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:  المؤتمر الدولي الثاني المتعدد التخصصات
العلوم والتقنيات المتكاملة

2021 2nd International Multi-Disciplinary Conference:
Integrated Sciences and Technologies

2021 2nd IMDC-IST

الجامعة التقنية الجنوبية

محاور المـؤتمر الرئيسية

2021)الثانــي الدولــي المؤتمــر يهــدف 2nd IMDC-IST)  
 واألكاديميين للباحثين وفرصــة استثنائية منصــة لتوفيـر

 والمبتكرين والمعلوماتة الصناعة وخبراء والممارسين
 النهوض أجل من خبراتهم لمشاركة العليا الدراسات وطلبة

 الحديثة والتكنلوجيات العلوم بين التكامل تعزيز و بالمعرفة
.والبحثية أعمالهم على فعالة  نقدية تعليقات على والحصول

www.imdc-ist.org

info@imdc-ist.org

علــوم الحوسبة والمعلوماتية

الطاقــة والتغييرات المناخيــة

تكنلوجيات المــــال واألعماال

تكنلوجيا الصناعــات الخضراء

العلــوم الطبيـعيــة والتكنلوجيا

تقنيات التعليم األفتراضي والتعليم األلكتروني

برعايـة معالي وزيــر التعليــم العالـي أهــداف المـــؤتمر
والبحــث العلمــي

األستاذ الدكتور نبيـل كاظـم عبدالصاحـب 

 الثاني الدولي المؤتمر )STU( الجنوبية التقنية الجامعة تنظم
 والتقنيات العلوم" عنوان تحت العام لهذا التخصصات متعدد

  األول المؤتمر نجاح بعد ،)IMDC-IST-2021( "المتكاملة
)IMDC-SDSP  9-7 من للفترة المؤتمر سيعقـد .)2020

 التحالف مع بالتعــاون تركيــا ، ساكاريا في 2021 سبتمبـر
 من والعديد برادفورد، وجامعـة )EAI( لالبتكـار األوروبي
 استمرار حالة في .المرموقة الدولية والشركات الجامعات

 الصحية، وتبعاتها )COVID-19( كورونا فايروس جائحة
.افتراضية بصورة المؤتمر انعقاد سيكون

رئاســـة المـــؤتمر
  )الجنوبية التقنية الجامعة .ر(   العباســـي هاشـــم ربيــــع .د .أ
)بريطانيا –برادفورد جامعة(   عبدالحميد عبدالمجيد رائد .د .أ

اللجنــة المشرفــــة
  )الجنوبية التقنية الجامعة /اللجنة.ر(   عبداألحد فريـد عـالء .د .م .أ
)بريطانيا –برادفورد جامعة(    عبدالحميد عبدالمجيد رائد .د .أ
)تركيــا –سكاريا جامعة(              سويهـــان هـاكان .د .أ
)الجنوبية التقنية الجامعة(     الحسيبي عبدالجليل وليــد .د .أ
)البرتغال –األتصاالت معهد(          رودريكيــز جــوناثان .د .أ
)الجزائر –العربي جامعة(               الشـــاب محمـــد .د .أ
)األردن –األردنية األلمانية الجامعة(               حرب احمـــد .د .أ
)بريطانيا –سيسكس جامعة(           عــــلي حسين فـالح .د .أ
)الجنوبية التقنية الجامعة(     الصفار عبدالوهاب عالء .د .م .أ
)الشمالية التقنية الجامعة(         زوبو عبدالجبار حلمي رنـا .د



:الجهــات الداعمــــة

15/06/2021 الموعد النهائي ألستالم البحوث

07/07/2021 القبول األولي لألبحاث المستلمة

01/08/2021 اشعار القبول النهائي للبحوث 

:نشــر البحوث
  ضمن نشرها لغرض بالمؤتمر المقبولة البحوث تقديم سيتم
EAl سكوبس في المفهرس )Scopus( المراجعة اجراء بعد 

 من مختار عدد تقديم سيتم ذلك، على عالوة.لها والفنية العلمية
  مجالت من خاصة أعداد في للنشر الجودة عالية األبحاث
MDPI الموضحة الموضوعات معظم تغطي والتي السويسرية 

 محاور في الفائزة البحوث .الرئيسية المؤتمر محاور في
.مجانا ستنشر المؤتمر

:اجــور النشــر

الجهـة المنظمـة للمؤتمـر

الجامعة التقنيــة الجنوبية

  المؤتمرات ألدارة ايداس نظام بواسطة يكون البحوث تسليم
)EDAS( التالي الرابط خالل ومن:

https://edas.info/newPaper.php?c=28175
يستوجب على الباحثين التسجيل واالشتراك بمنظومة ايداس 

)EDAS (واتباع التعليمات المتوفرة عبر الرابط التالي:
www.imdc-ist.org/submission-links

150$ (125£)
الجنوبية منتسبي الجامعة التقنية

طلبة الدراسات العلياو

175$ (145£) المشاركين األخرين

150$ (125£) لكل بحث اضافي من نفس الباحث

:جهــات الدعـم الفنـي

:تسليـم البحــوث

:مواعيـد مهمــة

األدارة الفنيــــة

اللجنـــة المنظمــــة
  )الجنوبية التقنية الجامعة /اللجنة.ر(   عبداألحد فريـد عـالء .د .م .أ
)بريطانيا –برادفورد جامعة(    عبدالحميد عبدالمجيد رائد .د .أ
)تركيــا –سكاريا جامعة(              سويهـــان هـاكان .د .أ
)الجنوبية التقنية الجامعة(     الحسيبي عبدالجليل وليــد .د .أ
)بريطانيا –سالفورد جامعة(           احمد عبدالغفار نادر .د .أ
)الجنوبية التقنية الجامعة(          كحامي جــوار محمـد .د .أ
)البرتغال –األتصاالت معهد(          رودريكيــز جــوناثان .د .أ
)البصرة جامعة(             عبدهللا سوادي عبدالكريم .د .أ
)الوسطى التقنية الجامعة(             عبيــد احمــد عـــادل .د .أ
)بريطانيا –سري جامعة(                شـــــريف عـــــادل .د .أ
)الجنوبية التقنية الجامعة(     الصفار عبدالوهاب عالء .د .م .أ
)بريطانيا - وفرهامبتون جامعة(               باتواري محمـــد .د .أ
)البصرة جامعة(                   علــي سالـــم رمزي .د .أ
)بريطانيا –برادفورد جامعة(        الحديثي حكمت رامي .د .م .أ
)البصرة جامعة(        الصباغ عبدالرضا محمد حيدر .د .أ
)بريطانيا –كوفنتري جامعة(             الكبيسي منصور .د .م .أ
)الشمالية التقنية الجامعة(         زوبو عبدالجبار حلمي رنـا .د
)استراليا - الجنوبية كوينزالند جامعة(              عبدهللا شهــاب .د
)الجنوبية التقنية الجامعة(            لفته عبدهللا حسين .د .م .أ
)األردن –جرش جامعة(                    عبيـــدات حذيفـــة .د
)الجنوبية التقنية الجامعة(                 دخيل فهد سعدون .د .أ
)بريطانيا –كوفنتري جامعة(               سيداني مسعود .د .م .أ
)الشمالية التقنية الجامعة(                   علي مجيــد عبيـــد .د
)الصين - تسنكهوا جامعة(                   عواد ابراهيم عمر .د
)الجنوبية التقنية الجامعة(                  سرحان راشد عادل .د
)ماليزيا - الحسين جامعة(                العابدين زين زهيرية .د
)الشمالية التقنية الجامعة(                العمر رافع عمر .د .م .أ
)بريطانيا –برادفورد جامعة(                 زايتري كارا شكيب .د
)المعرفة جامعة(                         العمري نهاد .د .م .أ
)بريطانيا –ستراثكاليد جامعة(                       الكاني هبـــة .د
)الجنوبية التقنية الجامعة(                 الكشوش احمد حيدر .د
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