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حصائيين العربإلاحصائيت  لاعضاء في اجحاد إلا  جهزةالسادة رؤساء لا   

  السادة اعضاء مجلس ادارة الاجحاد 

حصاء املحترمين سادة الجامعاث العربيت واقسام إلا ال  

حصائيين العربفي اجحاد إلا لاعضاء الزميالث والزمالء    

 

 املوضوع/ وسام التميز إلا حصائي العربي  2020

  

 احترام وبعد ،،جحيت و 

فددددننتح هددددل ن احا دددد ننتهدددد ألامانه الدددد نتحاا ددددئنين ددددا نطيبددددايات،نتحاددددورنم ادددددنتح  اددددا  ن ندددد   ن    ددددانتحو ددددا  

ن س قب نمفض .نإلىن صلي ج  ااننانإسها انفننخ  ئنفوت تن  ؤسسا نمتحاوبيننطيبائي

نتحسا ةنهن
 
نفاض نج ااا

يبددايات،ننفدنن  نندداننا د نجاددد ألا ن ددىن  ددانطيبدا ن طنت،نتحادورنيبددايالندانفددننتن دا نطنفئن   دانعامدانسدداا نمان

وساااام )ننامددد ن دد نإ ددد   نفدددننع ددداءنايبددا نتفدددوت تن  ؤسسددا ندددداتنتحددنبرنني دددوتينت   تدد ألات،نفددن ن تسددد  وت تنتحاوبددي

 ن9 -7نخددد لنتحة ددد ةا نسددداقا نتحسدددالالنح ن دددا نتحدددنؤن وت ددد تحدددا نسدددا ن نفدددننن(2020 حصاااائي العرباااي لعاااام التمياااز إلا 

نن ذحددد نفاااي دولااات  لسااا ين 2020 جماااو  
 
الفئااااث  ٌشااام ياددد نن تشددداااانا ضددداي ن مدددد تتنان دددا  دددالن   دددئننن اشددداا

 -: التاليت

 العرب  يون الشباب إلاحصائ -  لاعضاء لا راد -  حصائيت إلا  اثسؤسسامل -
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ع ا ا نننساناةنتلاا اا نفنمخب ت ن ن تلن اجهزةايبايائنت ؤسسا ن)نن  لفئ،نه الئنتحاا ئن بنا ن دىنذح  ن

ء م و هم طلبات اح ق  نن  نخ لننق ألاانن(نئين  ن مبئنت اجس ت ن تح   ل تهيبا تحشبارنطننيبا نتملخ مةئنطن

ين ماملتقد من قب   بتعبئتهاالتي ًت لب القيام و  من خالل الىماذج املر قتاستمارة الترشح للفو  بالوسام 

ت ق  ئننتح مبا ن وتجائ نح  تسئننايبايات،ن  خببئن  نتلخب ت ن شكمئن نلانئننح ن،ندنا م اننم نالترشحب

ان ا نتحا ن  نعب ننتحةايزنفننداتنتحلسا ننيا نسي ان  لةن اح  نن تنخاذنتحقوت نتح هائينحلحبللن دىنتحلسا 

 م انت،ن. دىندا ش ئنألاقا هانان ا ن اي ةاحا  نعب ن تعننت ؤن ونسي    نكافئننكاحافنتلحضل ن ت شا  ئن

نتلحاص ن دىن سا نتح  ت نسا ب ن دىننمو انخاصن النشها ةنتح  ت ن.

د إلاليكترووي:      ayoubma@yahoo.comجرس  ال لباث مكتملت على البًر

 31/1/2020استالم ال لباث للمتقدمين سيكون ًوم لقبول خر موعد آ

 ،،حترام والتقدًرعن خالص الا لالعراب هىتهز الفرصت 

ن

ن

ن

 أ.د غا ي ابراهيم رحو

الجحادللامين العام   


