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دراساتمركز/املوصلجامعة/الغضنفريحازمصهيب.د.م10.

عضوًا/املوصل
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اللجنة العلمية
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عضوًا/جامعة تكريت/مجهورية العراق/امحد الزهوسامي.د.أ4.

جامعة / االمارات العربية املتحدة/ حممد مؤنس امحد عوض.   د.أ5.
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عضوًا/جامعة تكريت/مجهورية العراق/صبار حملطلب.د.أ6.

عضوًا/جامعة اسيوط/مجهورية مصر العربية/البطاويحسن.د.أ7.

عضوًا/جامعة سامراء/ مجهورية العراق/ غزوة شهاب امحد. د.أ8.

قاملة/1945ماي 8جامعة / اجلزائر/بن مارسكمال.د.أ9.

.عضوًا/جامعة حران/ اجلمهورية الرتكية/ قاسم شلول. د.أ.  10

عضوًا /جامعة املوصل/ مجهورية العراق/ عبد القادر أمحد يونس. د.أ. 11

اجلمهورية العربية السورية/ سرمانيحنيفة عمر فاروق . د.م.أ. 12

عضوًا /اغديرجامعة /اجلمهورية الرتكية/اخلليلامحد.د.م.ا. 13

املديرية-وزارة الرتبية /مجهورية  العراق/ عبد الرزاق اجليالويندى.د.م.أ. 14
عضوًا/العامة لرتبية الكرخ االوىل

عضوًا/جامعة اغري/ اجلمهورية الرتكية/ علي حسني.د.م.أ. 15

جامعة / اجلمهورية الرتكية/ اوغلوامحد عبد اهلادي . د. مشارك.أ. 16
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عضوًا/شرناقجامعة / اجلمهورية الرتكية/ يشار أجات. د. مشارك. أ. 17



االعالميةاللجنة 
املوصلدراساتملركزاإلعالمياملسؤول/املختارمهندعمرالسيد.1

.رئيسًا/

عضوًا / مركز دراسات املوصل/حممد نزار الدباغ.د.م.أ.2

عضوًا/مركز دراسات املوصل/بلو امساعيلعامر.م.3

اللجنة الفنية
رئيسًا/ مركز دراسات املوصل/عبري حكمتالسيدة .1

عضوًا/ مركز دراسات املوصل/السيد رائد حييى.2

عضوًا/ مركز دراسات املوصل/السيد علي خملف مجيل.3

عضوًا/مركز دراسات املوصل/االنسة بشرى عبد الكريم.4

عضوًا/ مركز دراسات املوصل/االنسة احالم عارف.5

عضوًا/ مركز دراسات املوصل/ايسفميساكالسيدة ديرا .6



اهمـية املؤمتـر
رةاجلزيإقليمموضوعيتناولكونهيفاملؤمتراهميةتربز

يفمهمةألحداثمسرحًااإلقليمهذايشكلحيث،الفراتية

ودراساتندواتوجودمنالرغموعلى،اإلسالميالتاريخ

يعداملؤمترهذاأنإال،املوضوعهذاتناولتوعامةاكادميية

بالنواحيترتبطمتعددةجوانبيتناولالذينوعهمناالول

نيةاجلغرافية،والسياسية،واالجتماعية،واالقتصادية،والعمرا

امبجموعهتشكل،واليتاإلسالميةالعصوريفالعلميةثم

.الفراتيةاجلزيرةوحضارةبتاريخللمهتمنياضافة

األهـــداف
جلزيرةاإلقليموالتارخيياحلضاريبالدورالتعريفاىلاملؤمتريهدف

.ةاالسالميعصورهاخمتلفيفمدنهاعلىالرتكيزخاللمنالفراتية

املؤمترحماور 
.جغرافية اقليم الجزيرة الفراتية: احملور االول

.التركيب السكاني إلقليم الجزيرة الفراتية: احملور الثاني

.الحياة السياسية في اقليم الجزيرة الفراتية: احملور الثالث

.المظاهر االقتصادية إلقليم الجزيرة الفراتية: احملور الرابع

إلقليم الجزيرة الفراتيةالنظم االدارية : احملور اخلامس

.العمرانية إلقليم الجزيرة الفراتيةالمعالم:السادساحملور 

.الحياة العلمية إلقليم الجزيرة الفراتية: السابعاحملور 

.وعلميا  ا  واجتماعيسياسيا  الفراتيةبالجزيرةالموصلعالقة:الثامناحملور



ضوابط املشاركة يف املؤمتر
ىل ان ال يكون البحث منشورًا او مقبواًل للنشر او مقدمًا ا.1

.مؤمتر علمي او جملة او ندوة سابقًا

-200)عنيقلالمباالبحثملخصيرسل.2

.واإلنكليزيةالعربيةوباللغتنيكلمة(250

يرتك فراغ سطر واحد قبل عنوان امللخصني العربي. 3
.  يف بداية السطر( امللخص)واإلنكليزي، وتكون كلمة 

تري ورسائل املاجساالطاريحمن املستلةتقبل البحوث . 5
.لطلبة الدراسات العليا يف مرحلة البحث العلمي

ورقة ( 20)ان ال يزيد عدد صفحات البحث عن . 6
.A4حبجم 

.االلتزام مبواعيد تسليم امللخص والبحث. 7

.ركتاب خاص بوقائع املؤمتكاملة يف تنشر البحوث .8

ابة ال تقبل البحوث اليت ال تتوافق مع ضوابط الكت.9
.والنشر يف املؤمتر

وامنا ط، فقمبلخص حبث ال تقبل املشاركة يف املؤمتر . 10
.  املشاركة باملؤمترلتثبيت يرسل البحث كامال 



شروط كتابة البحوث
الباحث، درجته العلمية، مكان عمله، اسم  يكتب 1.

.، باللغتني العربية واإلنكليزية االميل

باللغتنيمفتاحية جيب ان يتضمن البحث كلمات 2.

(.5–3)العربية واإلنكليزية من 
.تكتب العناوين الفرعية اىل اليمني حصرًا3.

.توثق اهلوامش يف نهاية البحث4.

. Simplified Arabicيكتب البحث خبط 5.

، (14)، منت البحث (16)حجم خط العناوين 6.

(.12)اهلوامش  

املشاركةأجور 
:وهي كالتاليتتضمن فقط أجور نشر البحث 

الف دينار عراقي65:املدرس. 1

الف دينار عراقي75:مساعداألستاذ . 2

الف دينار عراقي100:األستاذ. 3

قبول البحث يف املؤمتريرسل املبلغ بعد 



مهمةمواعيد 
2021/ 30/11استالم امللخصات    •

2022/ 1/ 30استالم البحوث كاملة •
اليترسل امللخصات والبحوث على الربيد االلكرتوني الت•

•Jazeera.forat@gmail.com
009647702029964وتساب :  لالستفسار•

:مالحظة
.جيب ملئ االستمارة املرفقة



املوصلدراسات مركز 
سنةتأسسوالذياملوصلجلامعةالتابعةالبحثيةاملراكزمن

عصورهاخمتلفيفاملوصلوتراثبتاريخويعنى،1996
رأصداملركز،أساتذةيقدمهااليتالبحوثخاللمنالتارخيية،

مهلممنالباحثنيقبلمنقدمتكتابثالثنيعنيزيدمااملركز

جملةاملركزويصدر.احلضارياملوصلبإرثواسعةاهتمامات

جملةهناكوكذلكحمكمة،علميةجملةوهي(موصليةدراسات)

والتارخييةالرتاثيةاملقاالتبنشرتعنى(موصليات)أخرى

التارخييةالدراساتقسمفهيأقسامهأما.باملدينةاخلاصة

عىويس.والرتاثوالتوثيقاألدبيةالدراساتوقسمواالجتماعية

معلالتواصخاللمنجديدةافاقًافتحكوروناجائحةظليفاملركز

.االلكرتونيالفضاءعربالعاملاحناءخمتلفمنباحثني


