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����ــــــــــــــ�رة ا
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  � ــــــــــــــ�ور ا
����ــــــــــــــــ��


	�  انطالقا من المحور ��للبحث    )ا
��أة ��ر�� و�����  (  ا
  -:في المحاور اآلتية 

1- � ! �"
 ا
��!ر ا
$#��� وا
  المرأة وتوليها المناصب القيادية  �

 المرأة في الدستور  �

    المرأة وحقوقها التشريعية �

2- 
 ��!ر ا
'&$�ا
  المرأة والصحة النفسية �

 المرأة والعنف �

 المرأة وتطوير القدرات الذاتية على المواجهة �

 ا
��!ر ا-/���.� وا-,�+�دي  -3
  )الجندر(المرأة والنوع االجتماعي  �

 المرأة والتنمية االجتماعية واالقتصادية �

 المرأة ومنظمات المجتمع المدني  �

 ا
��!ر ا
+�� وا2ُ ��ي  -4
  لتوعية الصحيةالمرأة وا �

 المرأة واأللتزامات األُ سرية �

 المرأة والبيئة �

5- ���"4
 ا
��!ر ا
 المرأة والديمقراطية �

 المرأة واألعالم �

  المرأة والعولمة �

6-  ����!6��
 ا
��!ر ا
  المرأة وتكنلوجيا المعلومات  �

 المرأة والتعليم االلكتروني  �

  المرأة واالنترنيت �

  ـ�ــــا
9#8ــــــــ� ا
�'�7ـــ 
  :المؤتمررئيس 

  عامر محمد علي. د.أ: جامعة بغداد/عميد كلية التربية للبنات �

  :نائب رئيس اللجنة التحضيرية

          مناهل احمد النواس. م.أمعاون العميد للشؤون العلمية   �

  :رئيس اللجنة التحضيرية

  اسماعيل طه الدليمي. د.م.أمعاون العميد للشؤون االدارية   �

  :لمؤتمررئيس اللجنة التنفيذية ل

اثمار شاكر . د: كلية التربية للبنات/وحدة بحوث المرأة رئيس  �
  مجيد

  بشرى حسين علي. د :عضو اللجنة التنفيذية

  زينب عبد الحسين. د :مقرر اللجنة التنفيذية

  � ــــــــــــ>اف ا
����ــــــــــأه

بلورة رؤية مستقبلية حول النهوض بواقع المرأة العراقية في 
  :من خالل ... تعرف على العقبات التي تحول دون ذلكوال المجتمع

  .تعريف المجتمع الدولي بواقع المرأة في العراق من منظور أكاديمي - 1

توضيح أهمية دور المرأة في إعادة بناء الدولة والمجتمع من  -2
  .مشاركتها  في صنع القرار خالل

ناصب القيادية األخذ بالمفاهيم التنموية للمرأة ألمكانية توليها الم -3
  .أساس القدرة والكفاءة على

  .تسليط الضوء على حقوق وواجبات المرأة وفق التشريعات القانونية - 4

  وضع برامج توعوية لتطوير القدرة الذاتية لدى المرأة العراقية -5
  .لمواجهة صعوبات الحياة للحفاظ على صحتها النفسية

  . ة االجتماعية واالقتصاديةالتأكيد على دور المرأة في تحقيق التنمي - 6

التأكيد على أهمية دور المرأة في األسرة العراقية ومساعدتها  -7
  . بالتزاماتها األسرية لاليفاء

  .التوجيه للبرامج الخاصة بالتوعية الصحية للمرأة العراقية -8

  .تحديد سبل التمكين االقتصادي للمرأة العراقية -9

  .بناء والتحول الديمقراطيبيان أهمية دور المرأة في ال -10

 .توضيح أهمية المؤسسات االعالمية في تفعيل دور المرأة العراقية - 11

   .العولمة وتأثيراتها على دور المرأة في المجتمع -12
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                                                        عضواً/ عباس محمد          . د -4

عضواً                                                          / علياء قاسم         . م.م -5

'=
        :�ت ـــــــــ� وا
�!A#ـــــــــ�ن ا
?���ـــــــــ� ا
<#ـــــــــ
                                                                                ساً رئي/ شروق كاظم           . د -1

  عضواً/ ابتسام جواد           . د -2

  عن االستراتيجية االعالمية/ سهام الشجيري       . د -3

'=6
                                 :                                               � ـــــــــ� ا
4"��#ـــــــــا
رئيساً                                                              / سناء وتوت          -1

عضواًً                                                              / مضر اآللوسي       -2

  عضواً     / عمار حاتم            -3

'=
  : � ـــــــــ� ا
$���Dر�ـــــــــ
  سالمة محمد ناجي .مدير.م -1

  بان شريف -2

'=
:                                                                        � ـــــــــ� ا�2'#ـــــــــ� ا
����Eـــــــــ
  رئيساً/ محمد كاظم خلف.د -1

 عضواً/ خالد حامد نايف   -2

  عضواً/ عبد الرزاق محمدعمر -3


�ـــــ��64�>
  و ا
>واFـــــ� ا
�D!�#ـــ� �ـــــ�ن ا
��ا,ــ� ا


�ــــــ�ن�>
 ا

السيدة سميرة الموسوي رئيس لجنة األسرة والمرأة  •
  والطفولة في مجلس النواب العراقي 

الدكتور عالء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس  •
  النواب العراقي 

بلقيس كولي عضو لجنة التربية والتعليم في الدكتورة  •
  مجلس النواب العراقي

  السيدة صفية السهيل عضو في مجلس النواب العراقي

  رI6=� ���F ا
!زراء

مدير عام المركز /السيد علي عبد العزيز مرزه الياسري  •
  مجلس األمن الوطني /الوطني للتخطيط المشترك

 �
��
  ا
��J#6 ا

مستشار وزارة التعليم / ر النعيمي الدكتور صالح عبد القاد •
  العالي والبحث العلمي 

وزارة التعليم / الخبير األقدم / الدكتور عبد المجيد حمزة  •
  العالي والبحث العلمي 

/ أمين مجلس جامعة بغداد /الدكتور باسم ابراهيم العبدلي  •
 مدير مكتب رئيس جامعة بغداد

 �����
  �Mوط ا
<�!ث ا
�	�رآ� �� ا

يكون قد سبق نشره او المشاركة فيه في مؤتمر آخر  أن ال   -
.                                                                                                                علمية  او قبل للنشر في مجالت

  .أن يراعى في كتابة البحث قواعد المنهج العلمي    -

  ).A4(صفحة من حجم ) 30(أن ال تزيد صفحات البحث عن    -

 7-  J#6��
 ��!ر ا
��E#� وا
  المرأة واألصالح التربوي  �

 المرأة والتعليم الجامعي  �

 المرأة واألمية  �

 ا
��!ر ا�2'�  -8
  المرأة واألمن األنساني  �

 المرأة وأمن الدولة  �

 المرأة واألمن األسري �

  ـــــ�
=ـــــــــــ�ن ا
����ـــــــــــ

'=6
  : � ـــــــــ� ا
��6#ـــــــــا
  رئيساً  / شروق كاظم       .د -1

  عضواً/ لمياء ياسين          . د -2

  عضواً / ماجدة عبد اآلله   .د -3

  عضواً  / شذى كاظم      . م.أ -4

'=
  :� ـــــــــ�ت ا
���ـــــــــ� ا
�P,ـــــــــ
  اًرئيس/ ياسين محمد          . د -1

  عضواً / ابتسام جواد       .د -2

  عضواً/ كواكب صالح         . د -3

  عضواً     / ايمان علي هادي   . م.م -4

'=
  :Q ـــــــــ� ا
�'$#ـــــــــ
  رئيساً / مها مازن       .د -1

'=6

#ـــــــــا��
  :� ـــــــــ� ا
  رئيساً/ هناء القريشي      . م.م -1

  عضواً/     سعاد راضي. م.م -2

'=
  )ا
��أة ��ر�� و�����( � ـــــــــ!ر ا
�F#$ـــــــــ� ا
��ـــــــــ
  رئيساً/ ابتسام ثابت           . د -1

  عضواً/ زينب عبد الحسين   . د -2

  عضواً/ شهرزاد توفيق       . د -3

  عضواً/ اسراء شريف        . د -4

'=
                                                                         :      �ت ـــــــــ� ا
�	��&ـــــــــ
  رئيساً  / طارق محمد  . م.م -1

  عضواً  / اسراء حسن        -2

  عضواً   / اسعد حميد          -3

'=
  :!ب ـــــــــS ا
���ـــــــــR .6ـــــــــJ ا
<�ا�ـــــــــ� �+�#ـــــــــ
  رئيساً / دي             منى ها. د  -1

  عضواً             /  وفاء محمد                 -2

  :       الموقع والبريد االلكتروني الخاص بالمؤتمر 

  سعد عبد الكريم. مبرمج 

'=
:                                                                            Pم ـــــــــ� ا2.ـــــــــ
  رئيساً  / سهام الشجيري      . د -1

عضواً                                                            / صفد حسام            . د -2

عضواً                                                             / روناك توفيق         . د -3
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  �ـــــــــــاV,�� �تــــــــــــــ &"

اإلقامة ألربع ليالي واإلعاشة السفر و  نتحمل كافة نفقات -
  .والتنقل داخل العراق طيلة فترة المؤتمر 

Dــــــــــ�ن إ �"ـــــــــــ�����
  �ــــــــــــ�د ا
  

  حد فنادق الدرجة االولىأ/بغداد

تPـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
��ا�  
 - كلية التربية للبنات /لمراسالت ترسل الى وحدة بحوث المرأةا

  جامعة بغداد
E-mail: womenresearches@gmail.com  

  .اللغة االنكليزيةيكتب البحث باللغة العربية او    - 

  .تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي   -

وترسل نسخة  )IB 14( يكتب البحث متوافقاً مع نظام الـ    -
  .بالبريد االلكتروني

وال   2010/   1/   15ترسل الملخصات في موعد أقصاه     -
  يتجاوز الملخص

 Simplified( نوع  ) A4(كلمة مطبوع على ورق   )200(    
Arabic(   م  2010/  1/   27وان تصاللبحوث في موعد اقصاه  

  .للجنة المؤتمر إستبعاد أي بحث من دون ذكر االسباب    -

 .ينشر البحث في وقائع المؤتمر في كتاب مطبوع   -

                  

#������א����������وמ�א��&%"�����������א$�#��و�"���א������������������"����������א��� �
������������و��א�(������������دאد�א�)�د��������������������� �

Index:  www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
Reviews FORM 

http://www.arabpsynet.com/review/RevForm.htm 
 

 26!�د  - 2010  �ـــ�ء
 "3/ 102/�/��0 -�/ا�.� -, ا�+ات ... ا�)'�& ا�%$#"

  !>� ا�';�ن ا�'اه80  .د .أ: ا56'ف
�ر��، د���/ رو��  -ا�	� ا�����  

abd.s.ibrahim@gmail.com - ar.i@laposte.net - arabpsynet@gmail.com 
  AB  31 – 03  - 2010' أ�# �.>/ل ا?<�ث 

 

 27!�د  - 2010 ر�0,
"&!�F�ا�� G$8 ا��H!  (ن ا��IJا� ,K�0 و واFH(ا� ����L' ا6)' M�&�'." 

 ا�6'ب -ا�'��ط – !>�ا��OH� P'1ج .أ: ا56'ف
��ذ ��� ا����    ا"! ب  -أ

abdelkrimbelhaj@yahoo.fr - arabpsynet@gmail.com 
 AB  28 – 04  -2010' أ�# �.>/ل ا?<�ث 

 

T0U 2010 -  28!�د 
"&I$ج ا��V()�دة... ا���0 -I$J ت�XXY لVA Z- �0H<.�I- رؤ��." 

  ���A ا�$\'اJ& . د  .أ: ا56'ف
��ذ ��� ا����  �$  -#�	�   -أ

fakhrany61@hotmail.com - fakhrany@maktoob.com - arabpsynet@gmail.com 
 AB  30 – 06 – 2010' أ�# �.>/ل ا?<�ث 

 

Tـــ�'A 2010 –  29!�د 
   -Z -_زق ا��.�0H إ� `���ت ا��_0U#…ا�10I/�/��0 ا�)'��0 

 ,c�U0 إ�'اه80 ا��X. د.أ: : 56'فا
��ذ ��� ا���� (��)' ا&��م  ا� ��ض، ا��)�د�' –أ

drssanie@hotmail.com - arabpsynet@gmail.com 
 2010 – 07 – 30  <�ث AB' أ�# �.>/ل ا?

 
 30!�د  - 2011  �ـــ�ء

&-V2d�'(اث ا�eا� f �0I$م ا��/H(ا� 
�i0 ا��hي. د: ا56'ف /j �Fk 

 34ة، ا��)�د�' -أ1$��0 ا�	� ا����� /����. ا-�,
drjundi@gmail.com - arabpsynet@gmail.com 

 AB  30 – 09 – 2010' أ�# �.>/ل ا?<�ث 
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