


 استمارة معايير واجراءات اقامة المؤتمرات العلمية 

 # معلومات الجهة المنظمة 

 

 

 الجهة المنظمة للمؤتمر  •

 جامعة ديالى / كلية الطب

 

 نوع تمويل الجهة المنظمة •
 تمويل ذاتي 

 

 البريد االلكتروني ورقم هاتف الشخص المسؤول عن المؤتمر •
 لطيف أ.د. اسماعيل ابراهيم      07715401035

Ismail@uodiyala.edu.iq 

 

 

 معلومات المؤتمر  #

 

 نوع المؤتمر: محلي •
 

 : علمي تخصص المؤتمر •
 

 لبحوث التخرج ثانيلمؤتمر العلمي الاعنوان المؤتمر باللغة العربية :   •
 

 nd Scientific Conference for Graduation Articles’2عنوان المؤتمر باللغة االنكليزية :  •

 

 رابط مجلة ديالى  رابط الموقع االلكتروني للمؤتمر : •
 

 مدة انعقاد المؤتمر : يوم واحد •
 

 11/5/2022التاريخ :  •
 

 مكان االنعقاد : كلية الطب •
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 المؤتمرات العلمية # استمارة معايير واجراءات اقامة 

 

 اللغة الرسمية للمؤتمر : انكليزي  •

 حث الطلبة على التقدم العلمي واالبداع الهدف من المؤتمر :  •

 الطب  عدد محاور المؤتمر : •

 محاور   3 عدد المحاور الفرعية : •

 محور العلوم الطبية االساسية  -1  عناوين المحاور باللغة العربية : •

 محور العهلوم الطبية السريرية -2 •

 محور التعليم الطبي -3 •
 

 Medicine عناوين المحاور باللغة االنكليزية : •

 

 كلية الطب دور النشر الرصينة : •
 

 المجلة الناشرة : مجلة ديالى الطبية  •
 

 وتقييمها وقبولها : النظام االلكتروني المعتمد في استالم البحوث  •
 

 

   Turnitin برنامج نظام االستالل المعتمد :  •

 

 اللجنة العلمية   /كلية الطب الجهة المسؤولة عن التدقيق اللغوي للبحوث : •
 

 

 # اللجان الخاصة بالمؤتمر 

 

 : مرفق اللجنة العلمية للمؤتمر •

 : مرفق اللجنة التنظيمية للمؤتمر •

 

 للمؤتمر ان وجدت # معلومات الجهات الساندة 

 

 اسم الجهة :  •

 نوع االسناد : علمي او مالي  •



 

 

 # الفعاليات المرافقة للمؤتمر 

 

 معارض –ندوات   –االعمال : ورش عمل  •
 

 

 

 # اجور المشاركة بالمؤتمر                                    
 

 

 اجور المشاركة ببحث : مجاني •
 

 اجور المشاركة كحضور : مجاني  •
 

 

 هل ستوزع هدايا في المؤتمر : نعم  •

 

 # اللجان الخاصة بالمؤتمر 

 

 2022-2021لبحوث الطلبة لسنة  ثانيالمؤتمر العلمي ال اسم المؤتمر :

 يمبحوث التخرج ركيزة مهمة للتقدم العل شعار المؤتمر:

 11/5/2022 وقت المؤتمر :

 

 لجان المؤتمر : 

 

 أ.د. اسماعيل ابراهيم لطيف  المؤتمر :رئيس 

 

 اللجنة العلمية : 

 رئيسا"           أ.د. جليل ابراهيم كاظم      -1

 عضوا"         أ.د مهدي شمخي جبر          -2

 عضوا"           أ.د. علي موسى جعفر           -3



 عضوا"      أ.د. زهير معروف حسين       -4

 عضوا"      أ.د. ناظم غزال نعمان           -5

 عضوا"      أ.د. خضير خلف ابراهيم       -6

 عضوا"       أ.د. عادل حسن محمد           -7

 أ.د نجدت شكر محمود                عضوا" -8

 عضوا"          أ.د. لمى طه احمد            -9

 عضوا"        حبش    محمود أ.م.د. محمد -10

 عضوا"            أ.م.د. رغد كامل سعدي   -11

 أ.م.د. سوسن طالب سلمان          عضوا" -12

 د. سعد احمد علي                   عضوا" -13

 أ.م.د. مصطفى غني طاهر        عضوا" -14

 عضوا"       م.د. احمد خالد عبدهللا        -15

 " عضوا    م.د. قتيبة غانم حسين           -16

 م.مبرمج تقوى سالم محمد         عضوا" -17

 م.مبرمج مروة رائد حميد          عضوا" -18

 

 اللجنة التحضيرية :

 أ.د. عامر داود مجيد                 رئيسا"-1

 أ.د. صالح مهدي سلمان             عضوا" -2

 عضوا"       أ.د. علي حسن محمد           -3

 عضوا"             أ.د. احمد مدب عذاب    -4

 أ.م.د. رواء عبد الخالق              عضوا" -5

 أ.م.د. انفال شاكر متعب             عضوا" -6

 أ.م.د. نمير فاضل غائب             عضوا" -7

 م. دريد حميد عبد الكاظم            عضوا" -8

 م. ابراهيم طارق ابراهيم            عضوا" -9

 عضوا"            م. احسان علي حسن     -10

 عضوا"        هر نصر هللا خلف     ظم. م-11



 م.م رغد مجيد عزاوي            عضوا" -12

 م.م رمضان غزال نعمان         عضوا" -13

 ر.مبرمج ميسون نصيف جاسم   عضوا" -14

 

 اللجنة االجتماعية :

 رئيسا"            أ.د. بروج محمد رزوقي           -1

 عضوا"                     م.د. اسماء عباس اجود      -2

 عضوا"              م. مصطفى عبد الكريم سلمان    -3

 عضوا"              م.م علي حكيم توفيق              -4

 عضوا"              م.م شهد خضير خلف            -5

 عضوا"               م.م هبة هادي رشيد               -6

 عضوا"              قانوني طيف عبد اللطيف كريم   -7

 مبرمج اقدم رنا عبد الستار خضر            عضوا" -8

 عضوا"                محاسب ذكرى زهير             -9

 عضوا"            محاسب عبد المحسن سلطان       -10

 م.مالحظ فني سجى عالء حسين           عضوا" -11

 جاسم                           عضوا" زهراء حسن -12

 باسمة صالح                                  عضوا" -13

 

 اللجنة االعالمية :   

 امين مخزن عمار علي حسن               رئيسا" -1

 فيزياوي محمد وهيب عبد                  عضوا" -2

 م.مترجم مصطفى زهير                    عضوا" -3

 حيدر طاهر عبود                            عضوا" -4

 

 

 


