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  املعصر امللتقى العلمي الدويل

    للعلوم الرتبوية واالجتمصعية واالنسصنية واالدارية والطبيعية    

 "نظ ة بني احلصض  واملستقبل"

 م  2019ديسمرب 30 - 31 ت كيص -اسطنبول 

 العربية المؤتمرات شبكة تنظيم منمن 
 

 ية التركيةجامعة المعالي وجامعة سيفاس الجمهور " خضوري" -جامعة فلسطين التقنية  :رعايةتحت و

 حسينعبد الرحمن  ستاذ الدكتوراأل: رئيس المؤتمر

 إلهام شهرزاد روابح ةالدكتور: رئيس اللجنة العلمية
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  نــــصمــــج املـــــؤتــمــــــــ ــب

 اجللسة االفتتصحية - 1329-21-03 االثنني -اليوم الاول 

 والباجات الحقائب تسجيل المشاركين في المؤتمر وتوزيع ::::0 – :::9

0:::: – 
0::0: 

 كلمة رئيس المؤتمر

0::0: – 

0::0: 

 لألبحاثممثل المؤسسة االميركية  كلمة

0::0: – 

0::0: 

 االستاذ الدكتور خليل ياغي –كلمة رئيس شبكة المؤتمرات العربية 

0::0: – 

00::0 

 كلمة ممثل جامعة الجمهورية سيواس التركية

00::0 – 

00:1: 

 مهيب أبو لوحة. د –خضوري  –ل جامعة فلسطين التقنية كلمة ممث

00:1: – 

00:00 

 جامعة اسكودار ممثلكلمة االستاذ الدكتور 

00:00 – 

00:1: 

 توزيع الشهادات التقديرية

00:1: – 

00:10 

 صــــورة جــمــاعـــيـة

 اســــــتـــراحـــــــــــــة قـــــهـــــوة   :::00 – 00:10

 لالبحاث والمؤسسة االميركية رف وفتح افاق تعاون بين المشـــاركــينللتعاجلسة 

 اســــــتـــراحـــــــــــــة غــــــداء :::01 – :::00
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 اليوم االول –جلسات المؤتمر 

 " 0"  ة ــــــاعـــق " 1" قـــا عــــــة   "      0"   ة ـــــاعـــق الجلسة

 رئيس الجلسة هرزاد روابحإلهام ش.د رئيس الجلسة األولى
Asst. Prof. Humam 

H.Nazht نصر عبد الكريم.د رئيس الجلسة 

01::: – 01:00 
 إلهام شهرزاد روابح.د

 أمين علي بوحنيك.د

دور التعليم الجيد في تنمية رأس 

 المال البشري
 

Wafir, M. Saleh 

 

The AFFECT of 

Breeding Season of 

Iraqi Sheep in 

Relation to 

Number,Quality and 

Maturity Andex of 

abattoir Ovarian 

Oocytes 

 نصر عبد الكريم.د

CORPORATE 

GOVERNANCE AND 

EARNINGS 

MANAGEMENT: 

EVIDENCE FROM 

LISTED FIRMS AT 

PALESTINE 

EXCHANGE 

01:00 – 01:0: 

نهى إسماعيل عبد هللا .د
 عطير

 

: دراسة المعلم الفلسطيني
 بداعاتهاكتشاف وتوظيف ا

منتهى محمود داؤد . د

 القطان

Antioxidants and 

Biochemical Effects 

of Oral 

Administration of 

Red Pepper 

Aqueous Extract on 

Rabbit's Liver 

Treated with 

Cholesterol 

 اختم حسن
 دور الزكاة في تنشيط االستثمار

 

01:0: – 01:10 

 

 

 هبة ناصر كامل جرار

 

 

ة المرحلة الثانوية كراهية طلب

للمدرسة في المدارس التابعة 

لمديرية التربية والتعليم قباطية 

من وجهة نظر 

 االسباب والحلول...الطالب

Asst. Prof. Humam 

H.Nazht 

 

Using Xeno-Bovine 

Bony Implantation 

as Space Filler in 

Femoral Defect in 

Rabbits 

 بوعنان نور الدين

 لزغد عبد الرؤوف

 

لتطوير  تسويقيةاالستراتيجيات ال

المنتج السياحي البيئي وتحقيق 

-التنمية السياحية المستدامة
دراسة حالة الحظيرة الوطنية 

-للقالة والية الطارف  

01:10 – 00::: 
 ماجد طالب رجا . أ

 أبو لبدة

اتجاهات المعلمين نحو الطلبة 

ذوي صعوبات التعلم في 

المدارس األساسية في مدارس 

 قباطية

سليمان يحي سراب داؤد . د

 الشماع

تأثير تقدم العمر على 

االيالستين المعزول من 

رئات ذكور األرانب 

 البيض

طريق مسعودة . د  

مصادر تمويل مشاريع الطاقة 

الواقع -الخضراء في الجزائر

-والمأمول  

 خالد يونس الدرباشي. د 00:00 – :::00

دبلوم الاتجاهات طلبة برنامج 

في التدريس في كلية  يالمهن

مدينة الجامعية بعجمان نحو ال

سياسة التعليم الدامج في دولة 

 االمارات العربية المتحدة
 

  ساجدة عزيز عبود .د

 

الصدمة الكهربائية تحفز 

محتوى االحماض النووية 

والبروتينات والفعالية 

النوعية النزيمات 

نيوكليوتيد الثايمين في 

كالس سيقان السمسم 

Sesamum indicum L. 

  راجيرابحي د. أ

 علي ماي.د
 

دور التسويق االجتماعي في 

تنمية الثقافة السياحية دراسة 

 ميدانية على مدينة قسنطينة
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قـــــهـــــوة اســــــتـــراحـــــــــــــة :00:0 – 00:00  
 

 

 نموسى محمود معطا. د رئيس الجلسة يسرى يحيى آغا. د رئيس الجلسة سليمة شعالل. د رئيس الجلسة الثانية

 سليمة شعالل. د 00:10 – :00:0

استخدام مقاطع الفيديو ضمن 

المنصات التعليمية االلكترونية 

 وتأثيرها على العملية التعليمية
 احالم حسين صالح. م.م

التشخيص المصلي اللتهاب 

المفاصل الثواني في مدينة 

 الموصل
 المنهج القراني في تغيير االنسان موسى محمود معطان. د

 هيثم محمد بني عيسى. د :::00 – 00:10

المهارات التحويلية المكتسبة 

لدى طلبة الصف العاشر 

 األساسي في لواء الكورة 
 يسرى يحيى آغا. د

استخدام بعض االختبارات 

المناعية لتاكيد تشخيص 

 Plesiomonasجرثومة 
shigelloides  المعزولة

 من المياه

 لولة أحمد آل سريع. أ

 

في تنمية أثر إستخدام األنشطة 
الوعي البيئي لدى طالبات المرحلة 

 المتوسطة في محافظة صبيا

 

00::: – 00:00 
أ محمود ناجي راغب 

 كميل

مهارات التفكير المنتج المتضمنة 

في محتوى كتاب الرياضيات 

الجزء . للصف الرابع األساسي

 األول

  
سمير جوهاري.د  

 معوش عبد الحميد.د

دور األسرة التربوي في حماية 

طفل والمراهق من مشكلة ال

 االنحراف الفكري

00:00 – 00::: 

 في عرض المنشورات العلمية POWER POINT تقنية ال استخدام-ورشة عمل بعنوان 

 همام حسام الدين محمد نزهت. د.م.ا

 

 
 

 لولة أحمد آل سريع. أ

 

دور التربية اإلبداعية في إيجاد جيل 
 من المبدعين في شتى نواحي الحياة

 

 ــيـــات ومـقـــــتــرحــــاتتوصــ
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 1132-31-13 الثالاثء -اليوم الثاين  –جلسات املؤمتر 

 احـــــــــــــة قـــــهـــــوةاســــــتـــر            ::::0 – :9:0

 " 3" قاعة  " 2" قاعة  " 1" قاعة  الجلسة

 روال عودة السوالفة. د رئيس الجلسة عبد هللا الطراونة. د رئيس الجلسة صابر محمود الحباشة. د رئيس الجلسة االولي

0:::: – 0::00 
عنايات راشد . أ

 صالحات
الشخصيات في رواية السفينة 

 لجبرا إبراهيم جبرا
 عبد الرزاق الحباني. د

المسؤولية الجنائية للمشغل 

عن عدم احترام قواعد 

 الصحة والسالمة

 روال عودة السوالفة. د
لرواشدةميساء نصر ا. د  

؟ رؤية ...علم االجتماع إلى أين

تحليلية لواقع علم االجتماع في 

 الوطن العربي

 صابر محمود الحباشة. د :0::0 – 00::0
االستعارة في اللغة العربية بين 

 العرفاني والتداولي 

 الدكتورة فريدة بن عمروش
 حميدي حياة

 

التنظيم القانوني لإلعالم 

الرقمي في الجزائر بين 

ص القانونية النصو

 والممارسات العملية 
 

 حياة قزادري.د

 .د
 نصيرة تامي

 

المنهج اإلثنوغرافي كاتجاه 

منهجي في دراسة الظواهر 

 االتصالية الجديدة

0::0: – 0::10 
يوسف محمد سعود . د

 العنزي

نقض المراتب في النحو العربي 

 (أغراضه وآثاره الداللية)
 عبد هللا الطراونة. د

وني لعمل بنك المنظور القان

 الخاليا الجذعية

 عمارة بوجمعة .د

 جحنيط حمزة.د

 محمد األزهر بالقاسمي.د

العوامل السوسيو ثقافية للوالدين 

وأثرها على التحصيل الدراسي 

 لتالميذ الطور االبتدائي

0::10 – 00::: 

 عدة زهرة
 قبلي محمد

 درامسي حمزة
 بن سليمان نسيمة

 رقيق زهرة

يديولوجية األصول الفلسفية واإل

للنظريات اللغوية عند العرب 

القدامى من المنطلق إلى المنهج 

الخليل وسيبويه وابن جني 

 أنموذجا

سرار وسائل حماية األ غازي عايد الغثيان.د

 التجارية 

 بعجي حنان

 شريف جميلة-
 مومن رضوان

 

األستاذ الجامعي بين صيرورة 

التهكم التنظيمي و االحتراق 

 "يونفسيةقراءة سوس" الوظيفي 

00::: – 00:10 Dr. Hanan Bishara 
Sex and Sexual Fantasy 

among the Arabs in the 

Middle Ages 
 بن توتة بشيرة. د

المجتمعات الهجينة وعصر 

 العولمة
 اعزيز غنية. د

تصور الشجرة لدى الشخص ذو 

مقاربة : السلوك اإلندفاعي 

 عيادية

 ـــــــة قـــــهـــــوةاســــــتـــراحــــــ :::01 – 00:10

 د زينب سامي عبد المطلب.م.ا رئيس الجلسة حسن عالن ناصر جودهللا رئيس الجلسة أمال عميرات. د رئيس الجلسة الثانية

01::: – 01:00 
 أمال عميرات. د
 عواطف زراري. د

دور االعالم واالتصال في إدارة 

االزمة وأهمية العالقات العامة 

واستعادة في احتواء االضرار 

 التوازن 

 إياد عبد هللا حسن يوسف

أثر برنامج تدريبي مقترح 

باستخدام المقاومات في 

مراكز اللياقة البدنية على 

تطوير القوة اإلنفجارية 

ومستوى األداء المهاري 

لدى العبي كرة اليد في 

 محافظة بيت لحم

 حورية ابراهيمي

 مالكي الزهراء فاطمة نادية

 كالل شيماء

ويق االلكتروني على أثر التس

 سلوك المستهلك
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01:00 – 01:0: 
 أولم خديجة.د
 سليمة شعالل. د

تطبيقات االنسانيات الرقمية على 

 مهن المكتبات والمعلومات
عالء كمال عبد الرحمن . د

 عيسى

أثر استخدام برنامج للقدرات 

التوافقية على بعض 

المتغيرات البدنية ومستوى 

االداء المهاري على جهاز 

لحركات االرضية لدى ا

طالب قسم التربية الرياضية 

 في جامعة فلسطين التقنية

 بن خدة زينب
 دوش ليلى

 زغودي أحمد

  
 المالي والتقييم الجدوى دراسة

 دراسة-االستثمارية للمشاريع

 -نظرية

01:0: – 01:10 

Hadhil Hazem Al 
Subaie 

 

 مشاركة  عن بعد
 

Quality of Health Care in 
King Khalid Hospital 

 

حسن عالن ناصر .د

 جودهللا 

أسابيع من التدريب  8أثر 

 (Hitt)الفتري مرتفع الشدة 
اللياقة على بعض عناصر 

 البدنية المرتبطة بالصحة

 د زينب سامي عبد المطلب.م.ا
الحضور والغياب في المشاهد 

 المنفذة على الخزف االغريقي

 مرفت موسى الشريف.د 13:11 – 12:21

 

 عن بعد مشاركة 
 

فاعلية برنامج مقترح في 
الرياضيات قائم على التعلم المدمج 

في تنمية التحصيل لدى طلبة 
"المرحلة األساسية في فلسطين  

 

عبد هللا الحسن محمد . أ
 السفري

عن بعد مشاركة   

 
تقنية البلوكتشين في حفظ 

 حقوق الملكية الفكرية 

  عبدالسالم محمد الغامدي.أ

 عن بعد مشاركة 
 

ارة المعرفة ودعم الموهبة إد
 واإلبداع واالبتكار في بيئة التدريب

 

 

13:11 – 12:11 

 

 اســــــتـــراحـــــــــــــة غــــــداء

 

  مشاركة رئيس ال  مشاركة رئيس ال  مشاركة رئيس ال الثالثة

01::: – 01:00 
علي بن زهير علي .أ

 السهيمي

 عن بعد مشاركة 
 

ارة المؤشر الرقمي لتطور إد
 مشاريع المعرفة في البحث العلمي

 جميلة  بن عمور. د
 كلثوم  قاجة. د

 عن بعد مشاركة 
 

دور المعلم في التقليل من 
 األخطاء اإلمالئية لدى التالميذ

 بتول عباس نسيم جار هللا. د.م.أ

 
 عن بعد مشاركة 
 

تأسيس الحدود االصطالحية في 
 حفظ المراتب الصناعية

 

01:00 – 01:0: 
ا أكرم محمد علي رن.أ

 الرجبو

 مشاركة  عن بعد
 

The Effect of Learning 
Together Strategy on 

The Vocabulary 
Acquisition in English 

Language by Fifth 

 نجاح صبحي نابف.د

 
 مشاركة  عن بعد

 
Comparative study 

of Nucleic Acid 
anabolism pathway 

in Medical Leech 

 عاصم ابراهيم غندوره .أ

 مشاركة عن بعد

 
 نشر في ودوره األشياء انترنت

 ةدراسة - المعلوماتي الوعي

 -مقارنة
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Primary pupils 

 

 

Hirudo medicinals 
and Earthworm 

Aporrectoda 
trapezoides 

 

01:0: – 01:10 

 بوكبشة جمعية .د
 ليلى محمد يسعد.د

 

 
 مشاركة  عن بعد

 
ء إشكالية التعدد اللغوي واالنتما

الوطني لدى الشباب بين حاضر 
يعيشه ومستقبال ينتظره في الدول 

الجزائر )العربية المستعمرة 
 (نموذجا

 

 
 فطومة بن مكي . د

 

 مشاركة  عن بعد
 

االتصال، أداء العاملين 
والجودة الشاملة في مؤسسات 

دراسة في ... التعليم العالي
 .العالقات والتأثيرات المتبادلة

 

    حكيمة جاب هللا. د
 نسيمة مقبل/ د

 

 مشاركة  عن بعد
 

التربية اإلعالمية وتحديات االعالم 
 الجديد

 

 أعداد التوصيات الختامية :::00 – 01:10

00::: – 00:0: 
 المشاركة  الختامية واعتماد التوصيات 

 توزيع الشهادات

 

 


