
 

 افبق اعتذايخ وتخطُظ انًذٌ 

 ثشػبَخ 

  انغُذ سئُظ جبيؼخ ثغذاد انًحتشو 

 األعتبر انذكتىس ػًبد حغٍُ انحغٍُ

    وثأششاف / انهُئخ انًششفخ

 أ.و.د ػجذانحغٍُ ػجذ ػهٍ يشَؼٍ انؼغكشٌ

  انًغبػذ االداسٌ/ جبيؼخ ثغذاد

 أ.د  كشَى حغٍ ػهىاٌ/ػًُذ يشكض انتخطُظ انحضشٌ 

 نهذساعبد انؼهُبوااللهًٍُ  

 َمُى

 يشكض انتخطُظ انحضشٌ وااللهًٍُ نهذساعبد انؼهُب

  انًؤتًش انؼهًٍ انخبيٍ وانذونٍ انخبٍَ

 آفبق اعتذايخ وتخطُظ انًذٌ
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 َجزح ػٍ انًؤتًش 

 انًختهفخ فٍ سعى انغُبعبد وانخطظ وانجشايج ثأثؼبدهبتهتى دول انؼبنى ثشكم كجُش ثًىضىع االعتذايخ 

  يشكض انتخطُظ انحضشٌ وااللهًُُخ، وَؼذنًب نهزا انًفهىو يٍ اهًُخ ثبنغخ فٍ انؼًهُخ انتخطُطُخ انحضشَخ  

وااللهًٍُ انزٌ َُظى هزا انًؤتًش يٍ انًؤعغبد االكبدًَُخ انؼشَمخ انتبثؼخ نجبيؼخ ثغذاد وانفشَذح فٍ 

نتحمُك جًهخ يٍ  1791شكض نؼبو انً تأعُظوانؼشثُخ وَؼىد  خانجبيؼبد انؼشالُػهً يغتىي  تخصصهب

واألكبدًَُخ وتهجُخ حبجخ انؼشاق انً يخططٍُ يٍ حًهخ انشهبداد انؼهُب فٍ انتخطُظ  االهذاف انؼهًُخ

 .انحضشٌ وااللهًٍُ

 اهذاف انًؤتًش 

 .تىفُش يُصخ دونُخ نالكبدًٍَُُ وانًخططٍُ وانًهُذعٍُ نؼشض َتبئج اثحبحهى انؼهًُخ -

 انمبديخ نألجُبلهًٍ وانتخطُظ انًغتذاو نهحفبظ ػهً انًذٌ ويىاسدهب تغخُش جهذ انجحج انؼ -

 تمذو انجحىث ثأثؼبد يكبَُخ / هُذعُخ ػهً وفك يحبوس انًؤتًش:يحبوس انًؤتًش 

 

 االعتذايخ انجُئُخ 

 االدساح انجُئخ انحضشَخ نهًىاسد انطجُؼُخ



 انتهىث وانتمُُى انجُئٍ

 انًُظىس انتجُؤٌ نهتخطُظ انحضشٌ

 انؼًبسح انخضشاء واالثُُخ انزكُخ

 انطبلبد انًتجذدح وانُظُفخ

 االعتذايخ انؼًشاَُخ وهُذعخ انًذٌ

 االعكبٌ انًغتذاو

 انًشوَخ انحضشَخ فٍ يىاجهخ االصيبد

 انجًُ انتحتُخ وانُمم انًغتذاو

 انحفبظ وانتجذَذ انحضشٌ

 انغُبحخ انحضشَخ انًغتذايخ

 االعتذايخ االجتًبػُخ

 انًغتذاو فٍ انًجتًغ انؼشالٍجىدح انؼُش 

 انتًُُخ االجتًبػُخ فٍ انًذٌ

 انُىع االجتًبػٍ وانًذَُخ 

 اَؼكبط انحشان وانتغُش االجتًبػٍ ػهً تخطُظ انًذٌ

 انحىكًخ واإلداسح انحضشَخ انًغتذايخ

 انمىاٍَُ وانتششَؼبد انتخطُطُخ

 انًذٌ انزكُخ 

 تمُُبد انحبعىة وتكُىنىجُب انًؼهىيبد فٍ انتخطُظ

 أداسح انًذٌ فٍ ظم انكىاسث واألصيبد

 انتخطُظ االلهًٍُ واالعتذايخ

 انجًُ انتحتُخ وانُمم انًغتذاو

 انغُبحخ االلهًُُخ انًغتذايخ

 اعتشاتُجُخ تخطُظ انًذٌ

 انًذٌ انجذَذح



 انتًُُخ انشَفُخ

 تجبسة فٍ انتخطُظ انًغتذاو

  جىاَت تطجُمُخ فٍ وصاساد ويؤعغبد

 انذونخ انؼشالُخ

 هًُخ وػبنًُختجبسة ػ

 ششوط انتمذَى وسعىو انًشبسكخ 

 

 دَُبس ػشالٍ iop   200000انُشش فٍ 

كتت جًُغ انجحىث ثبنهغخ االَكهُضَخ وَُجغٍ يٍ انجبحخٍُ تمذَى ثحىحهى انتٍ نى َغجك تمذًَهب او َششهب او لُذ 

 انُشش فٍ  انًؤتًشاد / انذوسَبد/ انًجالد األخشي

 االنكتشوٍَ انشعًٍ نهًؤتًشكىٌ انتمذَى خالل انًىلغ َ

https://cmt3.research.microsoft.com/PSPC2020 

 ثؼذ لجىل انجحج َتى تمذَى تأَُذ انتمُُى انهغىٌ يٍ انًىالغ انًؼتًذح دونُب وانًحذدح فٍ يىلغ انتؼهًُبد  

بثخ انجحج يشاجؼخ انًىلغ نًؼشفخ ششوط وتؼهًُبد كت

http://iurp.uobaghdad.edu.iq/?page_id=20290   

 دَُبس ػشالٍ 100000 انُشش فٍ يجهخ انًخطظ وانتًُُخ

نى َغجك تمذًَهب او َششهب او  تكتت انجحىث ثبنهغخ االَكهُضَخ أو انؼشثُخ وَُجغٍ يٍ انجبحخٍُ تمذَى ثحىحهى انتٍ

 لُذ انُشش فٍ انًؤتًشاد / انذوسَبد/ انًجالد األخشي

 كىٌ انتمذَى خالل انًىلغ االنكتشوٍَ انشعًٍ نهًؤتًشَ

https://cmt3.research.microsoft.com/PSPC2020 

بد كتبثخ انجحج يشاجؼخ انًىلغ نًؼشفخ ششوط وتؼهًُ  

http://iurp.uobaghdad.edu.iq/?page_id=20290   

 

 ػهًب اٌ االَتحبل َتى يٍ لجم انهجُخ انتحضُشَخ نهًؤتًش

  %20ثحُج تكىٌ َغجخ االعتالل الم يٍ  (Turnitin) وفك ثشَبيج 
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