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ــاركة آليات المش
التقنيــة  الجامعــة  طلبــة  لجميــع  يحــق    
خــالل  مــن  المشــاركة  المبتعثيــن  الشــمالية 

الغــرض.  لهــذا  االســتمارةالمعدة  مــلء 
ــزام  ــر، وااللت ــاور المؤتم ــث بمح ــزم المبتع أن يلت
الجــاد  والبحــث  الرصيــن،  العلمــي  بالمنهــج 

النقــد والتحليــل. القائــم علــى 
    أن يكــون البحــث مكتوبــا بإحــدى اللغتيــن 

 . اإلنجليزيــة  أو  العربيــة 
ــي  ــورة ف ــاركة منش ــون المش ــل ان تك      يفض
مجــالت عالميــة رصينــة أو مشــارك بهــا فــي 
ــى  ــر عل ــد م ــون ق ــى ان ال يك ــابق عل ــر س مؤتم
ــخ  ــن تاري ــك م ــنة وذل ــن س ــر م ــر اكث ــخ النش تاري

المشــاركة فــي المؤتمــر . 
     يقــدم المبتعــث ملخــص بحيــث ال يتجــاوز 
واســتنتاجات  قــراءات  يتضمــن  كلمــة،   300
عــرض  او  اعالنــي  ملصــق  مــع  أوليــة  علميــة 
واليــة  للمشــاركة تتضمــن مقدمــة  تقديمــي 
البحــث و قــراءات واســتنتاجات علميــة ورســوم 
بيانيــة ومخططــات ونتائــج معتمــدة فــي حــال 

 . توفرهــا 
     يلتــزم المبتعــث بالفورمــات والحجــم ونــوع 
الخــط المحــدد بالقالــب المخصــص للمؤتمــر 

ــاركين.     ــه المش ــيزود ب ــذي س وال
تخضــع الملخصــات والمنشــورات الــى تحكيــم 

اللجنــة العلميــة والخبــراء .

الجوائــز والشــهادات التقديريــة

ــل  ــى ألفض ــة األول ــز الثالث ــة للمراك ــزة تقديري ــح جائ       تمن

اللجنــة  ثالثــة مبتعثيــن وذلــك وفقــا لتقييــم وتحكيــم 

ــات و  ــم الملصق ــتمارة تحكي ــى اس ــادا عل ــة و اعتم العلمي

ــاركة .  ــة بالمش ــرض الخاص ــة الع ــم طريق ــتمارة تحكي اس

      تمنح شــهادات مشــاركة لكافة الطلبة المشــاركين .
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االستاذ الدكتورة علياء عباس علي العطار

تنظم الجامعـــة التقنيـــة الشماليـــة ممثلة
يومــي  الثقافيــة  والعالقــات  البعثــات  بقســم 
ــر  ــوز المؤتم ــق  17 - 18 تم ــد المواف ــبت واألح الس
لمبتعثــي  األول  االفتراضــي  العلمــي  الســنوي 
الجامعــة التقنيــة الشــمالية لعــرض مســتجدات 
التخصصــات  مختلــف  فــي  العلمــي  البحــث 
واإلداريــة  والصحيــة  والهندســية  العلميــة 
ــر  ــان وعب ــدة يوم ــتمر لم ــث سيس ــة حي والقانوني
الواقــع االفتراضــي. ويذكــر ان هــذا المؤتمــر يعــد 
األول الــذي يناقــش مســتجدات البحــث العلمــي 
جلســات  و  مكثفــه  عمــل  ورش  خــالل  مــن 
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اهــداف المؤتمر 
التقنيــة  الجامعــة  طلبــة  وتحفيــز  ابــراز    
علــى  وتشــجيعهم  المبتعثيــن  الشــمالية 
المجــاالت  جميــع  فــي  واالبتــكار  اإلبــداع 
والمحافظــة  اجلهــا  مــن  ابتعثــوا  التــي 
للطالــب  والحســن  المشــّرف  التمثيــل  علــى 
ــورة  ــس ص ــا يعك ــراق مم ــارج الع ــث خ المبتع
التقنيــة  الجامعــة  إيجابيــة لســمعة ورصانــة 

 . لية لشــما ا
الباحثيــن  بيــن  والخبــرات  اآلراء  تبــادل    
الجامعــة.  تشــكيالت  بمختلــف  والمختصيــن 
العلمــي  البحــث  مســتوى  مــن  رفــع 
الحديثــة. التكنولوجيــا  فــي  واالســتثمار 
     إمكانيــة تكويــن فــرق بحثيــة مــن جميــع 
المبتعثيــن  الطلبــة  ومــن  التخصصــات 

الجامعــة.  تشــكيالت  مــن  والباحثيــن 
بيــن       والتعــارف  العلمــي  التواصــل   
والتدريســين  الطلبــة  مــن  المشــاركين 

األكاديمــي.  والمجتمــع 
    إتاحــة الفرصــة للطــالب المبتعثيــن لتقديــم 
والتعريــف  الجديــدة  بجوثهــم  وعــرض 

القائمــة.  بالبحــوث 
مهــارات  المشــاركين  الطلبــة  اكتســاب     
وبنــاء  العلميــة  المؤتمــرات  فــي  المشــاركة 

بالنفــس.  الثقــة 
إلــى  لالســتماع  للطلبــة  الفرصــة  إتاحــة     
دعوتهــم  ســيتم  الذيــن  الخبــراء  مــن  عــدد 
فــي  التطــورات  آخــر  علــى  الضــوء  إللقــاء 
لنقــل  الكفيلــة  المختلفةوالســبل  المجــاالت 

العــراق.  إلــى  التكنولوجيــا 
ــر  ــة لتطويـــــــــــــ ــوث العلمي ــط البح     رب

المشــاريع المســتقبلية فــــي العــراق.  
     توجيــه بحــوث الطلبــة المبتعثيـــن

 لخدمة التنمية الشاملة في العراق.

الــى  إضافــة  المبتعثيــن  للطلبــة  نقاشــية 
البارزيــن  العالمييــن  المتحدثيــن  مــن  عــدد 
المؤتمــر  هــذا  ويأتــي  المجــال.  هــذا  فــي 
تماشــيا مــع رغبــة الجامعــة فــي التحــول 
الرقمــي وجعلهــا جامعــة خضــراء إضافــة 
التعليــم  مجــال  فــي  الرائــدة  رؤيتهــا  الــى 
وانطالقــا  العلميــة  واألبحــاث  التقنــي 
األبحــاث  تطويــر  بأهميــة  قناعتهــا  مــن 
المؤتمــر  وســيلقي  العلميــة،  واالبتــكارات 
الضــوء بشــكل رئيســي علــى المســتجدات 
وتنقيــب  وتعديــن  الصناعــي  الــذكاء  فــي 
والنانــو  المتجــددة  والطاقــات  البيانــات 
ــع   ــك لرف ــيبراني وذل ــن الس ــي واالم تكنلوج
مســتوى البحــث العلمــي واالســتثمار فــي 

الحديثــة. التكنولوجيــا 

اللجنــة الفنيــة والتقنيــة 
م. د. فرقد حامد عبد الرحيم رئيسا

الســيدة رمزيــة محمود رمــو  عضوا 
ر. م. هالــة راجح محمــود عضوا 

م. م. محمد ســامي نــوري عضوا 
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