
 

 

 
 

سوم المشاركة بالمؤتمرر  
 .ا  دوالر (55الحضور بدون بحث ) .1
  .( دوالر155الحضور بدون بحث مع االقامة ) .2
 .( دوالرا  155اقامة )الحضور ببحث و .3
 داخلً/ مدرب  جودة شهادة مدققلمنح  تدرٌبٌةال دورةال  .4

 .دوالر (255)( معتمد من شركة ارٌكا ) اجتٌاز
( 55التدرٌبٌة) دورةالاالقامة والضٌافة للمشاركٌن فً  .5

  ا .دوالر
 واالقامة ستكون فً مدٌنة اربٌل . السكن .6
ٌكون التعامل المالً عن طرٌق مصرف الطٌف االسالمً  .7

 حصرا .
 

 
 

 التسجٌل االلكترونً
1- alhamdaniya.humanitarian@gmail.com 

   -هاتف:
49904704770 
57757825113 

ويمكن التسجيل عبر رابط المؤتمر على موقع جامعة  
 الحمدانية

 

 

 

 نبذة عن الجامعة 
 

وتضتتتتتتم كلٌتتتتتتتً  2514تأسستتتتتتة جامعتتتتتتة الحمدانٌتتتتتتة عتتتتتتام 
االدارة واالقتصتتتتاد وكلٌتتتتة التربٌتتتتة وتيتتتتع ابنٌتهتتتتا فتتتتً ستتتتهل 
نٌنتتتتور ماتتتترن الحمدانٌتتتتة  .تتتتتتالف كلٌتتتتة التربٌتتتتة متتتتن تستتتتعة 
اقستتتام علمٌتتتة هتتتً علتتتوم الحاستتتوب والرٌاضتتتٌاة والاٌزٌتتتا  
واللغتتتتة العربٌتتتتة واللغتتتتة االنكلٌزٌتتتتة والتربٌتتتتة البدنٌتتتتة وعلتتتتوم 

الجغرافٌتتتتة وعلتتتتوم التربوٌتتتتة والناستتتتٌة والرٌاضتتتتة والتتتتتارٌ  
وتضتتتتم كلٌتتتتة االدارة واالقتصتتتتاد قستتتتمٌن همتتتتا: ادارة االعمتتتتال 

والمحاسبة .
 

 محاور المؤتمر 
 ماذج تصنٌف مختارة فً التعلٌم العالً.ن .1
 الجامعاة العراقٌة .برامج التعلٌم االكادٌمً فً  .2
 جودة البنى التحتٌة فً الجامعاة. .3
واالعتماد ادارة منهجٌة جودة التعلٌم العالً  .4

 .االكادٌمً
 . سون العمل والتعلٌم العالً .5
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

التعميم العالي والبحث العمميالسيج وزير برعاية   
السهيل عبجالوهاب االستاذ الجكتور قصي  

 وباشراف السيج رئيس جامعة الحمجانية 
 االستاذ الجكتور عقيل يحيى هاشم االعرجي 

 وتحت شعار 
ججيجال عراقال بناءل ضمانةجودة التعميم العالي   

تقيم جامعة الحمجانية بالتعاون مع الجامعة المبنانية 
 الفرنسية  مؤتمرها

 الجولي الثاني في ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي 
0202 /نيسان/ 51-51لممجة   
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لجنة العلمٌةال  
 ة االسم اللجنة
 1 خزعل ٌاسٌن مصطاى ا.د. رئٌسا  
 2 أ.د. جمال أسد مزعل عضوا  
 3 ا.د.جاسم دمحم رجب عضوا  
 4 ا.د.  آمال نوري بطرس عضوا  
 5 ا.د.  دمحم حمزة كنعان عضوا  
 6 ا.د. خلٌل شكري هٌاس عضوا
 7 رٌاض مبارك عبدهللا ا.م.د. عضوا  
 8 دمحمأ.م.د. امٌن صالح  عضوا  
 9 عباس علً ا.م.د. دمحم عضوا  
 15 ا.م.د. دمحم داخل كرٌم عضوا  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 مواعٌد مهمة
 .1/3/2525اخر موعد لتسلٌم البحوث   -1
 .1/4/2525 االشعار بيبول البحث وارسال الدعوة -2
 .16/4/2525-15موعد اقامة المؤتمر  -3
المؤتمر فً الجامعة اللبنانٌة الارنسٌة فً  ستيام فعالٌاة -4

 مدٌنة اربٌل .
 
 

 
 

 

 

 

 اللجنة المركزٌة
 ة االسم اللجنة
 1 ا.د. انٌس بهنام نعوم رئٌسا  
 2 ا.د. خزعل ٌاسٌن مصطاى عضوا  
 3 ا.د. هانً صبري علً عضوا  
 4 ا.د. ناظم حسن رشٌد عضوا  
 5 ا.م.د. رٌاض مبارك عبدهللا عضوا  
 6 ا.م.د. نورس ٌونس عناد عضوا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط المشاركة
 توفً البحث الشروط العلمٌة المطلوبة .سان ٌس .1
 ان ٌيع موضوعه ضمن محاور المؤتمر . .2
 ٌخضع جمٌع البحوث لالستالل والتيوٌم العلمً. .3
 Simplified  وبخط   wordتكتب البحوث بنظام  .4

Arabic. 

كتاب خاص تنشر البحوث الميبولة ضمن  .5
 .بالمؤتمر

 
 

 

 

لجنة التحضٌرٌةال  
 ة االسم اللجنة
 1 ا.د. هانً صبري علً رئٌسا  
رشو لم.د. شذر فٌصا. عضوا    3 
 4 ا.م.د. بكر عبدهللا خورشٌد عضوا  
 5 د.علً حسٌن احمد عضوا  
 6 د.ربٌع علً زكر عضوا  
 7 م.هشٌار عبدالرحمن صالح عضوا  
ٌاسٌنم.الهام تحسٌن  عضوا    8 
 9 م. سنا  خضر ٌوسف عضوا  
 15 م. فدا  نوئٌل عبد االحد عضوا  
 11 م. نوفل علً السلمان عضوا  
 12 م.م دمحم عال  الدٌن احمد عضوأ
 13 م.م احمد عزمً مصطاى عضوا
 14 م.م دمحم قاسم احمد عضوا

 

 


