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المؤتمرشعار

ونالقانقسميعقد"المجتمعمرآةالقانون"شعارتحت
جامعةبواإلدارةالسياسيةوالعلومالقانونفاكلتيفي

نونالقاكليةفيالقانونقسممعوبالتعاونسوران
لمدةدولياعلميامؤتمرانوروزبجامعةوالسياسة

البحوثتقديمفيهويتم٩/٣/٢٠٢٣-٨للفترةيومين
بشأنواإلنجليزيةوالعربيةالكورديةباللغاتالعلمية
.المستجدةالقانونيةالقضايا

:المؤتمرفکرة

سواءةمستجدقانونيةقضاياهناكانسانيمجتمعايفي

تطورفالالدولي،المستوىعلىأوالداخليالمستوىعلى

اياقضيفرزالتطورهذاومثلالبشرية،المجتمعاتسمة

أرضعلىقانونيةمشاكلبدورهاتفرزمستجدةقانونية

اكبتوحلولإلىبحاجةتكونالمشاكلهذهومثلالواقع،

يمكنالحلولهذه.المجتمعفيالحاصلةالتطورات

قديموتالعلميةالمؤتمراتإقامةطريقعنإليهاالتوصل

رالشعومنطلقومنلذا.االكاديميةوالدراساتالبحوث

فاكلتييفالقانونقسميقوماألكاديميوالعملبالمسؤولية

سورانبجامعةواإلدارةالسياسيةوالعلومالقانون

ياسةوالسالقانونكليةفيالقانونقسممعوبالتعاون

باحثينللاألولالعلميمؤتمرهوتنظيميعقدنوروزبجامعة

نظرهموجهاتوعرضتقديمبهدفوالخارجالداخلفي

مناسبةالالحلولوطرحالمستجدةالقانونيةالمشاكلبصدد

.لها

مةمنظمنبدعمونشاطاتهأعمالهالمؤتمروينظميقيم
.الصغيرةالمشاريعلتمويلالثقة

لتحقيقتسعىحكوميةغيرمنظمةهيالثقةمنظمة
ظاتمحاففيفرعيةمكاتبولديهاربحية،غيرأغراض
يةالتجارالمشاريعألصحابماليةخدماتتقدمالعراق

رأستوفيروهيمزدوجةمهمةالثقةتقدمالصغيرة،
التنميةوتعزيزالصغيرةللمشاريعالمتاحالمال

فيصاديةاالقتالتنميةتدعمالثقةإن.الوطنيةاالقتصادية
مربحةتجاريةقروضاعطاءخاللمنالعراق

إلدارةالتجاريالنموذجأظهارإلىوتسعىألصحابها
الصغيرةالقروضصناعةسيعززالذياإلعمال

.العراقفيالصغرىوالمشاريع

:نشر البحوث المقبولة في المؤتمر
جلةمفيالمؤتمرفيالمقبولةالبحوثنشريتمسوف•

االکادیمیةالمجلةأوسورانبجامعة(الباحث)توێژەر
بعد(محكمةعلميةمجالتوهي)نوروزبجامعة

يمينالمقمنالعلميوالتدقيقالتقييملعمليةاخضاعها
.المؤتمرفيوتقديمهاالمختصينوالخبراء

طضوابمراعاتالبحثكتابةلدىالباحثعلىيتوجب•
.(الباحث)توێژەرمجلةفيالنشروقواعد

يفالبحثونشركتابةوقواعدتعليماتعلىلإلطالع•
:يالتالااللكترونيالرابطراجع(الباحث)توێژەرمجلة
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:مالحظات مهمة

تابةكلغةباللغتين،يكونالبحوثملخصاتإرسال•
الكردية،)اللغاتاحدىبينمنأخرىولغةالبحث

.(االنجليزيةالعربية،
.مجانايكونالمؤتمرفيوالحضوراالشتراك•
منالمشاركللباحثالسفرنفقاتالمؤتمريغطي•

.واالقليمالعراقخارج
الطعامووجباتاإلقامةتكاليفالمؤتمريتحمل•

انعقادةفترطيلةالمؤتمرفيالمشاركينللباحثين
امةاإلقمحلمنالداخليةالتنقالتوتأمينالمؤتمر،

.المؤتمرانعقادمكانإلى
كينالمشارللباحثينسياحيةرحالتالمؤتمرينظم•

لغرض(بگعلیگلیجونديان،بيخال،)مناطقإلى
النفسعنوالترويحالترفيه

:مهمةوتوقیتاتتوارخ

.٢٠٢٢/١٠/٣١:البحوثملخصاتالستالمموعدآخر•

:أبحاثهمملخصاتبقبولالباحثينإشعارموعد•

٢٠٢٢/١١/٢٠.

.٢٠٢٣/٢/٢٠كاملةالبحوثالستالمموعدآخر•

٩/٣/٢٠٢٣-٨المؤتمرانعقادموعد•

:محاور المؤتمر
:يحتضن المؤتمر المحاور التالية

فة دراسات في القضايا القانونية المستجدة بكا•
.مجاالتها

.  وندراسات مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقان•

المؤتمرأهداف

فيتجدةالمسالقانونيةالقضاياأحدثعلىالضوءتسليط

.صأخبشكلكوردستانوأقيمالعراقوفيعموماالعالم

.فيهاالبحثيتمالتيللقضاياالحلولإيجاد•

نعتتمخضالتيوالمقترحاتالحلولوطرحعرض•

.الصلةذاتالمعينةالجهاتعلىالمؤتمرأعمال

احثينللبمناسبةوبيئةرصينةعلميةقاعدةتوفير•

ناقشةالملتقديمالعلميبالجانبالمهتميناألكادميين

ىوالرؤاألفكاروتبادلالدراساتونتائجوالبحوث

.المستجدةالقانونيةالقضاياحول

المراسالت

009647504267584

conference.law@soran.edu.iq
law.nawroz@nawroz.edu.krd 

اللجنة العلمیة

مکان العمل االسم

جامعة سوران
رئيس

اللجنة
تحسين حمد سمايل. د.أم

جامعة نوروز عضو اڤين خالد عبدالرحمن. د.أ

جامعة سوران عضو کامران حسێن الصالحي. د.أ

جامعة سوران عضو مجيد خضر احمد. د.أ

University of South Carolina-The 
USA

عضو Prof. Dr. David K. Linnan

برلمان عضو وعدی سلێمان علی. د.أ

جامعة بغداد عضو علی هادی الهاللي. د.أ

جزائر-جامعة محمد خیضر بسكرة  عضو حسينة شرون عبد الحميد. د.أ

جزائر-جامعة محمد خیضر بسكرة  عضو شوقي يعيش تمام. د.أ

جزائر-1جامعة الجزائر عضو عائشة محمد مخباط. د.أ

جمهوریة مصر العربیة-جامعة المنصورة عضو أحمد لطفي السيد مرعي. د.أ

جامعة موصل عضو سيفان باكراد ميسروب. د.أ

جامعة نوروز عضو دلشاد عبدالرحمن يوسف. د.م.أ

جامعة سوران عضو صدقي محمدامين عيسی. د.م.أ

جامعة سوران عضو طالب برايم سلێمان. د.م.أ

جامعة سوران عضو ادريس قادر رسول. د.م.أ

جامعة سوران عضو شاری خالد معروف. د.م.أ

جامعة سوران عضو خالد ابراهيم السليم. د.م.أ

جامعة سوران عضو بهاءالدين فقی احمد. د.م.أ

جامعة سوران عضو باقر جواد شمس الدين. د.م.أ

جامعة سوران عضو شمس الدين عزيز صالح. د.م.أ

جامعة موصل عضو وسام نعمت ابراهيم. د.م.أ

فلسطین-جامعة النجاح عضو مؤيد کمال حطاب. د.م.أ

هیئة النزاهة عضو عدنان عبدەللا ڕەشيد. د.م.أ

جامعة کرکوک عضو صفاء شکور عباس. د.م.أ

االردن-الجامعة الهاشمیە عضو احمد الحسبان. د.م.أ

جامعة سوران عضو محسن شريف صالح. د.م.أ

جامعة سوران عضو رضوان شريف صالح. د.م.أ

Leeds Beckett University-The UK عضو Dr. Pavel Repyeuski

اللجنة التحضیریة

رئیس االلجنة هيمداد فيصل احمد. د

عضو بژار عبدەللا احمد. د

عضو ياسر حسن محمد طاهر. د

عضو ياسين اسماعيل عبدەللا. م.م


