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شهر
ٔ
لقت جائحة كوفيد 19 بظاللها خالل اال

ٔ
لقد ا

السابقة وما تبعته من مستجدات وتغيرات في كل 

الدول على الصعيد الصحي واالقتصادي والعلمي، مما 

دفع العديد من المؤسسات والمراكز ٕالي وضع 

المبادرات والحلول للمشكالت المستحدثة على كافة 

تي دور المختصين والباحثين 
ٔ
المستويات، ومن هنا يا

ساتذة الجامعات لردم الهوة وتقليل الفجوة بين 
ٔ
وا

وراق 
ٔ
بحاث وا

ٔ
النظرية والتطبيق عن طرق تقديم ا

عمل جادة، لخدمة المجتمع وايجاد الحلول المناسبة 

مع اتاحة الفرصة الجتماع المختصين للتحاور وتبادل 

المعارف والخبرات والتجارب في مجاالت العلوم

الطبيعية وتطبيقاتها العلمية المختلفة

هداف المؤتمرمشكلة المؤتمر
ٔ
ا

1. طرح المبادرات العلمية الجادة والرصينة ووضع
الحلول لما استجد من مشكالت.

2. تبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين من مختلف
نحاء العالم.

ٔ
ا

3. عرض التطورات والمستجدات في مجاالت العلوم
الطبيعية وتطبيقاتها.

ثار جائجة كوفيد19 على المجاالت العلمية
ٓ
4. رصد ا

والصناعية.
5. االسهام في حل المشكالت التي تواجه المجتمعات

عربيا وعالميا .
ساتذة الجامعات من مختلف الدول

ٔ
6. اجتماع الخبراء وا

على اختالف مؤسساتهم العلمية.
7. فتح المجال للباحثين من طلبة الدراسات العليا

للمشاركة في المؤتمرات الدولية.
بحاث محليا

ٔ
8. تعزيز العالقة بين الجامعات ومراكز اال

وعربيا وٕاقليميا ودوليا.
9. دعم البحث العلمي وذلك عن طريق طرح التوصيات التي 

فراد والمجتمع
ٔ
تمثل حلوال عملية للمشكالت التي يعاني منها اال

مؤتمر إسطنبول الدولي السادس
    متا�عة لتوص�ات مؤتمراتنا الدول�ة السا�قة للعلوم الطب���ة والتي عقدت �مشار�ة ل��� من 

الخبراء وال�احثین وأساتذة الجامعات وتنفیذا لمساهماتهم الفاعلة �أ�حاثهم لوضع الحلول المناس�ة 
لمش�الت المجتمع، من ناح�ة وتعز�ًزا لل�حث العلمي من ناح�ة أخر�، والس�َّما في هذه األ�ام 

العصی�ة التي تشهد ظروًفا عصی�ة غیر مسبوقة متمثلة �جائحة �وفید 19، عافانا و��اكم منها.
    ومن هذا المنطلق نتشرف بدعوتكم للمشار�ة والحضور ألعمال المؤتمر الدولي السادس للعلوم

الطب���ة وتطب�قاتها في مدینة إسطنبول  تحت عنوان "العلوم الطب���ة ومستجدات العصر" �أ�حاثكم 
ومداخالتكم ال��ِّمة التي َتُضمُّ كو��ة من ال�احثین من مختلف دول العالم وجامعاتها، بهدف تعز�ز 

التواصل واإلتصال العلمي، واإلفادة في خبراتكم وم�ادراتكم المثمرة، س�ً�ا في تحقیق رؤ� جدیدة 
تسهم في تعز�ز أطر ال�حث العلمي في أ�عادها المختلفة.



.

و مجلة علمية. 
ٔ
ال يكون البحث قد سبق نشره في مؤتمر ا

ٔ
1. ا

حد محاور المؤتمر. 
ٔ
2. ان يكون البحث ضمن ا

3. ارسال ملخص البحث بما ال يتجاوز عن 250 كلمة.
4. يتضمن الملخص: عنوان البحث وعالقته بمحاور المؤتمر، 

همية ومنهجية البحث. 
ٔ
الكلمات المفتاحية، ا

5. ارفاق نسخة من السيرة الذاتية المختصرة للباحث. 
 
ً
ن يكون البحث المقدم للمشاركة بالمؤتمر ملتزما

ٔ
6. يجب ا

كاديمية. 
ٔ
بالمنهجية العلمية واال

 A4 ال تزيد عدد صفحات البحث عن 20 صفحة بمقاس
ٔ
7. ا

من ضمنها المالحق وقائمة المصادر والمراجع.

بحاث التي سترسل ٕالى المؤتمر ستخضع للتحكيم من 
ٔ
1. اال

قبل لجان علمية مختصة.
2. ٕاعداد كـتيب الملخصات المقبولة والمشاركة في المؤتمر.

3. سيتم منح المشاركين ببحث شهادات مشاركة معتمدة 
من جامعة تكريت الحكومية و مؤسسة كوبرو التعليمية 

التركية.
4. يتم منح شهادة حضور للمشاركين دون تقديم بحث 
معتمدة من جامعة تكريت الحكومية و مؤسسة كوبرو 

التعليمية التركية.
5. يسمح بالمشاركة عن بعد لمن لم يستطع الحضور. 

 لمعرفة رسوم إالشتراك عن بعد و  لمزيد من المعلومات  
يرجى التواصل مع ٕادارة المؤتمر.

ضوابط المشاركة 

8. يكـتب البحث ببرنامج (Word) ويكون نوع الخط 
(Simplified Arabic) وبحجم خط 14 في المتن و 11 

 New Roman بحاث العربية وبخط
ٔ
في الهامش لال

بحاث 
ٔ
Time وبحجم 14 في المتن و 10 في الهامش لال

بعاد الصفحة 2.5 سم عدا 
ٔ
المكـتوبة باللغة االنجليزية وا

الجهة اليمنى 3 سم. 
 APA. 9. يراعي التوثيق للمصادر والمراجع وفق طريقة

10. ترسل البحوث ٕالى البريد االلكـتروني الخاص 
tsna@tu.edu.iq :بالمؤتمر

6. ورشات عمل مصاحبة للمؤتمر.
7. رحالت سياحية ثقافية علمية.

8. سيتم نشر البحوث المشاركة في مجالت علمية 
محكمة ومعتمدة بعد التحكيم من قبل اللجنة العلمية 

ثير).
ٔ
الخاصة بكل مجلة ، ( جامعية و ذات معامل تا

9. تنشر البحوث في احد المجالت ضمن مستوعبات 
سكوبس للراغبين.

رقى الفنادق بمركز ٕاسطنبول.
ٔ
10. إالقامة في ا

حد 
ٔ
و في ا

ٔ
11. للباحث حرية إالقامة في فندق المؤتمر ا

الفنادق القريبة.
فضل بحث مشارك في المؤتمر وساما مع 

ٔ
12. يمنح ا

شهادة تقدير.

التسهيالت المقدمة للباحثين 



ول
ٔ
المحور اال

 جائحة كوفيد 19 الواقع والحلول. 

المحور الثالث

علوم الحاسوب. 

محاور المؤتمر

المحور الثاني

       العلوم الطبيعية عند العرب والمسلمين. 

المحور الرابع

الرياضيات. 

تية:
ٓ
وراق العمل والملصقات العلمية ضمن المحاور اال

ٔ
بحاث وا

ٔ
يتم قبول اال

المحور الخامس 

الكيمياء. 

المحور السابع

حياء. 
ٔ
اال

المحور السادس

الجيولوجيا. 

المحور الثامن 

الفيزياء. 

المحور التاسع

العلوم البيئية. 
المحور العاشر

 الزراعة. 



خر موعد لتقديم المستخلصات 10 / 09 / 2020 م . 
ٓ
ا

خر موعد للرد على قبول الملخصات 12 / 09 / 2020 م . 
ٓ
ا

كيد الحضور 15 / 09 / 2020 م. 
ٔ
خر موعد لتسديد الرسوم وتا

ٓ
ا

خر موعد لتقديم البحث كامال 15 / 09 / 2020 م . 
ٔ
ا

موعد انعقاد المؤتمر من 28 / 09 ٕالى 01 / 10 / 2020 م. 

و ما يعادلها للباحثين من مختلف دول العالم.
ٔ
o رسوم المشاركة في المؤتمر 300$ ا

و ما يعادلها من مختلف دول العالم.
ٔ
o رسوم المشاركة لحضور المؤتمر فقط دون المشاركة ببحث $200، ا

يام و4 ليالي بغرفه مزدوجة مع االستقبال من المطار هي 550 $.
ٔ
o رسوم االشتراك مع إالقامة 5 ا

o ترسل الرسوم على الحساب البنكي للمؤتمر بعد قبول الملخص ، مع ضرورة ارسال اشعار التحويل ٕالى البريد 

إاللكـتروني الخاص بالمؤتمر  tsna@tu.edu.iq و المتابعة مع رقم المؤتمر 0090-552-552-88-92

لغات المؤتمر:

رسوم المؤتمر:

للمزيد من المعلوماتمواعيد هامه

 اللغة العربية       اللغة إالنجليزية       اللغة التركية      

تية:
ٓ
بحاث باللغات اال

ٔ
تقبل اال

.

.

.

.

www.tu.edu.iq
www.istanbulkoprulu.com.tr

tikrituniversity

tsna@tu.edu.iq

0090-552-552-88-92

istanbulKoPru
@
@
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