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تقيم وزارة البيئة العراقية مؤمترها العلمي الدولي االول 

ثراء املعرفة إللبحوث والدراسات البيئية الذي يهدف اىل 

مختصني من ذوي االهتمامات ة للياالت البيئاجملبكافة 

العلمية وتبادل االفكار  املعرفة لغرض تعزيز و ,بالبيئة

اليت تواجه  لتحدياتلوصواًل اىل وضع احللول الناجعة 

البيئة العراقية ومواكبة التطور العلمي والبحثي يف العامل 

 والباحثنياملختصني من العلماء .تتقدم وزارة البيئة بدعوة 

اجلامعات واملؤسسات العلمية والبحثية والوزارات ذات  يف

من داخل وخارج العالقة وكافة املعنيني يف الشأن البيئي 

العلمي الدولي االول املؤمتر   يف اعمال ةللمشاركالعراق 

 51-51 للمدة سيعقد مبشيئة اهلل يف بغدادللبيئة الذي 

 . 4152 ,نيسان

   و   همحبوثلذا نهيب بالزميالت والزمالء الباحثني ارسال 

  4152آذار,   5 ضمن حماور املؤمتر يف موعد اقصاه  همدراسات

 

 حماور املؤمتر

  مراقبة امللوثات 

 إدارة املخلفات 

 العادمة جلة املياهمعا  

  امللوثة  تقييم املواقع 

 األثر البيئي 

   الصناعيةورقابة األنشطة  اخلدمية 

 االعالم والتوعية البيئية 

 التشريعات البيئية 

 إدارة الكوارث الطبيعية 

  املناخية  التغريات 

  واالقتصاد االخضرالتنمية املستدامة  

 الطاقات املتجددة 

 التنوع البيولوجي 

  الطبيعية  و مواقع  الرتاث العاملي احملميات 

 التلوث االشعاعي 

 السالمة االحيائية 

 اللجنة األستشارية

 د. علي عبد الزهرة الالمي/ الوكيل الفين  لوزارة البيئة 

 الوكيل اإلداري لوزارة البيئةحسن  السيد كامران علي/ 

 الزراعة لوزارة الفين الوكيل/ القيسي ضمد مهدي. د 

 التكنولوجيا و العلوم لوزارة الفين الوكيل/ وسويامل كاظم فؤاد. د  

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة د.حمسن عبد علي/ مستشار 

  د. عالء عبد احلسني عبد الرسول/ رئيس جامعة بغداد 

 النهرين جامعة رئيس/ االسدي حسن فالح. د 

 التكنولوجية اجلامعة رئيس مساعد/العاني حييى حممد. د  

 الربيعي /مدير عام دائرة البيئة واملياه/ وزارة العلوم د.مهدي صاحل 

 والتكنولوجيا 

 البصرة  جامعة/البحار علوم مركز مدير/  علي حسن مالك. د 

 بابل جامعة /البيئة حبوث مركز مدير/ سلمان حممد جاسم.د 

 االنبار جامعة/الصحراء دراسات مركز مدير/فياض صاحل عبد. د 

 والسيطرة البيئة حبوث مركز وي/ مديرالرا حممود ساطع  املهندس 

 املوصل جامعة/ التلوث على 

 .اهلندسة/  كلية البيئة/ هندسة لطيف/ قسم حممد عاصم د 

 تكريت جامعة      

 /بغداد جامعة /البنات  علوم قسم رئيس د. فكرت جميد حسن 

 جامعة كلية العلوم/ /البيئة قسم رئيس/ حسني علي دنيا. د 

 ةالبصر 

 جامعة/ كلية العلوم / البيئة قسم رئيس/  سبع مدحم كاظم. د 

 املثنى

 .ة/ كليةيالبيئ اهلندسة العزيز/رئيس قسم عبد يامسني د  

 بغداد جامعة اهلندسة/

 د.حيدر  حممد عبد احلميد/قسم اهلندسة البيئية/كلية 

 اهلندسة/ جامعة بغداد      

 كلية العلوم / احلياة علوم قسم/ياسني هاشم كاظم.د/   

 املستنصرية امعةاجل

 الكوفة  جامعة/ العلوم كلية/احليدري جواد حممد. د 

 

 
 



 ية ريللجنة التحضا

 رئيسًا / لبيئةالوزارة   الفين الوكيل. علي عبد الزهرة الالمي/ د 

  الوكيل اإلداري لوزارة البيئةحسن عليالسيد كامران/ 

 وزارة العلوم والتكنولوجيا . حسني  فاضل الربيعـي/د 

  حبوث  مركز  / مدير اجلبوري د. عبد اجلاسم حميسن جاسم 

                           التقنيات االحيائية/ جامعة النهرين 

 زارة العلوم والتكنولوجيا. ايـاد امحـد الـطـويـل/ ود 

 كلية الطب البيطري/ . عبد املطلب جاسم الردييند / 

                               جامعة بغداد

 خالد عباس رشيد/ مركز حبوث التقنيات االحيائية/ د . 

 جامعة النهرين

 /بغداد جامعة /البنات  علوم قسم رئيس د. فكرت جميد حسن 

 وزارة البيئة/ سليفو ا السيد سركون يلد 

 
 ارسال البحوث والدراسات 

من اجل اتاحة الفرصة امام الباحثني واملختصني      

 للمشاركة يف املؤمتر تقرر:

 

, أذار 5 حتى والدراسات البحوث متديد موعد استالم   - 

4152   

  :بأستخدام برنامجالبحث اوالدراسة  كتبي  - 

Microsoft Word 2007  

 بالصيغة التالية :البحث يتم اعداد   - 

  52حجم  -عنوان البحث او الدراسة (B)  

  54حجم  -اسم الباحث أو الباحثني (B)  

  54حجم  -مكان العمل 

  54حجم  -املنت  

 : العناوين الرئيسية 

                     النتائج ,العملاملواد وطرائق  ,املقدمة,اخلالصة   

 .(B) 54حجم -التوصيات واملراجع   ,واملناقشة  

ان ال تتجاوز عدد صفحات البحث او الدراسة   جيب  -

صفحات متضمنة اجلداول واالشكال والصور  51عن 

 ان وجدت .
 جيب ان يكون البحث او الدراسة غري منشور سابقا  -

   والدراسات املقبولة  يفلبحوث ا خالصاتسيتم نشر  - 
  وقائع املؤمتركتاب خاص ب 

  بعد التقييم نشر البحوث والدراسات املقبولة سيتم   -

يف عدد خاص من اجمللة العراقية للعلوم العلمي 

 البيئية  اليت تصدرها وزارة البيئة.  

 

 مالحظة مهمة:  

ث من  لباحالقامة لتتحمل وزارة البيئة  تكاليف إ -

 سيقوم بألقاء البحث.  الذي  خارج العراق واداخل 

 

 سكرتارية املؤمتر

 وزارة البيئة  /السيد عمرو عالء الدين  

 السيدة نادية سلمان حافظ/ وزارة البيئة 

 السيدة لينا حمسن كريم/وزارة البيئة 
 

 عنوان املراسلة

 

     البحوث أو الدراسات  اىل سكرتارية املؤمتر  ترسل

 :عنوان التالي على ال

 وزارة البيئة  

 املؤمتر العلمي الدولي االول للبيئة   ةسكرتاري

 عرصات اهلندية   - ةكرادة الشرقيال

 51104  .ص . ب 

 العراق   - بغداد

 :الربيد االلكرتونياو  بواسطة  

 env.conference@gmail.com 

 11145250454 : احملمول اهلاتف

   www.moen.gov.iq :االلكرتوني املوقع

 

 ستمارة املشاركةإ

 مجهورية العراق

 وزارة البيئة

 املؤمتر العلمي الدولي االول للبيئة

 4152 ,نيسان 51- 51

 .........سم  الكامل ............................األ

 .اللقب  العلمـي   ..................................

 .................................عنوان الوظيفي  ال

 .........................................جهة العمل 

 ............................................التخصص 

 ...........................................رقم اهلاتف 

 ..............................لكرتوني الربيد األ

 ارغب املشاركة يف املؤمتر :

 (     ( حضور   )     (  دراسة  )     حبث )  

 .........................................الدراسةاو عنوان البحث

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
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