
 

 

 

 برعاية كريمة
من قبل معالي وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي
 (أ.د. قصي عبدالوهاب السهيل)

 وبأشراف مباشر من قبل
 (أ.د. عادل فوزي شهاب)

 رئيس جامعة تكريت
 ومتابعة مباشرة من قبل

 ( فاروق حسين أ.د. فريال) 
 عميد كلية الزراعة

طلبة بحوث جودة )) وتحت شعار
دعامة أساسية من كالدراسات العليا 

 ((دعامات االمن الغذائي
تقيم كلية الزراعة وبدعم من مؤسسة 
االغصان للتنمية الزراعية والبيئية 
المؤتمر العلمي الدولي األول لبحوث 

  الدراسات العليا للمدة
 20/11/2019-19 من

 

 
 
 

 اللجنة التحضريية
 رئيسا      أ.د. فريال فاروق حسني           
 عضوا      أ.د. معد عبدالكريم البدي      

 عضوا       أ.د. امحد هواس عبداهلل
 عضوا                   أ.م.د. رنا هاشم علوش

 أ.م.د. ميسلون وائل إبراهيم       عضوا  
 عضوا       أ.م.د. عبداهلل عصام نعمان

 عضوا                   م.د. خالد ناجي عبدأ.
 عضوا        أ.م.د. مثىن امحد وكاع
 مقررا  عضوا  و      م.د. زياد شهاب امحد

 
 

 
 هدف املؤمتر

تسليط الضوء على املواضيع العلمية 
احلديثة لتقديم اخلدمات ومعاجلة 

 احللول املمكنة هلا.
 

 اللجنة العلمية
 رئيسا       . شاكر مهدي صاحل                 أ.د

 عضوا           سعيد عبدالوهاب عبدالرزاقأ.د. 
 عضوا                     أ.د. سحاب عايد يوسف
 عضوا         أ.د. حسن ثامر زنزل

 عضوا                    أ.د. ثامر عبداهلل زهوان
 عضوا      أ.د. عبداهلل عبد الكريم حسن       

 عضوا        أ.د. ايثار زكي ناجي
 عضوا                   أ.د. امحد طايس طه   

 عضوا  ومقررا   أ.م.د. احسان فاضل صاحل    
 

 



 

 

 

 سكرتارية املؤمتر
 م.د. خلدون فارس سعيد

 م.د. يامسني إمساعيل خليل
 م. انوار امحد خلف

 م.م. عمار وبدان مسري
 م.م. ياسر عبدالسالم صابر

 م.م. مهند ليث خليل
 م.م. رأفت رياض عبد الوهاب

 م.م. مها سعيد شدة
 محيد السيدة تغريد شعبان

 السيد عالء حتسني ياسني
 السيد همام خضري زين

 السيد امحد شاكر مهدي
 

 جلنة اعالم املؤمتر
 رئيسا       م.م. امحد صالح الدين القزاز      

 عضوا           السيد عصام خضري زين
 عضوا        السيد علي مظفر علي               
 عضوا       السيد امد رائد خليل                 

 

 

 حماور املؤمتر
ية الدواجن تربية وتغذإدارة و .املفاهيم احلديثة يف جمال 1

 واجملرتات.
.التقنيات احلديثة يف جمال تكنولوجيا االغذية 2

 وااللبان.
 والرراةة بية والتسين.االساليب احلديثة يف جمال الرت 3

 واملكننة الرراةية للمساصيل احلقلية.احلافظة 
ة احلديثة يف جمال اخلدمات البيتنية والنييجي.الطرق 4

 والرينة وتصميم احلدائق.
.معاجلة مكافسة التصسر وخصوبة االراضي 5

 وتيميدها ابلطرق الفيرايئية والكيميائية.
 التسدايت اليت تواجه االرشاد الرراةي يف العراق..6
 . إدارة املوارد االقتصادية والقياسية واليعرية.7
.احللول البديلة لتشخيص ومكافسة اآلفات الرراةية  8

 ومقاومتها احيائيًا.
 .حبوث ختص ةلوم احلياة املتعلقة ابلعلوم الرراةية.9

 -:للمراسلة واالستعالم
conagr@tu.edu.iq 

 مواعيد املؤمتر
لغاية و 3/2/2019 من استالم األحباثسيكون 

وسيتم اعالم الباحثني بالقبول يف  1/8/2019
15/8/2019 

 
 

 

 شروط املشاركة يف املؤمتر
يجب إن ال تكون البحوث منشورة او 

 قدمت للنشر في مجلة أخرى.

تقدم األبحاث بثالث نسخ اصلية إلى 
للمؤتمر األولى تحتوي العلمية اللجنة 

على أسماء الباحثين نسخة منها 
 ونسختين بدون أسماء.

( 100.000مبلغ االشتراك )يكون 
 مائة الف دينار.فقط 

لغة البحوث )اللغة العربية 
 .واإلنكليزية(

في وقائع المقدمة تنشر البحوث 
المؤتمر بمجلة جامعة تكريت للعلوم 

 الزراعية.

 ( صفحة.15ال تزيد عدد الصفحات عن )
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