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 Schwlar…worldwide ومؤسسة  السودان،   – والطبية  الهندسية  العلوم  أكاديمية  يسر 
العالمية والمهتمة بالشأن األكاديمي حول العالم بدعوتكم لالشتراك في مؤتمرها الدولي االول 
تقديم  عبر  العالم  دول  مختلف  من  واألكاديميين  الباحثين  من  كبيرة  مجموعة  سيضم  والذي 
الطبيعية  للعلوم  األول  الدولي  للمؤتمر  العمل  وأوراق  البحوث  ومشاريع  المنجزة  البحوث 
واالنسانية واالجتماعية )NHSS-2019(، والذي سيعقد بالتعاون مع اكاديمية العلوم الهندسية 

والطبية – السودان، للفترة من   9-8/ فبراير- شباط/ 2019م.

يهدف مؤتمر )NHSS-2019(  إلى:
العالم،  حول  العليا  الدراسات  وطلبة  والباحثين  لألكاديميين  عالمية  علمية  منصة  توفير   -1

وتكون هذه المنصة متخصصة كل حسب تخصصها العام.
2- االجتماع في مكان واحد لغرض تبادل المساهمات العلمية والبحثية والمواضيع المتخصصة 

مع الخبراء المتخصصين في المشهد االكاديمي عبر طاولة مستديرة واحدة
3- اختزال الحدود الفاصلة بين دول العالم انطالقاً من دول شرق آسيا والصين مروراً بالشرق 
الشرق  باحثي  بين  ما  االلتقاء  نقطة  اسطنبول  لتكون  وامريكا  اوروبا  الى  وصوالً  االوسط 

والغرب.

اكاديمية العلوم الهندسية والطبية - السودان
Schwlar…worldwide India

إلى/ األكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات من مختلف دول العالم...

مؤتــمر اسطنبــول الدولـــي
)NHSS-2019( للعلوم الطبيعية واالنسانية واالجتماعية

برعاية اكاديمية العلوم الهندسية والطبية - السودان

ديباجة المؤتمر

اهداف المؤتمر

الجهة المنظمة
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4- خلق بيئة علمية من شأنها ان تكون منصة لعرض االبتكارات وبراءات االختراع العلمية من 
جانب، وعرض آخر ما توصل اليه العلماء والباحثين والمبتكرين في مجال التدريس االكاديمي 

وطرق التدريس الحديثة.
5- االطالع على احدث الموضوعات واالبحاث العلمية والتخصصات المشاركة في المؤتمر من 

مختلف الجامعات العالمية.
6- اشراك الطاقات الشبابية من طلبة الدراسات العليا عبر تعزيز القيم البحثية واالبداعية عندهم، 
لتعزيز الثقة بالنفس وتنمية روح المنافسة واالبتكار، وتشجيع العمل الجماعي كفريق واحد من اجل 

ان ازالة جميع الحدود الجغرافية.
7- أن الهدف الرئيس  )NHSS-2019(هو منح الفرصة للمشاركين من مختلف دول العالم لتبادل 
العالم، فضالً عن إن هذا  الذين سيشاركون من مختلف جامعات  األفكار والخبرات مع زمالئهم 
الحدث يتوقع أن يساعد في تأسيس رابطة دولية للباحثين ترتبط بمؤسستنا بشكل مباشر، ذلك من 

أجل إدامة التواصل وتبادل األفكار.

ستهتم إدارة المؤتمر بتقديم جميع التسهيالت للباحثين وستضم:
1- جميع البحوث التي سترسل إلى المؤتمر ستخضع للتقييم العلمي من قبل لجان علمية تخصصية.
2- ان جميع البحوث التي ستشارك في المؤتمر ستنشر تحت اسم )وقائع المؤتمر( كما سيتم توفير 
مجلة علمية محكمة ذات معامل تأثير بعد خضوع البحوث الى التقييم العلمي من قبل اللجنة العلمية 

للمجلة وسيتم اصدار عدد خاص بالمؤتمر.
3- إعداد وطباعة كتاب خاص بوقائع المؤتمر والذي سيضم جميع الملخصات المقبولة في المؤتمر.
4- تمنح إدارة المؤتمر المشاركين شهادات مشاركة معتمدة من اكاديمية العلوم الهندسية والطبية- 

SCHWLARالسودان و
5- تتكفل ادارة المؤتمر بتوفير جميع الخدمات التي ستصاحب انعقاد المؤتمر من تنظيم جلسات 
المؤتمر العلمية حسب التخصص العام، فضالً عن المرطبات اثناء فترات االستراحة اضافة الى 

تقديم وجبات الغداء والعشاء على مدى ايام المؤتمر.
على   ( مخفضة  وبأسعار  نجوم(   5-4( االقامة  فنادق  من  مجموعة  بترشيح  ادارة  ستقوم   -6
حساب الباحث( مع باص نقل من المطار للفندق وبالعكس، كما سيتم توفير باص نقل من الفندق 

التسهيالت للباحثين
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للجامعة وبالعكس، وسيتم االعالن عن هذه الفنادق قبل انعقاد المؤتمر بثالثة أسابيع على األقل ليتم 
الحجز من قبل الباحثين، على اال تتحمل إدارة المؤتمر النفقات المالية لإلقامة.

7- تمنح شهادة حضور للمؤتمر فقط للمشاركين دون تقديم بحث.

- رسوم المشاركة في المؤتمر $300 للباحثين من مختلف دول العالم.
- التسجيل المبكر: دفع رسوم االشتراك قبل: 10/ 11/ 2018م ويكون 250$

11/ 11/ 2018م ويكون  300$ - دفع رسوم االشتراك بعد 
- رسوم المشاركة في المؤتمر لألتراك هي 400 ليرة تركية.

- رسوم المشاركة لحضور المؤتمر فقط دون المشاركة ببحث$150. من مختلف دول العالم.
- تضاف  50 $ عن كل بحث او ورقة بحثية ثانية والتي تقدم من الباحث نفسه.

- رسوم المشاركة لطلبة الدراسات العليا  $150 من مختلف دول العالم
)بشرط جلب كتاب تأييد من الجامعة المنتسب اليها يؤيد فيه استمراره بالدراسات العليا(.

مع           الباحث،  الى  البحث  قبول  ارسال خطاب  بعد  للمؤتمر  البنكي  الحساب  الرسوم على  ترسل   -
ضرورة ارسال اشعار التحويل الى ايميل المؤتمر او عبر رقم الواتس اب الخاص بالمؤتمر.

اسبوعين من  فترة  خالل  العلمية  المؤتمر  لجنة  الى  المرسل  الملخص  بنتيجة  الباحث  اعالم  سيتم 
تاريخ استالم الملخص.

مواعيد هامة

طريقة تسديد الرسوم
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التواصل مع ادارة المؤتمر

محاور  المؤتمر

سيكون التواصل مع فريق ادارة اللجنة التحضيرية المؤتمر عبر وسائل التواصل االتية:

البحثية وملخصاتهم حسب ما  لتقديم أوراقهم  العالم  الباحثين واالكاديميين من مختلف دول  ندعو 
يتوافق مع محاور المؤتمر الذي يتوقع أن يشارك فيه العديد من الباحثين حول العالم، كما ندعو 
المتابعين لهذه المواضيع والمشاركين بدون أوراق عمل الى حضور فعاليات هذا المؤتمر، وانطالقاً 

من اهداف المؤتمر ستعالج جلسات المؤتمر المحاور االتية:
       المحور: العلوم االجتماعية: ويضم الموضوعات االتية:

     االنثروبولوجي: األنثروبولوجيا الطبيعية، األنثروبولوجيا االجتماعية، األنثروبولوجيا الحضارية            
    والثقافية، األنثروبولوجيا التطبيقية(.

    االدارة:
    )الموارد البشرية- السلوك التنظيمي- االدارة االستراتيجية- التجارة االلكترونية- الحوكمة      

     االلكترونية- ريادة االعمال- ادارة المشاريع الصغيرة- ادارة االتصاالت- ادارة االنتاج 
    والعمليات- المسؤولية االجتماعية- صناعة القرار- نُظم المعلومات االدارية- تخطيط مصادر

     المعلومات( وجميع التخصصات االخرى المرتبطة بها.
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العلوم المالية والمصرفية:
)ادارة المصارف- قانون المصارف- تسويق الخدمات المالية والمصرفية- المصارف الدولية- 
غسيل االموال- المصارف االسالمية- ادارة المؤسسات المالية، المصارف االلكترونية- ادارة 

المشاريع النفطية...( وجميع التخصصات االخرى المرتبطة بها.

االقتصاد:
)التنمية االقتصادية وسياساتها- اقتصاد كلي- اقتصاد النفط- اقتصاد جزئي- اقتصاد نقدي- البطالة 
والتصخم- السياسيات المالية والنقدية- السياسة الضريبية والحكومية- االقتصاد الدولي- التجارة 
العولمة  الخصخصة-  الصحة-  اقتصاديات  الصناعي-  االقتصاد  االسالمي-  االقتصاد  الدولي- 
والنمو االقتصادي- الفقر والتنمية االجتماعية- االقتصادات الناشئة- التنمية المستدامة- المناطق 

الحرة االقتصادية-  اقتصاد الطاقة( وجميع التخصصات االخرى المرتبطة بها.

التسويق:
التسويق- استراتيجية  الدولي – بحوث  التسويق  التسويق –  ادارة  تقييم  التسويق –  )اساسيات 
التسويق خدمات التسويق- سلوك المشتري- تسويق الخدمات- تخطيط ادارة المنتج- التسويق 
االلكتروني- التسويق النفطي-- المزيج التسويقي – الميزة التسويقية- اخالقيات التسويق- التسويق 
االجتماعي- التسويق الشبكي – التسويق الهرمي- سلوك المستهلك – تسويق الخدمات – التسويق 
عن طريق المحتوي – اشهار المواقع - الخطة التسويقية االلكترونية- المنصات االعالنية- واقع 
للتسويق االلكتروني..(( وجميع  التشريعات والقوانين  العربي-  العالم  التسويق اإللكتروني في 

التخصصات االخرى المرتبطة بها.

القانون:
قانون  اقتصادية-  العام- تشريعات  القانون  القوانين-  الدولية في  المعايير  أثر  الدولي-  )القانون 
دستوري- قانون جزائي- قانون إداري- محور القانون الخاص- القانون المدني- قانون أصول 
القانون  الشركات-  قانون  االجتماعي-  والضمان  العمل  قانون  التجاري-  القانون  المحاكمات- 
والكومبيوتر واالنترنيت-حقوق االقليات في القانون الدستوري والدولي- القانون الدولي االنساني 
المنازعات  لحل  البديلة  الحلول  العولمة-  عصر  في  الجريمة  من  الوقاية  الالجئين-  مشكلة  و 

التجارية- العالقات الدولية والدبلوماسية ( وجميع التخصصات االخرى المرتبطة بها.
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االعالم والصحافة:
االعالم  الحربي-  االعالم  االلكتروني-  االعالم  المجتمعي-  االعالم  االلكترونية-  )الصحافة 
والدين- خطاب الكراهية في االعالم- تكنولوجيا االعالم- واالعالم والطفل- االعالم والمراة- 
المواطن  الجديد،  االعالم  المكتوبة-  الصحافة  االجتماعي-  التواصل  مواقع  الموبايل-  إعالم 

الصحفي...( وجميع التخصصات االخرى المرتبطة بها.

التاريخ:
)التاريخ القديم- التاريخ االسالمي- التاريخ الحديث- المعاهدات والمواثيق والبروتوكوالت- 
النبوية الشريفة- الدول  القديمة- تحقيق المخطوطات- السيرة  التاريخ المعاصر. الحضارات 
والممالك االسالمية- الوطن العربي في التاريخ الحديث- تاريخ العالقات الدولية المعاصرة- 
تاريخ الدولة العثمانية، صراع الحضارات( علم النقوش آثار مصر القديمة، اآلثار الكالسيكية، 
آثار  بالد الشام ، آثار بالد الرافدين، اآلثار اليونانية والهلنستية، اآلثار النبطية، التقنيات العلمية 
في علم اآلثار، عصور ما قبل التاريخ واآلثار القديمة، اآلثار اإلسالمية، تحليل المواد األثرية، 
الفنون والعمارة اإلسالمية، التقنيات الحديثة للمسح والتأريخ اآلثاري، حفظ التراث الحضاري، 
اآلثار الرومانية والبيزنطية، التقنية في العصور اإلسالمية، الجغرافية السياحية، علم المتاحف 

نظم المعلومات االثارية ، األنثروبولوجيا..(وجميع التخصصات االخرى المرتبطة بها.

الجغرافية:
الحيوية-  التغيرات  المناخية-  التغيرات  الجيومرفولوجية-  التغيرات  الطبيعية-  )التغيرات 
االقتصادية-  الجغرافية  السياسية-  الجغرافية  الطبيعية-  والكوارث  األخطار  البيئي-  التلوث 
الجغرافية العمرانية- الجغرافية السكانية- التغير في التخطيط والخدمات- التغيرات في التنمية 
البشرية- تطبيقات التقنيات الحديثة في الجغرافيا- إنتاج ورسم الخرائط الجغرافية- استخدام 
المواقع-  وتحديد  الجغرافية  المعلومات  نظم  الجغرافية-  الدراسات  في  بعد  عن  االستشعار 
التصحر- التجريف المنظم- التخطيط الحضري واإلقليمي- التخطيط الحضري للمدن- التوسع 
العمراني العشوائي- التوزيع المكاني للخدمات- الهجرة غير القانونية وأمن الحدود- تقنيات 

إعداد الخرائط الطبوغرافية والنماذج ثالثية األبعاد.
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السياحة:
الريادية في تطوير قطاع السياحة- الريادية في مجال التسويق السياحي االلكتروني- الريادية 
واالبتكار في السياحة- إدارة الجودة في قطاع السياحة والفندقة - الحوكمة في قطاع السياحة 
والفندقة- أخالقيات األعمال في قطاع  السياحة- توثيق التراث العربي واستثماره سياحياً- نماذج 
المحافظة على التراث العمراني واستثماره سياحيا- األبعاد االقتصادية في مجال تطوير التراث 
العمراني- دور وسائل اإلعالم في تسويق قطاع التراث سياحياً- التعليم السياحي والفندقي في 
الدول العربية- دور التعليم السياحي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة- واقع التعليم السياحي 
في المؤسسات التعليمية العربية- الفرص االستثمارية في قطاع السياحة والفندقة- البنية التحتية 
والخدمات والتنظيم- دور المجتمعات المحلية في التنمية السياحية- األمن السياحي- التطبيقات 
االلكترونية في مجال أمن المواقع السياحية والمنشآت الفندقية- السياحة المستدامة- التسويق 
السياحي والفندقي- صناعة الضيافة- الموارد البشرية في السياحة والضيافة- السياحة البيئية- 
السياحة الثقافية- السياحة الريفية- التطبيقات الحديثة في السياحة والضيافة- التعليم السياحي 
والفندقي- االمن السياحي- السياحة في عالم متغير- تجارب سياحية عربية وعالمية في مجال 

التنمية والتخطيط- المرأة والسياحة( وجميع التخصصات االخرى المرتبطة بها.

السينما والمسرح:
االقتباس بين الرواية والسينما- طرائق االقتباس والترجمة من النص الروائي الى السيناريو 
جدلية شعرية  السينما-  وسيناريو  الكتابة  الكتابة…(- شعرية  فنيات  اللغة،   تقنية  السينمائي) 
النص الروائي ومدى توافقه مع كتابة السيناريو كشكل للغة التمثيل السينمائي) الحدود ، واألطر 
اللغوية(- عالقة الفيلم السينمائي بروح النص األدبي- التلقي بين الرواية والفيلم- جدلية التأثر 

والتأثير بين السينما واألدب- األبعاد الثقافية في التبادل بين األدب والسينما.

العلوم السياسية:
السياسية،  النظرية  السياسية،  النظم  المدني،  المجتمع  الدولية،  السياسات  الدولية،  العالقات 
القانوني الدولي، الرأي العام، الدستور، النظم السياسية المقارنة، الحكومات المحلية، الظواهر 

السياسية العامة، التطور الفكري السياسي، المنظمات الدولية، اإلدارة العامة.. (
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علم االجتماع:
علم االجتماع العام، الرعاية االجتماعية ،ألشخاص ذوي االعاقة، علم االجتماع الصناعي ، علم 
االجتماع الطبي ، علم االجتماع التربوي، علم االجتماع البيئي، علم االجتماع االقتصادي، علم 
اجتماع اإلعالم، علم االجتماع السياسي، التغير االجتماعي، علم اجتماع الثقافة، علم اجتماع 
االجتماعية،  الخدمة  االجتماعية،  النظم  االجتماعية،  الظاهرة  االجتماعي،  العمل  الرياضة، 

المشكالت االجتماعية..(

الموسيقى: وجميع التخصصات االخرى المرتبطة بها.

الفن التشكيلي: وجميع التخصصات االخرى المرتبطة بها.

الفنون التطبيقية والتصميم : وجميع التخصصات االخرى المرتبطة بها

العلوم التربوية والنفسية:
علم النفس العام، علم نفس الفروق الفردية، علم النفس التربوي، علم النفس االجتماعي، علم 
نفس النمو، التخطيط التربوي، اإلدارة مدرسية ،اإلشراف تربوي، االرشاد النفسي ،التوجيه 
التربوي، علم نفس شخصية، علم النفس الفسيولوجي، علم النفس التجريبي، التقنيات التربوية 
،علم النفس المعرفي، التربية المقارنة، اصول التربية، علم النفس التجريبي، الصحة النفسية، 
النفس  علم  خاصة،  التربية  والتقويم،  القياس  تربوية،  ادارة  التربية،  فلسفة  سلوك،  تعديل 

الفسيولوجي، علم نفس الشخصية، علم النفس المعرفي، اإلرشاد النفسي.. (

التربية الرياضية والعلوم البدنية:
الرياضة المدرسية، االدارة الرياضية ، التكنولوجيا في المجال الرياضي، علم النفس الرياضي 
الفردية، طرائق  التعلم الحركي ، االلعاب  الحديث،  الرياضي  التدريب  الرياضي،  ،التسويق 
االصابات  الخاصة.،  االحتياجات  ذوي  رياضة  القوي،  العاب  الرياضية،  التربية  تدريس 
الطب  الجماعية،  الرياضة  والمجتمع،  الرياضة  والبايوميكانيك،  الحركة  علوم  الرياضية، 

الرياضي، العروض الرياضية، السباحة واالنقاذ..(
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المحور الثاني: العلوم االنسانية
اللغة العربية:

مناهج  تطوير  بيه-  الناطقين  لغير  العربية  تعليم  والترجمة-  التقابلية  واللسانيات  )اللسانيات 
التقنية الحديثة في  اللغة العربيّة في ضوء المقاربات الحديثة واحتياجات المتعلّمين- وسائل 
تدريس اللغة العربية- التوّجهات واالستراتيجيات الحديثة في تدريس اللغة العربية للناطقين بها 
وبغيرها- معايير اختيار معلّمي اللغة العربية وإعدادهم وتدريبهم- عرض خبرات وتجارب في 
التعليم المتطور وتقنياته ووسائل تقويمه في مجال اللغة العربية- الدراسات النحوية والصرفية- 
الدراسات  الثقافي-  النقد  القديم–  النقد  الحديث–  النقد   – الحديث  االدب  االدبية-  الدراسات 
السردية- الرواية، القصة القصيرة- الشعر العربي العمودي– شعر التفعيلة- الحراك النسوي 
 – الحجاج  القرآني-  والنص  االسلوبية  الدراسات  البالغية-  الدراسات  االدبي-  المشهد  في 
االبالغية- القصدية في اللغة- الدراسات الداللية – التطور الداللي– االنحدار الداللي- الداللة 

والنص القرآني- الدراسات الصوتية. 
اللغة االنجليزية:

)الدراسات اللسانية – الدراسات الصوتية- الدراسات الداللية – التفكير النقدي للغات - الشعر 
االنجليزي – الرواية االنجليزية- النقد االنجليزي – تعليم اللغة االنجليزية- االسلوب والكتابة- 
الدراسات االسلوبية- االتجاهات المعاصرة في علم اللغة والترجمة واالدب االنكليزي وتأثير 

التطور التكنولوجي عليها(.
الترجمة:

)نقد الترجمة- تحليل الترجمة- دراسات في الترجمة البصرية- الترجمة التحريرية- الترجمة 
االدبية- الترجمة القانونية- الترجمة االعالمية والصحفية- الترجمة واللغات- الترجمة والثقافة- 
الترجمة ونظرياتها – الترجمة والفورية- الترجمة السياسية- ترجمة ادب االطفال- ترجمة 

النصوص المقدسة )القران – االنجيل – التوراة...(.
اللغة التركية: وتشمل جميع التخصصات التي تكون ضمنها.

المحور الثالث: الجودة
الخدمات  التعليم ، الجودة في  ادارة الجودة ، الجودة في  الشاملة،  ضمان الجودة،   الجودة 
،حوكمة الجامعات ،الهندرة ، تطبيق معايير الجودة في التعليم العالي، مؤشرات األداء، أليات 
في  للمعلم  جديدة  أدوار  االكاديمية،  البرامج  جودة  الجودة،  اعتماد  تجارب  الجودة،  تطبيق 
ضوء الجودة، التخطيط االستراتيجي، هيئة االعتماد والجودة، االعتماد االكاديمي، تصنيف 

الجامعات، تقييم االداء، معايير االداء..(
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المحور الرابع: مجتمع المعلومات والمعرفة
المعرفة،  ،مجتمع  المعلومات  ،مجتمع  المعلومات  ادارة  المعلومات،  اقتصاد  المعرفة،  اقتصاد 
الحوسبة السحابية، الواقع المعزز، المجتمع الرقمي، المستودعات الرقمية، الوعي المعلوماتي 
،خدمات  االعمال  حاضنات  الرقمي،  المواطن  االلكتروني،  ،التعليم  االلكترونية  ،الحكومة 
المعلومات، نظم استرجاع المعلومات، النشر االلكتروني، المصادر الرقمية وتنميتها، المصادر 

االلكترونيةـ انترنت االشياء، المحتوي الرقمي، أمن المعلومات، مواقع التواصل االجتماعي،
المصادر التعليمية المفتوحة، االرشيف االلكتروني، الرقمنة، الويب الداللي، قياسات المعلومات، 

الفجوة الرقمية، الجريمة االلكترونية، حرية تداول المعلومات، حقوق الملكية الفكرية..(
المحور الخامس: العلوم الطبيعية

وجميع  البايلوجية  وعلوم  االرض،  علوم  والفلك،  الكيمياء  وعلوم  الفيزياء  )علوم  وتضم: 
التخصصات ذات العالقة...(

1- يكون البحث ضمن أحد محاور المؤتمر.
2- يجب اال يكون البحث قد سبق نشره في المجالت العلمية أو قدم في مؤتمرات سابقة.

3- ارسال ملخص البحث بما ال يتجاوز عن 250 كلمة.
أهمية  المفتاحية،  الكلمات  المؤتمر،  بمحاور  وعالقته  البحث  :عنوان  الملخص  يتضمن   -4

ومنهجية البحث.
5- ارفاق نسخة من السيرة الذاتية المختصرة مع صورة شخصية حديثة ذات دقة عالية.

6- يجب ان يكون البحث المقدم للمشاركة بالمؤتمر ملتزماً بالمنهجية العلمية واالكاديمية.
ان  بعد  المحكمة  العلمية  المجلة  في  نشره  لغرض  المؤتمر  انعقاد  بعد  كامالً  البحث  يرسل   -7

يخضع للتحكيم من قبل اللجنة العلمية للمجلة.
المالحق وقائمة  A4 بضمنها  بمقاس  25 صفحة  البحث عن  8- يجب اال تزيد عدد صفحات 

المصادر والمراجع.
9-  يكتب البحث ببرنامج )Word( ويكون نوع الخط )Simplified Arabic( وبحجم خط 
14 في المتن و11 في الهامش لألبحاث العربية وبخطTime New Roman وبحجم 14 في 
المتن و10 في الهامش لألبحاث المكتوبة في اللغة االنجليزية وأبعاد الصفحة 2.5سم عدا الجهة 

اليمنى 3 سم.
.)APA( 10- يراعي التوثيق للمصادر والمراجع وفق طريقة

nhs2019@aems.edu.sd     : 11- ترسل البحوث البريد االلكتروني الى للمؤتمر

ضوابط المشاركة والنشر
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لغات المؤتمر

تقبل البحوث باللغات االتية: اللغة العربية واللغة االنجليزية واللغة التركية.

اللجنة اإلدارية للمؤتمر

اللجنة  التحضيرية  للمؤتمر

أ.د. محمد علي بشيررئيس المؤتمر 
د. مراد حميد العبد هللامسؤول الشؤون االدارية والتنسيق

د. احمد صدام مسؤول الشؤون العلمية 
د. عمر عبد الرحمنرئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

د. عمر عبد الرحمنرئيس اللجنة التحضيرية 
د. محمد صديق حسينالمستشار الفني واإلعالمي

د. فادي عبد هللا الحوليد. احسان منصور
د. جواد المعارجد.عبير عنايت سعيد علي دوسكي

صفا محمد الجادرم. وفاء شاكر
Behruz Ibrahimov

اللجنة  العلمية  للمؤتمر

CountryMajorInstitutionName

IraqInformation Tech-
nology

Dean of College of 
Science, Al Mustan-
siriyah University

Associated Prof. Dr. 
Bashar M. Nema

IndiaBusiness Manage-
ment

Datta Meghe Insti-   
 tute of Management

Studies

 Dr. Himanshu D.
Tiwari

Iran English Discourse
Analysis

 Shahid Chamran
University of Ahvaz

Dr .Pro. Alireza 
Jalilifar

Iran English Literature &
Narrative analysis

 Shahid Chamran
University of Ahvaz

 Associate . Prof.
 Dr.  Sayyed Rahim

Moosavinia
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Russia Political Science &
Rrgional Studies

Kuban State Uni-,
versityMiragha Naghiyev

PhilippineMathematics Educa-
tion and Business

St. Joseph’s College 
of QC

Dr. Wilson Cordova

AlbaniaBusiness adminis-
tration

Polytechnic Univer-
sity of Tirana

 Associated Prof
.Valerijs Skribans

GhanaManagementCentral University 
College

Ruby Melody Ag-
bola

Poland
 Spatial Management

 Unit
Faculty of Geo-
sciences University 
of Szczein 

Assistant professor 
Dr. Natalia Sypion-

Dutkowska        

الدولةالتخصصالمؤسسةاالسم
ماليزياالتسويقد. ماجد ابو شرار
العراقاالقتصادجامعة البصرةد. عدنان الجوارين

م. هيوا مجيد محي الدين

جامعة نوروز
معاون عميد كلية 

الحاسبات وتكنولوجيا 
المعلومات

كردستان العراقانظمة الشبكات

جامعة محمود قشغاري أ.د. الماز ابراييف
قيرغيزستانعلوم السياسية برسقاني الشرقية

أ.م. د. سهام علي احمد 
العلوم التربوية جامعة الكويتالقبندي

الكويتواالجتماعية

كردستان العراقاحصاء وكومبيوتر جامعة جيهاند. قصي السالمي 

أ.م. د. محمد صديق
عميد كلية االدارة 

واالقتصاد/جامعة سليمان 
الدولية

فرنساالعلوم االقتصادية

العراقالترجمةجامعة البصرة د. جواد جابر المعارج

اإلعالم  والصحافة جامعة قطرد. محمد صديق حسين
قطراإللكترونية

أ.م. د. عمار سعدون 
البدري

معاون عميد في الجامعة 
التقنية الوسطى

العلوم السياسية/ نظم 
العراقسياسية

جامعة محمود قشغاري د. فتوح يونس داود
قيرغيزستانالبالغةبرسقاني الشرقية

أ.م. د. فادي عبد هللا 
فلسطينعلم ادارة المعلوماتالحولي

العراقتاريخ قديم واثارجامعة البصرةأ.د. عادل هاشم
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جامعة مولود معمري أ.د. ذهبية حمو الحاج
الجزائراللسانياتتيزي وزو

أ.د. نصير صبار لفته 
العراقالقانونجامعة القادسيةالجبوري

جمعية رجال األعمال د. خالد العسقالني
تركياإدارة اعمالالعرب

أ.م.د. عبير عنايت سعيد 
العراقتاريخ اسالميجامعة االنبارعلي دوسكي

زينب لطفى عبد الحكيم 
مصرالعمارة والتصميم الداخليجامعة المنياخليفة

أ. مشارك ايهاب محمد 
الكويتاالدب العربيالجامعة العربية المفتوحةعلي النجدي

كردستان العراقاللهجات والمعاجم العربيةجامعة دهوكا.م.د. جوان محمد مهدي
أ.مشارك دكتور .دنيا 

الجزائراللسانياتجامعة ابن خلدون باقل

العراقالفنون الموسيقية جامعة البصرة علي نجم مشاري
االردنادارة تربويةجامعة البلقاء التطبيقيةأ.د. عمر محمد الخرابشة

جامعة باريس العاشرة، علي عبد المعطي حمدان
فرنساالقانون الدوليمركز القانون الدولي

أ.د. جمال عبد الفتاح 
االردنعلم المناهج التربوية جامعة البلقاء التطبيقية العساف

د. فراس سامي عبد 
العراقجغرافية المدنجامعة البصرة العزيز

أ.د.عبدالباسط مبارك 
التربية الرياضية والعلوم الجامعة الهاشميةالشرمان

االردنالبدنية

الجامعة العراقية. كلية أ.م.د. ربيع ياسين سعود
العراقالتسويقاإلدارة واالقتصاد

العراقالتربية الرياضية والبدنية جامعة البصرةد. ثامر العزاوي 
مصرالفنون التطبيقيةجامعة حلونأ.د نفين عبد العزيز

مصرالتربية الفنيةجامعة اسوانأ.م.د إيمان  محمد وجدي

ا. د امل محمد محمود 
عميد كلية التربية الفنية محمد ابوزيد

جامعة المنيا
مصرالتربية الفنية

كردستان العراقعلم اللغة االنكليزيجامعة التنمية البشريةم.د. عناد مطلب ساير                                                 
الجزائرعلم االجتماعجامعة ابن خلدون تيارتأ.م.د.هاشمي بريقل
الجزائرعلم االجتماعجامعة ابن خلدون تيارتأ.م.د.توفيق سعيدي 
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الجهات الراعية للمؤتمر:

اسم الجهة/ الدولةالشعار
املؤسسة

Academy of Engineering  السودان
Sciences

-Asian Economic and So انجلترا
)cial Society (AESS

Econscientia Beam سنغافورة

-Orient A.T.A "Studyتركيا
hane", Turkey

Union des Organisations فرنسا
 Caritatives En France

.Kenan yıldız yapı Inş  تركيا
Ltd. ŞTi

Otomated online systems الهند

Manara Al Basrah For العراق
 Education Services

Arap İşadamları Derneğiتركيا
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