
 
 

 تشعاَح ٍعاىٍ وصَش اىرعيٌُ اىعاىٍ واىثحس اىعيٍَ 

 األستاذ الدكتور
 السهيل  عبدالوهاب عبود  قصي 

 وتاششاف اىغُذ سئُظ جاٍعح اىحَذاُّح

 األعرار اىذمرىس

 االعشجٍ هاشٌ عقُـو َحًُ 

 وذحد شعاس

 طريقنا الى الرقي والتقدمطيافنا  أ
 تقيم جامعة الحمدانية

 (الطيف العراقيجامعة  ) 
 ول  للدراساتمؤتمرها العلمي الدولي األ

 االنسانية الصرفة و

 2022 لثانيتشرين ا 22 -20ة مدلل

 

 
 

 ٍحاوس اىَؤذَش
 

 ح ــذٍـٍ خــٍ فــشافـغـاسَخٍ واىجـــحس اىرـاىث

 .طـــخطُــح و اىرـــَُْـاىر

 ـحاضـــىً اىشَـيـعح وـــذُّــح اىثـــشتُــاىر . 

 ح.ــاىرطثُقُ اءـــــــضَــاىفُو ُاخـاىشَاضو اىحاعىب 

 َح ــح واألدب )اىيغـــشج فٍ اىيغــاصـا ٍعــــقضا

 ح(.ـــضَـنيُـح االّـــــح & اىيغـــــاىعشتُ

 ح.ــَاعُــح و االجرـــفغُـح و اىْـــىَـشتــاىعيىً اىر 

 ش االداسٌ ــنـاىفٍ ـشج فــعاصـاخ اىَــجاهــاالذ

 . ش ـــطىَــراىدوسها فٍ و

 ح.ـح فٍ اىَحاعثـــــاخ اىحذَصـجاهــاالذ 

 

 شروط المشاركة

اُ ذنىُ اىثحىز  غُش ٍْشىسج عاتقا او  -1

 ٍقثىىح ىيْشش.

 . ٍحنَُِ ىرقَُُها عيًعشض اىثحىز ذ   -2

 ح.ـــيغرُِ اىعشتُح واالّنيُضَىذقثو اىثحىز تا -3

َرحَو اىَؤذَش اجىس اىغنِ واالقاٍح  -4

 ىثاحس واحذ فقط.

 

 سعىً اىَشاسمح تاىَؤذَش

 
 ىيَشاسمح تاىثحس  أىف دَْاس 100

 ٍع اإلقاٍح  ىيحضىس تذوُ تحس أىف دَْاس 100

 أىف دَْاس ىيحضىس تذوُ إقاٍح  50 
 

 وـــستٍُـذَْــــح أ نىُ فٍـرـاىغنِ واالقاٍح ع
جَُع اىثحىز اىَقثىىح عىف ذْشش فٍ ٍجيح 

وَرحَو اىثاحس أجىس اىْشش فٍ اىَجيح ٍع  نَحٍح

 %50خصٌ 
 

 ٍىاعُذ ٍهَح 
 

 2019/ 1/7  ىزاىثحاخ اخـش ٍىعذ العرالً ٍيخص. 

 7/2019 /20ـىه اخرُاس اىَيخصاخ و االشعاس تاىق. 

 ٓ25/9/2019 اعرالً اىثحىز ماٍيح فٍ ٍىعذ اقصا. 

 2019/ 10/  1   َرٌ االخطاس تقثىه اىثحس. 

 2019/  11 / 21-20  ٍىعذ اقاٍح اىَؤذَش 
 

 اىثشَذ االىنرشوٍّ ىيَؤذَش
 

 ىً اىصشفحذخصصاخ اىعي

alhamdaniya.scientific@gmail.com 

 

 اىرخصصاخ االّغاُّح
alhamdaniya.Humanitarian@gmail.com 

 

 ىَحاعثحاالداسج وا

alhamdaniya.management@gmail.com 

 

 +9647738496191 -هاذف:

          9647515279048 



 

 اىَراتعح واىرْغُق
 

 ٍـيـشٌ عـــثــــٍ صــاّــه  .د.أ

 ـــةَذ سجــــٌ ٍحـاعـج  ..ً.دأ

 ّـىسط َـىّـظ عــْــاد  ..ً.دأ

 

 
 

 ّثزج عِ اىجاٍعح
 

 23/2/2014ذاعغد جاٍعح اىحَذاُّح عاً 

ذضٌ ميُرٍ االداسج واالقرصاد وميُح اىرشتُح و

 وذقع اتُْرها فٍ قضاء اىحَذاُّح تغهو ُّْىي

.ذراىف ميُح اىرشتُح ٍِ ذغعح اقغاً عيَُح 

هٍ عيىً اىحاعىب واىفُضَاء واىشَاضُاخ 

واىيغح اىعشتُح و اىيغح االّنيُضَح و اىرشتُح 

اىثذُّح و عيىً اىشَاضـح واىراسَخ واىجغشافُح 

ُح ذضٌ ميوو اىعيىً اىرشتىَح واىْفغُح 

إداسج األعَاه  االداسج و االقرصاد قغٍَ

 واىَحاعثح.

 

 
 للجنة العلميةا

 سئُغا             ًـفـطـصـخضعو َاعُِ ٍ .د.ا

 ا  عضى            ذـُــُِ سشــغــٌ حــاظـــّ .ا.د

 عضىا            ـذهللا اسك عثــاض ٍثــسَد. ً.ا.

 عضىا             اُــعــْــضج مـَــذ حـَـحـا.د. ٍ

 عضىا               ــَُـــشعـاٍـش تـــاهـش أع ا.د.

 عضىا              اطـــُـشٌ هـنـو شـُـيـخأ.د. 

 عضىا              شطـطـــىسٌ تــــاه ّــاٍ.د. ا

 عضىا             ةــذ سجــَــحــٌ ٍـاعـا.ً.د. ج

 عضىا            اطـثـٍ عــيــذ عــَــحـا.ً.د. ٍ

 عضىا       ٌ      ــــشَـو مـــَذ داخـــٍحا.ً.د. 

 عضىا              عــْــادّـىسط َـىّـظ ا.ً.د. 

 عضىا            فــىعــش َــضــاء خــْــا.ً. ع
 

 
 

 أهذاف اىَؤذَش

 

مد جسور العلم والمعرفة بين الجامعات العراقية  -1
من جهه والجامعات العربية والعالمية من جهة 

 .أخرى
العلمي في اإلطالع على آخر مستجدات البحث  -2

 .محاور المؤتمر السبعة
بالبحث العلمي وتطوير المعرفة التي اإلرتقاء  -3

 .تخدم الجامعة والمجتمع
طالع على تبادل الخبرات العلمية بين الباحثين واإل -4

 .مجاالت المعرفة الحديثة

 

 

 اللجنة التحضيرية
 

 ُغاـسئ           ىًــعــاً ّــْــهــظ تـُـا.د. اّ

 عضىا            ٍـيـشٌ عـــثـــٍ صــاّــه.د. ا

 عضىا             ىــو سشـــصــُـزي فـا.ً.د. ش

 عضىا             ا.ً.د. ىثًْ سَاض عثذ اىَجُذ

 عضىا               حَذـش ٍـاتـىسٌ صـــّأ.ً.د. 

 عضىا             شـٍ صمـيـاس عــقــفــً.د. رو اى

 عضىا              ًـىعـادٌ ٍـاُ هــذّــً.د. ع

 عضىا             طفًـف ٍصـشَـً.د. حنَد ش

 عضىا             ىدـَـحـاُ ٍـحشـش فــً.د. تشُ

 عضىا             ذــَــحـٌ ٍـاىـة عـــىمـً.د. م

 عضىا              شــضــِ خـُــغــاىل حـً.د. ٍ

 عضىا              اُـَــيـاصً عـع حـــُــً.د. ست

 عضىا              ذـَـِ احـُــغــٍ حــيــً.د. ع

 عضىا              شـــٍ صمـــيـــع عــــُــً.د. ست

 عضىا              اطـــُــش اىـــثــْــٍ قـيـً.د.ع

 عضىا              صــاىــَذ خـــا احــشَــً.د. ش
 

 


