
برعاية
السيد رئيس جامعة كربالء

عيدياألستاذ الدكتور باسم خليل نايل الس
المحترم

وبأشراف السيد عميد كلية التربية

للعلوم اإلنسانية
طياألستاذ الدكتور حسن حبيب عزر الكري

المحترم 
وتحت شعار

(بليةالمستقواالفاقالرؤى :اإلنسانيةالعلوم)
لمؤتمر تقيم كلية التربية للعلوم اإلنسانية ا

10/5/2022العلمي الدولي الثاني في 

:المؤتمراهداف
احثين في تبادل الخبرات االكاديمية والعلمية بين الب•

.داخل العراق وخارجه

اقعبالوللنهوضالعلميةالمؤسساتدورتفعيل•

.دمالتقتواجهالتيالتحدياتوتشخيصالعلمي

بمالعلميةانتاجاتهملتقديمللباحثينالفرصةةأتاح•
.والتربويةالعلميةالمسيرةيخدم

العلمية الربط بين النظرية والتطبيق في المجاالت•

.المختلفة

:المؤتمرمحاور

.واألدبيةاللغويةالدراسات•

.والحضاريةالتاريخيةالدراسات•

.اإلنجليزيةواألدبيةاللغويةالدراسات•

.الحديثةوتقنياتهاالجغرافيةالدراسات•

.والنفسيةالتربويةالدراسات•

:البحثشروط
ر ان يلتزززم الباحززر بشززروط وقواحززد البحزز1.

.العلمي المتعارف حليها
اال يكزززززون البحزززززر مسزززززت  او قزززززد سزززززبق 2.

المشزاركة بزه فزي نزدوات او مزؤتمرات او ا  
.محفل حلمي سابق

( 25)البحززر حززن صززفحاتاال تزيززد حززدد 3.
.صفحة

بخززط قيززا   wordيقززدم البحززر بصززيغة4.

للمززززززتن ( 14)للعنوانززززززات الر يسززززززة و( 18)
.للهوامش( 12)و

يكتزززس أسزززفل حنزززوان البحزززر مكزززان حمزززل 5.

.الباحر وأميله الرسمي وهاتفه

( 150)ال تزيد كلمات ملخص البحر حن 6.

تكتس بعزد كلمة باللغتين العربية واالنكليزية و

.الملخص الكلمات المفتاحية للبحر



مواعيد مهمة

آخر موعد الستالم ملخصات البحوث يوم ➢
4/20/2022.

آخر موعد الستالم البحوث كاملة يوم➢
30/4/2022.

الثالثاءموعد انعقاد المؤتمر في يوم ➢
.صباحا9في تمام الساعة  10/5/2022

اللجنة العلمية
رئيسا  المنكوشيدغبوشفضيخالعباسعبدد.ا
عضوا  الخطيبالحسينعبدمحمدد.ا
عضوا  التميميسلطانجبيرعباسد.ا
عضوا  جبريونسمحمدعمارد.ا
عضوا  حمادياحمدخميسد.ا
عضوا  الخفاجيصيهودالحسينعبدايادد.ا
عضوا  طعمهالحسون كاظمحسيند.ا
عضوا  العبيديصابرفاهمنجاحد.ا
عضوا  الغرابيحسينطالبحيدرد.ا
عضوا  الجميليسلمانكاظمرياضد.ا
عضوا  الحسناوي ابراهيمعجيلرجاءد.ا
عضوا  اليعقوبيعليعبدحسنحيدرد.ا
عضوا  السعديمحيسنحموداحمدد.ا
عضوا  الشبليمحمدنعيمحربيد.ا
عضوا  هللانصرمصطفىمرتضىميثمد.ا
عضوا  الكعبيحسينناصرهاشمد.ا
عضوا  الجبوري كاظممنصورجناند.ا
عضوا  الكالبيعيدانمحيمكيد.ا
عضوا  العبوديهللاعبدياسينرجاءد.ا
عضوا  الشافعيمنكورعبيسصادقد.ا
عضوا  النصراوي كاظمموسىحسيند.ا
عضوا  الجبوري كاظمجويدسعدد.ا
عضوا  الجبارعبدوسامد.ا
عضوا  القرارعةعودةاحمدد.ا
عضوا  مكوعناصرفضلد.ا
عضوا  الخرسانياحمدمجيدتوفيقد.م.ا

اللجنة التحضيرية
رئيسا  د حسن حبيب عزر الكريطي.ا
عضوا  د احمد عبد الحسين عطية االزيرجاوي .ا
عضوا  د حسن حمزة جواد البيرماني.ا
عضوا  د اوراس هاشم بعيوي الجبوري .ا
عضوا  د صباح واجد علي الكريطي.ا
د ليث قابل عبيد الوائلي                    عضوا  .ا
عضوا  مرتضى جليل ابراهيم المعموري . د.م.ا
عضوا  سالم فاضل حسون المسعودي. د.م.ا
عضوا  د علي كاظم محمد علي المصالوي .ا
عضوا  د حيدر صبري شاكر الخيقاني       .ا
عضوا  د محمد حسين عبدهللا المهداوي .ا
عضوا  د حسين فاضل عبد الشبلي     .ا
د سمير فليح حسن الميالي                 عضوا  .ا
عضوا  وسن شهاب احمد العبيدي               د .ا
د علي عبد الكريم رضا                      عضوا  .ا
عضوا  د علي تركي شاكر الفنداوي .ا
د عدي حاتم عبد الزهرة                     عضوا  .ا
عضوا  د حيدر محمد عبد هللا الكربالئي.ا
د عدي عبيدان سلمان                      عضوا  .ا
د لزهر خلوة                                 عضوا  .ا
عضوا  خالد عباس حسين   د .م.ا
عضوا  علي ذياب محي خلفد .م.ا
عضوا  غانم جويد عيدان السعيديد .م.ا
عضوا  حيدر كاظم خضير البيرمانيد .م.ا
عضوا  نداء حسين فهمي الخزرجي. د.م.ا
م وسن نوري فاضل                        عضوا.ا
عضوا  عبير عبد الرسول محمد التميمي. د.م.ا
د فاطمة ذياب مالود                      عضوا.م.ا
د عمر سالم المحمدي                     عضوا  .م.ا

:ادناهالرابطعبرالبحوثملخصاتترسل
https://forms.gle/jy6LdpYGqpaHg4Mk8

:ادناهالرابطعبرالبحوثترسل
https://forms.gle/QzCmHyfzGzpCjyjm6

ليالدو العلميالمؤتمرنافذة-الكليةموقعزيارةاو
.الثاني
9647902657757: اللجنة التحضيرية➢
9647816602876:     اللجنة العلمية ➢

:شروط المشاركة والنشر✓

:من داخل العراق✓

الف 50أجور المشاركة من دون الحضور والنشر ✓

.دينار عراقي

الف 75أجور المشاركة والحضور من دون النشر ✓

.دينار عراقي

الف دينار 100أجور المشاركة والحضور والنشر ✓

.عراقي

:من خارج العراق✓

.دوالر امريكي50أجور المشاركة من دون النشر ✓

.دوالر امريكي100أجور المشاركة والنشر ✓

.تنشر بحوث المؤتمر بعدد خاص في مجلة الباحث✓

لجنة االستقبال
رئيسا  السعديكاظممجيدصالحد.م.ا
عضوا  د فاضل حسن كطافة الزاملي.م.ا
عضوا  د محمد عبد الرسول جاسم السعيدي.م.ا
عضوا  م محمد حسين ادريس سلمان العوادي.ا
عضوا  م عامر صبار علي محمد ال محمد.ا
عضوا  م سرمد اسد خان محسن كاظم الدعمي.ا
عضوا  د كوثر حسن هندي التميمي.م.ا
عضوا  د محمد مهدي علي الشبري .م.ا
م بيداء محمد عبد راضي الشريفي           عضوا  .ا
عضوا  د ريث زهير عبد االمير الماللي.م.ا
عضوا  د علياء نصرت حسن الربيعي.م.ا
عضوا  جواد محمد عفتان المسعوديد.م
عضوا  اسراء طالب جاسم حمود الصباغ. م
عضوا  ناجي طالب هاشم السعديد.م
د علي فاروق محمود الحبوبي               عضوا  .م
عضوا  د صالح هادي علي السعدي.م
عضوا  ضياء خليل نايل السعيدي. م
عضوا  كاظم علي احمد قاسم الرشدي. م
عضوا  عباس حسين فرج الحسناوي . م
عضوا  م مقداد عبد الرحيم حيدر الموسوي .م
عضوا  م سليمان صباح محسن الكريطي.م
عضوا  م زينب عبد الحميد عبد العزيز عباس .م

https://forms.gle/jy6LdpYGqpaHg4Mk8
https://forms.gle/QzCmHyfzGzpCjyjm6

