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 ر المؤتم ديباجة

 توطيئة 

اهتمام جامعة    اانطالق التي    الزاويةمن  الرئيسية  باعتباره أحد االهداف  العلمي  بالبحث 

و  رسالتها  العلوم    اهميةتحقق  خدمة  االساسية  دور  بالزاوية   تنظم   المجتمعفي  العلوم  كلية 

والتي    ،الزاويةالعلوم بجامعة    اتلكلي   العلمي  المؤتمر الدولي  بالعجيالتعلوم  الباالشتراك مع كلية  

يُعد هذا المؤتمر أول  و   كتوبر من كل عام،اشهر    الثاني من  سنويا في منتصف مهي تعتزم تنظ 

 . الزاويةالعلوم بجامعة  اتكلي تنظمه دولي   علمي  مؤتمر

خاصة بعد جائحة  ونحن نشهد الظروف الراهنة الصعبة التي يعيشها العالم بأسره    اليومف 

العلمية بأن الحركة العلمية والبحثية لن    بالبحوث  ممشاركتك  خالل  من  ا  نود ان نثبت معكورونا  

مما    واالستفادة،  إلى إثراء البحث العلمي  المؤتمر  حيث يهدف ,  تتوقف مهما كانت الصعوبات

إلى   دوليا ، باإلضافةمحليا  و    االساسيةالعلوم    فيمن التجارب والخبرات    يعرض في المؤتمر

للعمل   والباحثين  المهتمين حول  معا   جمع األكاديميين  بين كافة  العلمية  لتبادل اآلراء واألفكار 

 ساسيةحول مجاالت العلوم اال  األبحاث واالتجاهات الحديثة، وتبادل الخبرات ونتائج األبحاث

 . المتخصصة

أن تتحقق األهداف المنشودة لهذا المؤتمر كما خططت لها اللجان المشرفة   واخيرا نأمل  

 نسأل هللا التوفيق والنجاح للجميع.   لها.على تنظيمه، والخروج بتوصيات إليجاد الحلول المناسبة  

 اهداف المؤتمر

 .مواكبة األبحاث العلمية والمساهمة في تطوير ودعم البحث العلمي .1

 .بادل المعرفة واألفكار ونتائج التجارب الناجحة بما يفيد المجتمع ت  .2

 .ح أفاق التعاون بين الباحثين في المؤسسات المحلية والدولية ت ف .3

 .البحث العلمي فى مواجهة تحديات البيئة والمجتمع تفعيل دور .4
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 محاور المؤتمر

  –الطبيعية  – غير العضوية  –العضوية  -علوم الكيمياء بفروعها )التحليلية  :  األول المحور

 والتقنية. تطبيقاتها في مجال التلوث والطب، وفي الصناعة   -الحيوية(  

بحوث العمليات    –االحصاء: األساليب االحصائية بين النظرية والتطبيق  : الثاني  المحور

 واستخدامها في عملية اتخاذ القرار
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النظريات   –الشبكات  –المعلومات نظم  –م قواعد البيانات  نظ –بالحاسب ومعالجة الصور

 . ولغات البرمجة

الحيوية،  علم الحيوان: االسماك وعلوم البحار، علم االنسجة، التقنيات  :  الخامس لمحورا
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 التحليل الحقيقي، التحليل المركب 
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