار 
العالقة  ذات  والدولية  الوطنية  اجلهات  مع  وبالتعاون  اجلهاز  ساهم  فقد 
الدولية  املعايري  اىل  مستنداً  املهمة  واملسوح  التعدادات  من  العديد  إجراء  يف 
وتوفري  بالبالد   النهوض  يف  دوره  يعزز  مبا  احلديثة  التقنيات  وبأستخدام 

أفضل اخلدمات للمواطنني. 
ويواصل اجلهاز إصدار ونشر تقاريره وإحصاءاته على موقعه االلكرتوني ؛

www.cosit.gov.iq 

احتاد اإلحصائيني العرب
احتاد نوعي من احتادات  جملس الوحدة االقتصادية العربية التابعة للجامعة 
األردنية  اململكة   / عمان  يف  احلالي  ومقره   2007 عام  تأسس  العربية  
اهلامشية وقد عقد االحتاد مؤمتره العلمي الدولي االول يف اململكة األردنية 
اهلامشية  ويف هذا املؤمتر مت االتفاق أن يقام مؤمتر علمي دولي  إحصائي كل 
سنتني  ليتم مناقشة  التطورات اإلحصائية العاملية والعربية اليت ميكن أن 
ختدم العملية  االقتصادية والرتبوية واالجتماعية والدميوغرافية للوطن 
ليبيا   يف  الثاني   العلمي  الدولي  املؤمتر  أقيم  األساس  هذا  وعلى    . العربي 
حضر  وقد   . اهلامشية  األردنية  اململكة  يف  الثالث  العلمي  الدولي  واملؤمتر 
هذه املؤمترات عدد كبري من العلماء واإلختصاصيني العرب واألجانب وألقيت 
املؤمتر األخري وجهت دعوة من قبل  . ويف  80 حبثًا  يف كل مؤمتر  مايقارب 
وزارة التخطيط العراقية اىل االحتاد لغرض إستضافة املؤمتر العلمي الدولي 
الرابع لالحتاد يف بغداد / العراق حيث ناقش جملس اإلدارة الحتاد اإلحصائيني 
الدعوة  تلك  موضوع   2012-12-20 بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  يف  العرب 
الكرمية من لدن مجهورية العراق ومت  إقرار إقامة  املؤمتر يف  بغداد / العراق .

قسيمة املشاركة يف املؤمتر تتضمن
االسـم الكامل للباحث / الباحثني:

الشهادة :

حمل العمل :

نوع املشاركة :                                            حضور                                            إلقاء حبث

عنوان البحث:

الربيد االلكرتوني للباحث :
)قسيمة املشاركة موجودة على املوقع اإللكرتوني للمؤمتر(

تكون املراسلة على الربيد اإللكرتوني لرئيس اللجنة العلمية 
أ.د. ظافر حسني رشيد

isac.4dhafir@cosit.gov.iq

مالحظات للمشاركني
1- تطبع البحوث يف عدد خاص حمكم حيمل أســم املؤمتر.

2- يبلغ املشاركون بقبول حبوثهم عن طريق بريدهم اإللكرتوني.

3- ميكن استخدام هذه القسيمة اذا تعذر االشرتاك الكرتونيًا .

        www.cosit.gov.iq/ISAC4.php :املوقع اإللكرتوني للمؤمتر

ختصيص اليوم الثالث للمؤمتر
لتنظيم سفرة سياحية ملعامل 

حضارية  ودينية يف العراق



اللجنة التحضريية
رئيسًا  - التخطيط  وزارة  وكيل   / العالق  حمسن  مهدي  د.   .1

 - العرب  اإلحصائيني  الحتاد  العام  األمني   / رحو  إبراهيم  غازي  أ.د.   .2
عضوًا

واإلقتصاد  اإلدارة  كلية   / اإلحصاء  قسم  رئيس   / رشيد  حسني  ظافر  أ.د   .3
/ جامعة بغداد - عضوًا

عضوًا  - اجلامعة  الرافدين  كلية  عميد   / شعري  أبو  جواد  حممود  أ.م.د.   .4
واملالية  اإلدارية  الدائرة  عام  مدير   / علي  احلسني  عبد  حسني  السيد   .5

/ وزارة التخطيط - عضوًا
 / واملالية  اإلدارية  للشؤون  العام  املدير   / منصور  حسو  داللي  الست   .6

اجلهاز املركزي لإلحصاء - عضوًا
وزارة   / السكانية  السياسات  قسم  مدير   / سلمان  حسني  عقود  الست   .7

التخطيط - عضوًا
وزارة   / العامة  العالقات  مدير   / اهلنداوي  حممد  الزهرة  عبد  السيد   .8

التخطيط - عضوًا
اللجنة  سكرترية   - لإلحصاء  املركزي  اجلهاز   / حممود  إميان  االنسة   .9

التحضريية 

اللجنة العلمية
1. أ.د. ظافر حسني رشيد / رئيس قسم اإلحصاء / كلية اإلدارة واإلقتصاد 

/ جامعة بغداد - رئيسًا
2. أ.د. هالل عبود البياتي / نائب األمني العام الحتاد اإلحصائيني العرب 

- عضوًا
عضوًا  - بغداد  جامعة   / واالقتصاد  اإلدارة  كلية   / خلف  علوان  كمال  أ.   .3
بغداد  جامعة   / واالقتصاد  اإلدارة  كلية   / مخاس  سبع  قيس  أ.م.د.   .4

- عضوًا
املستنصرية  واإلقتصاد/اجلامعة  اإلدارة  كلية   / نور  سعد  أ.د.حامد   .5

- عضوًا
اإلحصاء/اجلامعة  قسم  املشهداني/رئيس  عباس  نزيه  أ.م.د.   .6

املستنصرية - عضوًا
الراوي / كلية اإلدارة واإلقتصاد / اجلامعة املستنصرية  7. أ.د. زياد رشاد 

- عضوًا
املركزي  اجلهاز   / البشرية  التنمية  إحصاءات  مدير   / عواد  ضياء  د.   .8

لإلحصاء - عضوًا
اللجنة سكرترية   - لإلحصاء  املركزي  اجلهاز   / إمساعيل  وحيدة  السيدة   .9

جلنة اخلرباء لتقييم البحوث املقدمة للمؤمتر
العرب  اإلحصائيني  احتاد  رئيس  صاحل  أبو  حممد  أ.د.  اللجنة  هذه  يرأس 
والعرب  العراقيني  من  اإلختصاصات  ذوي  اخلرباء  من  كبرية  جمموعة  وتضم 

واألجانب. 

أهـداف املؤمتر
. الدميوغرايف  اإلحصائي  الوعي  وتعميق  إشاعة   .1

. كافة  القطاعات  يف  اإلحصائي  التمثيل  مستوى  وزيادة  وتفعيل  حـث   .2
. الدميوغرايف  اجملال  يف  اإلحصائي  التحليل  منهجيات  تطوير   .3

مـحاور املؤمتر
الدميوغرافية التحوالت   .1

اهلجرة الداخلية واخلارجية •
أمناط النمو السكاني •
اهلبة الدميوغرافية •
التنمية املستدامة •
اإلحصاءات اإلجتماعية ) التعليم ، الزواج ، الطالق ، الوالدات ،  •

الوفيات ، احلوادث ... (

) والتطوير  التطبيق  جوانب   ( اإلحصائية  املؤشرات   .2
مؤشرات األهداف األلفية •
مؤشرات التنمية البشرية •
مؤشرات قياس التقدم •
مؤشرات احلوكمة واالستقالل وحقوق اإلنسان •
مؤشرات النوع اإلجتماعي •
مؤشرات ضمان اجلودة وتقييم األداء •

وتطبيقاتها اإلحصائية  النظرية   .3
بناء النماذج وتصميم التجارب •
حبوث العمليات ودعم اختاذ القرار •
نظم املعلومات وقواعد البيانات •
العينات واملسوح امليدانية وجودة البيانات •
إحصاءات العمل •
االستكشاف والتنقيب عن البيانات •

شـروط البحث وإجراءات قبوله: 
وان  واألكادميي  العلمي  البحث  لشروط  ملبيًا  املقدم  البحث  يكون  أن   .1
جملة  أية  يف  للنشر  ُقبل  أو   ندوة   أو  ملؤمتر  سابقًا  قدم  قد  يكون  ال 

علمية وان اليزيد عدد صفحاته عن عشرين صفحة .
البحوث  العلمي من قبل جلنة اخلرباء و التعاد  للتحكيم  البحث  2. خيضع 

غري املقبولة للباحثني . 
3. ترسل البحوث الكرتونيًا اىل رئيس اللجنة العلمية الدكتور ظافر حسني

isac.4dhafir@cosit.gov.iq
االتية: النقاط  تراعى  أن  على   word  2007 بربنامج  الطباعة   .4

تكون اهلوامش ومن مجيع االجتاهات حبدود 2.5 سم . •
وعنوان  • اسم  يطبع  فيما  غامق  اسود   16 حبجم  يطبع  البحث  عنوان 

الباحث / الباحثني حتته حبجم 15 ، أما منت البحث فيطبع على عمود 
 . ) simplified arabic ( واحد حبجم 14 ونوع اخلط

يكتب مع كل حبث خالصة خمتصرة باللغة االنكليزية . •
مبينه  كما  املؤمتر  يف  املشاركة  للبحوث  االشرتاك  رسوم  تفاصيل  تكون   .5

يف املوقع االلكرتوني للمؤمتر .
الباحثني  / للباحث  الذاتية  السرية  عن  خمتصرة  نبذة  البحث  مع  ترفق   .6

        باللغتني العربية واالنكليزية  .

التوقيتات
.  )  2013/5/31  ( امللخصات  لتقديم  موعد  آخر   .1

.  )  2013/8/31  ( الكاملة  البحوث  إلستالم  موعد  آخر   .2
املؤمتر  يف  املشاركة  حبوثهم  بقبول  الباحثني  إلشعار  موعد  آخر   .3

.  2013/10/1
.  2013/11/22-20 املؤمتر  انعقاد  موعد   .4


