
  

 

 

  

  

 
 

  

 برعاية

 كربالء جامعة رئيس السيد

 السعيدي خليل باسم ألدكتور االستاذ

 المحترم

 التربية كلية عميد السيد بإشراف و

 أالنسانية للعلوم

 ألكريطي حبيب حسن الدكتور االستاذ

 المحترم

 

 شعار تحت و

 متجدد  معرفي علمي منهج نحو

 
 االنسانية للعلوم التربية كلية تقيم

 األول الدولي العلمي المؤتمر

  0202نيسان  8
 
 

 اهداف المؤتمر 

 مية يتبادل المعلومات و الخبرات االكاد

والعلمية بين الباحثين في داخل العراق 

 وخارجه

  المؤسسات العلمية تفعيل دور 

وتشخيص  للنهوض بالواقع العلمي

 التحديات التي تواجه التقدم و التطور

  الباحثين لتقديم أتاحة الفرصة امام

نتاجاتهم العلمية بما يخدم المسيرة 

 العلمية والتربوية

  االهتمام برفع مستوى جودة البحوث

العلمية التي تسهم في معالجة قضايا 

 المجتمع 

  الربط بين النظرية و التطبيق في

 المجاالت العلمية المختلفة 
 

 محاور المؤتمر 

  الدراسات اللغوية و األدبية 

 الدراسات اللغوية و األدبية األنجليزية 

  الدراسات التأريخية و الحضارية 

  الدراسات الجغرافية و تقنياتها الحديثة 
 الدراسات التربوية و النفسية  

 جامعة كربالء



 

 

 

 

 

 

  

 

 رجاوي )معاون العميد أ.د.أحمد عبد الحسين األزي

 رئيسا                  للشؤون األدارية و المالية (

 عضوآ                   بعيوي هاشم اوراس .د.أ 

 عضوآ                          عبيد قابل ليث .د.م.أ 

 عضوآ              ألكعبي عبد فاضل عدي .د.م.أ 

 عضوآ                    حسون فاضل سالم .د.م.أ 

 عضوآ                أالمير عبد زهير ريث .د.م.أ 

  أ.م.د.مرتضى جليل أبراهيم                  عضوا 

 عضوآ             باسم احمد هاشم الغانمي .د.م.أ 

 عضوآ                     مالود ذياب فاطمة .د.م.أ 

 عضوآ                  مجيد كاظم  صالح .د.م.أ 

 أ.م.د.توفيق مجيد احمد                        عضوا 

  أ.م.د عالء عباس نعمه                        عضوا 

 أ.م.د.فالح رسول حسين                      عضوا 

 عضوآ                سرمد أسد خان الدعمي .م.أ 

 عضوآ             ألرزاق عبد فتحي مناف .د. م 
 عضوا     سليمان صباح محسن                .م.م  

 رئيسا               الطائي  عبيديحيى  د.م.أ 

 عضوا                  فرج حسين عباس .م.م 

  عضوا               السيد حيدر صالح مهدي 

  عضوا              السيد سيف دايخ عبد علي 

 عضوا             السيدة فاطمة حسن ساجت  

 العلمية اللجنة

 
 نوللشؤ العميد معاون( جواد حمزة حسن .د.أ 

 رئيسا                العليا الدراسات و لعلميةا

 عضوآ                 المحنة عدنان سعيد .د.أ 

 عضوآ        الخطيب الحسين عبد محمد .د.أ 

 عضوآ        دغبوش فضيخ ألعباس عبد .د.أ 

 عضوآ      الجميلي سلمان كاظم رياض .د.أ 

 عضوآ              أليعقوبي حسن حيدر .د.أ 

 عضوآ                  وناس عبيد زمان .د.أ 

 عضوآ           عينز علي حسين محمد .د.أ 

 عضوآ             الزهره عبد حاتم عدي .د.أ 

 عضوآ               منكور عبيس صادق .د.أ 

 عضوآ               ليح حسن   ف سمير .د.أ 

 عضوآ               كاظم موسى حسين .د.أ 

 عضوآ                   علي واجد صباح .د.أ 

  عضوا                 سلومي حسن ازهار .أ 

 .رئيسآكاظم جاسم األسدي                     .د.م.أ 

 عضوآعلي                         هادي صالح .د.م  

 عضوآ مقداد عبد الرحيم حيدر                  .م.م 

  السيد لؤي نجم عبد                             عضوا 

 السيد حسين عباس عبد الحسن               عضوا 

 السيد هشام عبد الجواد كامل                  عضوا 

 السيد عماد علي ماجد                          عضوا 
. 

  ان يلتزم الباحث بشروط و قواعد البحث العلمي

 المتعارف عليها. 

  اال يكون البحث مستال او قد سبق المشاركة به

في ندوات او مؤتمرات او اي محفل علمي 

 سابق. 

  (52اال تزيد عدد صفحات البحث عن  )

 صفحة .

     ان يقدم البحث بصيغة word بخط

لمتن (  ل81( للعنوانات الرئيسة و) 81قياس) 

 ( للهوامش . 85و )

  ان يكتب األيميل الرسمي للباحث وهاتفه اسفل

 عنوان البحث. 

  كلمة   821األ تزيد كلمات ملخص البحث عن

باللغتين العربية و االنكليزية وتكتب بعد 

 .الملخص الكلمات المفتاحية  

  آخر موعد ألستالم ملخصات البحوث يوم

2/3/5158. 

  51/3/5158آخر موعد ألستالم البحوث كاملة يوم. 

  في تمام  1/1/5158موعد انعقاد المؤتمر الخميس

 صباحا . 9الساعة 

  دينار  020111وقدرها يتم استيفاء اجور البحث

 عراقي .

  تنشر البحوث المقبولة للمشاركة في المؤتمر بعدد

خاص في مجلة )الباحث( العلمية المحكمة التي تصدر 

 عن كلية التربية للعلوم األنسانية .

 ترسل البحوث و الملخصات على البريد األلكتروني  

kerbala.edu.iqcohe2@uo 

 

   :األستفسار و لإلتصال

   Tel: 9647902657757اللجنة التحضيرية   

    Tel:9647732235485       اللجنة العلمية   

االعالميةاللجنة

س

 

 

 

لجنة التنسيق والمتابعة 

 المتاع

 شروط البحث

معلومات مهمة 

 

 تحضيريةال اللجنة

mailto:cohe2@uokerbala.edu.iq
tel:964773223542
tel:964773223542

