
 

   

                   

 

 املؤمتر العلمي الدويل التاسع

 "االجتاهات املعاصرة يف العلوم االجتماعية، االنسانية، والطبيعية"

 م 2018يوليو  17 - 18 تركيا -اسطنبول 

 رــــــــمــؤتـــــج املــــامــــرنــب

 2018-7-17 الثالاثء -اليوم الاول 

 تسجيل المشاركين في المؤتمر وتوزيع الحقائب 9:30 – 8:00

 الدكتور عبدالرحمن حسيناالستاذ  –كلمة رئيس المؤتمر  9:40 – 9:30

 الدكتورة ماريا تايتكوفا –ممثل المؤسسة االميركية لالبحاث في اوروبا كلمة  9:45 – 9:40

 االستاذ الدكتور خليل ياغي –كلمة رئيس شبكة المؤتمرات العربية  9:55 – 9:45

 االستاذ الدكتور سامر بركات –كلمة المؤسسة االميركية لالبحاث  10:10 – 9:55

 راعي المؤتمر –الجامعة العثمانية الزيدي ممثل عبد الجبار الدكتور كلمة  10:25 – 10:10

 راعي المؤتمر –خضوري  –جامعة فلسطين التقنية ممثل  هابولوحد. مهيب كلمة  10:40 – 10:25

 الدكتور كاظم العمران –كلمة ممثل جمهورية العراق  10:55 – 10:40

 صــــورة جــمــاعـــيـة 11:00 – 10:55

 بين المشـــاركــين وجلسة تعارف وفتح افاق تعاون اســــــتـــراحـــــــــــــة قـــــهـــــوة 12:00 – 11:00

12:00 – 13:00 
 ممثلين وارية عن واقع البحث العلمي في المنطقة يشا رك بها جــلــســة ح

 لعدة دول مشاركة في المؤتمر

 اســــــتـــراحـــــــــــــة غــــــداء 14:00 – 13:00

http://arab.kmshare.net/
http://www.ptuk.edu.ps/
http://amricanrf.org/


  اليوم االول – جلسات المؤتمر         14:00

 قاعة ابن رشد

 دكتورة حنان بشارة رئيس الجلسة االوليالجلسة 

 سارة عيد. د 14:15 – 14:00
Linguistics at the Service of Machine Translation- 

Modality as an Example 

14:15 – 14:30 
 -Dr. Husam A. Qaddumi   

Tasneem A. Walweel 

Analysis of  English writing errors committed by 
cadets learning EFL  Al-Istiqlal University in 

Palestine 

14:30 – 14:45 
بوشالغم عميروش، . بوعروج لمياء، د. د

 فياللي غنية. د
 فرص و تحديات المرأة الجزائرية في ميدان المقاولتية

 حنين صباح عبد. د 15:00 – 14:45
To the Horizon and Back: Janie’s Journey in Zora 
Neale Hurston’s Their Eyes Were Watching God 

15:00 – 15:15 
 دكتورة حنان بشارة

 

The Theme of Mother's Absence: Suffering and 
Anger: The Theme of Father's Absence: 

Authority and Hatred: Nawal Al- Sa‘dawi's 
Novels as a Sample: A comparative Study. 

 د. علوية حسن عبد هللا عبد القادر رئيس الجلسة الجلسة الثانية

 منال محمد صالح. د 15:30 – 15:15
 2007-1997دور الموسسه العسكرية في السياسة التركية 

 دراسة مقارنه

 فرص وتحديات االنظمة المالية لرفع معدالت التنمية المالية إيناس هاشم الزرقيد.  15:45 – 15:30

 السياحة في السودان المقومات والمعوقات والمعالجات حسن عبد هللا عبد القادر علوية. د 16:00 – 15:45

 اآللية القانونية لمساءلة مجرمي الحرب على جريمة االستيطان إسالم راسم البياريد.  16:15 – 16:00

 قـــــهـــــوةاســــــتـــراحـــــــــــــة                                 16:30 – 16:15

 اقبال عدنان الشريفد.  رئيس الجلسة الجلسة الثالثة

16:30 – 16:45 Dr. Islam Hassouneh 
Do Palestinian workers' remittances from Israel 

matter for the Palestinian economy? 

16:45 – 17:00 
 ، اقبال عدنان الشريفد. 

 مرمر احمد الشريف
جودة األرباح في الشركات المساهمة العامة الصناعية المدرجة 

 دراسة مقارنة-في بورصة فلسطين وبورصة عمان 

17:00 – 17:15 
بسام امين . م. عمار عبد الهادي شالل، م. د

 صبحي عبد الغفور جروان. صبري، م
انفتاح االقتصاد العراقي على الخارج ومظاهر العالقة مع 

 (2016-2004)دوليين للمدة صندوق النقد والبنك ال

 عبد الرحمن القرني. د ،محمد المنتشريد.  17:30 – 17:15
دور التحكيم االلكتروني في حل مشكلة التحكيم االكاديمي نموذج 

 مقترح

17:30 – 17:45 
  ،حسن بن عبدهللا حسن القرني. أ
 عبدالرحمن بن عبيد علي القرنيد. 

مجتمع المعرفة؛ نموذج دور التطبيقات االلكترونية في بناء 

 مقترح

17:45 – 18:00 
  ،امين سالم الحارثي

 محمد صالح الطويرقي
 تنظيم وادارة المعلومات الشخصية

 توصــــيـــات ومـقـــــتــرحــــات                               

 الخوارزميقاعة 

 Prof. Goltan Hassan Hijazi رئيس الجلسة الجلسة االولي

 (مقابر وادي الملوك)تاريخ الكشف االثري بالبر الغربي لألقصر  الدكتورة بشرى عناد محمد 14:15 – 14:00



14:15 – 14:30 

Ass. Prof. Dr. Susan Duraid 
Ahmed - Dr. Majed Saleem Aziz 

- Dr. Adel Kamel Shabib 

Analyzing the Content of the Science Textbook 
for 7th Grade Iraqi Schools in Light of 
Educational Concepts of Sustainable 

Development 

 2015-1985اثر العولمة في أداء االقتصاد التركي خالل المدة  الدكتور عمر هشام صباح الفخري 14:45 – 14:30

14:45 – 15:00 Prof. Goltan Hassan Hijazi 

The Effectiveness of a Psychological Counseling 
Program in Alleviating Psychological Alienation 
and its Impact on Improving the Quality of Life 

of University Youth in Gaza Governorates 

15:00 – 15:15 Dr. Haydar Jabr Koban 

Where East and West Meet Under the Umbrella 
of Violence: A Comparative Study in Selected 

Contemporary Iraqi and American Female War 
Novel 

 الدكتورة سمية عيد الزعبوط رئيس الجلسة الجلسة الثانية

15:15 – 15:30 
 ،منال عبد الجبار السماك. د 

 بالل توفيق يونسد. 
توظيف علم وجود ادارة المعرفة كأفضل دليل معرفي للمورد 

 النشاطات المعرفية للمنظمةالبشري إلدارة 

15:30 – 15:45 
 صالح محمد علي الشمراني،د. 

 محمد أمين مرغالني  والبروفيسور
المعرفة الضمنية ودورها في تنمية الموارد البشرية في شركة 

 خدمات المالحة الجوية السعودية نموذج مقترح

15:45 – 16:00 
المهندس مطلق  الباحث العميد الركن

 العتيبي
حماية المنشآت .. مشاركة المعرفة في القطاعات العسكرية 

 دراسة حالة

 تحليل صور المرأة لدى منهاج مرحلة التعليم الثانوي في األردن الدكتورة سمية عيد الزعبوط 16:15 – 16:00

 اســــــتـــراحـــــــــــــة قـــــهـــــوة                                16:30 – 16:15

 سالم سالمين حميدان. د رئيس الجلسة الجلسة الثالثة

 دور نظم المعلومات في إدارة األزمات سعد المطيري. د 16:45 – 16:30

16:45 – 17:00 
 ،زينة محمد السبتي .د . م . ا
 م هديل محمد طاهر النعيمي. م

ضمان جودة االختبارات في ظل االزمات والكوارث جامعة 

 العراق أنموذج/ االنبار

17:00 – 17:15 
  ،م جواد شاكر فريح. م 

 سالم محمد معطش العنزي
قياس أثر التطورات في أسعار النفط على النمو االقتصادي في 

 دراسة تطبيقية(: 2015-1990)دولة الكويت للمدة 

 مفهوم المخاطرة: المنظور المعاصر إلدارة المخاطر سالم سالمين حميدان. د 17:30 – 17:15

 حمادة تركي زعيتر الدليمي. د 17:45 – 17:30
 –عدي بن الرقاع وجميل بثينة -التجديد في لغة الشعر االموي

 أُنموذجا  

17:45 – 18:00 
 ، م وسن ناصر محمد

 منتهى مطشر عبد الصاحب ا. م. د.
 الضغوط مابعد الصدمة لدى العوائل المهجره في مدينه بغداد

 توصــــيـــات ومـقـــــتــرحــــات                             

 اإلدريسيقاعة 

 الدكتور ناصر جويبر جبري الخضيري رئيس الجلسة الجلسة االولي

 تأثير شبكة األنترنت في المجتمعات المعاصرة علي الحاج محمد علي. د  14:15 – 14:00

 علي آل جابرد.  ،عبدهللا الغامديد.  14:30 – 14:15
عناصر التكامل والنجاح في ادارة معرفة المشروعات مع نموذج 

 مقترح الدارة المعرفة في بيئة المشروعات

14:30 – 14:45 
 ،ناصر جويبر جبري الخضيريد. 

 خليل عبدالحميد ياغي. د. أ

العالقة بين متطلبات تطبيق إدارة المعرفة والعمليات التشغيلية 

: المتوسطة في المملكة العربية السعوديةفي المنشآت الصناعية 

 نموذج مقترح

14:45 – 15:00 
،م هديل محمد طاهر النعيمي. م  
م احمد صبحي عبد الغفور. م  

Artificial Neural Networks Technical Transaction 
for Bitcoin(BTC ) 

15:00 – 15:15 

Ahmed Subhi Abdalkafor - 
Khalid W. Al-Ani - Aiman Majid 

Nassar 

The Internet of Things - A Survey 
 



 

 د. كاظم العمران رئيس الجلسة الجلسة الثانية

15:15 – 15:30 
 ،محمد مصطفى حسين حسن. د

 زيد فوزي ايوب د.

نحو حوكمة تكنولوجيا المعلومات باالعتماد على مجاالتها 

لالتصاالت  Speed Wayاالستراتيجية دراسة حالة في شركة 

 وخدمات االنترنت

 د رفيف عبد الحافظ محمد تقي ألرياحي . م 15:45 – 15:30
اثر برنامج إرشادي جمعي لخفض التلوث النفسي لدى طالبات 

 كلية التربية للبنات

 نجوى بابكر عبد هللا يوسف. د 16:00 – 15:45

Resilience of Vulnerable Internally Displaced 
Persons between Humanitarian Food Security 

Assistance and Sustainable Social Development 
Programmes in West Darfur, Sudan 

ي عروض المونودراما د. كاظم العمران 16:15 – 16:00
 
 معالجات العالمة الضوئية ف

 اســــــتـــراحـــــــــــــة قـــــهـــــوة                                16:30 – 16:15

 جنان صادق عبد الرزاق . د. أ رئيس الجلسة الجلسة الثالثة

 مستحدثات تكنولوجيا التعليم وتوظيفها في العملية التعليمية جنان صادق عبد الرزاق . د. أ 16:45 – 16:30

16:45 – 17:00 
   ،صدام محمد حميد. د. م. أ
 فتحي اسراء غانم عبد. د. م

انعكاسات االدارة المدرسية على تنفيذ المناهج الدراسية في ضوء 

االتجاهات العالمية المعاصرة من وجهة نظر المشرفين 

 التربويين

17:00 – 17:15 
 ، زينب عمر محمد احمد. د

 سيدة عبد الصمد محمد صالح. أ
 المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدينة بورتسودان

 عبد هللا علي القحطاني. د 17:30 – 17:15
أثر التعلم الذاتي في تعزيز الوصول الفعال لمصادر المعلومات 

دراسة : لدى طالب كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز

 تجريبية

 توصــــيـــات ومـقـــــتــرحــــات                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2018-7-81 الاربعاء - الثايناليوم 

 قاعة ابن رشد

 اســــــتـــراحـــــــــــــة قـــــهـــــوة وتـعــارف بين المشـــاركــين            9:15 – 9:00

 محمد جاسم عبد الساطوري. د. أ رئيس الجلسة الجلسة االولي

عادل حسين . د 9:30 – 9:15  المشهد الطبيعي مقدس في اإلسالم 

 الشفاعات والوساطات الدنيوية الجبار الزيديدكتور عبد  9:45 – 9:30

 موقف الشرع من عقود النكاح المعاصرة دكتور محمد مصطفى الدبك 10:00 – 9:45

10:00 – 10:15 
  ،محمد جاسم عبد الساطوري. د. أ
 عبد هللا كريم عليوي الناصري. د. أ

كتاب اإليمان  -الجامع الختالف روايات صحيح البخاري 

 أنموذجا

 ضوابط تجديد الخطاب الديني وفق الشريعة اإلسالمية نصير خضر سليمان. د. م. أ 10:30 – 10:15

 اســــــتـــراحـــــــــــــة قـــــهـــــوة                         10:45 – 10:30

 د. منى صالح )جلسة خاصة( رئيس الجلسة الجلسة الثانية

10:45 – 11:00 Dr. Omar Aljumaili 
Effect of different blood collection tubes on 

evaluated potassium test 

11:00 – 11:15 Dr. Ali S. Dheyab 
Cloning Antibiotic Resistance Plasmid of Staph 

.auras Isolated From Clinical Sample 

11:15 – 11:30 

Dr. Saade Abdalkareem Jasim, 
DR. Mohammed Nadhir 

Maaroof, Dr. Najwa Shihab 
Ahmed 

Detection of bla KPC1 gene to Klebsiella 
pneumoniae isolated from Iraqi patients 

11:30 – 11:45 Dr. Raed Obaid Saleh 
Detection of HIV by molecular and serological 

methods from Indian patients 

 )جلسة خاصة(د. منى صالح  رئيس الجلسة الجلسة الثالثة

11:45 – 12:00 
ي سبع  االستاذ الدكتور عبد الكريم عريب 
ي  والدكتور خليل خالد خليل

 الكرطان 

تأثير التلقيح بثالث عزالت محلية من 
يا في بعض صفات النمو للذرة الصفراء   Pseudomonas بكير

 في تربة جبسيه

 م.م. مقداد صالح جاسم 12:15 – 12:00
ي العفن تأثير بعض المستخلصات 

النباتية والمواد الطبيعية ف 
 عىل الخيار  Sclerotinia sclerotiorum االبيض

12:15 – 12:30 
، االستاذ الدكتور عبد هللا عبد الكريم حسن

 كفاء عامر رجب الدوري

تنقية وتوصيف انزيم الكايتنير  من عزلة الفطر المحلية 
Aspergillus niger k17  ي مقاومة امراض

وتقييم كفائته ف 
 التعفن عىل محصول الطماطم

12:30 – 12:45 
  ،هوازن أحمد عبد الجبوري الدكتوره

 د.عبد هللا عبد الكريم

لعزلة  الثمرية االجسام من الفايتير   انزيم وتوصيف انتاج وتنقية

 Pleurotus محلية من الفطر البازيدي
ostreatus (11L) ه واختبار ي  تاثير

 
ات  ف بعض المتغير

ي الجرذان  البايولوجية
 
 البيض ف

 مشاركة عن بعد

12:45 – 13:00 
ي 
ان  أحمد بن   -محمد بن عىلي موىس خي 
ي 
 عثمان الزهران 

ممارسات مرتادي وسائل التواصل االجتماعي وخطرها عىل 
 األمن الفكري

 م. رسل مظفر عىل حسن 13:15 – 13:00
ي 
أعمال الرسامات والرسامير  الرقميير  )دراسة صورة المرأة ف 

 مقارنة(

13:15 – 13:30 
Assist. Instructor Ammar 

Abdual Fattah Habbeb 

Evaluating the Efficiency of Sixth Class 
Secondary English Textbook for Iraqi Students as 

Seen by Teachers 



 اســــــتـــراحـــــــــــــة غــــــداء                            14:30 – 13:30

 توصــــيـــات ومـقـــــتــرحــــات                            15:00 – 14:30

 مشاركة عن بعد

 مؤيد محمد جناينيد.  15:15 – 15:00
ومدى تكامله مع النظم ( فارس)تطبيق إدارة المعلومات لنظام 

 تحليلية دراسة: األخرى بوزارة التعليم 

15:15 – 15:30 
 ،اديب صالح بامنذرد. 

 عزت عبد العزيز منصور. د 
مدى موائمة خريجي برنامج الماجستير في قسم علم المعلومات 

 بجامعة الملك عبد العزيز لحاجات سوق العمل

سحر فضل عبد الحميد عليان. أ 15:45 – 15:30  
دور القصة المصورة في تنمية مهارة التعبير "البحث االجرائي 

"الكتابي والشفوي   

15:45 – 16:00 
 ، ا.م.دلقاء عادل حسير  
 أ.د. عقيد العزاوي

 حركة التجديد وتحديث مناهج البالغة العربية

 سحر فضل عبد الحميد عليانأ.  16:15 – 16:00
بحث اجرائي اثر استخدام اسلوب التعلم النشط على المستوى 

التحصيل للطلبة في مادة التربية االسالمية للصف الخامس 

 االساسي

16:15 – 16:30 
 ، *أنهار خير الدين محمد. م. د

 م سيف األشقر. م
استخدام قاعدة البيانات ، الدالة التمييزية والشبكات العصبية في 

 دعم اتخاذ القرار الطبي في عيادة مفصل الفك

16:30 – 16:45 
أ.م.د ادهام   -رشيد أ.م.د هدى صالح 

 حسن فرحان

البلبلة اللغوية في ارض بابل بين الفكرين العربي والغربي دراسة 

 لغوية تاريخية

ي  17:00 – 16:45
ي الموصل يحبر بن سعدون ت ) أ.م.د علياء هاشم المشهدان 

 هــ(567اندلسي ف 

 المجتمعات المعاصرةتأثير شبكة األنترنت في  علي الحاج محمد علي. د  17:15 – 17:00

 الخوارزميقاعة 

 اســــــتـــراحـــــــــــــة قـــــهـــــوة وتـعــارف بين المشـــاركــين            9:15 – 9:00

 د رفـــاه جاسم السامرائي. أ  رئيس الجلسة الجلسة االولي

 د رفـــاه جاسم السامرائي. أ  9:30 – 9:15
للمساجد العثمانية في العراق جامع  النظام التخطيطي والمعماري

 المرادية والحيدر خانة إنموذجـــا  

9:30 – 9:45 Dr. Rebah N. Algafari 
Molecular analysis of partially sequenced 

Ascomycin genes detected in a local 
Streptomyces. sp isolated from soil in Iraq 

9:45 – 10:00 

Dr. Humam H. Nazht;  
Dr. Raffal A. Omar;  

Dr. Muna R.A.AlDahhan;  
Dr. Hatem kareem Ahmed 

Effect of Low Level Laser Therapy on the Sheep 
Ribs Xeno Graft in the Treatment of Rabbits 

Long Bone Fractures 

10:00 – 10:15 
Dr. Rehab S. Ramadhan;  
Dr. Muhanad N. Abdullah 

Identification of factor V Leiden mutation in 
patients with thrombosis in Iraq 

10:15 – 10:30 
Dr. Zainab I. Ibrahim;  

Dr. Zainab J. Mohammed Jawad 
Histopathologic Study in lung & kidney of mice 

post infection with Klebsiellae pneumoniae 

10:30 – 10:45 

                          
 اســــــتـــراحـــــــــــــة قـــــهـــــوة                        

 

 االستاذ الدكتور عبد الكريم عريبي سبع الكرطاني   رئيس الجلسة الجلسة الثانية

10:45 – 11:00 
Dr. Hadi Khalilia, Dr. Hasan 

Alhajhamad 
Improving Primary Education Styles using Child-

Computer Interaction: A Practical Framework 

 أمل كمال سليمان. د 11:15 – 11:00
تأثير المبيدات الحشرية في المصائد الفيرمونية التجميعية لحشرة 

 Rhynchophorous ferrugineusسوسة النخيل الحمراء 
Olivier 



11:15 – 11:30 
Dr.Hasan Alhajhamad , Dr.Hadi 

Khalilia, Dr.Derar Eleyan 

INVESTIGATING THE USABILITY OF 3D 
INTERACTIVE MOBILE APPLICATIONS: THE 

DENTAL CLINIC CASE 

11:30 – 11:45 
 ،الدكتور بالل جاسر محمد الدهام
 الدكتورة هديل جوبير معيوف

Modification of diclofenac with some substitutes 
to increase anti-inflammatory activity and to be 

more selective to COX-2 

 منى عبد الكريم حسين القيسي. د. م. أ رئيس الجلسة الجلسة الثالثة

ي رسوم مارك شاغال أ.م. د. دالل حمزة محمد 12:00 – 11:45
 
 االحالم وآليات اشتغالها ف

ي احمد حسن عىل الصادق 12:15 – 12:00
 امان 

وع فائض العمالة بالسكة  االثار االقتصادية واالجتماعية لمشر
ة كحالة دراسية  الحديد / مدينة عطي 

 منى عبد الكريم حسين القيسي . د. م. أ 12:30 – 12:15
في ( األصطناعية)أنواع أنظمة وأشكال المصاطب البنائية 

 العمارة العراقية القديمة

 سلوى جرجيس سلمان. د. م. أ 12:45 – 12:30
حدث )مسرحية  -التعالق النصي في مسرحيات صباح االنباري 

 انموذجا  ( ذات حب

 التحليل السيميائي لالناء ننكيشزادا زينب سامي عبد المطلب. د. م. ا 13:00 – 12:45

13:00 – 13:15 
Waleed F. Alghazzawi and Hadil 

Al Subai 

Decision Support System as an Intermediate 
Variable to Enhance the Influence of Tacit 

knowledge on The Quality of Strategic Decisions 

13:15 - 13:30 
وسيم سامي  -عبدهللا مسفر الوادعي 

 هيثم أحمد القبيعي  -برديسي 

دراسة آثر مشاركة المعرفة عىل تقديم وتسويق خدمات الطب 
ي منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية 

البديل )حالة دراسية ف 
 السعودية(

 * بعدمشاركة عن 

13:30 – 13:45 
،  موىس جاسم  ايفان محمد مصطف 
ي عبد الرزاق

 محمد،  فراس شوفر

مع الميتفورمير  عىل بعض  3-دراسة تأثير الكارتنير  واالوميغا
ي امصال االرانب 

ات البايوكيميائية والفسلجية ف  المتغير
 المستحدثة

13:30 – 14:30 

                    
 اســــــتـــراحـــــــــــــة غــــــداء                       

 

 توصــــيـــات ومـقـــــتــرحــــات                        15:00 – 14:30

 مشاركة عن بعد

 احالم عبد الستار شنين 15:15 – 15:00
السمات االسلوبية  للفنان حافظ الدروبي بين االنطباعية 

 والتكعيبية

15:15 – 15:30 
محمد مهدي + د.مازن انيس د.وائل 

 اديب + د. شيماء عبد محمد عىلي 

ية  تأثير السماد الحيوي المحض  من ثالث عزالت بكتير
ي بعض صفات الحاصل لنبات الذرة 

والتسميد البوتاىسي ف 

 في تربة جبسية الصفراء

 أ. دالل عبدالقادر األنصاري 15:45 – 15:30
ي مجال 

:  البحوث العلميةإدارة البيانات البحثية و صيانتها ف 
 دراسة نظرية

 اإلدريسيقاعة 

 اســــــتـــراحـــــــــــــة قـــــهـــــوة وتـعــارف بين المشـــاركــين            9:15 – 9:00

 Nasser JY. Sholi رئيس الجلسة الجلسة االولي

9:15 – 9:30 
Dr. Ademar Ezzughayyar;  

Dr. K.M. Swaileh 

Archaeozoological analysis of Molluscan fauna 
from the Late Bronze Age Stratum of Tell Jenin 

(Northern West Bank-Palestine) 



9:30 – 9:45 Dr. Nasser JY. Sholi 
Genetic Stability and Viruses- Free Strawberry 

Plants Propagated via Repeated Meristem 
Culture 

9:45 – 10:00 

Dr. Omar Aljumaili ,  
Dr. Emad Hussein,  

Dr. Alaa A. A. Aljabali 

Screening of Biofilm-Forming Coral-Associated 
Bacteria using TC Plate By Crystal Violet Staining 

10:00 – 10:15 Dr. Inayat rashed salah salahatt Waste water management 

 أ .م. د. فاطمة عبدهللا عمران المعموري 10:30 – 10:15
 الرسم اإلسالمي ورسوم عض النهضة 

تحوالت المنظور بير 
 دراسة مقارنه

 اســــــتـــراحـــــــــــــة قـــــهـــــوة                          10:45 – 10:30

 هوازن أحمد عبد الجبوري الدكتوره رئيس الجلسة الجلسة الثانية

10:45 – 11:00 
 عبد الرحمن حسين، . د. أ

 ندى أبو نقرة. أسماء بركات، د. م
تأمين منشأة حيوية عن طريق البصمة الصوتية وتحليلها 

 باستخدام باستخدام الخوارزمية الجينية

11:00 – 11:15 

Dr. H. Abu Ali, M. Darawsheh, 
S. Omar, H. Fares, B. Jabali, A. 

Shalash, S. Maloul, S. Kamel, A. 
Abu Shamma, E. Rappocciolo, 
Y. Hussein, M. Akkawi, S. Jaber 

Synthesis, Characterization and Biological 
Activity of Novel Transition Metal Complexes 
Based on the Biologically Active Non-steroidal 

Carboxylates and Nitrogen Based Ligands. 

11:15 – 11:30 
Dr. K. M. Swaileh, Dr. R. 

Hussein, Dr. A. Ezzughayyar 

Evaluating Wastewater-Induced Plant 
Genotoxicity Using Randomly Amplified 

Polymorphic DNA 

  لدكتوره ابتسام ناجي كاظم رئيس الجلسة الجلسة الثالثة

 جماليات الفنون البصرية في ضوء المستجدات التكنولوجية حمدية كاظم روضان المعموري.  د . م. أ 12:00 – 11:45

12:00 – 12:15 
 ،الدكتوره ابتسام ناجي كاظم

 رباب سلمان كاظم  الدكتوره
 تمثالت السلطه في الخزف المعاصر

 الالمعقول في الفن التشكيلي المعاصر د رنا ميري مزعل. م. أ  12:30 – 12:15

 أوصار ياسينأ.  12:45 – 12:30
دور السياسة الترابية و دورها في إعادة تشكيل الهوامش 

 -حالة مقاطعة سيدي مومن -الحضرية الداخلية للدار البيضاء 

12:45 – 13:00 

 وفاء عدنان حميد، . د. م. أ

 د عبدالناصر علك حافظ،  . م. أ

 عبد الرحمن ابراهيم حمد الغنطوسي. د. أ
 (ه 130 - 1)النقود من فجر االسالم الى نهاية الدولة االموية 

أحمد مزهر عبد. د 13:15 – 13:00  أثر رأس المال البشري في عملية إعداد الموازنة العامة 

 * مشاركة عن بعد

 أ.م.د أمل مهدي جي   13:30 – 13:15
اليقظة العقلية وعالقتها بأساليب التعلم لدى طالبات كلية 

بية  للبنات الير

 اســــــتـــراحـــــــــــــة غــــــداء                            14:30 – 13:30

 توصــــيـــات ومـقـــــتــرحــــات                               15:00 – 14:30

 مشاركة عن بعد

ارها أ.د.م. نزار يوسف الرّواس 15:15 – 15:00  البيئة الضوضائية وأض 

 أ . م . د. أحمد محمد عبد االمير  15:30 – 15:15
ي التمثيل الصامت ) 

االبعاد الفكرية للفينومينولوجيا وتمثالتها ف 
 صور من بالدي انموذجا (

ا أ . م . د. فاطمة لطيف عبد هللا 15:45 – 15:30 ي لوحة المونالير 
 نزعة التحريف وتمثالتها ف 

 حميد الجمعان ا.م. د. صفاء عبدالزهرة 16:00 – 15:45
ات لدى طلبة  التفاؤل والتشاؤم وعالقته ببعض المتغير

 الجامعة



 أ.م.د.سناء عبدالزهرة الجمعان 16:15 – 16:00
ي وعالقته بادراك الزوجة للمسؤوليات االرسية  التوافق الزواج 

 من وجهة نظر الزوجة

16:15 – 16:30 
ا.م.د.  -و –ا.م.د. تسواهن تكليف مجيد 
 االء عىلي عبود

ي 
ي الحديث بير  الجمال الفب  ي الرسم االورن 

 
مظاهر البهجة ف

 والجمال الطبيعي 

ي التصميم المعاض د. هديل هادي عبد االمير  16:45 – 16:30
 
 االعالماتية وانعكاسها ف

 


