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  تحت شعار

  ))بالعلم والمعرفة ترتقي األمم((

  برعاية

  معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  }األديب محمد الحسين األستاذ علي{
  

  ورئاسة

  }األستاذ الدكتور موسى جواد الموسوي{

  رئيس جامعة بغداد
  

  تقيم 
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  بعنوان
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 2011/تشرين األول/12-11للفترة من 
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  رئيساً/عامر محمد علي.د.أ

  إسماعيل طه عبد.د.م.أ

  شروق كاظم سلمان.د.م.أ

  سميرة موسى عبد الرزاق.د.أ

  علي فاتن فخر الدين محمد.م.أ

  مد عبد الرحمنهالة مح.د.م.أ

  كاظم عبد اهللا عطية.د.م.أ

  طه فريح صالح.د.م.أ

  نبأ عبد الحسين حسن.د.م.أ

  ابتسام جواد مهدي.د.م.أ

  منى هادي صالح.د.م

  لقاء موسى فنجان.د.م
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  شاكر مبدر جاسم.د.أ

  سمير خضر ياسين.د.أ

  ليلى احمد عزت.د.م.أ

  صبحي ناصر حسين.د.أ

  ليلى يوسف مصطفى.د.م.أ

  جبار هاشم حبيب.د.م.أ

  عبد الزهرة باقر عبد الرضا.د.م.أ

  عبد الشهيد جاسم عباس.د.م.أ

 كواكب صالح حميد.د.م.أ
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   .أن تتوفر في البحوث المشاركة قواعد البحث العلمي −
أن ال يكون البحث منشوراً أو مقبوالً للنشر أو مقدماً  −

  .إلى إي جهة أخرى سابقاً

  .أن يرتبط البحث بأحد محاور المؤتمر −
  . تخضع البحوث وملخصاتها إلى التقويم −
مع تحميل )  A4(ترسل البحوث مطبوعة على ورق  −

) Word(وباستخدام نظـام  ) CD(البحث على قرص 

  .)12(وبحجم 
تنشر البحوث المشاركة في المؤتمر في كتاب خـاص   −

  .بوقائع المؤتمر
  .أن ال تزيد عدد صفحات البحوث عن عشرين صفحة −

  .15/7/2011آخر موعد الستالم ملخصات البحوث  −
  .25/8/2011البحوث كاملة  آخر موعد الستالم −
 .للجنة حق استبعاد إي بحث من المشاركة −

تتحمل الجامعة نفقات الضـيافة واإلقامـة ويتحمـل     −
  المشارك نفقات السفر من بلده إلى بغداد
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  توجه المراسالت باسم عميد كلية التربية للبنات

  ترسل الملخصات والبحوث على البريد االليكتروني
E-Mail: shurouks@yahoo.com    
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  ......................................اسم المشترك 

  ......................................عنوان البحث 

  ........................................مكان العمل 

  ............................................ية الجنس

  .....................................المرتبة العلمية 

  .......................................عنوان العمل 

  ......................................الهاتف النقال 

  ............................................الفاكس 

  ...................................البريد اإللكتروني 

  .....................................محور المؤتمر 

Registration Form 

  
Title …………………….………… 

Name ……………………………… 

Institution …………………………  

Function …………………………... 

Phone ……………………………… 

Fax ………………………………… 

E-Mail …………………………….. 

Type of Participation ……………… 
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