
 

 

 الفكري  بداعستاذ الدولية لإلمجلة األجائزة 

 0200-0202ولى الدورة األ 

 برعاية رئيس جامعة بغداد 

 الدكتور منير حميد السعدي المحترمستاذ األ

 نسانية شراف عميد كلية التربية ابن رشد للعلوم ال إوب

 الدكتور عالوي سادر جازع المحترمستاذ األ

نسانية دعوة الباحثين واالكاديميين من العراق ل للعلوم ايسر كلية التربية ابن رشد 
  بداع الفكري الدولية لإلستاذ األوالوطن العربي للمشاركة في جائزة 

  0200-0202ولى الدورة األ 

 الفكري   بداعالدولية لإلستاذ األمجلة جائزة أهداف : والا أ*

  بتكار.العلمية واإلبداع والرصانة التي تتسم باإلي البحوث العلمية ـــ تبن  1

 الرصينة،البحوث العلمية  كتابةستمرار في ـــ تشجيع الباحثين المبدعين على اإل2

 .خلق روح المنافسة بينهم للرقي بنتاجاتهم البحثيةو 

التي تسهم في حل المشكالت التي يعاني منها  والمقترحاتتقديم الحلول ـــ 3
 المجتمع.



 .ستاذاألخدمة الرؤية الفكرية لمجلة -4

 سهام في توطيد العالقات العلمية بين الباحثين داخل العراق وخارجه.اإل-5

 شروط البحوث المشاركة للحصول على الجائزة::*ثانياا 

 . ةقواعد البحث العلمي الرصين فر في البحوث تتو  أن   -1

 بتكار.تتميز البحوث بالجدة واإل ن  أ -2

 و جهة للنشر .أي مؤتمر، تكون البحوث غير منشورة ولم تقدم أل أن   -3

يكون البحث ذا فائدة حقيقية على ارض الواقع ويرتبط بموضوع تطبيقي  أن   -4
 و فلسفية نقدية  جديدة.ر عن حالة ثقافية ،أو اجتماعية ،أو ادبية، أو يعب،أ

 جتماعيةنسانية واإلللعلوم اإلاألستاذ مجلة وفق تعليمات على كتابة البحث  -5
 والمنشورة في موقعها االلكتروني.

https://alustath.uobaghdad.edu.iq/index.php/UJIRCO 

 تي :الرابط اآل عن طريقو أ     
-https://ircoedu.uobaghdad.edu.iq/wp

-content/uploads/sites/26/2019/02/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7

D8%B4%D8%B1.pdf%D8%A7%D9%84%D9%86% 

 :جائزة المسابقة:*ثالثاا 

و ما أ ،عراقي خمسمائة الف دينار 555,555قدره  الفائز مبلغا   الباحث يمنح -أ
 يعادلها بالدوالر.

 من دفع رسوم نشر البحث في المجلة . الفائز عفاء الباحثإ -ب
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 بداع العلمي وشهادة تقديرية .درع اإل الفائز يمنح الباحث-ج

 تخصصات الجائزة::*رابعاا 

 علوم القران الكريم .-1

 الدراسات التاريخية-2

 الدراسات الجغرافية -3

 علوم اللغة االنكليزية وادابها-4

 علوم اللغة العربية وادابها-5

 اللغة الكوردية وادابها -6

 الدراسات التربوية والنفسية وطرائق التدريس-7

 :البحوث المشاركة:لغات *خامساا 

 العربيةاللغة  -1

 اللغة االنكليزية-2

 الكورديةاللغة  -3

 اللجنة العلمية::سادساا *

 رئيسا      هاديأ.د. حيدر عبد الزهرة -1

 عضوا       كاظمعبد الزهرة  أ.د.علي -2

 عضوا      صبري أ.د.داود عبد السالم -3



 عضوا    عبد المجيدأ.د.مقتدر حمدان  -4

 عضوا           شبار أ.د.نضال حنش -5

 عضوا     احمد عبد الكريم بادأ.د. مها-6

 عضوا          ازهار نوري فجرأ.م. د. -7

 :اللجنة التحضيرية:*سابعاا 

 رئيسا             سعاد هادي حسن  د..أ-1

 عضوا     أ.د.ندى نجيب سلمان         -2

 عضوا     أ.م. د. ضياء مزهر خريبط    -3

 عضوا      حسنأ.م.د.سوالف فيض هللا  -4

 عضوا       أ.م.د.سماء تركي داخل     -5

 عضوا  أ.م.د. مياس ضياء باقر         -6

 : عالميةوال اللجنة التنسيقية:*ثامناا 

 رئيسا                حمد عبد حسينأأ.م. د. -1

 عضوا              عبد هللاناز بدرخان  أ.د.-2

 عضوا    أ.م.د.امل ناصر فراك            -3

 عضوا                   جبارم.سعدية فهد -4

 عضوا      م.غادة جمال مكي                 -5



 عضوا      السيدة اسيل عبد االمير عبود -6

 عضوا          السيد احمد سعود        -7

 مواعيد مهمة ::تاسعاا *

 31/11/2521     ستالم البحوثخر موعد إلأ-1

 31/12/2521    المشاركة عالن عن قبولاإل-2

 1/5/2522            عالن عن الجائزةاإل -3

 . توزع الجائزة في حفل يعلن عنه الحقا  -4

 تي:اآل البريد االلكترونيترسل البحوث الى :عاشراا *

 nidhal.shabar@ircoedu.uobaghdad.edu.iq                            علوم القران الكريم -1

    muqtadir.hamdan@ircoedu.uobaghdad.edu.iqالدراسات التاريخية                 -2

   prof.dr.ali.alwaeli@ircoedu.uobaghdad.edu.iqالجغرافية                 الدراسات  -3

 azharad2012@gmail.comعلوم اللغة االنكليزية وادابها         -4

 haider.hadi@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعلوم اللغة العربية وادابها           -5

 mahabad.abdulkarim@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاللغة الكوردية وادابها         -6

 daood.a@ircoedu.uobaghdad.edu.iq  الدراسات التربوية والنفسية وطرائق التدريس-7
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