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 ة املعاصرةاإلجنازات البحثّي

 ةة واالجتماعّييف العلوم اإلنسانّي

 والحكمة معهد العدالة جامعة و من تنظيم 

  الواليات
 
كيةالمتحدة  ف   األمير

  يعقد المؤتمر 
 
   أمريكا عير تقنية التحاض  عن بعد ف
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 وطئةت

 الموسوم الث اني، المحك م و   وليم جامعة العدالة والحكمة في أمريكا المؤتمر الد  تنظ               
أمال منها في تحصيل    ،"ةة واالجتماعي  ة المعاصرة في العلوم اإلنساني  اإلنجازات البحثي  : "ـب

ة المعاصرة من القضايا البحثي  من خالله  تعالج واجتماعي   ة ذات طابع انساني  مقاربات معرفي  
ودورها في معالجة    ،ة العلومبين أهمي  جامع    ر فكري  لبناء تصو    ،صاتؤى والتخص  مختلف الر  

ة تعين المجتمعات  استشرافي  رؤى  اقتراح  و   ،ها ورهاناتهاوكشف واقع واهر  المشكالت ومختلف الظ  
 محورا ضمن   24  ـاالستعانة ب  ترح تم  وبناء على هذا الط  .  واهرتلك الظ  ات  على تجاوز سلبي  

ا و ة  المهم    ة المعاصرةالبحثي  القضايا  عة ومنسجمة من  متنو    بوتقة المجتمعات،    التي تعرفها كل  جد 
ة، القضايا  ، القضايا االجتماعي  األكاديمي    قضايا البحث العلمي  المثال ال الحصر؛    سبيلوعلى  
  ة البحث العلمي  ذ نشيد بأهمي  إونحن ة وغيرها. ة، والقضايا اإلسالمي  ة، القضايا التاريخي  الفلسفي  

ات هذا المؤتمر  ثراء فعالي  إالة في  نأمل من الباحثين المساهمة الفع    ناة فإن  اإلنساني  في الحياة  
 مة. ة القي  بمنجزاتهم البحثي  

 هداف املؤمترأ

اإلنجازات  "  الثاني، المحكم  المؤتمر العلمي الدوليالطرح السابق يأتي    ضمن         
اإلنساني  البحثي   العلوم  في  المعاصرة  واالجتماعي  ة  العدالة  ،  "ةة  جامعة  تنظمه  الذي 

 ؛ من أجلوالحكمة بأمريكا 

  لعرض ومناقشة انجازاتهم البحثية النظرية والتطبيقية  الباحثينالجمع بين مختلف   ❖
 من مختلف الحقول المعرفية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

مختلف   ❖ ومن  الجامعات  مختلف  من  والخبرات  التجارب  من  االستفادة 
 التخصصات. 

 . هم اطر التعاون بين وتجسيدالباحثين تأسيس التواصل التفاعلي بين مختلف  ❖
  اإلنسانية. المساهمة في استشراف مستقبل القضايا البحثية   ❖
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 حماور املؤمتر

 البحث العلمي األكاديمي (1
 علم االجتماع والخدمة االجتماعية  (2
 االنسان االنثروبولوجيا وقضايا  (3
 الدراسات الفلسفة  (4
 التربية والتعليم  (5
 علم النفس البشرية  (6
 التنمية البشرية  (7
 والقضايا المعاصرة األسرة (8
 الديموغرافيا علم  (9

 العلوم اإلسالمية   (10
 التاريخ والجغرافيا (11
 االنسانية اآلثار  (12
 والنقد  والترجمة اآلداب واللغات (13
 وتحقيق النصوص المخطوطات  (14
 العلوم المكتبية والفهرسة (15
 العلوم السياسية والعالقات الدولية  (16
 االعالم واالتصال  (17
 العلوم القانونية واإلدارية  (18
 العلوم اإلدارية واالقتصادية  (19
 الرياضة والشباب  (20
 والمجتمع  السياحة (21
 المادي والالمادي الحضاري التراث  (22
 الفنون الثقافية  (23
 )األوبئة المختلفة ككورونا وغيرها(  باإلنسانالعلوم الصحية وعالقتها  (24

 لغات املؤمتر

  الفرنسية   اإلنجليزية    العربية 
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 شروط املشاركة يف املؤمتر

ن من   • والمهتمي  ن  بالجامعات والباحثي  الدكتوراه  المشاركة مفتوحة لجميع األساتذة وطلبة 

 الهيئات والوزارات.  مختلف

ي مؤتمر آخر.  ل أ •
ه أو ُعِرض فن  يكون البحث قد سبق نشر

 المتعارف عليها. أن تكون البحوث وفق منهجية البحث العلمي  •

 صفحة.  30أل تتعدى صفحات البحث   •

ية أو الفرنسية(.  • ن  أن يكتب البحث بإحدى اللغات )العربية، اإلنجلي 

 سوم املشاركة يف املؤمترر

   ؛تشمل ا دوالر  200

 أمريكا. بات مشاركة معتمدة من جامعة العدالة والحكمة شهاد*

ي    نشر   *
فن المؤتمر  ي 

فن المشاركة  ةالاألبحاث 
ّ
   مجل

ّ
المحك للدراسات “ مةالدولية    الحكمة 

ي عدة قواعد عالمية أمريكا بعن جامعة العدالة والحكمة  الصادرة“واألبحاث
فة فن

ّ
  . والمصن

ن عىل * ن المشاركي  ائم  المعّرف الرقمي حصول الباحثي 
ّ
 ID  هوية الباحث العلمي الدوليةل  الد

 

                                           

  

 ترسل األحباث إىل اإلمييل

 uojaw@uojaw.education  

 أو  

americanuniversity.jw@gmail.com  

mailto:americanuniversity.jw@gmail.com
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   كياألمريالواتسب على رقم أو  اخلاصة مبؤمترات اجلامعة  الواتسبرابط جمموعة  التواصل عرب    

001-313-676-6330 
https://chat.whatsapp.com/BvWt1U8Mw6AEtMjKixKZMl 

 
 املشاركة استمارةبيانات 

 
 ........................ ...……………………………واللقب السم

 ........................................................... نوع المشاركة

 …………………………………………………………………الوظيفة

 ..………………………………………….…………المؤهل العلم

 ................................................................. المؤسسة

ي الي  
ونن  ............................................................................................... يد اللكير

 ....................................................................................................... رقم الهاتف

 ...................................................................... .............. رقم الهاتف المحمول

 .................................................................................................. عنوان البحث

 ................................. .............................................................. محور المشاركة

 ........................................................................................................... الملخص

 صورة حديثة من أجل بطاقة المشارك )اختياري(         

 

  
 

 مواعيد مهمة

 

 2022/ 01/ 15 : الملخصات  الستالمآخر موعد   •

موعد   • كاملة   الستالم آخر  الدولية  المشاركات  المجلة  ي 
فن ها  نشر ي 

فن يرغب    لمن 

للدراسات  " المحكمة والحكمة    الصادرة“واألبحاثالحكمة  العدالة  جامعة   : أمريكا بعن 

30 /02 /2022  

 2022/ 02/ 02موعد المؤتمر يوم:   •

 

  
 

https://chat.whatsapp.com/BvWt1U8Mw6AEtMjKixKZMl


 

 

 
6 

 ؤتمر ــــــــــــــــــيس المــــــــــــ رئ

 أمريكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،  صالح أحمد فراج   د. 

 اللجنة العلمية  ةرئيس

 ــــــــراق  ــــــأ.د/ عبد اإلله الصائغ، العـــــــــــــــــ

 عضاء اللجنة العلمية أ

 العراق  القيسي  عزيزين نوري صكر د.  أمريكا  أ.د/ عىلي الشامي 

ي  بريطانيا  أ.د/ حميد الهاشمي 
 الردن د. نضال حسن فالح المومنن

ن  ن شاهي   السودان بكر حسن عىلي بخيتأبو  د.  أمريكا  د. حسي 

ع العراق  د. عامر شبل زيا  ليبيا د. ماجدة مولود رمضان الشر

 المغرب د. البكاري محمد العراق  د. يونس مؤيد يونس الدباغ

ن  د.   السعودية د. حنان عبد الغفار عطية  العراق  الُمحنا زينب حسي 

ي  المغرب د. الحادك قاسم
 اليمن د. ماجد قاسم عبده السيانن

 أمريكا  د. عالية سليمان سعيد العطروز أمريكا  د. عاصم زاهي مفلح العطروز

ي   الردن د. عامر عىلي أبورمان  المغرب د. عبد هللا عسي 

ي  السودان هبة هللا محمد الحسن سالم صالح  د.  ف إسماعيل إبراهيم شلن 
 مرص د. أشر

 مرص د. محمد مسعود محمد أبو سالم أحمد مصطفن  المغرب د. أنور بنيعيش

 العراق  خمائل سامي مطلك محمد الشايد.  مرص د. إيهاب محمد أحمد الشيخ خليل

 المغرب الفتاح هشمي عبد د.  ليبيا د. ليىل محمد العارف 

وك زيدان مرص د. آيات أحمد رمضان محمد ين حسن مي   السعودية د. شي 

ن  عثمان احمد صوافطه د.  ي يونس فلسطي 
 أمريكا  د. يوسف محمد فالح بنن

ي حيدر د.   المغرب عبد اللطيف أبوريشة د.  العراق  جاسم خي 

 المغرب د. محمد بنعمر  ليبيا د. عائشة محمد عىلي الغويل

 الردن د. معن قاسم محمد الشياب العراق  د. أيوب جرجيس العطية 

   السودان د. إبراهيم محمد موىس محمد

ية  رئيس اللجنة التحضير

 - -أمريكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا-الح  حسام فايز عبد  د. 

ية  أعضاء اللجنة التحضير

 أمريكا  أ.د عىلي الشامي 

ن   ن شاهي   أمريكا  د. حسي 

 العراق  د.  مصطفن العوادي 

ي 
 العراق  د. قاسم األزرفر

 العراق  د. إحسان الكرعاوي

 


