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https://www.scopus.com/sourceid/26916
http://ijwph.ir/
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https://www.scopus.com/sourceid/21101023086#tabs=2


 

 
DR ALI MUHSEN ALI 

 المؤتمر ديباجة

. عالمة فارقة على تقدم الشعوب واألممونتائجه يُعّد تقدم البحث العلمي  -

وعلى ضوء ذلك البد من البحث الجاد عن دعم خيارات التعليم العالي والسعي 

  إلى النهوض به عن طريقها.

والذي  خدمة المجتمع وهو هدف أساسي لجميع مؤسسات التعليم العالي. -

لمختلف  دعم االبتكار والمبتكرين فيهتطوير البحث العلمي ويعمل على 

 .، ودعم المميزين منهممنهمواحتواء أكبر عدد األختصاصات 

هو السبيل الحقيقي من المشاركة للمؤتمرات بين الدول العربية االستثمار  إن -

األقوى الستمرار التعليم العالي، ودعم تطوير المعرفة من خالل تطوير البحث 

وبذلك تفتح أفاق التعاون بين جامعات الوطن ودعمه،  واألهتمام به العلمي

 .التعلم والتعليم عن بعدالعربي والعالم باألضافة الى 

 

 المؤتمر أهداف

 لكافة األختصاصات باألضافة الىاإلرتقاء بالبحث العلمي  الى المؤتمر يهدف

التي  والمقترحات العلمية  األبحاث نتائج تشجيع طلبة الدراسات العليا على نشر

 الباحثينثقافة البحث العلمي بين  كبيرة لتنوع أهميةلما لذلك من  يقدمونه

نتائجها. مكانية االستفادة من أالعلمية لتسليط الضوء عليها ودراسة وتطوراألفكار

توفير البيئة األكاديمية واإلجتماعية الداعمة لإلبداع والتميز بجانب العمل على 

 والباحثين. وإننا الجامعيين األساتذةلدعم  ولوياتاألواإلبتكار الذي يقع في قمة 

 اإليجابية البناءة والروح الضروري التفاؤل يعكس أن نأمل المؤتمر هذا بعقدنا

األرتقاء بالبحث العلمي  تواجه التي الصعبة التحديات لمواجهة الالزمة

النتائج  متابعة مفهوم ينشر وأن العربي، الوطن في سواء حد المميزوعلى

 األستفادة منها في مجاالت الحياة المختلفة.  وتفعيل المستخلصة
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 المؤتمرمحاور
 

  الصرفة يةعطبيال العلوم ورامحاوال" : 

 علوم الكيمياء .1

 علوم الفيزياء .2

 علوم الحياة .3

 واالحصاء علوم الرياضيات .4

 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات .5

  علوم الجيولوجيا .6

 علوم البيئة والتلوث .7

 عةازرالعلوم  .8

 

 العلوم الطبية ورامحثانيا" : 

 )بكافة فروعه(.الطب العام  -1

أمراض  ،التقويم وطب األسنان ،)جراحة الفم والوجه والفكين طب األسنان -2

 الفم واللثة(.

 والتكنولوجيا الحيوية ،الصيدلية الكيمياء ،والسموم )األدوية الصيدلة -3

 .(الصيدلية

 ،األحياء المجهرية،السريرية الحيوية )الكيمياءعلوم التحليالت المرضية  -4

 الهيماتولوجي(. ،المناعه السريرية ،البايلوجي الجزيئي

ندسة الوراثية، بايولوجية ، الهالحيوية الطبية )التكنولوجيا تقنيات أحيائية -5

 .(، تقنيات الزراعة النسيجية، التقنيات األحيائية البيئية، النانوتكنولوجيالخلية

 ،الجراحة وعلم تناسل الحيوان ،)الباطني والوقائيالطب البيطري  -6 

 الفسجلة(. ،التشريح ،الصحة العامة البيطرية ،األمراض
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 العلوم الهندسية ورامحثالثا": 

 

 ،هندسة التكييف والتبريد ،هندسة الطائرات ،)هندسة سيارات هندسة ميكانيك -1

 هندسة تطبيقية(.  ،هندسة االنتائج والمعادن ،هندسة تحويل الطاقة

 ،المساحةهندسة  ،هندسة البناء واالستثمار ،)هندسة البيئة الهندسة المدنية -2

 هندسة الطرق والجسور(.  ،هندسة الموارد المائية ،هندسة المنشأت الهيدرولكية

 قدرة كهربائية(.  ،الحاسوب ،األتصاالت ،)االلكترونيات هندسة الكهرباء -3

 ،البتروكيمياويات ،توليف وتركيب المواد ،)معالجة الموادالهندسة الكيميائية  -4

 الهندسة النووية(.

 عمارة معاصرة، التصميم الحضري،)العمارة وتخطيط المدن هندسة  -4

عمارة الفضاءات الخارجية،العمارة المستدامة، تخطيط  العمارة التقليدية المحلية،

 (.تخطيط نقل ،مستدامتخطيط بيئي، تخطيط   مدن ،

 الرياضة رابعا": علوم

 الرياضي العالج الطبيعي .1

 والبدنية الرياضية التربية .2

 الرياضي النفس علم .3

 الرياضية التغذية .4

 براءات االختراع": خامسا

المسجلة في العشر سنوات االخيرة وفي كافة  االختراع براءاتل معرض

 االختصاصات. يجب عرض شهادة براءة االختراع مع الملخص.
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 العلمية اللجنة
 

 العراق / األنبار جامعة - كلية الطب/  علي هللا صالح حسندأ.د. عب:     رئيس اللجنة العلمية

 العراق /كربالء  جامعة - الطبكلية /  صالح علي محسن علي. د. م:      اللجنة العلمية مقرر

 البلد الجامعة        األسم واللقب العلمي

جيةالتكنولو امعةهندسة العماره / الج كلية عميد أ.د ابراهيم جواد كاظم ال يوسف  العراق 

جامعة النهرين  / سابقا" هندسةال كلية عميد أ.د. جاسم عبود الدباغ  العراق 

البصرة جامعة/ عميد كلية الصيدلة  . فالح حسن شريد.أ  العراق 

البصرة جامعةعميد كلية الطب البيطري /  . رحمن كاظم محسن السالمد.أ  العراق 

 الشرق االوسط منظمة الصحة العالمية ا.د. ثامر الحلفي

 األردن جامعة البلقاء التطبيقية أ.د. محمود حاتم صالح

األردنيةالجامعة  أ.د. عبدهللا أحمد طالفحة  األردن 

سالميةالجامعة األ هناء الحنيطي أ.د.  األردن 

 العراق جامعة تكريت .د. حارث مصطفى توفيق هبة هللا الخطيبأ

 العراق جامعة تكريت أ.د. سمية طاهر صيهود عبد التكريتي

 العراق جامعة تكريت أ.د. محيميد مد هللا محمد حسن الجبوري

 العراق الجامعة المستنصرية أ.د. كاظم هاشم ياسين

 العراق جامعة تكريت أ.د. موسى محمود مربط نصر هللا الجبوري

 العراق جامعة تكريت أ.د. بهاء ضياء محي الدين عبد هللا اآللوسي

 العراق جامعة القادسية . ميثم غالي يوسفد.أ

 العراق جامعة البصرة . عبد الباري عباس ساهيد.أ

 العراق جامعة تكريت الغفور سلمان العانيأ.د. أحمد هاشم عبد 

 العراق جامعة تكريت أ.د. نجاة أحمد دحام

 العراق جامعة تكريت أ.د. عواطف صابر جاسم الحديثي

 العراق جامعة تكريت . هيثم يونس محمد د.أ

 العراق جامعة األنبار أ.د. مؤيد هادي اسماعيل العاني
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Prof. Dr. Öztekin Algül Mersin  University Turkey 

A. Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan Eastern Mediterranean University Turkey 

 المغرب جامعة ابن طفيل  أ.م.د. حموني ادريس

 اإلمارات كلية االمارات للتكنولوجيا أ.م.د. فراس شتات

رماح البشرية الموارد وتطوير البحث مركز أ.م.د. مثنى محمود شاكر  األردن 

 األردن جامعة البلقاء التطبيقية أ.م.د. سعاد عبدالفتاح محمد الحيحي

 األردن جامعة البلقاء التطبيقية الطوالبه م.د. االء علي عبدالرحمنأ.

 العراق جامعة تكريت أ.م. د. غسان عزالدين عارف

 العراق الجامعة المستنصرية أ.م.د. ضياء حلبوت محسن

 العراق الجامعة المستنصرية حيدرا.م.د. حيدر طارش 

 العراق جامعة الفرات األوسط أ.م.د. صبا فاضل علي معلة

 العراق جامعة ذي قار حميد مجيد احسان. د.م.أ

 العراق جامعة تكريت ا.م.د. ساريا ناجي محسن صالح

 العراق جامعة تكريت أ.م.د. ياسر اسماعيل عباس بديوي الجنابي

 العراق جامعة تكريت سلمان عيطان الدليميأ.م.د. مروان صالح 

 العراق جامعة تكريت أ.م.د. اآلء زنزل رعد دحام الدوري

 العراق جامعة تكريت أ.م.د. قناة محمود عطيه

 العراق جامعة تكريت أ.م.د. سندس جاسم محمد

 العراق جامعة صالح الدين ا.م.د. ديار صالح الدين علي

 العراق جامعة الموصل أ.م.د. محمد واجد محمد علي

 العراق جامعة تكريت  ريام فارس صالح محمود أ.م.د.

 العراق جامعة تكريت  أ.م.د. لمياء نجاح سنودي

ةجامعة أبن سينا للعلوم الطبية والصيدالني أ.م.د. أسراء مهدي السوداني  العراق 

ةوالصيدالنيجامعة أبن سينا للعلوم الطبية  أ.م.د. عماد حمودي عبدهللا  العراق 

 العراق جامعة بغداد وي عبد المجيد ناصركلب أ.م.د.

 العراق جامعة بغداد أ.م.د. شذى حسن العامري
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النهرين جامعة . رسالة حسين الالميد.م.أ  العراق 

 العراق جامعة تكريت  . ايناس عبد المجيد رشيدد.م.أ

 العراق جامعة تكريت  . محمد رحيل عليد.م.أ

 العراق جامعة تكريت  . مها عصام عبدالعزيز عليد.م.أ

 العراق جامعة واسط م. د. امل دشر حسين

 العراق جامعة ابن سينا الطبيه م. د. نوفل الكاتب

 العراق جامعة القاسم الخضراء م.د. صادق عبدالرضا عبد

 العراق الجامعة المستنصرية م.د. يعرب محجوب نفل

 العراق جامعة بغداد م. د. زينة منذر القرةغولي

 العراق الجامعة المستنصرية م.د. وسام هيثم عبود

 مصر جامعة المنصورة م.د. ايمان لطفي إبراهيم البابلي

 العراق جامعة تكريت  م.د. لمى عبد القادر حاتم

 مصر جامعة األزهر م.د. عبد هللا موسى عبد الموجود

 العراق جامعة تكريت  م.د. زينب مصطفى مهدي

 العراق جامعة القادسية م.د. ميثم غالي يوسف

 العراق دهوك-جيهان جامعة م.د. ساالر فيصل نوري

 العراق دهوك-جيهان جامعة م.د. روناك محمد حاج ارسان

 العراق دهوك-جيهان جامعة م.م بالل حكمت رشيد

 العراق دهوك-جيهان جامعة علي حجى  ژيانم.م 

 العراق دهوك-جيهان جامعة م.م شيرين عبدالكريم موسى

 العراق دهوك-جيهان جامعة م.م  كازين حسن جاسم

 العراق البصرة جامعة رغدان هاشم محسن .د.م

 العراق  جامعةكلية الكنوز ال ضرغام اسماعيل باقر .د.م

 العراق جامعة تكريت  نهاد حسين احمد .د.م

 العراق جامعة تكريت  علي حسين عباس .د.م

 العراق جامعة تكريت  عمر حسين احمد .د.م
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 التحضيرية اللجنة
 

 رئيس اللجنة 

 /العراق دهوك - جامعة جيهان /م. د. نوار ناظم رشيد

 البلد الجامعة األسم واللقب العلمي

 العراق جامعة بغداد هدى عبدعلي حطاب د.أ.م.

أيمان عبدالغفار محمد ابوحجلة د.أ.م.  االردن جامعة البلقاء التطبيقية 

دهوك-جيهان جامعة م.د. ازاد نايف مصطفى  العراق 

دهوك-جيهان جامعة م.د. اراس فاضل ابوزيد  العراق 

د. مهدي صالح محمد.م  العراق جامعة تكريت 

جوان بختيار بهاء الدين . دم.  العراق السليمانيةجامعة  

دهوك-جيهان جامعة م.د اسراء فاخر  العراق 

امين م.م. طه عبد هللا محمد  العراق جامعة دهوك 

مركز البحث وتطوير الموارد  م.م. هدى جرار

 البشرية رماح

 األردن

 

 

 واالستقبال اإلعالم لجنة
 

 رئيس اللجنة

 العراق/جامعة صالح الدين/ محسن قادر م. د سارا

 البلد الجامعة األسم واللقب العلمي

 مصر جامعة القاهرة د. خالد الرؤوف شهابم.

 العراق المديرية العامة لتربية صالح الدين شيماء عبدالرحيم صالحم.د. 

 العراق الجامعة اللبنانية الفرنسية/أربيل شاه زاد رمضان حسن د.م.
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 المشاركة شروط

 الباحث. من استالمه قبل ستالللأل البحث يخضع1-

 في منشور أو سابقا مؤتمر في مشارك غير مجاله في جديدا   البحث يكون أن -2

 .محكمة علمية مجلة

 وعلى المحكمين قرار حسب يعدل أو يرفض أو ويقبل للتحكيم البحث يخضع أن-3

 .القرارات بهذه االلتزام الباحث

 .كلمة 250 عن يزيد ال بما البحث ملخص يرسل أن -4

 .المؤتمر في مناقشته من بعد شهر البحث يقدم أن -5

 ضمن خاص وبعدد للمؤتمر الراعية المجالت ضمن بحثه نشر في الباحث يتعهد- 6

 .المؤتمر وقائع

 التي العلمية المجلة في النشر شروطوحسب  العلمية للرصانة البحث يخضع أن -7

 .البحث بها سينشر

 

 المؤتمر في المشاركة أمتيازات

 شهادات جميع القرطاسية، المؤتمر، حقيبة)النشر مع الحضورية المشاركة -

 (. الضيافة المؤتمر،

 (. المؤتمر شهادات جميع) النشر مع االفتراضية المشاركة -

 مشاركة، شهادة المؤتمر، حقيبة) نشر بدون في المؤتمر الحضورية المشاركة -

 (. وتقدير شكر حضور، شهادة

 (.وتقدير شكر مشاركة، شهادة) نشر بدون المؤتمر في االفتراضية المشاركة -

 شكر حضور، شهادة النشر، شهادة مشاركة، شهادة) تشمل المؤتمر شهادات -

 (.وتقدير
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 أجورالمشاركة

  .$ 250  : المؤتمرللباحث المشارك منفردا في الحضورية المشاركة أجور  -

 .$ 150: للبحث المشترك المشاركة أجور  -

 .$ 150 :عن بعد االفتراضية المشاركة أجور  -

 .$ 150: المرافق للباحث أجور  -

 النشر في مجالت سكوبس حسب تكاليف مستوى المجلة. -

    المؤتمر شهادة األجور تشمل والسكن والسفر الفيزا أعاله األجورتشمل  ال -

 .الضيافة+ ر+ نشرالبحثالمؤتم حقيبة+ 

 

 مهمة مواعيد

 م 15-2022/03/17 موعد أنعقاد المؤتمر

 1/03/2022 الملخصات الستالم موعد اخر

 فرصة العطاء المؤتمر انعقاد من شهر بعد كاملة البحوث الستالم موعد اخر

 بعد الباحثالبحوث من قبل  وتعديل المناقشة مالحظات من لالستفادة للباحثين

 المناقشة في تطرح التي بالمالحظات األخذ

 المجالت مواعيد حسب البحوث تنشر

 مستوعبات مجالت في بالنشر يرغب لمن االنكليزية باللغة البحوث ترسل

 سكوبس
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 المشاركة ستمارةأ

 
 :الثالثي االسم

…………….......................................................................................................... 

 

 :الجنسية

…………….......................................................................................................... 

 

 :الحالي العمل مكان

 …………….......................................................................................................... 

 

 :العلمي المؤهل

…………….......................................................................................................... 

 

 :العمل هاتف

…………….......................................................................................................... 

 :خلوي

…………….......................................................................................................... 

 :فاكس

…………….......................................................................................................... 

 

 ................................................    ............ ....................... ........................ : اإللكتروني البريد

 

 

 حضور                                                    بحث                        المشاركة نوع

 

 :البحث عنوان

  .......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

 : البحث محور

.....................................................................................................................................................................

............... ....................... ................................. ..................................................................................... 

 

 

 

 :التوقيع
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 المؤتمر انعقاد مكان

 

Holiday Inn Express Dubai Safa Park, an IHG Hotel  
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Dubai 

15 - 17 / 3 / 2022 

 

2022
الدولي التطبيقيةالطبيعية ومؤتمر العلوم    

11                                      حادي عشرال   

 

 


