
المؤتمر الوطني العلمي البيئي مركز بحوث البيئة  في جامعة بابل

_____________________________________________

    برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ الدكتور علي االديب المحترم باشراف رئيس
جامعة بابل االستاذ الدكتور نبيل هاشم االعرجي المحترم وتحت شعار ( البحث العلمي منهج أساسي لحماية
البيئة ) يقيم مركز بحوث البيئة / جامعة بابل المؤتمر العلمي (لالبحاث البيئة للفترة من ( 5 - 6 ) كانون اول
-2012 وعلى رحاب جامعة بابل . تشمل اهداف المؤتمر تسليط الضوء على اهم المشاكل البيئية التي تواجه
العراق والعالم وتوظيف البحوث في مجال البحوث البيئة في ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه قطاعات المياه
والزراعة ومعالجة الفضالت واسباب االحتباس الحراري والتصحر وتوفير البيئة المناسبة للتبادل العلمي بين
االختصاصين والباحثين في مجال البيئة والتلوث والهندسة البيئية في مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية
وتوفير المناخ العلمي للتعاون بين الجامعات والمراكز البحثية وبين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ذات

العالقة في المجال البيئي والمساهمة في نشر الوعي والثقافة البيئية في اوساط المجتمع , اما محاور المؤتمر
فتتضمن 1- التلوث البيئي (هواء- ماء – تربة )2- المعالجات البيئة 3- التنوع االحيائي والنظم البيئية 4-

الهندسة البيئة 5- الطاقة البديلة والمتجددة 6- االدارة البيئية والتنمية المستدامة 7- التقانة البيئيةلكي يتم تقديم
البحوث للمشاركة في المؤتمر يجب ان تتبع الشروط العامة والتي تتضمن ان تكون البحوث باللغة العربية
واالنكليزية وترسل االوراق االلكترونية في موعد اقصاه 30-10-2012.مع استمارة المشاركة على ان

التزيد عدد الصفحات عن (10) صفحة بينما سيتم االعالن عن البحوث المقبولة في المؤتمر في موعد اقصاه
15-11-2012 عن طريق البريد االلكتروني للمؤتمر وعن طريق موقع مركز بحوث البيئة المحلية في قسم
االعالنات الخاصة بالمركز علما ان عنوان الموقع االلكتروني لمركز بحوث البيئة المحلية للدراسات هو
http://lerc.uobabylon.edu.iq . تشمل الية القبول للبحوث المرسلة الينا ما يلي : 1- تخضع البحوث

للتقويم العلمي من قبل اختصاصين وحسب السياقات العلمية المعمول بها 2- تنشر البحوث المقبولة في
المؤتمر في وقائع المؤتمر الحاصل على تصنيف دولي معتمد في الترقيات العلمية 3- ترسل البحوث على

البريد االلكتروني فقط وكما مبين ادناه :لمزيد من المعلومات حول المؤتمر وارسال اي اسئلة او استفسارات
سنكون مسرورين لتلقيها من خالل البريد االلكتروني lerc .babil@yahoo.com او يمكنك الولوج الى

صفحة التواصل مع المركز ضمن الموقع االلكتروني :
http://lerc.uobabylon.edu.iq/communications.aspx      

      .اللجنة التحضيرية :1- ا.د. فارس ناجي عبود مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية / رئيسا2- د. امل
سلومي رئيس لجنة الصحةوالبيئة / مجلس المحافظة / عضو .3- ا.م.د. جاسم محمد سلمان مدير مركز

بحوث البيئة/عضو4- ا.د. ميسون مهدي كلية العلوم/جامعةبابل /عضو5- د. نعمان هادي مدير
االعالم/جامعة بابل/عضو6- د.محمد ابراهيم الظفيري مركز بحوث البيئة/عضو 7- م.م.علي لؤي علي

مركز بحوث البيئة/عضو 8- حيدر رزاق( باحث اقدم) مركز بحوث البيئة/عضو 9- زينب
مهدي(ر.كيمياويين) مركز بحوث البيئة/عضو10- شيماء ساطع(ر.باحثين) المركز / سكرتارية اللجنةاللجنة

العلمية :1-ا.د.فالح حسن حسين كلية العلوم/جامعة بابل/ رئيسا2-ا.د.فكرت مجيد حسن كلية العلوم
للبنات/جامعة بغداد/عضو3-ا.د.داخل ناصر طه كلية العلوم/جامعة بابل/عضو4-ا.د.عبد الله كاظم هندي كلية

العلوم/جامعة بابل/عضو5-ا.م.د.عالء حسين وادي كلية الهندسة/جامعة بابل/عضو6- ا.م.د.جبار حمود
البيضاني كلية الهندسة/جامعة بابل/عضو7- ا.م.د.جاسم محمد سلمان مدير مركز بحوث البيئة8- نجوان

كاظم (بايولوجي) سكرتارية اللجنة

      الملفات المرفقة مع االعالن : البورتراج الخارجي الخاص بالمؤتمر  بطاقة الدعوة وتفاصيل المشاركة
بالمؤتمر البيئي
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