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 رئيس المؤتمر

 ا.د. عبد هللا عبد شهاب 

 نقابة المعلمين العراقيين

والعلوم لإلدارةجامعة الحديثة الو  

 المشرف العام على المؤتمر

 أ.د خالد الخطيب  

 األمين العام للمؤتمر 

الحديثة الجامعةرئيس   

علي شعيب أ.د  

 
 

ي     الرئيس الشرف  

 أ.د. أبكر عبد البنات آدم إبراهيم  

 السودان/جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم 
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 اللجنة العلمية 

 

 رئيس اللجنة العلمية 
د سها علي حسي  . ا  

لبنان /لإلدارة والعلومأستاذ مشارك اجلامعة احلديثة -العراق /جامعة بغداد   
واللقب العلمي االسم   البلد  اجلامعة  

 العراق  جامعة بغداد  أ. د. مىن حسي عبيد الشمال 
 مصر جامعة قناة السويس  أ.د. حسن عبد العليم عبد اجلواد 

 مصر جامعة املنوفية  أ.د. إمساعيل يوسف إمساعيل
 العراق  جامعة االنبار  ا د عبدالواحد محيد اثمر  الكبيسي

رشيد أ.د. ملياء أمحد    العراق  جامعة تكريت  
. عماد الصعيدي أ.د    االردن  مركز رماح  

الالال  صائبأ.د  نوره   األمريةجامعه.  . لسعودية ا   
عبدهللا حممود خالد . د . أ تكريت   جامعة    العراق  

الدوري  خزعل وهيب  طعمه . أ.د  العراق  جامعة تكريت  
 العراق  جامعة املثىن  ا.د. متعب خلف جابر 

جبار خورشيد ا. د سراب   العراق  اجلامعة املستنصرية  
 العراق  جامعة تكريت  ا.د سامي امحد زهو 

 األردن  جامعة مؤتة  أ. د حممد أمحد عواد الرواشدة  
طفيلجامعة ابن  ا.د. عبد العزيز ابراهيم مناضل    املغرب  

السامرائي  هاشم أمحد .  د . ا سامراء  اجلامعة   العراق  
اإلدريسي الربكان  أ.د.حممد   املغرب  جامعة عبد املالك السعدي  

 السودان  جامعة الزعيم االزهري  ا. د ابو بكر حسن حممد ابشا
 املغرب  جامعة ابن طفيل القنيطرة   د.احممد وامحيد أ.

 العراق  اجلامعة العراقية  أ.د. معمر منري العان 
 املغرب  ،جامعة موالي إمساعيل أ.د.الغال بنهشوم 
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 اليمن  رئيس احتاد االكادمييي العرب  ا. د حممد اخلامس سعيد املخاليف  
 العراق  جامعة بغداد    د. فائزة اهلديبا..
 مصر جامعة عي مشس  د. مجال معوض حممود شقرة أ.

 العراق  اجلامعة العراقية  ا.د.افتخار حممد مناحي الرفيعي  
 العراق  جامعة تكريت  أ. د. محدي محيد الدوري 

 لبنان  اجلامعة اللبنانية  أ.م.د. زينب صاحل الطحان 
 العراق  جامعة بغداد  أ.م.د. فرح غامن صاحل 

 العراق  جامعة تكريت  أ.م.د. زايد سامل عبد القران 
 العراق  جامعة املوصل أ.م.د. خالد عصام خليل

 السودان  جامعة السالم  أ.م.د. عادل حسن طه 
 العراق  جامعة تكريت  أ.م.د. آالء عبد الرمحن نعمان 

 العراق  اجلامعة املستنصرية  أ.م.د. سهاد عادل جاسم القيسي
 العراق  جامعة االنبار  أ.م.د صالح الدين انمق مخيس الراوي 

- بوزريعة   – جامعة املدرسة العليا لتكوين األساتذة  أ.م.د. صافية  كساس   اجلزائر  
الرتبية/ تربية صالح الدين وزارة   أ.م.د. ميادة جميد أمي الباجالن   العراق  

 سلطنة عمان وزارة الرتبية والتعليم  د. فايزة حممد محدان الغيالنية 
 السودان  جامعة النيلي  أ.م.د. آدم هارون أمحد إبراهيم 

 العراق  معهد الفنون اجلميلة الكرخ  أ.م.د. كرمي خنجر كنيهر 
 العراق  جامعة صالح الدين  ا.م.د. سارا حمسن قادر 

 العراق  جامعة املوصل أ.م.د. سحر سعيد قاسم الطائي 
 العراق  جامعة بغداد  أ.م.د. رافد صباح التميمي 

 العراق  جامعة اشور  ا.م.د. حسي خزعل القيسي  
اوىف حسي حممد أ.م.د    العراق  جامعة تكريت  

 العراق  جامعة الكوفة  أ.م.د.زينه علي جاسم 
علي حيدر فاطمة. د. م.  أ بغداد   جامعة    العراق  
خيون سكر  بشرى. د.م .ا بغداد   جامعة    العراق  
املفتوحة   الرتبوية  الكلية   جاسم حسن  خدجية. د.م .ا  العراق  
الصاحلي حممود  أنوار. د.م .ا سامراء  جامعة    العراق  
عواد  سامل  رايض. د.م .ا كركوك  جامعة   العراق  
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املستنصرية   اجلامعة   التميمي   حسي علي  سعد. د.م .ا  العراق  
السالم  عليه  الكاظم   اإلمام كلية    كاظم  كرمي  نصري. د. م.  إ  العراق  

العراق / جامعة بغداد  ا. م. د ابتسام حممود جواد   
سوران  جامعة   البالكی  محد ديوانه  ابوبكر . د.م .ا  العراق  

1جامعة ابتنة ا. م. د مرمي نرميان نومار   اجلزائر  
جبيلي ساجد  ا.م.د. علي علي  ماليزاي  جامعة مالاي  

. الصمد   عبد هللا  عبد زايد .  د .م أربيل  -  الدين  صالح  جامعة   العراق  
الكحلي فرحان حممود  اندية.د . م  .  العراق    االنبار   جامعة أ .

 لبنان  اجلامعه اللبنانيه  ا م د غازي قانصو   
 العراق   جامعة بغداد  م.د. عالء إحسان سلوم 

. العبودي حياوي  مجيل حيدر . د .م الكفيل  جامعة    العراق  /
. النهرين   جامعة   محد كامل   مىن.د .م  العراق  

دوسكي سعيد  عنايت عبري . د.م .ا االنبار   جامعة   العراق  
الشوشي حممد  طاهر  محزة. د. م.  أ دهوك  جامعة   العراق  

مي محودي عبد هللا الشمري  دأ.م.  العراق  اجلامعة التقنية الوسطى 
امحد عبد الكرمي كاظم النجم ا. م. د.   العراق  جامعة الكوفة  

. م.د.ظالل جواد كاظم ايسي   ا.   العراق  جامعة الكوفة  
 العراق  جامعة كركوك د. شالل عواد سليم العبيدي 
 العراق  جامعة الكوفة  د. إيثار حمسن قاسم املياحي 

الشرعة  منيزل   ممدوح.د قطر   جامعة    قطر   
2جامعة البليدة  د. اهلام شهرزاد روابح   اجلزائر  

 مصر مكتبة االسكندرية  د. عبد الوهاب سعيد جنيب شاكر
 فرع تركيا  جامعة االسطرالب الصومال د. بسيم محيد السامرائي 

 املغرب  ملركز اجلهوي للرتبية والتكوين أكادير د. حممد بولعياض 
أمحد اجلرطي  د.  املغرب  جامعة ابن طفيل 

 املغرب  جامعة ابن طفيل د. املصطفى الزهري  
 العراق  جامعة تكريت  م.د. كيالن إمساعيل عبد هللا 

 العراق  جامعة اببل  م.د. رايم صاحل عباس اخلفاجي 
 العراق  وزارة الرتبية/مديرية تربية النجف م.د. حسن عبد الزهرة اإلبراهيمي
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السن ديوان الوقف  م.د. مهند شهاب أمحد   العراق  
2وزارة الرتبية/مديرية تربية الرصافة   م.د.بتول مالك عباس الفتالوي   العراق  

 العراق  جامعة تكريت كلية الرتبية للبنات    شاهه دحام عبدهللا م.د 
التخطيط   وزارة البيات  حسن  مهدي   قيسد.  العراق  

 

 

 رئيس اللجنة التحضريية
 الرتبية املديرية العامة لرتبية صالح الدين/ العراق د. مصدق امي عطية/ وزارة 

 البلد  اجلامعة  االسم واللقب العلمي 
 العراق  جامعة املوصل  م.د. رمي حممد طيب احلفوظي

 العراق  وزارة الرتبية/ مديرية تربية واسط م.د. أمل دشر حسي 
 لبنان احلديثة   اجلامعة عبد الرؤوف شهاب د.  

 ليبيا جامعة املرقب  مفتاح العكاريد. فتحي عطية 
 العراق  الوسطي   التقنية  اجلامعة عفاف علي حسي م.
 العراق  املوصل   جامعة  حممد  ماهر  شيماء.  م

 االردن  مركز رماح م.هدى جرار 
 

 رئيس جلنة اإلعالم واالستقبال
 العراق ا.م.د. سهاد عادل القيسي/

 البلد  اجلامعة  االسم واللقب العلمي 
 مصر   القاهرة جامعه   د. خالد جيجان عزيز   

 العراق  املديرية العامة لرتبية صالح الدين  م.د. شيماء عبد الرحيم صاحل 

 العراق  مدير اعالم جامعه االنبار   راشد   د امحد .ا
 العراق  اربيل   /الفرنسية  اللبنانية   اجلامعة   حسن  رمضان زاد  شاه. م
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الحياة في مراحل مختلفة على مستوى تمر 

المجتمعات واألفراد فال تركن الى نمط معين  

فاالستقرار العام وما يضمنه والرفاهة وما يعقبها 

واالزمات وما يتصدى لها كلها عبء على قادة 

المجتمعات المتمثل بشخصية االستاذ الجامعي  

والباحث عن سبل االرتقاء بالحياة على الوجه  

  االمثل

وجد هذا المؤتمر لدعوة الباحثين  لذا

والمتخصصين بالعلوم االجتماعية واالنسانية  

وطالب الجامعات لتقديم أفكارهم لحياة واقعية  

ووضع حلول كفيلة بإنهاء مشاكل ومصاعب 

 الحياة 

 ديباجة المؤتمر
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 أهداف المؤتمر
 

يهدف المؤتمر الى انضاج جهود الباحثين وتقديمها الى االنسانية  

 :حياة واقعية من خالل اآلتي لبدء 

أفكارهم وتقديم ما هو   ى ىلتتالقالعمل الجماعي للباحثين  .1

  أفضل

االستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها ذوي المراتب   .2

المتقدمة من االساتذة الجامعيين ليستفاد منها من بعدهم ممن هم  

مستويات اقل خبرة وال يتحصل هذا إال باللقاء فيما بينهم في  

  محفل علمي يليق بجمعهم

  تحصيل نتائج علمية متطورة تقدم للحياة الواقعية تستفاد منها .3

المؤسسات بمختلف مسمياتها سواء اكانت اجتماعية ام إعالمية ام  

 اقتصادية. الخ

 التسهيل على الباحثين في سبل االرتقاء  .4
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 محاور المؤتمر
 

 محور العلوم اإلدارية واالقتصادية  .1

 ادارة االعمال  •

 العلوم المالية والمصرفية  •

 المصارف االسالمية   •

 العمالت الرقمية واالقتصاد الرقمي  •

 القضايا المالية المستحدثة   •

 المحاسبة   •

 محور العلوم االسالمية  .2

 التربية االسالمية والفكر   •

 التفسير وعلوم القرآن   •

 السيرة النبوية والحديث النبوي   •

 الفقه االسالمي واقوله   •

 قضايا معاصرة   •

 األديان والعقائد   •

 محور التاريخ  .3

 التاريخ الحديث والمعاصر  •

 التاريخ االسالمي   •

 التاريخ القديم   •
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 محور الجغرافية  .4

 جغرافية السكان  •

 جغرافية التنمية  •

 الجغرافية السياحية  •

 الجغرافية االجتماعية  •

 جغرافية المناخ واثره على االنسان  •

 جغرافية المدن  •

 الجغرافية السياسية  •

 الجغرافية االقتصادية  •

 الجغرافية الزراعية •

 الجغرافية الصناعية •

 جغرافية الموارد الطبيعية  •

 محور العلوم التربوية والنفسية  .5

 المشكالت النفسية واالجتماعية  • 

 االتجاهات الحديثة في علم النفس  • 

 االضطراب النفسية واالنفعالية ودور الصحة النفسية فيها  • 

 التربوي مع سوء الداءالمشكالت  • 

 مشكالت اإلدمان وطرق العالج • 

 ذوي االحتياجات الخاصة  • 

  واآلداب اللغات . محور6

 وآدابها  العربية اللغة •

 وآدابها  اإلنجليزية اللغة •

 بغيرها  للناطقين العربية اللغة •

   اللسانيات •

 العلو في ودورها  الترجمة حركة •
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 البحث العلمي والجودة محور .   7 

 معايير الجودة   •

 مؤشر االداء  •

 النشر الرقمي   •

 معامل تأثير المجالت العلمية المحكمة  •

 المستوعبات العالمية   •

 الجميلة محاور الفنون  .8

 الفنون المسرحية    •

 والمرئية الفنون التشكيلية  الفنون السمعية   •

 فنون النحت    •

   والزخرفةفنون الخط   •

 التصميم فنون    •

 الفنون التطبيقية   •

 الفنون الموسيقية            •

 محوى القانون .9

 القانون الدستوري •

 القانون الدولي  •

 القانون االداري  •

 القانون الجنائي  •

 حقوق االنسان  •

 القانون الدولي االنساني  •

 القانون الخاص  •

 محور العلوم السياسية : 10 

 النظم السياسية  - •

 الفكر السياسي  - •

 العالقات الدولية - •
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سيتم نشر مجيع االوراق البحثية اليت قبلت من طرف اللجنة العلمية يف الكتاب العلمي  
للمؤمتر بعد ضبطها و تصحيحها من طرف املشاركي، و سيتم ايضا نشر افضل املقاالت  

جملة  ”و والقواعد الدولية يف ابسكو  املوجودة   ”للبحوث والدراساتلة رماح جم “العلمية يف  
 “مية دراسات العلوم اإلسال 

 

 موعد عقد المؤتمر 

14-16/10/2021  

 اخر موعد الستالم الملخصات

1/10/2021  

  كاملة:  اخر موعد الستالم البحوث

1/11/2021  

الرد على البحوث المقبولة بعد اسبوع من اخر 

 اجل

 مواعيد مهمة 
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أن يكون البحث جديداً يف جماله غري مشارك يف مؤمتر سابقا أو منشور يف جملة علمية  -1
 حمكمة 

أن خيضع البحث للتحكيم ويقبل أو يرفض أو يعدل حسب قرار احملكمي وعلى   -2
 الباحث االلتزام هبذه القرارات

 كلمة   300أن يرسل ملخص البحث مبا ال يزيد عن  -3
 مبوعد أقصاه أسبوعي بعد مناقشته يف املؤمترأن يقدم البحث  -4
يتعهد الباحث يف نشر حبثه ضمن اجملالت الراعية للمؤمتر وبعدد خاص ضمن وقائع   -5

 املؤمتر
 أن خيضع البحث للرصانة العلمية واالستالل  -6
 أن خيضع البحث لشروط النشر يف اجمللة العلمية اليت سينشر هبا البحث -7

 

 

 

 

المشاركة شروط   
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المؤتمر  في المشاركة استمارة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..................................................... :االسم الثالثي

 .......................................................... :الجنسية

 .............................................. :مكان العمل الحالي

 ................................................... :المؤهل العلمي

 ...................................................... :هاتف العمل

 ............................................................ :خلوي

 ............................................................ :فاكس

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

 حضور   بحث  نوع المشاركة

.................................................... ..............:عنوانالبحث

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

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

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

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

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

:محور البحث

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

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

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

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

 .................................... التوقيع 

 

 التاريخ: 


