
اسم احملاضرة / الدراسةالدائرةاسم احملاضر / الباحثت
تاريخ انعقاد احللقة 
النقاشية / احملاضرة

عدد احلاضرين

مسري خضري هادي1
مديرية احصاءات السكان 

والقوى العاملة
االجتماع االول لفريق عمل التعداد العام للسكان 
2015/11/9 - واملساكن يف عمان للمدة 8

01/05/201631

مديرية احلسابات القوميةكوجلني حممد امني2
ورشة عمل احلسابات القومية يف عمان عقدت للمدة 

2016/1/17 -21
21/02/201628

قسم التنمية البشريةازهر عباس3
للمدة  عرض تقدميي حول (مسوح استخدام الوقت )

2016/12/16 -14
22/2/201629

حتليل نظام الضرائب يف العراق)مديرية احصاءات التجارةصديقة باقر عبدهللا4 02/03/201635حلقة نقاشية حول (

مديرية االحصاء الزراعياسيل ناظم5
منظومة مسوح احملاصيل احلقلية  عرض تقدميي حول (
ملشروع حوسبة العمل املكتيب وامليداين لالحصاءات 

الزراعية)
17/04/201648

مديرية احلسابات القوميةسهيل رحيم 6
ورشة عمل احلسابات القومية  عرض تقدميي حول (

مسائل التجميع)
21/04/201632

قسم االرقام القياسيةامحد سلمان طعمة7
وفيات  حلقة نقاشية حول الدراسة املوسومة (
االمهات يف العراق والعوامل املؤثرة عليها لسنة 

(2013
11/05/201632

26/05/201631حماضرة حول اهلندسة البشرية مديرية االحصاء الصناعيحنان رحيم 8

01/06/201651حماضرة حول ادارة املعرفة عبود ال عوض 9
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10
حنان رحيم          

هيفاء عدنان

مديرية االحصاء الصناعي 
مديرية احصاءات احوال 

املعيشة

دراسة حتليلية  حلقة نقاشية حول الدراسة املوسومة (
لنتائج املسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة يف 

العراق لسنة 2012)
16/06/201645

قسم احصاءات البيئةسامي ابو كطيف11
ورشة تقييم التقرير االويل ملسح معارف ومواقف 

تمع حول استخدامات املياه واجلوانب  وممارسات ا
البيئية يف العراق

04/07/201647

فخري محيد جابر12
مدير عام دائرة الشؤون 

االدارية واملالية
امكانية استخدام بيانات املوازين السلعية الغراض 
اعداد جداول العرض واالستخدام يف بيت احلكمة

05/10/2016

13
اغادير فاضل محزة 
مصطفى عبد الكرمي

مديرية احصاءات البناء 
والتشييد

ال  تطبيق نظام اجلودة يف ا عرض تقدميي حول (
االحصائي ومناقشة جتربة اجلهاز املركزي الفلسطيين يف 

تطبيق مواصفة ايزو 2009-2008)
10/11/201625

مديرية االحصاء الزراعيمصطفى مجعة محادي14
االضرار  حلقة نقاشية حول الدراسة املوسومة (

االقتصادية على حمصول البطاطا املتسببة عن االفات 
الزراعية)

27/10/201635

د. فاضل نايوخ خيزران15
مدير مركز التدريب والبحوث 

االحصائية
مركز التدريب بني املنجزات  عرض تقدميي حول (

واملعوقات)
13/11/201635

16
ميسم فتاح حسني شيماء 
ناصر حمسن زينب علي

مركز التدريب والبحوث 
االحصائية قسم التنمية 

البشرية

زيارة ميدانية لطالب معهد  اجلهاز املركزي لالحصاء (
االدارة )

29/11/201636

بشرى حسني قادر17
مديرية االحصاء السكاين 

والقوى العاملة
عرض تقدميي حول التحليل الدميغرايف واالسقاطات 

السكانية
19/12/201622

مديرية االحصاء الصناعيحنان رحيم عنيد18
تقييم االداء  حماضرة مدخل االصالح االداري (

واساليب حتفيز االداء)
13/12/201633
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اسم احملاضرة / الدراسةالدائرةاسم احملاضر / الباحثت
تاريخ انعقاد احللقة 
النقاشية / احملاضرة

عدد احلاضرين

مديرية االحصاء الصناعيحنان رحيم عنيد1
دراسة حول تأثري عوامل النجاح احلرجة يف ادارة 

املشاريع
31األربعاء 2017/4/19

مديرية احلسابات القوميةحممد خضر ياسني2
حماضرة حول تداعيات االزمات االقتصادية العاملية على 

االقتصاد العراقي
اخلميس        

2017/5/4
38

أمهية مؤشرات التحليل املايل يف اختاذ قرارات االستثمارمديرية احلسابات القوميةمصطفى عبد الكرمي علي3
االثنني     

2017/5/15
32

دور املصارف العاملة يف العراق يف متويل عجز املوازنةمديرية احلسابات القوميةحممد خضر ياسني4
اخلميس          

2017/5/25
21

الصناعة التحويلية يف العراق بني الواقع والطموحمديرية احلسابات القوميةحممد خضر ياسني5
الثالثاء   
2017/7/18

35

مركز التدريب والبحوث االحصائيةامحد مجال امحد6
دراسة التنبؤ بكميات انتاج احلنطة باستخدام بعض 

االساليب االحصائية
االربعاء 

2017/12/20
24
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عدد احلاضرينتاريخ االنعقاداسم احملاضرة / الدراسةالدائرةاسم احملاضر / الباحثت

حماضرة حول ضبط اجلودة Quality Controlمديرية االحصاء الصناعيحنان رحيم عنيد1
الثالثاء      

9/1/2018
35

مديرية االحصاء الزراعياثري حممد ناجي2
تمعي والتدابري املتبعة حول املياه الواصلة اىل املساكن بني  دراسة حول الوعي ا

احلضر والريف لسنة 2016
األربعاء     
17/1/2018

35

مديرية احلسابات القوميةغزوان حكمت مهدي3
عرض تقدميي لورشة عمل بيانات احلسابات القومية للسنوات 2015-2014-

2016
االربعاء     
31/1/2018

41

شركة بيت العراق
عرض تقدميي لشركة بيت العراق حول االنشطة الزراعية باستخدام نظم املعلومات 

اجلغرافية
الثالثاء 

2018/6/26
22

قسم االرقام القياسيةسوزان كنعان علوان
حلقة نقاشية حول دراسة الدبلوم العايل يف االحصاء التطبيقي (استعمال مناذج 

السالسل الزمنية يف دراسة تقلبات اسعار االسهم يف سوق العراق لالوراق املالية 
ا) والتنبؤ باجتاها

االربعاء 
2018/7/4

37

احللقات النقاشية واحملاضرات والندوات املنفذة لسنة 2018

4

5

6

قسم احصاءات البيئة
بيانات واحصاءات )حسب املفاهيم الدولية  التنمية املستدامة ( عرض تقدميي (

وعالقتها باملفاهيم الوطنية
الثالثاء 

2018/2/27
35 سيف فوزي عباس

املهندس مثىن حممد عبد احلميد     
املهندسة رواء خالد
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الرقم القياسي السعار املستهلك CPIقسم االرقام القياسيةخولة جعفر امحد9 حماضرة بعنوان (
االربعاء 

2018/8/8
45

قياس مؤشرات الفقر )يف اربيلمديرية احصاءات احوال املعيشةد.فاضل نايوخ خيزران10 عرض تقدميي حول املشاركة بورشة عمل (
اخلميس    
1/11/2018

42

مديرية االحصاء الزراعينضال جاسم سيد11
عرض تقدميي حول املشاركة بالدورة التدريبية (التحليل االحصائي ملؤشرات 

يف اليابان التنمية املستدامة املصنفة لسياسات تنموية شاملة)
اخلميس     
15/11/2018

39

ملخص التقرير العريب حول الفقر املتعدد االبعاد)مديرية احصاءات احوال املعيشةد.فاضل نايوخ خيزران12 22/11/201828ورقة نقاشية بعنوان (

مديرية االحصاء الزراعياثري حممد ناجي13
الزراعة واالغذية وحيازة االراضي  عرض تقدميي حول الورشة االقليمية (

واستعماهلا لدعم التنمية املستدامة
اخلميس 

2018/12/13
30

قسم االرقام القياسية7 حلقة نقاشية حول دراسة الدبلوم العايل يف االحصاء التطبيقي            (ى ناجي مطلك
استخدام التحليل املتناظر لدراسة انتشار العوق يف العراق لسنة 2016)

االربعاء 
2018/7/18

41

51 مركز نظم املعلومات اجلغرافيةرقية عبد الرضا غايل8
دور النموذج االسرتاتيجي والتحليل املكاين الرقمي يف عملية اختاذ القرار 

التخطيطي - ريف حمافظة كربالء املقدسة
االربعاء 

2018/8/1
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عدد احلاضرينتاريخ االنعقاداسم احملاضرة / الدراسةالدائرةاسم احملاضر/الباحثت

حماضرة حول ضبط اجلودة Quality Controlمديرية االحصاء الصناعيحنان رحيم عنيد1
الثالثاء      

2018/1/9
35

مديرية االحصاء الزراعياثري حممد ناجي2
تمعي والتدابري املتبعة حول املياه  دراسة حول الوعي ا
الواصلة اىل املساكن بني احلضر والريف لسنة 2016

األربعاء     
2018/1/17

35

مديرية احلسابات القوميةغزوان حكمت مهدي3
عرض تقدميي لورشة عمل بيانات احلسابات القومية 

للسنوات 2016-2015-2014
االربعاء     
2018/1/31

41

37

5
املهندس مثىن حممدعبد احلميد     

املهندسة رواء خالد
شركة بيت العراق

عرض تقدميي لشركة بيت العراق حول االنشطة الزراعية 
باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية

الثالثاء 
2018/6/26

22

قسم االرقام القياسيةسوزان كنعان علوان6
حلقة نقاشية حول دراسة الدبلوم العايل يف االحصاء 

التطبيقي (استعمال مناذج السالسل الزمنية يف دراسة تقلبات 
اسعار االسهم يف سوق العراق لالوراق املالية والتنبؤ 

االربعاء    
2018/7/4

احللقات النقاشية واحملاضرات والندوات املنفذة لسنة 2018

قسم احصاءات البيئةسيف فوزي عباس4
بيانات واحصاءات ) التنمية املستدامة ( عرض تقدميي (

حسب املفاهيم الدولية وعالقتها باملفاهيم الوطنية
الثالثاء 

2018/2/27
35
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الرقم القياسي السعار املستهلك CPIقسم االرقام القياسيةخولة جعفر امحد9 حماضرة بعنوان (
االربعاء   
2018/8/8

45

د.فاضل نايوخ خيزران10
مديرية احصاءات احوال 

املعيشة
قياس مؤشرات  عرض تقدميي حول املشاركة بورشة عمل (

يف اربيل الفقر )
اخلميس    
2018/11/1

42

مديرية االحصاء الزراعينضال جاسم سيد11
عرض تقدميي حول املشاركة بالدورة التدريبية (التحليل 
االحصائي ملؤشرات التنمية املستدامة املصنفة لسياسات 

يف اليابان تنموية شاملة)

اخلميس     
2018/11/15

39

د.فاضل نايوخ خيزران12
مديرية احصاءات احوال 

املعيشة
ملخص التقرير العريب حول الفقر  ورقة نقاشية بعنوان (

املتعدد االبعاد)
اخلميس 

2018/11/22
28

41

رقية عبد الرضا غايل8
مركز نظم املعلومات 

اجلغرافية
دور النموذج االسرتاتيجي والتحليل املكاين الرقمي يف عملية 

اختاذ القرار التخطيطي - ريف حمافظة كربالء املقدسة
االربعاء   

2018/8/1
51

قسم االرقام القياسيةى ناجي مطلك7
حلقة نقاشية حول دراسة الدبلوم العايل يف االحصاء 

استخدام التحليل املتناظر لدراسة انتشار العوق  التطبيقي (
يف العراق لسنة 2016)

االربعاء 
2018/7/18
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