
1التشجيع واالهتمامات بالبحث العلمي
لكل التخصصات 

2 ابراز الجهودالعلميه للباحثين في خدمه
المسيره العلميه واالنسانيه 

3 محوراألزمات المعاصره وحلها في
البحث العلمي

4 استثمار التوجيهات البحث العلمي في
بيئه العمل 

5 تاصيل روابط البحث العلمي بين
الجامعات والمؤسسات واالكاديمه

ومنظمات المجتمع المدني عىل
المستوى الوطني والدولي

اهداف المؤتمر 

1- محور الدراسات القانونيه والعلوم
السياسيه

2 -محور العلوم التربويه والنفسيه 
3-محور اللغه االنجليزيه  وادبها

4-محور علوم القران 
5-محور المراه وتمكينها اقتصاديا

وسياسياواجتماعيا 
6- محور التنميه المستدامه في التربيه

والتعليم
 7-محور الفنون الجميله 
8-محور التربيه الرياضه 

9-محور االعالم والعلوم االخرى

محاور المؤتمر 

برعاية واشراف
 رئيس جامعة بيان/ اربيل 

أ.د.أحمد أنور  دزه يى
ا.م.د. كامران يونس محمد امين 

رئيس جامعة صالح الدين
أ.د .قحطان هادي الجبوري

 رئيس جامعة بابل
 ا.د.كوسار محمد علي 

رئيس جامعة السليمانية 
أ.د.باسم صالح حسين الجبوري عميد

كلية التربية للبنات جامعة تكريت  جامعة
القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

أ.د.أميرة عمران
 

تحت شعار 

 (التكامل اساس المعرفه)

رئيس المؤتمر
 سهامه محمود القيسي 

المدير التنفيذي لمؤسسة معاً لحياة افضل للتنمية
البشرية والمجتمعية مسؤول مكتب العراق

لالكاديمية الدولية لبناء القدرات
 

مقرر المؤتمر:
االستاذ الدكتور حسين فيض هللا توفيق                         

جامعة صالح الديين
ضيف الشرف:

 الدكتور غزوان عبدهللا العامري
رئيس األتحاد العربي لألستثمار والتطوير العقاري

مكتب جمهورية العراق
 

تاريخ االنعقاد ٧/١٢/٢٠٢٢
مكان االنعقاد اربيل جامعة بيان / اربيل 

بالتعاون مع:-

بناء القدرات العلميه
واالنسانيه وافاق تنميتها

للالستفسار عن البرنامج السياحي

 الخاص بالمؤتمر االتصال عىل الرقم 
 

  009647748573231

ستعقد ندوة عىل هامش المؤتمر برئاسة مسؤولة
تمكين المرأة كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة بابل

 ا.د. هناء جواد عبد السادة 
ا.م.د.شيماء عدنان جبر العبيدي/ كلية الطب/جامعة بابل

والست نور محمد رحمن العميدي / جامعة بابل

 
ومعرض تشكيلي للفنان

ا.د. رؤوف العطار
التشكيلية  كوثر محمد



اللجنة العلمية

اللجنة التحضيرية

لجنة التنسيق االلكتروني شروط المؤتمر 
1-يجب ان تتوفر في البحث قواعد البحث العلمي الرصين وان

يكون البحث في اللغة العربية ومصحح لغوياً
2-أن ال يكون البحث مشارك في مؤتمر علمي سابق او مستل

من رسالة أو اطروحة أو منشورا في مجلة أخرى.
3-تخضع البحوث للتقييم من قبل اللجنة العلمية .

 CD نسخة واحدةA4 4-يرسل البحث مطبوعا عىل ورق
5-أن ال تقل صفحات البحث عن 15 صفحة والتزيد عن 25 صفحة

.
6يمنح المشارك شهادة تقديرية ووسام التميز واالبداع مع

ملخصات وقائع المؤتمر..
7-المشاركة ببحث في المؤتمر 150$ شاملة النشر والسكن

والجولة السياحية ، اما فقط حضور المؤتمر  90$وشاملة السكن
والجولة السياحية 

9-اليزيد عدد المشاركين عىل إثنين في البحث الواحد .

 أ.د.سعيد حسين علي الثالب كلية التربية االساسية قسم
الرياضيات/ رئيسا 

ا.د. نبيل عادل فخري/ جامعة صالح الدين
ا.د.عثمان محمد غريب /جامعة صالح الدين

د.عبير جلبي/خبيرة في الشأن االجتماعي           
أ.د .اسراء عالء دين نوري /جامعة نهرين
ا.د. ادهام حسن فرحان/ جامعة تكريت

أ.م.د.مصطفى صابر العطار /جامعة صالح الدين
أ.م.د.نصر شامل سلمان /مدير المركز الوطني للدراسات

السكانية والديموغرافية
ا.م .معتز حميد خلف / جامعة تكريت  

 ا.م. انتصار رشيد خليل/ جامعة تكريت 
 أ.م.د.ميسون حامد طاهر/ جامعة بغداد
ا.م.د. لمياء عدنان عبد /جامعة الفلوجة
 ا.م.د. ديلم كاظم سهيل/ جامعة بغداد

ا.م.د.سرمد جاسم محمد الخزرجي/ جامعة تكريت
أ.م.د. عبدالقادر اسماعيل عبدهللا/ جامعة بيان /أربيل

أ.م.د. خديجة حسن جاسم/ بيت الحكمة
أ.م.د. الدكتورة ندى عبدهللا العبيدي 

رئيس جامعة جامعة التاج الملكي السويديه 
د .االء فايق حبيب / جامعة الفلوجة

 د. تيسير جدوع السامرائي /الجامعة العراقية
 د. نورجان حسين جمال /جامعة تكريت                                  

 د.محمد احمد رمضان/ جامعة بيان /أربيل
د. زينة حفيظ فاضل /جامعة تكنلوجية 

م.م.عمار حاتم محمد حسين/ وزارة التربية 
السيدة ثناء علي امرير العكيلي / االمانة العامة لمجلس الوزراء /

رئيس منظمة نور العلم االنسانية
السيدة نادية التميمي /مديرة مدرسة قباء  /دياىل
السيد سعد الدين خليل ابراهيم / جامعة الفلوجة
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اللجنة االعالمية

 
رئيسة لجنه التنسيق 

أ.م.د. لمياء حسين علي  /جامعة بغداد

-لالستفسار( 009647500281612)

-لتسليم البحوث  من خالل هذا االيميل 
lamya.h@cois.uobaghdad.edu.iq

م.م.شيماء سعدون عزيز /جامعة تكريت/  عضوا 

 
 

أ.د.نعمان عبد علي جامعة بابل / رئيسا
 

أ.م.د.سيروان امور مجيد جامعة اربيل التقنية
 

م.م.علي فائق الحيالي/ جامعة بيان /أربيل
 

 السيد پيشه وا سعيد خضر/ جامعة بيان /أربيل 
 

السيدة ثناء علي العكيلي/ العامة لمجلس الوزراء 

أ.م.د .أبتسام اسماعيل قادر/رئيس اللجنة العلمية /
عميد كلية العلوم االنسانية - جامعة السليمانية 

ا.عذراء اسماعيل زيدان /مركز دراسات المراة /
جامعة بغداد

ا.د. محمد منصور كاظم الخفاجي /مساعد رئيس
جامعة بابل للشؤون العلمية والدراسات العليا

ا.د.حازم ذنون اسماعيل / عميد كلية العلوم االنسانية
/ جامعة بابل

أ.د.أمل كاظم ميرة /جامعة بغداد
ا.د.سعاد هادي حسن الطائي /جامعة بغداد 

أ.د. وليد عبود محمد الدليمي   /جامعة بغداد 
 أ.د. مها اسعد عبد الحميد/الجامعة العراقية

أ.د. محمد احمد رحيل/جامعة تكريت
أ.د. احمد عبد هللا المنصوري   /جامعة البصرة
أ.د.جهاد كاظم العكيلي /كلية االمال الجامعية

ا.د.لؤي عبد القادر/ جامعة صالح الدين
  أ.د. ابراهيم سعيد فتح هللا/جامعة السليمانية

ا.د.حسنين رحيم عبد مطرود الشمري /كلية دجلة
الجامعة

ام.د. افتخار رشيد خليل/ جامعة تكريت                          
أ.م.د. رجاء خليل الجبوري/الجامعة العراقية     

ا .م.د.كرزان المحسن محمد / جامعة صالح الدين
ا.م.د. ئامانج حسن احمد/جامعة السليمانية                                                   

أ.م.د. سالم نصرالدين محمد/جامعة السليمانية
ا.م .د.عبد الناصر مصطفى الزملي/ جامعة صالح

الدين
ا.م.د.سردار عبد القادر محي/ جامعة صالح الدين

ا.م.د.احمد محمد علي / جامعة صالح الدين                  
أ.م.د. النه صابر محمد سعيد/جامعة السليمانية                                           

ا.م.د.پيمان عبدالقادر/جامعة السليمانية  
أ.م.د.صداع دحام طوگان//جامعة بيان /اربيل 

 أ.م.د. سمارا محمد احمد //جامعة بيان /اربيل
ا.م .د.لقاء جمعة عبد الحسن الطائي/الجامعة

المستنصرية/
 ا.م.د.صادق جمعة غريب/ جامعة صالح الدين

ا.م.د.حيدر تركي موسى الموسوي /جامعة القاسم
الخضراء 

ا.م.د محمد سامي عبد علي/ جامعة القاسم الخضراء 
أ.م.د خالد جبار مطشر /  جامعة القاسم الخضراء

م.د.علي اكرم عبداللطيف / جامعة القاسم الخضراء
د تيسير جدوع السامرائي الجامعة العراقية

د.سوالف عبدهللا حمه رشيد /جامعة بيان/ اربيل
 د.حنان علي ابراهيم /جامعة بيان/ اربيل

 د.فائق مال هللا محمود )/جامعة بيان /اربيل
ا.م.د عقيل محمد جاسم /كلية شط العرب/البصرة
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سيتم نشر البحوث في مجلة العلوم االنسانيه/جامعة بابل 
اخرموعد الستالم البحوث يوم 11/25

واعالم الباحثين بقبول بحوثهم يوم 11/30

لجنة االستقبال
1-م.م.فرمان بدران جالل/ جامعة بيان /أربيل 

2- م.م.آسو كوردو/ جامعة بيان /أربيل
3- م.م.سازان كمال/ جامعة بيان /أربيل

العلمية
واالنسانية 

وآفاق تنميتها 


