املؤمتر العلمي الدويل العاشر
"التحديات اجليوفيزيائية واالجتماعية واالنسانية والطبيعية يف بيئة متغرية"
اسطنبول  -تركيا  26 - 25يوليو  2019م

ب ـرنـ ــامـ ــج امل ـ ــؤت ـمـ ـ ـ ــر
اليوم الاول  -امخليس  - 2019-7-25اجللسة االفتتاحية
9:30 – 8:00

تسجيل المشاركين في المؤتمر وتوزيع الحقائب والباجات

9:40 – 9:30

كلمة رئيس المؤتمر

9:45 – 9:40

كلمة ممثل المؤسسة االميركية لالبحاث في اوروبا – الدكتورة ماريا تايتكوفا

9:55 – 9:45

كلمة رئيس شبكة المؤتمرات العربية – االستاذ الدكتور خليل ياغي

10:10 – 9:55

كلمة االستاذ الدكتور رئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري – راعي المؤتمر

 10:25 – 10:10كلمة المؤسسة االميركية لالبحاث – االستاذ الدكتور سامر بركات
10:55 – 10:25

اســــــتـــراحـــــــــــــة قـــــهـــــوة للتعارف وفتح افاق تعاون بين المشـــاركــين

 11:10 – 10:55كلمة د .ايبن  -نائب عميد كلية االعمال  -جامعة اسطنبول للتجارة
 11:25 – 11:10كلمة د .صدام حميد – عضو مجلس امناء مباردة نزاهة وممثل البرنامج في جمهورية العراق
 11:40 – 11:25كلمة د .هيروكو كاواموريتا – برامج ايراسموس
 11:45 – 11:40كلمة د .كاظم العمران – ممثل الشبكة في جمهورية العراق
 12:00 – 11:45صــــورة جــمــاعـــيـة
13:00 – 12:00

جلسات خاصة لتوزيع الشهادات التقديرية والدروع وبرنامج نزاهة وشبكة المؤتمرات العربية

14:00 – 13:00

اســــــتـــراحـــــــــــــة غــــــداء

جلسات المؤتمر – اليوم االول
قاعة ابن رشد

الجلسة

قاعة اإلدريس

قاعة الخوارزم

االولي

رئيس الجلسة

أ.م.د .صدام محمد حميد

رئيس الجلسة

د .إلهام شهرزاد روابح

مدير الورشة

14:15 – 14:00

ا.م.د .صفاء عبدالزهرة
حميد الجمعان

التفكي االيجاب وعالقته
ر
بالتماسك االرسي لدى عينة من
المعلمات ف محافظة البرصة

د .إلهام شهرزاد روابح

أهداف التنمية المستدامة
لأللفية وتحدي الهجرة
غي ر
الشعية
ر

د .ماريا تايتكوفا

14:30 – 14:15

د .أشرف الصايغ
سحر فضل عبد الحميد
عليان

أثر التعليم المحوسب عىل
المستوى التحصيىل لطالبات
الصف الرابع االساس ف مادة
اللغة العربية

هشيار محمد عىل عمر

الفساد اإلداري ف
جمهورية العراق وإجراءاته
الجنائية ما قبل المحاكمة
(دراسة تحليلية)

14:45 – 14:30

أ.د .سناء عبدالزهرة
حميد الجمعان

د .عبدهللا خلف الرقاد

15:00 – 14:45

أ.م.د .صدام محمد
حميد
م .جيمن حكيم موس

15:15 – 15:00

د .عواطف بوقرة
أ .بوقرة حليمة

توجس االتصال وعالقته
بالتلكؤ االكاديم لدى طلبة
الجامعة
الصعوبات الت تواجه طلبة
الصف الرابع ف قسم
االجتماعيات لمادة تاري خ
الكورد المعارص من وجهة
نظرهم
القياس والتشخيص ف اليبية
الخاصة _ اضطراب التوحد
_ أنموذجا

كلية اإلدارة  /جامعة المدينة
االميركية (سياتل) -
براتيسالفا

عنوان الورشة

الثورة الرقمية واقتصاديات
المجتمعات التشاركية
تصدر شهادات المشاركة
بالتعاون مع
CITY UNIVERSITY
 SEATLEBRATISLAVA

دور مؤسسات المجتمع
المدب ف الحد من
الجريمة واالهاب

رئيس الجلسة

أ.د .سامر بركات

م .د .عيدان شبيب سليم
محمد

موقف الدولة العثمانية
من المنافسة الدولية عىل
انشاء سكة بغداد -بر رلي

د.علوية حسن عبد هللا

اإلرهاب اإلكيوب ومخاطره
عىل قطاع السياحة

د .عبدالرزاق حباب

ملخص حماية األراض
الساللية ربي النص
القانوب ورهان االستثمار

د  .حسام حست قاسم القاسم

معيقات ر
النش ف البحث
العلم اليبوي ف الوطن العرب

الباحثي
من وجهة نظر
ر
الفلسطينيي
ر
الثانية

رئيس الجلسة

الدكتور عبدهللا محمد عبّو

رئيس الجلسة

د .حجازي الدعاجنة

رئيس الجلسة

ا.م.د .زينب سامي عبد المطلب

15:30 – 15:15

ياسي محمود
د .محمد ر
المشهداب

رسوم الوزارة وجوانب من حياة
الوزير ف العرص العباس األول

INAYAT RASHED
SALAHAT

Recycling the solid
wastes

أ  .م .د .دالل حمزة محمد
أ  .م  .د  .فاطمة عبد هللا
عمران

الخية الجمالية وعالقتها بتنمية
التذوق الفت لدى طلبة قسم
التصميم ف كلية الفنون
الجميلة

15:45 – 15:30

د .جيمن نامق

إشكالية المنهجية وسبل
توحيدها:دراسة حالة معاهد
النفط ف إقليم كوردستان

ياسي
د .آمال محمد ر
أبوصبحة

16:00 – 15:45

د .أزهار أحمد حمدان
التميم

نظام الوزارة ف العرص العباس
األول

د .حجازي محمد أحمد
الدعاجنة

16:15 – 16:00

د .عبدهللا محمد ّ
عبو

االوضاع التعليمية ف ربيوت
تحت االدارة العثمانية

د .بان بدران
د .هوازن احمد عبد
د .نديم احمد رمضان

تعرية اليبة ف منطقة
جبال الخليل ف الضفه
فلسطي دراسة
الغربية ف
ر
ف الجيومورفولوجيا
التطبيقية
معوقات اإلنتاج الزراع ف
"فلسطي"
الضفة الغربية
ر
وسبل تنميتها
عزل و تشخيص فطريات
الهواء داخل و خارج ابنية
مدارس مدينة تكريت

ا.م.د .زينب سام عبد المطلب

االبعاد الفكرية والجمالية لهيئة
الثور المجنح ف العراق القديم

م .خالد جبار اسود
أ.م.د ابتسام ناج كاظم
السعدي

تمثالت الفن العراف القديم ف
الخزف اليك المعارص

ميي
ا.م.د.رنا ر

تمظهرات خطاب السلطة ف
اناء الوركاء النذري

اســــــتـــراحـــــــــــــة قـــــهـــــوة

16:30 – 16:15
الثالثة

رئيس الجلسة

سميّة عيد الزعبوط
دُ .

رئيس الجلسة

د .منتهى عبد الزهرة العزاوي

رئيس الجلسة

أ.م.د .صدام محمد حميد

16:45 – 16:30

سمر فوزي مهدي
ديانا فائق وهت

استخدام تكنولوجيا ف
التعليم الصف

د .هويدا نايف عبدالقادر
الطراونة

مفهوم الذات األكاديمية
وعالقته باإلبداع لدى طلبة
الجامعات األردنية

د .أشجان رفعت عبد القادر
الجمل

إستحداث مشغولة معدنية
من خالل إعادة تشكيل
مفردات خردة المعادن ف
ضوء مفهوم التنمية
المستدامة

17:00 – 16:45

موزه بنت سعيد بن
محمد الخروصية

أهمية تطبيق مبادىء
الحوكمة ف ضوء النظريات
العلمية بوزارة اليبية
والتعليم بسلطنة عمان

سهي عبد داؤد
م .ر
م.م.زيد فوزي ايوب
م.م .محمد عبد الرزاق

دور جودة التعليم ف تطوير
مؤسسات التعليم العال
والبحث العلم دراسة
استطالعية عىل عينة من
الجامعات االهلية ف اربيل

ا.د .عبد الرحمن ابراهيم حمد
الغنطوس
بشي راض حسن
ا.د .محمد ر
العامري
ا.م.د .برزان ميشالح امد

دور المراة االندلسية ف ر
نش
التعليم المجاب ف الحضارة
االندلسية

17:15 – 17:00

دُ .س ّ
مية عيد الزعبوط

اسياتيجية اللعب  ....مقاربة
لتطوير العملية التعليمية

ا.م.د .منتىه عبد الزهرة
العزاوي

التطوير التنظيم لدى
رؤساء األقسام العلمية ف
كلية اليبية جامعة
المستنرصية من وجهه نظر
التدريسيي
ر

عبد هللا مسفر الوادع

تأثي مشاركة المعرفة عىل
ر
مراحل القرار ر
الشاب
للمنتجات الت تستخدم
اإلعالن اإللكيوب ف مواقع
التواصل االجتماع :حالة
دراسية عىل طالب وطالبات
الدراسات العليا ف مرحلت
البكالوريوس والدارسات العليا
ف المملكة العربية السعودية

17:30 – 17:15

د .حنان موس محمد
سمي
ر

دور اإلدارة الجامعية ف
تفعيل ضوابط المنظمة
المتعلمة ف جامعات الضفة
فلسطي
الغربية العامة ف
ر

أ.م .رافد صباح التميم
م.م .ايمان بهنام عبو

17:45 – 17:30

د .عماد ابو الرب

وع وممارسة الطلبة
الجامعيي لقيم المواطنة
ر

م.م عائدة مصطف سلمان

18:00 – 17:45

أمل عبد الرحمن
السباتي
ر
ثريا عبد الحميد سالمة

أثراستخدام الوسائط
المتعددة عىل تنمية القراءة
والكتابة لدى طلبة الصف
الثالث ف المدارس الخاصة
ف محافظة عمان

د .بتول أحمد الطراونة
د .ارياف احمد الطراونة

تحليل واقع السياسات
التعليمة العربية المتبعة ف
التعليم العال وامكانيات
تطويرها والنهوض
المنصات العلمية العالمية و
دورها ف تعزيز البحث العلم
الباحثي
والتواصل ربي
ر
دراسة مقارنة ربي منهاج
اليبية اإلسالمية للصف
الرابع ف المملكة األردنية
الهاشمية ومنهاج الثقافة
الدينية وعلوم األخالق ف
الجمهورية اليكية ف مجال
البناء والتنفيذ

د .دينا عبد هللا صالح عبد
هللا

القواعد القانونية اإلجرائية
لإلفالس وفقا للنظام
السعودي لسنة1439ه

حسي
أ.م .بان عىل
ر
المشهداب

دور النقل المستدام والنقل
الذك ف تخفيف مشاكل
النقل ف امارة دب

شني
م.م احالم عبد الستار ر

المتحول االسلوب عند
الفنان فاخر محمد

توص ي ات وم ق ت رح ات

جلسات املؤمتر – اليوم الثاين  -امجلعة 2019-7-26
9:15 – 9:00

اس ت راح ة ق ه وة وت ع ارف ربي المش ارك ري

قاعة ابن رشد

الجلسة

قاعة اإلدريسي

قاعة الخوارزمي

د .جنار نامق

االولي

رئيس الجلسة

د .سالم سالمين بن حميدان

رئيس الجلسة

أ.م.د .لقاء عادل حسين

رئيس الجلسة

9:30 – 9:15

سالمي بن
د .سالم
ر
حميدان

بناء نموذج لقياس مدى نضج
المنظمات ف تبت إدارة المعرفة
ف بيئة األعمال بالمملكة
العربية السعودية

د.وندلوس نسيمة نسيبة
د .زواب نزي هة
أ .عالك وزنة

بعد  59سنة :أي مآل
نفس لضحايا التجارب
النووية الفرنسية برقان ؟-
دراسة إكلينيكة-

د .جنار نامق

استخدامات الشباب الجامع
للقنوات الفضائية الغنائية
الكوردية واإلشباعات المتحققة

9:45 – 9:30

أبرار أحمد باجحزر
عىل احمد العمري

أمن المعلومات ف البطاقات
الذكية

رنا خالد يوسف شحاتيت

التأثيات النفسیة الت
واقع
ر
یتعرض لها الصحف ف
المیدان

Asst. Prof. Dr. Shifaa
Hadi Hussein

Interdiscursivity in
Arabic Spoken Sports
Discourse:The
Interviews of BeIN
Sports' Analytical
Studios _Channel

10:00 – 9:45

عىل احمد العمري
أبرار أحمد باجحزر

10:15 – 10:00

أ .عالء أبو زهرة
أ .عهود مظهر

10:30 – 10:15

Zhian Abdullah

السلوك المعلوماب وسلوك
طلب المعلومات :من خالل
استطالع الدراسات المحلية
والنماذج العالمية
مدى تطبيق تقنية النقود
االلكيونية بيتكوين" كعملة
تحسي
حكومية " ف رقمنة و
ر
أداء المؤسسات الحكومية:
دراسة حالة صندوق إقراض
الطلبة -التابع لوزارة اليبية
والتعليم العال الفلسطينية
Job satisfaction among
nurses working at three
teaching hospitals in
Erbil city

10:45 – 10:30

د .احمد جميل احمد
قعدان

د .زواب نزي هة
د.وندلوس نسيمة نسيبة

حسي
أ.م.د .لقاء عادل
ر

تصور مقيح لدور مدخل
العالج األرسي ف مواجهة
مشكالت أرس الشهداء
الفلسطينيي (ارس
األرسى
ر
شهداء مقابر األرقام)

د .سهام حسن خرص

العنف اإللكيوب لدى
اهقي ف البيئة
المر ر
الجزائرية :واقعه و أشكاله-.
دراسة ميدانية ف بعض
متوسطات والية رتيي وزو
كنموذج-

منال بنت عبدالعزيز الرواس

كتابة كلمات المصحف ر
الشيف
بالحروف الالتينية باستخدام
النسخ االمالب A2L؛ مع حفظ
اللفظ العرب

د .دلماج عبد القادر
الطيب دبة

قراءة معارصة ف توصيف
الحروف العربية ووظائفها لدى
علماء التجويد

بالغة الخطاب والصورة ف
االعالم العرب

واالساطي ف قصائد بدر
الرموز
ر
شاكر السياب

اســــــتـــراحـــــــــــــة قـــــهـــــوة

الثانية

رئيس الجلسة

د.ضرار عليان +د .وليد فضل
غزاوي

رئيس الجلسة

Khaled I.A. Almghari

رئيس الجلسة

Dr. Nagwa Babiker

11:00 – 10:45

وليد فضل الغزاوي
هيثم أحمد ر
الشيف
خليل ياع

فوائد وتحديات اإلدارة الرشيقة
للمشاري ع (دراسة وصفية
ُمقارنة)

Dr.
ALA' ABEDELRAHM
SALME AN

Prevalence of low
back pain among
Jordanian nurses and
its associated factors

Dr. Nagwa Babiker
Abdalla Yousif

The Use of Focus Group
Discussions as a
Qualitative Method for
Empowering Rural
Women in Food Security
and Milk Processing
Activities – Field Study
(Geneina-West Darfur)Sudan

11:15 – 11:00

يحت جباري
هشام ر
د .عثمان موس عقيىل

تطبيق تقنية (  ) RFIDف
التحول نحو النمو والذكاء
بمؤسسات األعمال بمنطقة
جازان  -ر
الشكة السعودية
للكهرباء نموذجا

م.م .مقداد صالح
جاسم الدراج

تقييم عزالت مختلفة من
للتأثي
فطريات المايكورايزا
ر
ف مرض موت بادرات
الطماطة المتسبب عن
الفطر Rhizoctonia
solani

یوسف شكارنة

11:30 – 11:15

أمي عىل بوحنيك
ر
فتحية خليل اطحيشات

اسياتيجيات تنمية الموارد
ر
تحسي اداء
البشية وأثرها ف
ر
المنظمات دراسة تطبيقية عىل
مرصف الجمهورية والوحدة
الخمس

Ghaidaa A.Hafedh
Jaber
Mohsin Kadhim
Muttaleb

Effect of the change
in bosons on the
prosperities of Xenon
isotopes

د .حديد مختار

أثر استخدام المواقع اإلخباریة
الفلسطینیة معلومات اإلعالم
اإلرسائیىل عىل هویة الخي
الفلسطیت

عالقة األرسة بمجتمعها :الواقع
والتحديات

11:45 – 11:30

حسي عىل السلم
ر

الثالثة

رئيس الجلسة

نموذج وطت ألتمتة وضبط
المعلومات الصحية
بمستشفيات المملكة العربية
السعودية  :خطة مقيحة

ا.م.د .سهام محسن كيطان

Khaled I.A. Almghari
Adnan Elsibakhi

Using Support Vector
Machine "SVM" and
Autoregressive
Integrated Moving
Average "ARIMA" to
predict number of
males and females
who will be have
Stroke at European
Gaza Hospital

د .وندلوس نسيمة نسيبة
شالب كاهنة

نوعية التعلق لدى زوجات
بقي ف الوطن
المغي ربي اللواب ر
األصىل

رئيس الجلسة

د.زينه كمال خورشيد

رئيس الجلسة

Humam H. Nazht

12:00 – 11:45

أ.م.د .سهام محسن
كيطان

دالالت الرموز ف العملة النقدية
العراقية

د .زينه كمال خورشيد

التحليل الجغراف السياس
للعالقات العراقية اليكية
بعد عام 2003

Asst. Prof. Aseel Hatif
Jassa
m Asst. Prof. Hadeel
Hatif Jassam

Science Fiction and
Technological
Advancement as Soft
Powers to Control
Human Genes in Aldous
Huxley's Brave New
World

12:15 – 12:00

م.د .رسل خليل ابراهيم
مصطف

جمالية البنية الغرائبية ف
تصاميم االزياء الحديثة

أ.م.د .رسمد عكيدي فتح
العاب
أ.م.د .وفاء عدنان حميد
د .احمد محمد عىل
المشهداب

عىل فتح اوكيار ودوره ف
المفاوضات اليكية
الييطانية عام 1924

Asst. Prof. Humam H.
;Nazht
Raffal A. Omar; Muna
R. A. Al Dahhan; Rania
;Khedr Khaleefa
Sumaya Mohammed
Kareem; Zyad Maher
Manual ; Zaid Hussein
Theiab

Estimation of Alkaline
Phosphatase Enzymes
Level in the Femoral
Transverse Fractures
Healing in Rabbits

12:30 – 12:15

م .د .زهراء صائب
ا.م.د.هيال عبد الشهيد

اشكالية االستيعاب القراب
النساق المنجز التشكيىل
الحداثوي

د .بودريش زهرة
د .بوحفص جالب نعناعة

12:45 – 12:30

شيماء غازي أسعد

أبعاد فكرة السعادة عند
الفيلسوفي الفاراب وإبن طفيل
ر
(دراسة تحليلية مقارنة)

Mohamed A.
Abdulhamed
Zainab I. Othman

13:00 – 12:45

عىل عبد الحسن عباس
حسي شياع
حسام
ر

أثر الهندسة ر
البشية ورأس المال
ر
وسيطي ف
كمتغيين
البشي
ر
ر
العالقة ربي القيادة الخدمية
ورأس المال االجتماع

د.حسان صالح احمد
القدوم

اسياتيجيات اليوي ج
السياج ف الجزائر ربي
الواقع و المعالجات
القانونية

بهاء قيس شاكر محمود

A measure of
happiness and
sadness based on
facial expression
recognition

Duha A. Hussien
Zainab Jamal
Mohammed Jawad
Zainab Ismail
Ibrahim

فاعلية التدليك النقط عىل
االنسولي 1-
عامل النمو مشابه
ر
( )IGF-1للحد من التلف
العضىل لالعت التايكوندو
خالل فية االعداد
Toxicopathologic Effect
of Paraquat (PQ) on
Adult Albino Male Testis
against Efficiency of
olive oil

Sameera A.Da'aj
Haifa A. Hussein
Nadhim A.Shehan

A Study of
Tracheobronchial Tree
lungs and Pulmonary

المقومات الطبيعية ودورها
ف تفعيل الحركة السياحية
بتي – دراسة
ف بلدة ر

تطبيقية ف جغرافية
السياحة-

13:15 – 13:00

د .بسمة خالف

الوصف وآلياته ف النصوص
ّ
األدبية" قصيدة الجبل
أنموذجا"

15:00 – 14:30

أ.د .عبدهللا عبدالكريم حسن
عبي رؤوف محمود
د .ر

مقاومة مرض تعفن جذور
الحنطة المتسبب عن
الفطر” Rhizoctonia
"solaniباستخدام اليات
استحثاث المقاومة الجهازية
وتقييم كفاءة االستحثاث ف
ر
مؤرسات النمو الخرصية
واالنتاجية

اســــــتـــراحـــــــــــــة غــــــداء

14:30 – 13:30

ورش وجلسات

د .ب رب كريمة

التجارة االلكيونية
وتكنولوجيات االتصاالت "
التأطي
ربي
ر
القانوب والتطبيق "

Vessels Using Luminal
Cast in Local Iraqi Sheep

مدير الورشة

عنوان الورشة

مدير الورشة

هيروكو
كاواموريتا

التقدم لمشاريع برامج االتحاد
االوربي أيراسموس 2020

د .سالم سالمين
بن حميدان

عنوان الورشة

مدير الورشة

المداخل المحورية لنجاح
تفعيل إدارة المعرفة في
منظمات األعمال

أ.د .عبد الرحمن
الحسين

د .محمد مصطفى حسين

رئيس الجلسة

تشخيص معوقات تطبيق
خدمات الحكومة
اإللكيونية من نوع G2G
:دراسة حالة ف مديرية
جوازات محافظة دهوك/
كردستان العراق

د .بن عمروش فريدة
د .سجية جمع

جامعة  19مايو
التركية

تصدر شهادات المشاركة
بالتعاون مع
مركز ابحاث الشرق االوسط

الرابعة

رئيس الجلسة

د .كاظم العمران

رئيس الجلسة

15:15 – 15:00

أحمد إبراهيم محمد
قميي
ر

مشاري ع المعرفة ف القطاع
الصح :دراسة مسحية

الدكتور محمد مصطف
حسي م .نور عزالدين
ر
محمد الحمودي

15:30 – 15:15

أ.د.عبدالكريم عريت
سبع الكرطاب
أ.صالح الدين حمادي
الطاب
د.شيماء عبد محمد
عىل

تأثي التسميد الكيمياب و اضافة
ر
حامض الهيومك “Humic
”acidف نمو نبات الياليا
”"pisum satvum Lو
النشاط الحيوي لليب الجبسية

مها أكرم محمد عىل
آلرجبو

Using of thymol for
export preservative
fruits from spoilage
to the Using from
consumer

عبد هللا محمد القحطاب
عبد هللا عىل القحطاب

15:45 – 15:30

Shatha M. H.
Obaid

Preparation, Spectra
and Biological
Properties of Transition

عبدالسالم محمد
الغامدي

أهمية عالقة إدارة المعرفة
بإدارة المشاري ع :تكامل
العمليات ونجاح ر
المشوع

أ.م.د .سالم عبد هللا سلمان
الموسوي

تصدر شهادات المشاركة
بالتعاون مع مركز
ابحاث الشرق االوسط

عنوان الورشة

اللهجات المحكية في اللغة
العربية وتقنيات الصوت في
الروبوتات الخدماتيه
جودة واساليب التعلم والتعليم
بين الحاضر والماضي
د .سندس عزيز فارس الفارس

تأثي تكنولوجيا االتصال و
ر
المعلومات عىل أمن األرسة و
النمط السلوك و القيم لألفراد
واقع تطبيق إدارة المعلومات
كمدخل لتطوير الربط
االلكيوب ربي المديرية العامة
للسجون ووزارة العدل بالمملكة
العربية السعودية :دراسة حالة
عىل سجون محافظة جدة
أثر اختبار االجهزة
الذكية(الهواتف الذكية) واختبار
االلكيوب المحوسب ف رسعة

Taghreed H. AlNoor
Noor A.Hussien

)Metals (III) and (II
Mixed - Ligand
Complexes with 5Chlorosalicylic Acid and
L-Valine

16:00 – 15:45

د .حوالف حليمة
د .بن طيت مبارك

ظاهرة انحراف األطفال ربي
الوقاية والتقويم القضاب

محمد عىل العايض

16:15 – 16:00

د .عىل الحاج محمد
عىل

تأثي شبكة اإلنينت ف
ر
المجتمعات اإلنسانية

رؤى نبيل نجدي
د .نبيل قمصاب

16:30 – 16:15

Ashwaq R. Nazzal

16:45 – 16:30

Ali F. Hussein,
Nada j. Dawood ,
Tagreed A. Obuid

17:00 – 16:45

Intesar Ali Mezeal
Zena H. Jazar

17:15 – 17:00

Serum Concentration of
Cobalt, Copper, Iron,
Phosphorus, and
Magnesium in Cattle
Naturally Infected With
Theileria annulata
Study biochemical
characterization and
Prevalence antibiotic
resistance of bacterial
isolated from computer
keyboards
Investigation for
Pectinase Pathogenicity
& Activity
of Mycological Leaf
Spot disease in Tomato

تحصيل طلبة الصف الثالث
علوم الحياة ف مادة طرائق
تدريس العلوم وتقنيات التعليم

هاب عبد هللا محمد
بوسطح
أ.د .محمد جعفر عارف

Methaq
A.A and Zainab
W.K

امي بن سالم الحارب
ر

أمن المعلومات وأثره عىل
الحماية الفكرية واألمنية ف
المؤسسات الصحفية
بالمملكة العربية السعودية:
خطة مقيحة لحماية
الصحفيي من االنتهاكات
ر
واالخياقات المعلوماتية
دور أنظمة المعلومات ف
تطبيق ادارة المعرفة ف
جامعة الملك عبد العزيز:
دراسة حالة

د .سندس عزيز فارس الفارس

أ.وفاء مسعود
أ .حنان مزردي
أ .فاتن باشا

تصميم محتوى ملف اإلنجاز
معايي تقييم
اإللكيوب وفق
ر
جودة المحتوى اإللكيوب ف
مادة الرياضيات لدى طالب
هندسة تقنيات الحاسبات
اثر استخدام وسائل
التكنولوجيا الحديثة عىل
الشعور باالغياب النفس لدى
الطفل

العوامل المؤثرة ف مشاركة
العاملي ف
المعرفة ربي
ر
القطاعات الصحية  :تحليل
محتوى لبعض الدراسات
العربية واألجنبية

ر
مطش عبد
أ.م.د .منتىه
الصاحب /م .وسن نارص
محمد

التصلب الفكري وعالقته
بالتنظيم االنفعال لدى طلبه
الجامعه

Pathological Changes
Of Phenobarbital
Injection In Local
goats

Intesar Ali Mezeal
Ganyia Jasim Shanyoor
Sabreen Ali Mezil

Description, Antifungal
Activities Designed for
Ocimum sanctum in
Green Produced Silvery
Nanoparticles

واقع إدارة الجودة الشاملة
ف جودة الخدمات الصحية
من وجهة نظر المرض ف
المستشفيات الحكومية (
دراسة تطبيقه مستشف
الملك خالد بالمجمعة )

حسن بن عبدهللا بن حسن
القرب

الجلسة الختامية واعتماد التوصيات

درجة ممارسة رواد األعمال ف
حاضنة بادر بمحافظة جدة
إلدارة المعلومات وعالقتها
المية التنافسية من
بتحقيق ر
وجهة نظرهم

