
 

 نبذة عن جامعة أهل البيت 

تعددجامعةعددلاالددتااليهددااسالددهولاالمدد  ا   امعةعددلااااا

 لالهددلااحددت جااارددعلعدامتا أددجاااتلحهمددوعالالعدددع اااااا

 تضلاحعلهًعاا ثاكالهعتاا3002-3002الجراحيا

لددياكالهددلاالنددعليةا كالهددلااللددداعلا كالهددلاا  ا اا

 تتيزعاالكالهعتاسالىاحيعلا أمع ا ايالغاسدج اال رودعااا

(االعلددددد ا3982)ا3000-3000الالعدددددع االجراحددددديا

ا. العليل

 معلومات عن املؤمتر

،ا الاحدده عاكالهدددلاامعةعددلا لددتااليهدداااااحددعااا

اللددداعلااالحدد ةهلاةأددساتلحهمددوعااواللددداالدديسياااا

ا، تلجهعااليعحثنيا، تدصنياالي ثاالعال يا،الجاين

  اا،ةد اةأتمدكاكالهتأدعا امعةعتأدعااااا، حعتسةا ال ًردعا

ا،لألعطاالعال يملعايفاذلكاة اتيحهعااا،ة اخعرموع

ا تيع  اا راءا األفكعر.ا، الثنعيف

اا فددددعمت-االتأ هددددلاالمددددهعحهلاالياأددددعا ةؤمتدلددددعا)

اتأع  ااحملع رااملسكيرةاا،(حيتاالتطيادا–املمتنيالهلا

حمع للامع ةا رصهألاة امعةعلاا ليا،يفالسااامُلعال 

الرحعءا حسارأدعءاحجاثدلا ةتطديرةااااا لتااليها

 اخدد  ا راحددلا لددلااا حدداله لالالتأ هددلاالمددهعحهلاةددااا

األفكعرا األحبعثايفاجمع االعياةتااحملج ةا املطديرةاا

لالتأ هددلاالمددهعحهلا كهاهددلاالأودديعاروددعا معالددوعاااا

 سعةددلا حعحدددهلالتطددديرااالأت ددع ايفا دددتااملدددت  اتااا

يامددددددد ااالأت دددددددع الاالععملهدددددددلا امللدددددددعكتاالددددددد ات

اأت ددع اعتااملأطنددلارلددكتاسددع ا اأت ددع اعتاالددج  ااا

تاخدع ا الد اةد ا ل ودعا لودعااااااالعدرهلا العدامتارلدكا

اأت ع اعتا حهجةااجلعل ا تت فارعج االتأيعاممعا

اضايا ل هلاإواةيضيعاالتأ هلاالمهعحهلاريصاوعا

مللدعكتااالأت دع اةد اخد  اتطدياداالدجختااااااااًعس م

االنيةيا تأياعاة ع ره.

 مواعيد

ا،*اآخدددددداةيسدددددجالنيدددددي ااملالبددددد اردددددعلال تنياالعدرهدددددلااا

اword رأظددددددددع ا(اCD االلكالهزادددددددلاةأضددددددددجاسالددددددددىا)ا

ا.ا01/2/3000

*اآخددددداةيسددددجاالرحددددع ااالةددددععرارعمللددددعركلارددددعملؤمتداااااا

ا.0/2/3000

(اCD*آخداةيسجالنيي االي دثاالكعةدتاةأضدًجااسالدىا)اااا

ا.01/2/3000ةعالمبلا رأهلااي ااwordا رأظع 

.يفاا*ااأعنجااملؤمتداسالىاأعسلامعةعدلا لدتااليهدااااا

ايفاالمعسلاالتعحعلاصيعحع.ا20/2/3000

ألحددددعتسةاامللددددعركيةايفاحبددددياولا لنعةددددولاااا*ااكدددديةاا

ضهيًفعاسالىاالكالهلايفاةجاأدلاكددر ءااملنجحدل.اةد اادي اااااا

ا تطيعاالي يثا تألدايفاجماللاخعصلا.ا38/2/3000

*اتت  تااجلعةعلالاندعتااأعةدلااليدعحثنيالهدي ااملدؤمتداااااا

 اي ا احجاأيتااملؤمتدا رياأعاضهفالكتاحبدثاةالندىايفااا

ااملؤمتد.
 استمارة املشاركة:

 عنوان البحث:
 اسم الباحث:

 الشهادة واللقب العلمي:
 الجامعة والكلية:

 البريد االلكتروني:
 الهاتف النقال:

 )املراسالت(

جامعة أهل البيت عليهم  ترسل األبحاث والمشاركات باسم
 السالم

 على العنوان التالي:
)الطريق العراق، كربالء المقدسة، شارع فاطمة الّزهراء

 السريع( 
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اسال هل ااةؤحمل اتلحما االعع ا  كع ميهل يف

ا ا ررعا3002/3002الجراحي افهوع االجراحل اةجة ، 

االندآلهلا االيكعليرايسايفاالعالي  حأياتامتأحاةوع ة

اقحنه االيسياالجاينا تأ هلا االح ةهل،ا تمعللايف

ااالح ةهل االانوهل الت نه اا،الجراحعت  المهعحهل

ا حجةا رأعءااالح  ا ااأللجافاا تهلا:ا

ااالح ةهلا0 الاللداعل االداع ي االج ر اتعزاز .

الال جت عاالعداأيااملت ضدا.

ا.اتأ هلا تطياداأجراتاالجارحنيا.3ا

االعالي ا2 ايف اةتب  ل امب كعت ااجملت ع ارفج .

ا اخلرباتاا،ح ةهلاال االكاعءات ا تأ هل  المهعحهل

االع الهلا.

ا تضلالسهاالكالهلاا الا أمع ا:

.اأملاالان ا  صيل ا:ااااحت جاثالسااالنملا0

انيتاالطاليلاخدجييامجهعاالجراحعتاا، 3002حألا

االطعل ا ا ميأح اخت  عتول، امببتالف االسجا ال

الالان ا ااالح ةهل االلداعل ايف االيكعليرايس  رمل

ا فععتاة االطاليلا.ااررعيل ا أجاختدماافه ا  ص

ااالح ةهل:ا3 ا الرترهل االندآة اسالي  اأمل .

االنملايفا اتب  اا، 3002/3001احت جثالسا

االأييالا ا الم ة ا التام  االندآة اسالي  ايف الطعل 

اا ثا فععتاة االطاليل ختدماافه اا، الال لاالعدرهل

ا.

الساا2 ااحت جاث اا ا: االجاأهل االمهعحل .أمل

اال االطاليلاة اخدجيياا، 3001نملاسع   ُانيتافه 

ا اتب  ا الجراحلااالسجا الامببتالفاخت  عتوع

االجاأهل االمهعحل اجمع  ايف افه اا،الطعل   ختدما

 . فعتعة
 

 اللجنة العلمية

 

  . .افعضتاسيجالنع رااللهباليارئهمًع .0

  . . .اخالهتااردالهلاامللوجالياسضيا .3

  . .اامسعسهتاحم جاسالياالجرعغاسضيا .2

 سضيااا . . .اصاعءاسيجاجليعراامليحيي .2

 سضياا . . .اةأ يراةسكيراةالشا .1

 سضيااخض اسيعسا ر اشا.  .6

 سضياا .اسيجسيةاسيي امعاد .2

 سضيااساليا .ااعني اصاد .9

 سضياا لهج .اخالي ا .8

 ا . .اساليامعحلاال  ا .00

 ةندراالالجألاالعال هلااا

 
 اللجنة التحضريية

 

 رئهمًعاساليارحهلالع يااحلالي . . ا .0

 سضياااسيجمحزةاحمم ا . . . .3

 سضياااا .ارضعاكعةتاامليحيي .2

 سضيااا .العفعامحزةاسيهج .2

 سضياااخعلجاةدسياحم اا.  .1

 سضيااا . .ا ا يارجايااليهضع ي .6

 سضياااا . .اس  ياةزلد .2

 سضيااااا . .اةماللامحزة .9

 سضياااا . .اضهعءارجرازاةت .8

 
ارر املتمرحم  

 

 المحور االقتصادي
يفاالتأ هدددددددددلاالتأ هدددددددددلاالمدددددددددهعحهلا   رلدددددددددعاا .0

 االأت ع ال.

التأ هلاالمهعحهلااملمتجاةلا   رلدعايفاالتأ هدلااا .3

 المهعحهل.

 .ااالحتث عراالمهعحيا   رهايفاالتأ هلاالمهعحهل .2

الطالدد ا التمدديا االمددهعحيا   رلددعايفاالتأ هددلاا .2

 المهعحهل.

عا الطعأعتاااللتعمهلاالمهعحهلا   رلعايفادالع .1

 .االتأ هلاالمهعحهل

اثدددلا   رلدددعايفاالتأ هدددلااا مندددعطاالمدددهعحلااحلجا .6

 المهعحهل.

 المهعحلاالجاأهلا   رلعايفاالتأ هلاالمهعحهل. .2

 

 المحور االداري والقانوني
 الأظلااال ارالا   رلعايفاالتأ هلاالمهعحهل. .0

التلدددددداععتا النددددديالنياالمدددددهعحهلا   رلدددددعايفااا .3

 التأ هلاالمهعحهل.

االحتندارااألةدينا المهعحديا   رلدعايفاالتأ هدلااااا .2

 المهعحهل.

 الأظلاالتعاله هلا   رلعايفاالتأ هلاالمهعحهل. .2

املؤحمددعتااملعلهددلا امل دددفهلا   رلددعايفاالتأ هددلاااا .1

 المهعحهل.

المدددددددهعحلاااللكرت لهدددددددلا   رلدددددددعايفاالتأ هدددددددلاا .6

 المهعحهل.

7 

7 

1 


