حكومة اقليم كوردستان العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي

أهداف المؤتمر:

مواعيد مهمة:

 .1أبرازدورالجغرافيا في قضايا التنمية محليا وعالميا.
 .2تبيان الدور التطبيقي للجغرافية في مجاالتها المختلفة.
 .3تبادل الخبرات وتنسيق البرامج بين اقسام الجغرافية العراقية
والعالمية.
 .4ابراز دورالتقنيات الحديثة في خدمة الجغرافية المعاصرة.

ـ اخر موعد الستالم ملخص البحث 2013/10/31
ـ آخرموعد لألشعار بالموافقة على الملخص 2013/ 11 / 16
ـ آخرموعد الستالم البحوث بصورتها النهائية 2014 / 2 /1
ـ اخر موعد لألشعار بقبول البحث 2014 / 4 / 1

للمزيد من التفاصيل يمكن الدخول الى الروابط التالية :
http://www.geo.conf.uod.ac

محاورالمؤتمر:
.1محورالبحوث المناخية والبيئة.
.2محورالبحوث الجيومورفولوجية واالراضي الجافة.
 .3محورالبحوث السكانية واالستيطان.
 .4محوربحوث المدن والتخطيط الموقعي.
.5محوربحوث نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد.
 .6محورالبحوث االقتصادية والسياسية.

جامعة دهوك
فاكلتي العلوم االنسانية

قسم الجغرافيا
يعقد مؤتمره العلمي االول
تحت شعار

https://www.facebook.com/Duhok2011Geo

ترسل الملخصات والبحوث الى :

geo.conf@uod.ac
لالستفسار :

لجان المؤتمر:
1ـ اللجنة االستشارية:
ـ أ.د .ازاد محمد امين النقشبندي
ـ أ.د .خليل اسماعيل محمد
ـ أ.د .صالح حميد الجنابي
ـ أ.د .قصي عبد المجيد السامرائي
ـ أ.د .محمد ازهر سعيد السماك
ـ أ.د .مضر خليل عمر

جامعة صالح الدين(أربيل)
جامعة صالح الدين(أربيل)
جامعة الموصل
جامعة تكريت
جامعة الموصل
جامعة ديالى

2ـ اللجنة العلمية:
ـ أ.م.د .احمد علي حسن
ـ أ.م.د .فاتن خالد عبد الباقي
ـ أ.م.د .نشوان شكري عبدهللا
ـ د.زياد عبد العزيز اليوسف
ـ د.احمد حيدر صكر
ـ أ.م.ابراهيم خشمان هسام

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

ـ أ.م.د .نشوان شكري عبد هللا  :رئيس المؤتمر
رقم الهاتف)01504543616(:
البريد االلكتروني (.) nashwandr@yahoo.com
ـ أ.م.د.احمد علي حسن:رئيس اللجنة العلمية
رقم الهاتف)01504341614( (:
البريد االلكتروني)albabawatyahmed@yahoo.com( :
ـ أ.م .ابراهيم خشمان هسام :مقررالمؤتمر
رقم الهاتف)01504206315( (:
البريد االلكتروني (.) Ibrahimindustry@yahoo.com

3ـ اللجنة التحضيرية:

للفترة ما بين

 7-6ايار (مايو)  4102 /م
الموافق  6ـ  / 7رجب  0241 /هـ

ـ مزكين محمد حسن
ـ ابراهيم خشمان هسام
ـ زاهدة سلمان حسن
ـ سعاد عبدهللا محمد
4ـ اللجنة الفنية:
ـ وسام يوسف صالح
ـ ريدار نبيل عبد الرحمن
ـ اكرم محمد طاهر
ـ اسماعيل محمد طاهر
ـ رمضان شعبان رمضان
ـ زيره ك كمال محمد صالح
ـ سركفت رشيد سليمان
ـ مسعود جميل محمد

لغة المؤتمر(الكردية ـ العربية ـ االنكليزية).

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
مركز مدينة دهوك
دهوك

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

.

رسوم االشتراك:
ـ داخل العراق ( )50000دينار عراقي.
ـ خارج العراق () 15دوالر امريكي.
ـ تشمل رسوم االشتراك نشروطبع البحث بمجلة جامعة دهوك
للعلوم االنسانية.
ـ يتحمل المؤتمر تكاليف االقامة خالل فترة انعقاده للباحث فقط .
ـ توجه الدعوة للباحثين المقبولة أبحاثهم.
ـ اليتحمل المؤتمر تكاليف السفر للباحثين داخل القطر وخارجه.

نبذة عن محافظة دهوك :
تقع محافظة دهوك في الركن الشمالي الغربي من العراق
بين دائرتي عرض ()31,22,55و( )36,14,24وقوسي
طـول ()42,20,55و( )44,11,15بمساحة تقدر
ب( )10135كيلومتر مربع  .يتراوح ارتفاع سطحها بين
(2500 – 300م) عن مستوى سطح البحر .تضاريسيا
تبرز على سطحها سالسل جبلية اشهرها ( كاره  ،متين
 ،بيخير) فضال عن مجموعة سهول أهمها (السندي ،
السليفاني  ،عقرة) كما يجري على سطحها نهري الزاب
الكبير والخابور.
ـ تشكلت محافظة دهوك سنة ( )1464وتتكون إداريا من
( )1اقضية هي (زاخو  ،سيميل  ،شيخان  ،عقرة ،
بردرش ،عمادية  ،وقضاء المركز) .يقدر عدد سكانها
حاليا بأكثر من مليون نسمة  ،وتضم مواقع سياحية
بارزة على مستوى العراق .وهي من أكثر المحافظات
العراقية امانا .

شروط تقديم البحوث :
 .1أن يرتبط البحث بأحد محاور المؤتمر وموضوعاته .
 .2أن تلتزم البحوث باألصول العلمية من حيث األسلوب
والمنهج والتوثيق المتبعة في البحوث العلمية وتكتب وفقا
لقواعد النشر بمجلة جامعة دهوك :

-

شالل كلي دهوك

ـ التعريف بجامعة دهوك:

حديقة بارزان

احدى الجامعات العراقية التي تقع في مدينة دهوك(أقليم
كردستان -العراق) تأسست في تشرين األول  /أكتوبر.1442
وكليتي الطب والزراعة أولى الكليات التي تأسست في
الجامعة وفتحت أبوابها امام الطلبة في العام الدراسي
( )1443-1442وتحتضن الجامعة االن ( )15كلية ،واحتفلت
يوم ( )2013/1/1بتخرج الدورة ( )11لطلبتها.
ومن كليات الجامعة  :الطب ،الزراعة  ،العلوم االنسانية ،
الهندسة  ،اإلدارة واالقتصاد ،العلوم  ،القانون والسياسة،
الطب البيطري  ،التربية األساس  ،التربية الرياضية ،
التمريض  ،الصيدلة ،طب األسنان  ،كلية تربية األساس
عقرة  ،كلية التخطيط .
التعريف بقسم الجغرافيا:
ـ تأسس القسم عام ( 2005ـ . )2006
ـ بلغ عدد الخريجين الى االن ( )231طالبا .
ـ فتحت الدراسات العليا (ماجستير) عام ( 2010ـ )2011
ـ اجمالي الكادر التدريسي ( )4أساتذة بتخصصات مختلفة .
ـ يتفرع القسم وفق المنهج الجديد بدءا من المرحلة الثالثة الى
ثالث شعب :ـ شعبة الجغرافيا الطبيعية .شعبة الجغرافيا البشرية
شعبة الخرائط و.GIS
ـ للقسم مكتبة تحوي نحو( )3500عنوانا.
ـ للقسم مختبر لنظم المعلومات الجغرافية (.)GIS

-

أن اليتجاوزعدد صفحات البحث عن  25صفحة.
نوع الخط ( ) Traditional Arabicوالمتن بحجم
( )14والهوامش بحجم ( )12في نهاية البحث.
توثق البحوث وفق اسلوب البحث العلمي.
العنوان الرئيسي ( )Traditional Arabicبحجم
( )15والعناوين الثانوية بحجم (.)14
استخدام طريقة االعداد ( )2-1-1()1-1-1في ترتيبها.
يكتب اسم الباحث) الباحثين( والقابهم العلمية
وعناوينهم تحت العنوان الرئيسي في وسط الصفحة
وبحجم(.)11
ان يحوي البحث على ملخص بلغة تختلف عن لغة
البحث وبحجم( ،)12تباعد االسطر) مفرد).
اختيار ما ال يقل عن اربعة كلمات مع الملخص ليتم
استخدامها كمفاتيح للبحث تكتب بخط ( Traditional
 )Arabicمائل ،وبحجم ( )12في نهاية الملخص :
مثال (التجارة الدولية،القانون التجاري،الدول النامية،
منظمة التجارة الدولية).

 .3ان اليكون البحث قد سبق نشره ،في مؤتمرات سابقة
ويتعهد الباحث بعدم نشر البحث في أي جهة أخرى.
 .4يتم إرسال البحوث إلكترونيا.
 .5يقدم الباحث سيرته الذاتية بماال يزيد عن صفحة واحدة
مرفقا معها صورة شخصية.

مدينة ئاميدي

