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مكيسوت موفت تيوكيمة العيفعوة ( 1995 -1994)عوي  ديويل أسست كمية التربية لمعموم  انسسويسية  وح فظي  وة 

م  وووح العوووي  الدراسوووح  ض(المغوووة العربيوووة ض المغوووة ا،سكميريوووة ضالتووويري  )الفستسصووورية ض مموووفت ااآلسوووي  ا تيوووة 
ت  استظداث آلس  العغرا ية مآلسو   التربيوة الرييموية الوان كويت سوماة لكميوة التربيوة الرييموية ( 1996-1997)

اسووتظدث آلسوو  العموووم  1998-1997م وووح العووي  الدراسووح ض 1998-1997التووح أسسووت  ووح العووي  الدراسووح 
استظدث آلسو  الاويسمت الوان كويت سوماة  2000-1999التربمية مالسفسية مآلس  عمم  الظيية  م ح العي  الدراسح

ث  استظدث آلس   الظيسبيت مآلس  الكيفييء  وح العوي  الدراسوح      2003-2002لكمية الايسمت  التح أسست عي  
مآلود ض تو  اسوتظداث آلسو  عموم  الاورلت مالتربيوة انسو فية 2009-2008م ح العوي  الدراسوح ض 2002-2003

 ووح آلسوو  المغووة العربيووة م ووح العووي  الدراسووح  1997- 1996الدراسووة الفسوويفية  ووح العووي  الدراسووح  اسووتظدثت
كفوي اسوتظداث الدراسوة الفسويفية  وح آلسو  ض العغرا يوة  م ح آلسوفح المغوة ا،سكميريوة  استظدثت 1997-1998

بعوود ي توو  اسووتظدثت الدراسووة الفسوويفية  ووح آلسوو  1999-1998التوويري  مآلسوو  عمووم  الظيووية  ووح العووي  الدراسووح 
. 2009-2008مآلس  العمم  التربمية مالسفسية  ح العوي  الدراسوح  2004-2003الظيسبيت  ح العي  الدراسح

فت فعمس عيفعة دييل  بيطر الكمية ال  كميتيت ااآلسي  العمفيوة  افرصدر  2008-2007م ح العي   الدراسح
مت  اسوتظداث آلسو  عموم  الاورا ت (.ا،صفعح)افي ااآلسي  انسسيسية  كيست  ح كمية التربية( الرارن) ح كمية التربية

سووتابمت الكميوة المعبوة ااملوو  لطمبوة الدراسويت العميووي الفيعسوتير  وح العووي  . 2010-2009 وح العوي  الدراسوح 
 وح  2003-2002 ح أآلسي   المغة  العربيوة مالتويري  مالعغرا يوة م وح العوي  الدراسوح  2001-2000الدراسح

 ح ظيت استابمت المعبة اامل  فت طمبة الودكتمرا    وح العوي  .آلسفح المغة ا،سكميرية مالعمم  التربمية مالسفسية 
استظدث دراسوة الودكتمرا  2012-2011م ح عي  ض ح آلسفح المغة العربية مالعغرا ية2011  -2010الدراسح

م ووح العووي  سفسووو توو  تمظيوود تسووفية كميوويت التربيووة  ووح العيفعوويت العراآليووة ض ووح آلسوو  العمووم  التربميووة مالسفسووية
تصووووودر الكميوووووة فعموووووة دمريوووووة فظكفوووووة  وووووح                   (.كميوووووة التربيوووووة لمعموووووم  ا،سسووووويسية) أصوووووبظت تسوووووفية كميتسوووووي 

ضافي س ي  الدراسوة  تعتفود الكميوة الس وي  الدراسوح السوسمن  وح 1997فسا عي  ( فعمة دييل  لمبظمث انسسيسية ) 
 . عفيع ااآلسي 



 .عميد كليت التربيت للعلىم إلاوساهيت. هطيف جاسم محمد  . د .م.أ -1

  

 زئيسا.مضس خليل العمس .د.أ -1
 عضىا.عبد السشاق شيدان .د.أ -2
 عضىا.عاضم إسماعيل كىعان .د.أ -3
 عضىا.فاضل عبىد خميس .د.أ -4
 عضىا.خليل إسماعيل زجيه . د.أ -5
 ملسزا.علي متعب جاسم .د.م.أ -6



 
 رئيسا   . حاجمحممد وودف .  د.أ  -1

 عضوا      .عدنان حممود عباس  .  د.أ - 2

 عضوا    .إبراهيم رمحن محيد.د.أ  -3

 عضوا        .خالد مجال محدي . د.م.أ -4

 عضوا .غادة غازي عبد اجمليد.د.م.أ -5

 عضوا     .منى ذفيق توػيق  .  د.م.أ -6

 عضوا       .امثل حممد عباس.د.م -7

 عضوا .عبد الرمحن إدروس صاحل . د.م.أ -8

 عضوا .خالد خليل إبراهيم.د.م.أ -9

 عضوا    .ودن عبد املنعم وادني  . د.م -10

 عضوا.نوػل وونس دامل  .د.م -11



 رئيسا.زهرة مودى جعفر.د.م -1

 عضوا.حيدر مزهر وعقوب.م -2
 عضوا.مطشر دعدوننرباس .م.م -3

 

 رئيسا.هشام توػيق مجيل . م.م -1

 عضوا.دفيان جبار امحد  -2
 عضوا.ديف علي حسني  -3



 .بيئت إلازشاد الحضازي  والتازيخي: المحور األول  •

 .املعىكاث الجغسافيت للبيئت الحضازيت : المحور الثاني  •

 .امللىماث اللغىيت وألادبيت : المحور الثالث •

 .امللىماث الاجتماعيت والتربىيت: المحور الرابع  •

 .دعم السوابط العلميت مع الجامعاث واملؤسساث العلميت ومساكص البحىث •
العلميووووووت  فووووووي البحووووووث  بيتاجووووووا  مجطووووووىيس اللوووووودزاث العلميووووووت ل كووووووادًميين ل زجلووووووا   •

 .والتعليم في ضى  وسائل البحث العلمي الحدًث



ًكوووووىن البحووووووث امللوووووودم مسوووووتىفيا للعووووووسو  العلميووووووت  املتعوووووازف عل  ووووووا وان   ًكووووووىن  ان -1
 .هدواث سابلت  او كد اللي في مؤجمساث علميت  او ملبىل لليعس  او ميعىزا 

 .ضفحت 25  جصيد ضفحاث البحث عً  ان -2
 .جخضع جميع البحىث للتلىيم العلمي -3
 .جكىن مىضىعاث البحث ضمً محاوز املؤجمس  ان -4
وحجووووم (  Simplified Arabic)وهووووىخ ال ووووط  A4ًكووووىن البحووووث مطبىعووووا علووووى وزق  ان -5

 .13وحجم خط الهامش  1.0واملسافت بين ألاسطس  16ال ط 

 .جتحمل الكليت استضافت املعازكين في املؤجمس -1
 .مع مل ظ البحث( cv)جسفم السيرة الراجيت  -2
 .هىاجفهم الىلالت او ًبلغ املعازكىن بلبىل بحىث م عً طسيم بسيدهم الاليكترووي  -3
 (.مجلت دًالى للبحىث الاوساهيت) جيعس البحىث امللبىلت في مجلت الكليت  -4



 :اسم الباحث   
 
 : العهادة  
 
 :الللب العلمي   
 
 : عىىان البحث   
 
 :مكان العمل  
 
 :زكم املحمىل  
 
د الاليكترووي    :البًر



 .2012/ 2/ 1.في مىعد أكطاه( cd) جسسل املل طاث على كسص  -1
فوووي (  cd) جسسووول البحوووىث كاملوووت موووع عووو ث وصووو  مطبىعوووت موووع كوووسص  -2

 .2012/ 3/ 1مىعد أكطاه 

 زكم املحمىل 
ت  زئيس اللجىت العلميت                                   زئيس اللجىت التحضيًر

 حاجممحمد ًىسف .د.أمضس خليل العمس                                   . د.أ
07700429247                                                                  07709277046 

د الاليكترووي  البًر
Sru.diyala@gmail.com 



http://www.eduhuman.uodiyala.edu.iq 
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