
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة بغداد

 مركز حبوث السوق ومحاية املستهلك

 برعاية الس يد رئيس جامعة بغداد 

 أ . د. عالء عبد احلسني عبد الرسول احملرتم

وحتت وابلتعاون مع وزارة الصناعة واملعادن 

 ( محاية املستهلك واجب وطينشعار )

 يقمي مركز حبوث السوق وحامية املس هتكل 

  األول السنوي همؤمتر
 محاية املستهلكلبحوث السوق و 

 2019 نيسان 25
/ همدي حنتوش قاعة الاس تاذ –يف رحاب جامعة بغداد 

 لكية الهندسة
 الربيد الالكرتوين للمؤمتر

master@mracpc.uobaghdad.edu.iq 

mark_consp@yahoo.com 
مجمع اجلادرية قرب لكية  لالس تفسار مراجعة املركز يف جامعة بغداد/

 العلوم الس ياس ية

 07704778176 -07901177423نقال:       

 

 رشوط املشاركة

احباث س بق وان قدمت للمشاركة يف  . ال جيوز تقدمي1

 مؤمترات او قبلت للنرش يف جمالت علمية.

. يراعى يف كتابة الاحباث الاصول العلمية املتعارف علهيا 2

 15مرجعيا عىل ان ال تزيد عدد صفحات البحث الواحد 

صفحة مع ملخص ال يزيد عن صفحة واحدة ابللغتني العربية 

 والانلكزيية.

ملقبوةل يف عدد خاص ابملؤمتر . سيمت اصدار البحوث ا3

 يصدر عن اجملةل العراقية لبحوث السوق وحامية املس هتكل/

الرتقية العلمية. ضجمةل علمية حممكة معمتدة لل غرا  

 أ جور املشاركة

100.000. اجور نرش حبث يف اجملةل )1 دينار(.    

.  املشاركة بدراسات أ و اس تطالع رأ ي أ و ورقة معل أ و ملصق 2

(25.000 دينار(.   

Scopus. نرش حبث يف احد املس توعبات العاملية 3 )اجور النرش  

 حسب ختصص اجملةل العلمية(.

15.000. شهادة حضور )4 دينار(.   

 رشوط املشاركة

. ال جيوز تقدمي احباث س بق وان قدمت للمشاركة يف 1

 مؤمترات او قبلت للنرش يف جمالت علمية.

ية املتعارف علهيا . يراعى يف كتابة الاحباث الاصول العلم 2

 15مرجعيا عىل ان ال تزيد عدد صفحات البحث الواحد 

لعربية صفحة مع ملخص ال يزيد عن صفحة واحدة ابللغتني ا

 والانلكزيية.

. سيمت اصدار البحوث املقبوةل يف عدد خاص ابملؤمتر 3

 ة املس هتكل/يصدر عن اجملةل العراقية لبحوث السوق وحامي

الرتقية العلمية. ضجمةل علمية حممكة معمتدة لل غرا  

 أ جور املشاركة

100.000. اجور نرش حبث يف اجملةل )1 دينار(.    

.  املشاركة بدراسات أ و اس تطالع رأ ي أ و ورقة معل أ و ملصق 2

(25.000 نار(.دي    

3 املية . نرش حبث يف احد املس توعبات الع Scopus )اجور النرش  

 حسب ختصص اجملةل العلمية(.

15.000. شهادة حضور )4 دينار(.   

 رشوط املشاركة

. ال جيوز تقدمي احباث س بق وان قدمت للمشاركة يف 1

 مؤمترات او قبلت للنرش يف جمالت علمية.

. يراعى يف كتابة الاحباث الاصول العلمية املتعارف علهيا 2

 15مرجعيا عىل ان ال تزيد عدد صفحات البحث الواحد 

صفحة مع ملخص ال يزيد عن صفحة واحدة ابللغتني العربية 

 والانلكزيية.

. سيمت اصدار البحوث املقبوةل يف عدد خاص ابملؤمتر 3

 يصدر عن اجملةل العراقية لبحوث السوق وحامية املس هتكل/

الرتقية العلمية. ضمعمتدة لل غراجمةل علمية حممكة   

 أ جور املشاركة

100.000. اجور نرش حبث يف اجملةل )1 . دينار(   

2 أ و ورقة معل أ و ملصق  .  املشاركة بدراسات أ و اس تطالع رأ ي

(25.000 دينار(.   

Scopus. نرش حبث يف احد املس توعبات العاملية 3 )اجور النرش  

 حسب ختصص اجملةل العلمية(.

15.000. شهادة حضور )4 دينار(.   

 رشوط املشاركة

احباث س بق وان قدمت للمشاركة يف  . ال جيوز تقدمي1

 مؤمترات او قبلت للنرش يف جمالت علمية.

. يراعى يف كتابة الاحباث الاصول العلمية املتعارف علهيا 2

 15مرجعيا عىل ان ال تزيد عدد صفحات البحث الواحد 

صفحة مع ملخص ال يزيد عن صفحة واحدة ابللغتني العربية 

 والانلكزيية.

ملقبوةل يف عدد خاص ابملؤمتر . سيمت اصدار البحوث ا3

 يصدر عن اجملةل العراقية لبحوث السوق وحامية املس هتكل/

الرتقية العلمية. ضجمةل علمية حممكة معمتدة لل غرا  

 أ جور املشاركة

100.000. اجور نرش حبث يف اجملةل )1 دينار(.    

.  املشاركة بدراسات أ و اس تطالع رأ ي أ و ورقة معل أ و ملصق 2

(25.000 دينار(.   

Scopus. نرش حبث يف احد املس توعبات العاملية 3 )اجور النرش  

 حسب ختصص اجملةل العلمية(.

15.000. شهادة حضور )4 دينار(.   

 توارخي هممة

. تقدم ال حباث العلمية اكمةل وبثالث نسخ يف 1

، وسيمت اخضاعها 2019/ 2/ 1موعد ال يتجاوز 

للتقومي العلمي وفقا للس ياقات املعمول هبا يف 

 تقومي الاحباث العلمية يف اجملالت احملمكة.

. تقدم ادلراسات واس تطالعات الرأ ي وأ وراق 2

2019/ 3/ 1العمل يف موعد ال يتجاوز  وختضع  

صدار خاص  اىل التقومي العلمي وسيمت نرشها يف ا 

يداع خاص يف دار الكتب والواثئق  حيمل رمق ا 

 العراقية.

. تقدم امللصقات العلمية من حبوث وبراءات 3

اخرتاع ومنشورات توعية يف موعد ال يتجاوز 

1 /4 /2019 عىل أ ن تكون بأ بعاد   80  × 

 مس واليت سيمت عرضها يف املؤمتر.200

. يمت اعالم الباحثني بقبول حبهثم مبوعد اقصاه 4

 توارخي هممة

. تقدم ال حباث العلمية اكمةل وبثالث نسخ يف 1

، وسيمت اخضاعها 2019/ 2/ 1موعد ال يتجاوز 

للتقومي العلمي وفقا للس ياقات املعمول هبا يف 

 تقومي الاحباث العلمية يف اجملالت احملمكة.

. تقدم ادلراسات واس تطالعات الرأ ي وأ وراق 2

2019/ 3/ 1العمل يف موعد ال يتجاوز   وختضع 

صدار خاص  اىل التقومي العلمي وسيمت نرشها يف ا 

يداع خاص يف دار الكتب والواثئق  حيمل رمق ا 

 العراقية.

. تقدم امللصقات العلمية من حبوث وبراءات 3

اخرتاع ومنشورات توعية يف موعد ال يتجاوز 

1 /4 /2019 عىل أ ن تكون بأ بعاد   80  × 

 مس واليت سيمت عرضها يف املؤمتر.200

. يمت اعالم الباحثني بقبول حبهثم مبوعد اقصاه 4

 يف اجملالت احملمكة.

2

.

 

ت

ق

د

م

 

ا

دل

ر 

ا

س

ا

ت

 اللجنة التحضريية
 رئيسا  مركز بحوث السوقمدير  - أ. م. د. يحيى كمال خليل

 عضوا   المهندس سالم احمد/ مدير عام التنمية الصناعية
 عضوا  مدير المركز الوطني للتعبئة والتغليف -الخبير. جالء مهدي

 عضوا   مدير مركز الطاقة -ر. ف. اقدم. سعد عبد الواحد
 عضوا   مدير مركز ابحاث ابن سينا -د. انتصار جواد

 عضوا  مدير مركز بحوث ابن البيطار -ر. م. اقدم. عبد الرزاق داود
 عضو  مدير قسم التنسيق مع الجامعات -ر. كيمياويين. االء عبد الزهرة
 عضوا  وزارة الصناعة والمعادن - الخبير. محمد شبيب محمد

 
 اللجنة العلمية 

 رئيسا  العالي للدراسات المحاسبية والماليةالمعهد  -أ.د. سالم عواد
 عضوا    جامعة النهرين -أ. د. نغم حسين نعمة

 عضوا   مركز بحوث السوق -د. محمد عبد الرزاق الصوفيأ.
 عضوا   الجامعة المستنصرية -أ. د. رغد اكرم عزيز

 عضوا    جامعة ديالى -د. احمد نجمأ.
 عضوا    جامعة الكوفة -أ.د. اياد فاضل

 عضوا    جامعة النهرين -أ.م.د. نسرين رحيم
 عضوا   جامعة بغداد-كلية الزراعة-احمد د. قيس  م.أ.

 عضوا   مركز بحوث السوق -أ.م.د. حمدية محمد شهوان 
 عضوا  مركز بحوث السوق –أ.م.د. علياء سعدون عبد الرزاق 

 عضوا                         مركز الرازي -د. الهام عبد الهادي
 عضوا                                       مركز الطاقة -د. عمر عبد الستار

 عضوا    مركز االدوية البيطرية -د. احمد جاسم
 عضوا                                                مركز البحوث الكيمياوية والبتروكيمياوية -د. هند حميد

 عضوا    مركز ابحاث ابن سينا -د. خنساء بديع
 عضوا    أ.م. خلف فارس/ جامعة سامراء

 
 ؤمترحماور امل

احملور  -احملور البييئ  -احملور البحيث  -احملور التجاري  - ياحملور العلم

احملور الثقايف  -احملور الصناعي  -احملور القانوين  -الاقتصادي 

 احملور الصحي والغذايئ -احملور الزراعي  -والاعاليم 
 

 أ هداف املؤمتر 
 عرض النتاجات العلمية يف جمال حامية املس هتكل بشقهيا العلمي والاقتصادي. .1

خدمة اجملمتع ل جل تعزيز الرتابط بني القطاع العام واخلاص وربطهام مع اجلامعة  .2

 .وحامية املس هتكل

 رشوط املشاركة
للمشاركة يف مؤمترات او قبلت للنرش . ال جيوز تقدمي احباث س بق وان قدمت 1

 يف جمالت علمية.

. يراعى يف كتابة الاحباث الاصول العلمية املتعارف علهيا مرجعيا عىل ان ال 2

صفحة مع ملخص ال يزيد عن صفحة  15تزيد عدد صفحات البحث الواحد 

 واحدة ابللغتني العربية والانلكزيية.

خاص ابملؤمتر يصدر عن اجملةل العراقية . سيمت اصدار البحوث املقبوةل يف عدد 3

الرتقية  ضلبحوث السوق وحامية املس هتكل/ جمةل علمية حممكة معمتدة لل غرا

 العلمية.

 أ جور املشاركة
يف اجملةل العراقية لبحوث  دينار( 125.000. اجور نرش حبث يف اجملةل )1

 . السوق وحامية املس هتكل

 دينار(. 25.000) ببوسرت.  املشاركة 2

)اجور النرش حسب  Scopus. نرش حبث يف احد املس توعبات العاملية 3

 (./ جامعة بغدادمن مضهنا جمةل العلوم الزراعية ختصص اجملةل العلمية

 دينار(. 15.000. شهادة حضور )4

 توارخي هممة
 .1/2/2019. تقدم ال حباث العلمية اكمةل يف موعد ال يتجاوز 1

عىل  1/4/2019خرتاع يف موعد ال يتجاوز وبراءات الاالبوسرتات . تقدم 2

 .A0أ ن تكون بأ بعاد 

عن طريق الربيد  1/4/2019. يمت اعالم الباحثني بقبول حبهثم مبوعد اقصاه 3

 الالكرتوين.
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