
 
 

  :سكرتارية املؤتمر

  رئيسا(    م.م. ليث عبد حسناوي( 

 عضو(   م.م. رويدة عبدهللا ابراهيم( 

 عضو(  مبرمج اقدم. افراح حسين محمود( 

  :اللجنة االعالمية

  .رئيسا(    عباس سلمان حميدم.م( 

 عضو(   عباس ابراهيم عباس .اقدم نيف ربمد( 

 عضو(   ياسين جاسم محمد . ر.مالحظين( 

 توقيتات املؤتمر:

  : 2015/  4/  15استالم ملخصات البحوث  

  : 2015/ 5/ 1اشعار الباحثين بقبول امللخصات  

  : 2015/ 7/ 31املوعد النهائي الستالم البحوث كاملة 

 2015/  10/  15بحوث : لل النهائي قبول الاشعار الباحثين ب 

 

 استمارة املشاركة:

 . ...: ................................)عربي(  الباحثيناسم  -

 : ................................ .)انكليزي(  الباحثيناسم  -

 ... .الشهادة/اللقب العلمي: ............................... -

 . ...............عنوان البحث: ............................... -

 . .مكان العمل: ............................................... -

 . ..رقم الهاتف النقال: ..................................... -

 . ...البريد االلكتروني: ....................................... -

 . .....نوع املشاركة : بحث .........., حضور ........... -

 

 

 
 

 

 :حثتقديم البكتابة و  شروط

  ُيقدم الباحث ملخص للبحث باللغتين اإلنكليزية والعربية

 
ً
معلومات البحث و حسب استمارة املشاركة و بما ال متضمنا

 .كلمة 200يزيد عن 

 او بالبريد االعتيادي  الى سكرتارية املؤتمر تسلم البحوث

 .للكلية او البريد االلكتروني

  ان يكون البحث مستوفيا للشروط العلمية املتعارف عليها و

 ان ال يكون منشورا سابقا او  مقبول للنشر.

  عند اشعار الباحث بقبول امللخص امللخص يقدم ثالث نسخ

و نسخة على قرص مدمج  A4من البحث مطبوعة على ورق 

CD .او عن طريق البريد االلكتروني الخاص باملؤتمر  

 سم حول الصفحة و  2,5ترك هامش حث شروط كتابة الب

. العنوان الرئيس 12على ان ال يتجاوز عدد الصفحات عن 

. اسم الباحثين مع عناوينهم و (Bold 16)وسط الصفحة 

البريد االلكتروني يكون وسط الصفحة تحت العنوان بحجم 

(12 Bold) العناوين الرئيسية بحجم .(14 Bold) حجم خط .

 Timesنوع الخط في جميع الحاالت  . ويكون 12كتابة البحث 

New Roman وملزيد من معلومات النشر و تفاصيل اكثر .

 حول كتابة البحث يرجى زيارة املوقع االلكتروني ملجلة ديالى

 www.enginmag.uodiyala.edu.iq للعلوم الهندسية:

 معلومات االتصال:

:ريد االلكترونيالب  conf.eng.uod@gmail.com 

ل:الهاتف النقا  +9647709293924/+9647902305786 

  www.engineering.uodiyala.edu.iq املوقع االلكتروني:

مكتب بريد  –بعقوبة  – ديالى –العراق  العنوان الكامل

1ص.ب.  –ع كلية الهندسة فر  –بعقوبة   

 

 

 

 
 

 الدوار االبتدائي

 الثاني  للعلوم الهندسيةلعلمي ااملؤتمر 

 2015كانون االول  17 – 16

 العــــــراق -ديالى 

 

  سيتم نشر البحوث املقبولة في عدد

ديالى للعلوم خاص من مجلة 

 .الهندسية

  

 :مكان انعقاد املؤتمر

  محافظة ديالى  –جمهورية العراق

قرب  –كلية الهندسة  –بعقوبة  –

 .تقاطع القدس

  تتاح في بناية امللتقى جلسة االف

 االكاديمي.

 

http://www.enginmag.uodiyala.edu.iq/
http://www.engineering.uodiyala.edu.iq/

