
 االتحاد الدولي للمبدعين في العراق 
 المؤتمر الدولي السادس للدراسات العلمية واالنسانية

 (  تحفيز الشخصية العلمية من اجل عقل مبدع)تحت شعار 
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 الخطوات اهم على الضوء تسليط -1

 العلوم في الحديثة النهضوية العلمية

 . واالنسانية الصرفة

 واالتجاهات الدراسات اهم رصد -2

 واسهاماتها حدودها وبيان المهمة البحثية

 . والتطبيقية المعرفية

 خدمة في الرقمية التكنولوجيا دور -3

 تنمية في دورها ثم ومن العلوم

 .المجتمعات

 ومعالجة لتنمية ستراتيجية خطط وضع -4

   .االصعدة جميع على السائدة االشكاليات

 واالكاديمية العلمية الساحة رفد -5

 الى الوصول اجل من تطبيقية ببحوث

 . متكامل الكتروني تعليم

 المعرفة مجاالت على االطالع زيادة -6

 . المختلفة العلوم في

 العربية الجامعات تجارب من االفادة -7

 . االلكتروني التعليم ميدان في واالجنبية

 البحوث بنشر الجاد االهتمام -8

 ذات علمية مجالت في المشاركة

 . عالمية مستوعبات

 الصرفة العلوم دراسات محور : اوالا 

 .الزراعية العلوم دراسات محور : ثانياا 

   .التطبيقية العلوم دراسات محور : ثالثاا 

 التكنولوجيا دراسات محور : رابعاا 

 .االلكتروني والتعليم الرقمية

 التربوية الدراسات محور : خامساا 

 . التدريس وطرائق

 البدنية التربية دراسات محور : سادساا 

   .الرياضة وعلوم

 العقائدية الدراسات محور : سابعاا 

   .القرآن وعلوم

 و اللغوية الدراسات محور  : ثامناا 

 .االدبية

 التاريخية الدراسات محور : تاسعاا 

  .والجغرافية

 القانونية الدراسات محور : عاشراا 

 .واالثار السياسية والعلوم

 واالقتصاد االدارة محور :عشر الحادي

 

  العلمي المجمع رئيس معالي برعاية

 ، الحكمة بيت مؤسسة ورئيس العراقي

 للدراسات السادس الدولي المؤتمر يقام

 تحفيز) شعار وتحت واالنسانية العلمية

  (مبدع عقل اجل من العلمية الشخصية

 وجامعة الحكمة بيت مع وبالتعاون

 والجامعة الموصل وجامعة البصرة

 والجامعة الكوفة وجامعة التكنولوجية

 وجامعة األهلية اربد وجامعة العراقية

 وجامعة  المصرية الجديد الوادي

 .الماليزية UKMالـ

 

 مؤتمر كل عتبة في الوقوف عند شك وال

 افضل كونه ، له الكبير الدور نعي ان ،

 لما ، العلمي النشر وسائل من وسيلة

 الطرق عن بها تنفرد خدمات من تقدمه

 لقيمة ضماناا  كونها عن فضالا  االخرى

 . نشره وسرعة البحث

 خلق على هذا مؤتمرنا اهمية وتتركز

 االجتماعية العالقات يدعم بشري تجمع

 على تعود التي ، والعلمية واالقتصادية

 وتوثيق بحثه لجودة بضمان الباحث

 معايير وفق االبحاث واختيار ملكيته

 الثقافية المعرفة حيث من متعددة

 العلوم مجاالت في واسعة وخبرات

 يأتي هذا كل وقبل           .المختلفة

 باإلسهام منا ايماناا  المؤتمر هذا انعقاد

 والتواصل وتنشيطها العلمية الحياة في

 االخرى الثقافات على االنفتاح حركة مع

 مختلف وفي الطاقات كل قدرات وابراز ،

 عالقات بسط على والعمل المجاالت

 المؤسسات مع والتنسيق التعاون

 التي ، المتشابهة االهداف ذات المختلفة

 والعراقي العربي االنسان خدمة في تصب

 Email: info@icshs.asia . خاص بوجه

Phone: +9647816760277 

Website: www.icshs.asia 

 اهداف المؤتمر

 محاور المؤتمر



 االتحاد الدولي للمبدعين في العراق 
 المؤتمر الدولي السادس للدراسات العلمية واالنسانية

 (  تحفيز الشخصية العلمية من اجل عقل مبدع)تحت شعار     

 رئيسا( / جامعة بابل)صفاء عبيد حسين . د.أ

 (جامعة الموصل) زكريا الجمال . د.أ

 (جامعة البصرة (د حيدر عبد الحسن عبود . أ 

 (جامعة صالح الدين(لؤي عبدالقادر علي . د.ا

 (الجامعة األردنية)رناد رافع المومني . د.أ

 (بيت الحكمة)حيدر قاسم مطر التميمي . د.م.أ

 ( جامعة المدينة) ليلى علي فواز . أ

 (الجامعة التكنلوجية)غسان عبد الحسين بالل . د

 (جامعة الوادي الجدي)ماهر عبد الفتاح الشامي . د

 UTHM)جامعة الـ (سالمة مصطفى أدريس . د

 علي أحمد الزبيدي .د

 (رئيس األتحاد الدولي للمبدعين في العراق)

 محمد حسين آل ياسين. د.أ

 (رئيس مجلس امناء بيت الحكمة)

 سعد شاهين حمادي. د.ا 

 (رئيس جامعة البصرة)

 قصي كمال الدين االحمدي . د.أ

 (رئيس جامعة الموصل)

 كامران يونس محمد امين. د.م.أ

 (رئيس جامعة صالح الدين)

 علي صالح حسين الجبوري.د.أ

 (رئيس الجامعة العراقية)

 

( رئاسة المؤتمر)  

( أمانة المؤتمر)  

 جامعة بغداد /رافع صالح فتحي . د.أ

 جامعة البصرة /زكي عبد هللا احمد . د.أ

 جامعة الموصل /منير سالم طه . د.أ

 جامعة صالح الدين /مصطفى صابر العطار. د.أ

 (بيت الحكمة)حيدر قاسم مطر . د.م.أ

 

(اللجنة التنسيقية العليا)  

(اللجنة العلمية)  

 رئيسا( / جامعة بابل)صفاء عبيد حسين . د.أ

 (المعهد التقني الشطرة)موفق الحسناوي . د.أ

 (الجامعة العراقية)خميس عواد زيدان . د.أ

 (جامعة بابل)امل طالب عطية . د.أ

 (جامعة الفرات االوسط)حسام علي محمد  . د.أ 

 (جامعة ديالى)مصطفى هذال خميس . د.أ

 (جامعة بابل)غيداء عبد الحسين بالل . د.أ

 

Prof. Dato’ Ts. Dr. Kamaruzzaman 

Sopian (UKM) 

 (  الجامعة األردنية)رناد رافع المومني . د.أ

 (جامعة الوادي الجديد)د عاطف عبد العزيز .أ

 (جامعة الوادي الجديد)د سعد محمد عبد الغفار.أ

 (جامعة صالح الدين)قادر محمد حسن . د.أ

 (جامعة الموصل)رأفت لؤي حسين . د.أ

 (جامعة الموصل)محمد يونس سليم العالف . د.أ

 (جامعة الموصل)احمد حامد احمد السويدي . د.أ

 (جامعة بغداد)طالل خليفة سلمان العبيدي . د.أ

Assoc. Prof. Dr. Roslee Rajikan 

(UKM)  

جامعة صالح )كاوان اسماعيل ابراهيم . د.م.أ

 (الدين

 (جامعة صالح الدين)ادريس قادر حمد امين . د.م.أ

 (جامعة الموصل)علي غانم سعد هللا . د.م.أ 

 (جامعة االنبار)علي محمد رجة  . د.م.أ

 (جامعة المثنى)فؤاد  رزاق عبد الحسين . د.م.أ

 (جامعة الموصل)فاتن غانم فتحي  . د.م.أ

 (الجامعة المستنصرية)سهيلة عبد الزهرة . د.م.أ

 (جامعة بغداد)حسين صباح جابر . د.م.ا

 (جامعة تكريت)اروى حسين محمد . د.م.ا
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 (جامعة بابل)عقيل حسين جاسم . د.م.أ

 (تربية االنبار)ناظم حمد خلف  . د

 (تربية الموصل)زياد طارق محمد . د.م

 (تربية بابل)حيدر كاظم مولى . د.م

 (تربية بابل)صالح محمد صالح . د.م

 (الجامعة التكنلوجية)ليث اياد سلمان . د.م

 (جامعة بابل)ضياء بهيج رؤوف . د

 (جامعة الفرات األوسط)قصي احمد صبحي . د.م

 (جامعة صالح الدين)فيان فاروق محمد . د

 (جامعة المدينة)قاسم يوسف خليفة . د

 (جامعة المدينة)عدنان علي يعقوب . د

 (جامعة بابل)حسنين يعرب محمد . د

 (المعهد التقني الناصرية)علي خلف الجبوري . م

 (بيت الحكمة)مهند عبد الحسن جالب . م

 (جامعة البصرة)فرقد مرتضى الموسوي . م

 (كلية بغداد للعلوم الطبية)محمد القاسم دلف . م.م

 (وزارة التخطيط)هناء صالح احمد . م.م

 (جامعة صالح الدين)هوشمند رفيق ابراهيم 

 (جامعة الفرات األوسط)علي حسن علي . د.م.أ

 (جامعة الموصل)ابي ابراهيم حسين . د.م.أ

 (جامعة الموصل)محمد علي محمد عفين . د.م.أ

 (جامعة الموصل)ازهار طالل صفاوي . د.م.أ 

 (جامعة الموصل)ياسمين عبد الكريم . د.م.أ

 (جامعة الموصل)هيام عادل الطائي . د.م.أ

 (جامعة الموصل)رواء بطرس بولص . د.م.أ

 (جامعة بابل)زيد علي حسين . د.م.أ

 (جامعة أربد األهلية)اسامة حسن عايش صالح . د

 (بيت الحكمة)بالل كاظم حيدر الجوادي . د 

 (جامعة بابل)زهراء عباس هادي . د

 (جامعة المدينة)عماد حسين فران . د

 (جامعة المدينة)وائل محمد عطار . د

 

 

(اللجنة التحضيرية)  

 رئيسا( / جامعة بغداد)حنان حسن مجيد . د.أ

 (الجامعة العراقية)موفق شياع علوان . د.أ

 (تربية محافظة النجف)سالم كناوي عباس . د.م.أ

 

 

 رئيسا( / جامعة بغداد)عراق طارق عباس . د

 (الكلية التربوية المفتوحة بابل)سامرة فاضل . د

 (مديرية تربية بابل)ايام مشهد كاظم . د.م

 (تربية االنبار)ناجي حمد خلف . م.م

 (األتحاد الدولي للمبدعين)محمد عبد الزهرة كاظم 

 (األتحاد الدولي للمبدعين)شمس ليث نفال   

 

 لجنة االستقبال والتشريفات 

(اللجنة االعالمية)  

 رئيسا( الجامعة العراقية)مالك عبدالرزاق جبار. د.أم

 (جامعة صالح الدين)هه ردە وان محمود . م.أ

 (جامعة صالح الدين)هوشيار مظفر علي . د

 (جامعة بابل)عقيل زغير عبيس . د

 (المعهد التقني الناصرية)زغير ثجيل  علي 

 (  بيت الحكمة)مظفر عبيد الربيعي 

 (جامعة بابل)رأفت المدفعي 

 (األتحاد الدولي للمبدعين)زينب صافي عباس 

 

(ملحق)اللجنة العلمية   
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   .المحددة والمواعيد المؤتمر بمحاور االلتزام •

 البحث بكتابة الباحث يلتزم للنشر البحث قبول عند•

 .فيها النشر قُبل التي المجلة شروط حسب

 الرسمي الموقع عبر الكترونياا  البحوث ُترسل•

                   /http://icshs.asiaللمؤتمر

 :للمؤتمر الرسمي االلكتروني الموقع عبر او 

scientific@icshs.asia          ( علمي)  

humanitarian@icshs.asia (انساني)   

 في مقدما أو مقبوال أو منشورا البحث يكون ال أن•

 .اخرى جهة أو مجلة أي

 البحث قواعد المرسلة البحوث في تتوفر أن•

   .الرصين العلمي

 العربية باللغتين ملخص البحثية الورقة مع يرفق•

   .واالنكليزية

 وبنوع  Wordملف بصيغة البحث ُيقّدم أن يجب•

 وللغة  Simplified Arabic العربية للغة خط

 خط حجم Times New Romans اإلنكليزية

 الصفحات ترقيم ويكون (1) اسطر وتباعد (12)

   .الصفحة وسط أسفل في

 أسماء على Word  الـ ملف يحوي ان يجب•

 االلكتروني وبريدهم أنتسابهم وجهة الباحثين

  عن البحث صفحات عدد اليزيد وان الرسمي

 صفحة (15) و االنساني للبحث صفحة (25)

 جميع .واحدة صفحة والملخص العلمي للبحث

 العلمية اللجنة قبل من للتحكيم تخضع االبحاث

 أو الحذف أو للتعديل البحث اعادة حق ولها

 .المتبع العلمي المنهج مع يتوافق وبما االختزال

 2021 /11 /25 يوم الملخصات استالم•

 2021 /12 /25 كاملة البحوث استالم•

 25/1/2022 كاملةا  البحوث الستالم موعد آخر•

  المصادف الثالثاء يوم في المؤتمر انعقاد موعد•

 صباحا العاشرة الساعة تمام وفي 2022 /15/3

 الكبرى القاعة في

 الوزراء مجلس – الحكمة بيت لمؤسسة 

 

 

 

 

 أجور المشاركة والنشر

 الف 75  الوقائع نشر مع المؤتمر في المشاركة -1

 .عراقي دينار

  التكنلوجية والجامعة الحكمة بيت مجالت في النشر -2

 .عراقي دينار الف 100 البصرة وجامعة

 150 أربيل /الدين صالح جامعة مجالت في النشر -3

 .عراقي دينار الف

  Scopus  مجالت في النشر -4

-Lecture Notes in Networks and Systems 

410$ 

- IEEE Proceeding 400$ 

   ISI Clarvtiaeالنشر في مجالت  -5

- International Journal of Botany Studies 

400$ 

- ASEAN Journal of Psychiatry 430$ 

- Annals of Medical and Health Sciences 

Research 430$ 

- Advances in Pharmacology and 

Pharmacy 270$ 

- Chemical Methodologies 400$ 

- Annals of Medical and Health Sciences 

Research 430 $ 

- SPORT TK-Revista EuroAmericana de 

Ciencias del Deporte 470$ 

 

 

 شروط النشر

 مواعيد مهمة

 

 

Email: info@icshs.asia                             Website: www.icshs.asia 

 


