
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ِحبٚس  اٌّؤرّش

 

 
    

 

 ٠ؼُ اٌّؤرّش اٌّحبٚس ا٢ر١خ

 ااخ ٔذطثٛقاذٓٛيحٕر انزٚاض -

 يحٕر عهٕو انحاطٕب ٔانرطثٛقاخ انذكٛح  -

 يحٕر اإلحصاء ٔانًعهٕياذٛح  -

  يحٕر انفٛشٚاء  -

 يحٕر  انًظاتقاخ )االٔنًثٛاد (  -
 ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى ٔيصادر انرعهىيحٕر   -
 

 ذروط تقديم البحوث للمؤتمر

 
 

 

 رمجً اٌّشبسوبد ثظ١غخ ثحش أٚ ٚسلخ ػًّ.  -1

 .أْ ال ٠ىْٛ اٌجحش ِٕشٛساً أٚ ِمجٛال ٌٍٕشش أٚ ِمذِب إٌٝ جٙخ أخشٜ -2

 رمجً اٌجحٛس اٌّغزٍخ ِغ روش ِظذس االعزالي . -3

 ١ٍض٠خ.رمجً اٌجحٛس ثبٌٍغز١ٓ  اٌؼشث١خ ٚاالٔى -4

 ٠ىزت اٌؼٕٛاْ ٚاٌّغزخٍض ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاالٔى١ٍض٠خ. -5

 

 

 ردوم االذتراك
 ّشبسن ثجحشد٠ٕبس ػشالٟ ٌٍ 011111 -

 ّشبسن ثذْٚ ثحشػشالٟ ٌٍد٠ٕبس  51111 -

جحش ٍت اجٛس اػبف١خ فٟ حبٌخ حؼٛس اوضش ِٓ ثبحش ٌرزشر -

 ٌٛاحذا

 % ٌّٕزغجٟ اٌجّؼ١خ.51ٖ ثٕغجخ الرخفغ االجٛس اػ -
 

 
 

 
 

 

 جّٙٛس٠خ اٌؼشاق

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 اٌّجٍظ األػٍٝ ٌٍجّؼ١بد اٌؼ١ٍّخ

 جّؼ١خ اٌخٛاسصِٟ اٌؼشال١خ

 

 

 

 

 ثشػب٠خ 

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ ِؼبٌٟ ٚص٠ش 

 االعزبر اٌذوزٛس

  ػجذ اٌشصاق ػجذ اٌج١ًٍ اٌؼ١غٝ

 رم١ُ 

  ؼ١خ اٌخٛاسصِٟ اٌؼشال١خ جّ

 ِؤرّش٘ب 

 اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ االٚي 

 رحذ شؼبس 

 مٟ  األُِرثبٌجحش اٌؼٍّٟ اٌشط١ٓ رش

 2102( أراس  22- 22ٌٍّذح )

  فٟ ِحبفظخ اٌجظشح

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نبذة مختصرة رن 

 جمطيظ الخوارزمي الطراقيظ
 

 

جّؼ١خ اٌخٛاسصِٟ اٌؼشال١خ ٟ٘ جّؼ١خ ػ١ٍّخ رؼٕٝ ثٕشش صمبفخ اٌش٠بػ١بد 

 0220ٌغٕخ  55ٚػٍِٛٙب  ، رأعغذ ثّٛجت لبْٔٛ اٌجّؼ١بد اٌؼ١ٍّخ سلُ 

اٌجحش اٌؼٍّٟ ػٍٝ ٚرؼذ٠الرٗ ٚلذ حظٍذ ِٛافمخ ِؼبٌٟ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ

ػّٓ اٌجّؼ١بد اٌّشرجطخ ثٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ رأع١ظ اٌجّؼ١خ  ٚرغج١ٍٙب 

ثزبس٠خ  01723/ 3ٚرٌه حغت األِش اٌٛصاسٞ رٞ اٌؼذد ة د  ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ.

.. ِٚمش٘ب فٟ ِحبفظخ اٌمبدع١خ ٚٔأًِ أْ رىْٛ ٌٙب فزح فشٚع 01/01/2102

 اٌّظبدق ػ١ٍٗ ِٓ لجً اٌٛصاسح.فٟ ثم١خ اٌّحبفظبد. ٚفك إٌظبَ اٌذاخٍٟ 

 دػٛح
فٟ ػٛء ِب ٠شٙذٖ اٌؼبٌُ ِٓ صٛسح ػ١ٍّخ ٚرىٌٕٛٛج١خ ِٚؼٍِٛبر١خ ٘بئٍخ . رم١ُ 

 األٚي فٟ ِحبفظخ اٌجظشحجّؼ١خ اٌخٛاسصِٟ اٌؼشال١خ ِؤرّش٘ب اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ 

 آراس (  22- 22مٟ  األُِ " ٌٍّذح )ررحذ شؼبس "  ثبٌجحش اٌؼٍّٟ اٌشط١ٓ رش

رزششف اٌجّؼ١خ ثذػٛح اٌجبحض١ٓ فٟ اٌجبِؼبد ٚاٌٛصاساد ٚفٟ  ٌزا . 2102

ِخزٍف لطبػبد اٌّجزّغ ٚاٌّشاوض اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجحض١خ ٌٍّشبسوخ فٟ ٘زا اٌّؤرّش 

أ١ٍِٓ إسعبي اٌجحٛس ػّٓ ِحبٚس اٌّؤرّش إٌٝ اٌٍجٕخ اٌزحؼ١ش٠خ  ػٍّب أْ 

ٛف خالطبد اٌجحٛس ٠زُ ؽجؼٙب ثىشاط خبص ٠ٛصع أصٕبء أؼمبد اٌّؤرّش ٚع

ٚعزٕشش اٌجحٛس  .رخؼغ ج١ّغ اٌجحٛس اٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّش ٌٍزم٠ُٛ اٌؼٍّٟ

اٌخٛاسصِٟ جّؼ١خ اٌّمجٌٛخ ٌٍٕشش فٟ ػذد خبص ٌّجٍخ اٌجّؼ١خ )ِجٍخ 

سلُ  راداٌؼشال١خ( ٟٚ٘ ِجٍخ ػ١ٍّخ ٔظف ع٠ٕٛخ ِحىّخ ِٚظٕفخ د١ٌٚب 

ٚرؼًّ اٌّجٍخ ٚفك لٛاػذ إٌشش (  ISSN 2309-8279دٌٟٚ )  ِؼ١بسٞ

 .ّؼّٛي ثٙب فٟ اٌّجالد اٌؼ١ٍّخ اٌؼشال١خ ٚاٌّحذدح ِٓ لجً اٌٛصاسح.اٌ

 أ٘ذاف اٌّؤرّش

اٌجحش اٌؼٍّٟ  ء٠ٙذف اٌّؤصش اٌذٌٟٚ األٚي ٌجّؼ١خ اٌخٛاسصِٟ اٌؼشال١خ الغزٕب

 فٟ رخظظبد اٌجّؼ١خ ِٓ اٌجٛأت إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ ِٓ خالي

 رمذ٠ُ ِحبػشاد أعبع١خ فٟ ِجبالد ِحبٚس اٌّؤرّش

 

( ػشع أٚساق ثحض١خ ٍِٚظمبد ػ١ٍّخ ػّٓ ِحبٚس اٌّؤرّشح  ِٓ اٌجٛأت 2)

  بَ ٚإٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ فٟ ِشبوً رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ رٍه اٌزخظظبد  فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼ

( إربحخ جٛ أوبد٠ّٟ ِٕبعت ٌزٛاطً اٌجبحض١ٓ ٚاٌّخزظ١ٓ ٚرجبدي األفىبس 3)

 ٚاٌّؼٍِٛبد فٟ ِجبالد   رخظظبد اٌجّؼ١خ اٌّخزٍفخ .

( اٌزؼش٠ف ثجّؼ١خ اٌخٛاسصِٟ اٌؼشال١خ ٚاٌزٛاطً ِغ اٌجّؼ١بد اٌؼ١ٍّخ 4)

 اٌؼشال١خ ٚاٌؼب١ٌّخ األخشٜ

( فزح لٕٛاد ٌٍزؼبْٚ ٚرجبدي اٌخجشاد ث١ٓ اٌجبِؼبد ٚاٌّؤعغبد اٌزؼ١ٍخ 5)

 ٚاٌجحض١خ  وٛصاسح اٌزشث١خ ٚغ١ش٘ب.

 ٓ جٙخ أخشٜ .ث١ٓ ؽٍجخ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ِٓ جٙخ ٚاٌجبِؼٟ ِ  د( إلبِخ االٌّٚج١ب6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجمعية الخوارزمي العراقية ولر العلمي الدولي األالمؤتم
 



 

 

 المؤتمر ىاللجنظ الطليا المذرفظ رل                        

 
 

 

 رزأٌف اٌٍجٕخ اٌؼ١ٍب ٌٍّؤرّش ِٓ ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ ٌٍجّؼ١خ

 أ.د.ٔٛسٞ فشحبْ ا١ٌّبحٟ                              سئ١غبً 

 ػؼٛاً                           سٚؽ     بد.ِحّذ حج١ت اٌشأ.

  ػؼٛاً           ػطشبْ                      .ٚلبص غبٌت.دأ

 ػؼٛاً       ػٍٟ اٌج١شِبٟٔ                 أ.َ.د.٘شبَ ِحّذ 

 ػؼٛاً                    .ع١ٍُ ػضاسح حغ١ٓ            أ.َ.د

 ػؼٛاً                                 سػذ ػض٠ض حغ١ٓ .أ.َ.د

 ػؼٛاً                     . ١ٌّبء ػجذ ٔٛس ِحّذ        دأ.َ.

 ػؼٛاً                                    عٍٜٛ شبوش ثؼ١ٛٞ   َ.
 :اللجنظ التحضيريظ

 يٍ انجٓح انرٙ ذظرضٛف انًؤذًز انهجُح انرحضٛزٚح ذرأنف   

 أ.د. حثٛة يطشز عثٕد / رئٛظا -1

 أ.د. ْاشى عثذ انخانق كشكٕل/ عضٕا -2

 أ.د. عثذ انظرار عهٙ جاتز / عضٕا -3

 ى / عضٕا. ٚحٛٗ ْاشى طهٛدأ.و.  -4

 أ.و.د. طعٛذ عثذ األيٛز ذعثاٌ / عضٕا -5

 أ.و.د. ُْاء يزذضٗ عهٙ / عضٕا -6

 و. صارو حاسو ْاد٘ / عضٕا و. -7

 و. ٔنٛذ َٕر٘ حظٍٛ / عضٕا   و. -8

 ٚثبٌزٕغ١ك ِغ اٌّمش اٌؼبَ ِٓ خالي ٌجٕخ اٌّزب٠ؼخ ٚاٌزٕغ١ك

 حظٍٛ عشارِطهٛى  د. أ.و. -1

 أ.و.د. طرار حًٛذ حًشج -2

 أ.و.د. حظٍ راشذ ٚاطٍٛ -3

 للجان الطلميظا
ٔيأأأٍ يُرظأأأثٙ  ٔفأأأق يحأأأأر انًأأأؤذًز نهًأأأؤذًز ذرأأأأنف انهجأأأاٌ انعهًٛأأأح 

  .انجًعٛح

 يحٕر انزٚاضٛاخ ٔذطثٛقاذٓا   ◊ 

 . أ.د. عهٙ حظٍٛ ترٕر1

 . أ.د. اطعذ يحًذ عهٙ 2

 . أ.د. رحٛى احًذ يُصٕر3

 . أ.د. َادٚح يحًذ غاَى4

 . أ.د. أكزو تزساٌ عطار5

 حظٍٛد. حظٍٛ جاتز عثذ ان . أ.6

 . أ.و.د. فاضم صثحٙ فاضم7

 . أ.و.د. راضٙ عهٙ ست8ٌٕ

 . أ.و.د. تثُٛح عثذ انحظٍ احًذ9

 . ا.و.د. حظٍ راشذ ٚاطٍٛ   يقزر انًحٕر11

 يحٕر عهٕو انحاطٕب ٔانرطثٛقاخ انذكٛح    ◊    

 انظٛفاتزاْٛى . أ.د. خهٛم 1

 . أ.د.حًٛذ عثذ انكزٚى َٕٚض2

 . أ.و.د. شاكز كاظى عه3ٙ

 ُذ رطرى يحًذ. أ. 4ْ

 . أ.و.د. نًٛاء عثذ َٕر5

 يقزر انًحٕر                     .  د. نًٗ صالل حظٍ     6

   

 يحٕر اإلحصاء ٔانًعهٕياذٛح    ◊

 د.يحًذ حثٛة انشارٔط. أ. 1

 أ.د.  طعذ عثذ ياضٙ .2

 ا.د. رٚاض رطرى يحظٍ . 3

 . أ.و.د. يُٓذ فائش كاظى4

 ا.و.د.  عالء حظٍ عثذهللا. 5

 ٙ يشعما.و.د. عٕاطف رسٔق. 6

 ا.و.د. كزًٚح عثذ انكاظى يخزب انخفاجٙ  .7

 يقزر انًحٕر                       . د. كٕركٛض شٓٛذ يحًذ 8

  

 يحٕر انفٛشٚاء   ◊ 

 رعذ شاكز عثٛض أ.د. .1

 أ.و.د. ْشاو يحًذ عهٙ انثٛزياَٙ .2

 أ.و.د. طهٛى عشارج حظٍٛ .3

 حًٛذ جثار حشٚزاٌأ.و.د.  .4

 ٕر يقزر انًح             زا.و.د. عثذ انحظٍٛ عثاص خضٛ .5

     

 ( ديحٕر انًظاتقاخ )االٔنًثٛا  ◊ 

 رئٛظا                             . أ.د. عادل يحًٕد احًذ 1

 . أ.د. طعذ َاجٙ عه2ٙ

 . أ.د. كًال حايذ ٚاطز3

 أ.و.د. طهٕٖ طهًاٌ عثذ. 4

 أ.و.د. أرٚج ذٕفٛق حًٛذ. 5

 . أ.و.د. تشزٖ ٕٚطف حظ6ٍٛ

 . أ.و. يٕطٗ يكٙ خزٚجا7ٌ

 يقزر انًحٕر                          .و.د. رٚاض دنفٙ عه8ٙ

 يحٕر ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى ٔيصادر انرعهى    ◊  

 . أ.د. َشار حًذٌٔ شكز1

 أ.د. يحًذ جاطى يحًذ . 2

 أ.د. افرخار يضز طانة .3

 رعذ عشٚش حظٍٛ                                    أ.و.د .4

 أ.و.د. حظٍ حظٍٛ إتزاْٛى.  4

 . أ.و.د. طًٛز قاطى حظ5ٍ

 . أ.و.د. يحًذ كاظى سغٛز6

 . أ.و.د. شذٖ اطعذ طهًا7ٌ

 يقزر انًحٕر                       . أ.و.د. طرار حًٛذ حًشج8

 مالحظات

 
 

 

ذقاو جًٛع ٔقائع انًؤذًز فٙ انًزكش انثقافٙ انُفطٙ فٙ انثصأزج فضأال  -1

شٚأأارج نعأأٍ تأأزايج ذزفٛٓٛأأّ عهأأٗ ْأأاي  انًأأؤذًز. يظأأاء انٛأإٔو األٔل 

يظأأاء ؟أيأأا ( .Time Squareانًُأأاطق األيزٚأأح  فأأٙ انثصأأزج ٔيأإٔل )

اتع انٕٛو انثاَٙ رحهح َٓزٚح فٙ شظ انعزب عهٗ يرٍ انٛخد انزئاطٙ انر

 نجايعح انثصزج يرضًُح ٔجثح عشاء يفرٕحح .

 نظفزج ذزفٛٓٛح إنٗ إْار انجثاٚ . اخرٛار٘  انٕٛو انثانث -2

انأأذٍٚ ٚزغثأإٌٔ انُشأأز خأأارل يجهأأح انجًعٛأأح طأأٛرى اإلعأأالٌ الحقأأا عأأٍ  -3

  يجهح    ضًٍ قاعذج تٛاَاخ طكٕتض تعذ أتزاو انعقذ.

 
 التوقيتات

 .  04/0/2102س اٌؼ١ٍّخ . آخش ِٛػذ العزالَ ٍِخظبد اٌجح1ٛ

 . 02/2/2107اخز١بس اٌٍّخظبد ٚاإلشؼبس ثبٌمجٛي   .2

  25/2/2102ِٛػذ اعزالَ اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ اٌىبٍِخ فٟ ِٛػذ ألظبٖ  .3

 ٠زُ اٌزغ١ٍُ أِب ِجبششح إٌٝ عىشربس٠خ اٌّؤرّش أٚ ػٓ ؽش٠ك اٌجش٠ذ . .4

rqinfo@iraqima.o 

۞ رشفك اعزّبسح اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌجبحش ِغ ٔغخخ ِٓ ٍِخض 

ٚإشؼبس اٌٍجٕخ اٌزحؼ١ش٠خ فٟ حبٌخ رمذ٠ُ اٌجحٛس ػٍٝ شىً اٌجحش 

 ثٛعزش.

 ۞ ٌّؼشفخ وبفخ اٌزفبط١ً ٚاٌّغزجذاد  ٠شجٝ ص٠بسح اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ

 www.iraqima.org جّؼ١خ ٌٍ

 

 
 رنوان المرادلظ

 رؼْٕٛ وبفخ اٌّشاعالد إٌٝ

 االٚي  اٌذٌٟٚ اٌٍجٕخ اٌزحؼ١ش٠خ ٌٍّؤرّش اٌؼٍّٟ

 جّؼ١خ اٌخٛاسصِٟ اٌؼشال١خ

 د٠ٛا١ٔخ أَ اٌخ١ً ِمبثً جبِغ إثشا١ُ٘ اٌخ١ًٍ  

 17723819291ِٛثب٠ً : 

   info@iraqima.orqثش٠ذ اٌىزشٟٚٔ 

 www.iraqima.orgلغ االٌىزشٟٚٔ اٌّٛ
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