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 المتابعة والتنسيق 

 ري عـلـيبــهانـي صـ أ. د.  

 حمد رجـب حسيناسم مج أ. د.  

 نـورس يـونـس عـنـاد أ.م.د.  

 

 محاور المؤتمر
 .البـحث التـــاريخي والجـغـرافــي فــي خـدمــة التـنميـــة و التــخطيـــط 
  .التــربيـــة البــدنيـــة وعـمـوم الريـــاضـة 
 .الحاسوب والرياضـيات والفيــزيـــــــاء التطبيقيــة 
 .)قضايــــا معـاصــرة في المغـــة واألدب )المغــة العربيـــــة & المغـــــة االنـكميـزيـــة 
 .العموم التــربـويـــة و النـفسيـــة و االجتــماعيــة 
 ـات المـعاصــرة فـي الفـكــر االداري ودورها في التــطويـــر .االتــجاهـ 

 .االتــجاهـات الحديثـــــة في المحاسبـة 
 

 أهداف المؤتمر
مد جسور العمم والمعرفة بين الجامعات العراقية من جهه والجامعات العربية والعالمية  .1

 من جهة أخرى.
 المؤتمر السبعة.اإلطالع عمى آخر مستجدات البحث العممي في محاور  .2
 اإلرتقاء بالبحث العممي وتطوير المعرفة التي تخدم الجامعة والمجتمع. .3
 تبادل الخبرات العممية بين الباحثين واإلطالع عمى مجاالت المعرفة الحديثة. .4
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 اللجنة العلمية
 زئُعا صعو َاظُِ ٍـصـطـفـًـخ أ.د.
 ضىا  ـع ُد            ـِ زشـاظــٌ حــعــّ أ.د.
 ضىا  ـع د ٍـصعـو              ـجـَـــاه أظـ أ.د.
 ضىا  ـع ال            ـهىشُاز ٍعسوف ماما ٍ أ.د.
 ضىا  ـع عــاُـَصة مْـٍـحـَد ح أ.د.
 ضىا  ـع سبـاهـس أظـَُـعـاٍـس  أ.د.
 ضىا  ـع اضــخـيُـو شـنـسٌ هـُ أ.د.
 ضىا  ـع طـسضـىزٌ بـــٍــاه ّآ أ.د.
 ضىا  ـع            حعـُِ بزجـَد ٌ ٍحـاظج أ.د.

 ضىا  ـع زَــاض ٍبـــازك عبـدهللا د.م..أ
 ضىا  ـع َد عــيــٍ عـبـاض          ـٍـح د.م..أ
 ضىا  ـع ادـىّـط عــْـّـىزض َـ د.م..أ
 ضىا  ـع ضــس َـىظــفـاء خـْـظ .مم..أ

 

 اللجنة التحضيرية
 زئُعا ىً             اُّط بــهـْـاً ّعـ أ.د.
 ضىا  ـع بـــسٌ عـيـٍهاٍّ صــ أ.د.

 ضىا  ـع ظسداز قادز ٍحٍ اىدَِ              د.م..أ
 ضىا  ـع صـــو زشــى             شـري فـُـ د.م..أ
 ضىا  ـع ىبًْ زَاض عبد اىَجُد              د.م..أ
 ضىا  ـع ّـــىزٌ صـابـس ٍـحَد د.م..أ
 ضىا  ـع س اىــُـاضعـيٍ قــْب د.م..أ

 ضىا  ـع سـٍ شمـاز عـيـاىفقذو د.م.

 ضىا  ـع اُ هـادٌ ٍـىظـًعـدّـ د.م.

 ضىا  ـع فًـنَت شـسَـف ٍصـطـح د.م.

 ضىا  ـع حـَـىدس فـسحاُ ٍبشُـ د.م.

 ضىا  ـع َــدمـىمب ظـاىـٌ ٍحـ د.م.

 ضىا  ـع سٍـاىل حــعـُِ خــضـ د.م.

 ضىا  ـع َـاُزبــُـع حاشً ظـي د.م.

 ضىا  ـع ُـِ احـَـدعـيٍ حــعـ د.م.

 ضىا  ـع ٍ شمـــسزبــُع عـــي د.م.

 ضىا  ـع صـا احـَد خــاىـثسَـ د.م.
 ضىا  ـع و خيـُـوعدّـاُ فـاضـ .مم..أ
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 0202 ثـانـًتشرٌن ان 02, األربــعاء وو األولــانٍ

  انتسـجٍـم 2:22 – 8:32

 والسالم الجوهىري اإلفخخاح 2:45 – 2:22

 قراءة الفاححت إلرواح الشهداء 

 والخراحيل اإلًجيـليــت قراءة آيــاث هي القرآى الكرين

 لرئيس جاهعت الحوـداًـيــــــت كلوت اإلفخخاحيت

 كلوت اإلفخخاحيت لرئيس الجاهعت اللبٌاًيت الفرًسيت

 ائخــــالف القـلىب جاهـــعت أوبـريـــج

 القاعت الرئيسيت

 اإلفخخاحيــت األولىالوحاضرة  02:22 – 2:45

 حاضناث األعًال وانتكنهوجٍا وأثرها فً انتنًٍت انًستذايت

 األسخاذ الدكخىر خليــل ابراهيــن حاجـن

 القاعت الرئيسيت

 

 

 الوحاضرة اإلفخخاحيــت الثاًيـــت 02:32 – 02:22

 رقًنــت انتـعهٍــى

 األسخاذ الدكخىر يــىرغي فيــرًــر

 القاعت الرئيسيت

 الوحاضرة اإلفخخاحيــت الثالثــــت 00:22 – 02:32

تطبٍقاث األهذاف انعايت نهتربٍت انبذنٍت وانرٌاضت طرٌق آين 

 نهصحت وانحٍاة 

  لـــن خميـوديـــع ياسياألستاذ الدكتور 

 القاعت الرئيسيت

  شاي برٌك –إستـراحت  00:32  – 00:22

 الجلساث قاعاث اث انعهًٍــت األونىـانجهس  0:32  – 00:32

  فتــرة انغـذاء 0:32   – 0:32

 قاعاث الجلساث اث انعهًٍــت انثانٍـتـانجهس 4:45  – 0:32

 

 0202تشرٌن انثـانـً  00,  انخًٍـسثــانـً وو انــانٍ

 قاعاث الجلساث انثانثــت انجهساث انعهًٍــت 02:32 – 2:22

02:32 – 02:45 

 
 شاي برٌك –إستـراحت 

 
 القاعت الرئيسيت وانتوصٍـاث انجـهسـت انختــايٍــت نهًؤتــًر 00:32 – 02:45
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 0202تشرٌن انثـانـً  02األربــعاء,  وو األولــانٍ

   (3013ت )ـاعـ(  ق11:30 – 1:30)  A الجلساث األولى

 أ.و.د. فاتنت يحًذ حسٍن, يقرر انجهست:    أ.د. خهٍم شكري هٍاس  رئٍس انجهست: 

 األدب -انعربٍتانهغت  : يحور
 الباحثون عنوان البحث التوقٌت

 أ.د. نوافل ٌونس الحمدانً لذات الشاعرة وسطوة العرف االجتماعً 11:45 – 11:30

11:45 – 12:00 
الرواٌة القصٌرة من الحكاٌة الى النص المفتوح قراءة أولٌة فً رواٌة أحفاد 

 أورشنابً لـ هٌثم بهنام بردى
                               أ.د. فٌصل غازي النعٌمً 
 أ.د. فاتن عبدالجبار الحٌانً

وائً المعاصر 12:15 – 12:00 ٌَّة فً الخطاب الرِّ  القضٌة المورٌسك
الجزائر /أ.د. رحمونة بلٌل  

قصً عدنان الحسٌنً ..م.دأ  
 أ.د.غنام محمد خضر مسرح الطفل بٌن الخٌال العلمً والتخٌٌل الفنً 12:30 – 12:15
 م.م. إبراهٌم خزعل خلٌفة بناء الشخصٌة وذاكرة المكان فً رواٌة "الَباغ" 12:45 – 12:30
 كٌالس محمد عزٌز م.د.  التكرار فً شعر الماغوط )الفرح لٌس مهنتً نموذجاً( 1:00 – 12:45
 د.م. رٌم محمد طٌب  الدٌكور فً شعر محمد مردان 1:15 – 1:00

 أ.د. لطٌفة عبد الرسول عبد والداللِة ـــ دراسة فً بعض أفعال األحداث القرآنٌةالتعالُق بٌن البنٌِة  1:30 – 1:15

 

 
 ( 3013(  قـاعـة )11:30 – 1:30)  Aالجلسات األولى 

 رئٌس الجلسة: أ.د. مها صبري حسن            , مقرر الجلسة:  أ.م.د. بشرى حبٌب أحمد
 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة:  محور

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت

11:30 – 11:45 
التعلم الملطف "المسند زجدانٌا " وتاثٌره فً النمو الحركً و المعرفً 

 واالجتماعً لدى اطفال ما قبل المدرسة
 ا.م.د. انتظار فاروق الٌاس

 أ.د. ضٌاء قاسم الخٌاط

11:45 – 12:00 
بالتنس فاعلٌة اسلوب حل المشكالت فً تعلم بعض المهارات االساسٌة 

 للطالبات
 م.م. زٌنب ناظم شاكار

12:00 – 12:15 
أثر استخدام ورشة عمل فً اكساب الطالب المهارات التدرٌسٌة فً الكرة 

 الطائرة لطالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة الموصل

 د.م. ربٌع حازم سلمان        
 أ.د. ضٌاء قاسم الخٌاط

 أ.م.د.خالد عبد المجٌد الخطٌب

12:15 – 12:30 

فاعلٌة التغذٌة الراجعة المكتوبة والشفوٌة المتأخرة فً تعلم االداء الفنً 
 لفعالٌة الوثب الطوٌل لطالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 مراد أحمد ٌاسأ.م.د. 
         جاسم صالح أ.م.د. 
 كهالن رمضان صالحم.د. 

12:30 – 12:45 

الساخن فً اختزال القلق االمتحانً لدى  أثر استخدام أستراتٌجٌة الكرسً
طالب المرحلة الثانٌة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة مٌسان فً 

 مادة علم النفس الرٌاضً

 أ.د. أمل علً سلومً
 ا.د. أمال نوري بطرس

 م.د.  علً حسن علً

12:45 – 1:00 
البدنٌة وعلوم عناصر االبداع وعالقتها بتحصٌل مطبقً كلٌة التربٌة 

 الرٌاضة

 م.د. جمال شكري بسٌم
 السٌد رضوان محمود  محمد

 السٌد سمٌر سعد علً

1:00 – 1:15 
 االنجاز ومستوى الفنً األداء تعلم فً التعلٌمٌة بالوسائل تعلٌمً برنامج أثر
 الطوٌل الوثب فً

  ناٌـــف محمد جاسم أ.د.
 سلٌم أحمد محمد عدنان

1:15 – 1:30 
مقارنة فً التصور العقلً بٌن الالعبٌن االساسٌٌن واالحتٌاط فً دراسة 

 لعبة كرة القدم
 أ.د نوفل فاضل رشٌد
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 (3013(  قـاعـة )11:30 – 1:30)  Aالجلسات األولى 
  أ.م.د. سردار قادر محً الدٌن, مقرر الجلسة:              أ.د. حنا عزو بهنام رئٌس الجلسة: 

 التـــأرٌــخ الحدٌــث:  محور

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت

 نٌقوال دي مالبرانش فٌلسوفا نظرٌا واخالقٌا  11:45 – 11:30
 أ.م.د. عواد ابراهٌم خضر 

 أ.م.د. ابتسام حمود محمد
 أ.م.د. نصٌر خٌرهللا محمد 

 أ.م.د. بٌداء سالم صالح          1793-1791الفلسطٌنٌة –مصر واالزمة اللبنانٌة  12:00 – 11:45

12:00 – 12:15 
اثر الحرب العالمٌة االولى على االوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة لوالٌة 

 1711- 1714الموصل 
 أ.م. د صبا حسٌن مولى 

 أ.م.د.غصون مزهر المحمداوي 1797الموقف االٌرانً من الحكم الجمهوري فً العراق حتى عام  12:30 – 12:15
 أ.م.د. عمار ٌوسف عبدهللا 1724دور نواب االقلٌات فً المجلس التأسٌسً العراقً  12:45 – 12:30
 أ.م.د زٌنب شاكر الواسطً تخطٌط واعادة تأهٌل الوسط التارٌخً مدرسة الشرابٌة انموذجاً  1:00 – 12:45

1:00 – 1:15 
مظاهر الحٌاة الفكرٌة فً الموصل منذ اواخر القرن التاسع عشر حتى عام 

1721 
 أ.م.د.عباس عبدالوهاب علً 

1:15 – 1:30 
 -الوجود الفلسطٌنً فً لبنان والموقف السوري إزاء تأزم العالقات اللبنانٌة 

 1794-1761الفلسطٌنٌة 
 أ.م.د. فتحً عباس خلف 

 
 

 (3013(  قـاعـة )11:30 – 1:30)  Aالجلسات األولى 
 مقرر الجلسة:  أ.م.د. محمد داخـل كرٌـــمرئٌس الجلسة: أ.م.د. شـذى فٌـــصل رشـو      , 

 التـــأرٌــخ القدٌــم و اإلســـالمً:  محور

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت

 أهمٌة المتاحف فً حفظ االرث الثقافً : المتحف العراقً انموذجا 11:45 – 11:30
 أ.م.د. لمٌاء حسٌن
 م.م. احمد حسٌن 

 الغوص والسباحة فً الحضارة االشورٌة دراسة تارٌخٌة لرٌاضة 12:00 – 11:45
 أ.د. االء عبد هللا حسٌن
 م.م.  مسلم عقٌل هاشم 

12:00 – 12:15 
أصالة حضارة بالد الرافدٌن وأثرها فً التنمٌة السٌاحٌة )التنقٌبات 

 والمتاحف نموذجا(
 م.د. لمٌاء محمد علً كاظم
 م.م. مصطفى كاظم سهل 

12:15 – 12:30 
نظرٌة كوردن  -الزراعٌة عند باحثً عصور ما قبل التارٌخ مفهوم الثورة 

 تشاٌلد نموذجاً )دراسة تحلٌلٌة(
 أ.م.د. حسٌن ٌوسف حازم

12:30 – 12:45 
-745هـ/449-334الفئات االجتماعٌة فً بغداد فً العصرالبوٌهً )

 م()دراسة فً خصائصها وفئاتها(1055
 أ.م.د.عمر أحمد سعٌد

  ا.م.د. عكاب ٌوسف جمعة ودورهم فً احداث الدولة االسالمٌة حتى نهاٌة العصر االمويالدٌلم  1:00 – 12:45

1:00 – 1:15 
الزراعة فً بالد الشام من خالل مؤلفات جغرافًٌ القرن الرابع للهجرة / 

 العاشر للمٌالد
 ا.م.د. علٌاء هاشم المشهدانً

 عبــاس جبيـــر سمطانأ.د.  الوٌجزاث الحضاريت للدولت الحوداًيت 1:30 – 1:15
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 (3013(  قـاعـة )11:30 – 1:30)  Aالجلسات األولى 
 رئٌس الجلسة: أ.د. أنٌس بهنــام نــعوم      , مقرر الجلسة:  م.د. كوكب سالم محمد

 اللغــة اإلنـكلٌـزٌـــةمحور: 

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت

11:30 – 11:45 

Quality assessments of machine translation in 
translating English tweets into Arabic: an appraisal 
corpus based study. 

 م.م.محمد طالل ٌونس احمد

11:45 – 12:00 
Effect Of Strategopedia And Attitude Of Iraqi EFL 
College Students In Developing Writing Skills. 

 م.د. بشرى سعدون محمد 
  ه راشدنعمبشرى أ.م.د.  

12:00 – 12:15 

The Impact of Arabic on The Written English 
Performance of Second Year Students with 
Regard to prepositions. 

 م.م. دٌنا فهمً كامل
 علً حسٌن حازم م.م.

12:15 – 12:30 W. Blake and Jebran Khalil&#39;s Poems  د. مٌسر قاسم الخشاب 

12:30 – 12:45 

Americanism in Arabic and Persian Political 
Presidential Speeches:  A Critical Discourse 
Analysis. 

 المعموري  مهدي أ.م. صالح
 الست سمٌره عطشان الفٌاض

12:45 – 1:00 

Some Qur'anic Discourse Strategies in the 
Realization and Use of the Linguistic Dichotomy 
"Terror and Horror": Apraqmalinguistc Study with 
Reference to the Translation Impacts. 

 م.د.اسماعٌل فتحً حسٌن 
 أ.د. محمد حمزة كنعان  

1:00 – 1:15 
An Analytical Study of Religious Corruption in the 
Canterbury Tales. 

 خضر م.م. سارة عبد الرحمن

1:15 – 1:30 
Analysing Students’ Performance in Spoken 
Language Tests Using the Criterion of Accuracy 

 م.د. اٌاد عناد خلف

 
  ( 3113(  قـاعـة )11:30 – 1:30)  Aالجلسات األولى 
 نورس ٌونس عنادأ.م.د. , مقرر الجلسة:  رٌــاض مبــارك عبدهللا    د.م.أ.رئٌس الجلسة: 

 التــطبٌـقٌـــة وب والفٌزٌــــــاءعلــوم الحـاسـ:  حورم

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت

11:30 – 11:45 
AEIS: An Enhanced Approach For Extracting Objects 
In Image Streams 

م.د.عمار ظاهر ٌاسٌن ال عبد 
 العزٌز

11:45 – 12:00 

Application of artificial intelligence to employ 
mathematical relations between numbers and their 
ranks in information security 

 محمد شذى عبدهللاد. م.
 صفاء ناٌف عبد الجبار .م.م

 م.م. أوبً عبد هللا محمد 

12:00 – 12:15 
Design intelligent prediction system used DT and 
GBDT for forecasting currency exchange rates 

 معن ٌونس عناد .م.م
 أ.م.د. صفوان عمر حسون 

12:15 – 12:30 
Reliability and Safety Modeling of a Digital Feed‐
Water Control System 

 م.م. شوكت صباح خٌر هللا
 م.م. احمد عزمً مصطفى

12:30 – 12:45 
مقترحة لالخفاء بإستخدام خوارزمٌة بحث طائر الوقواق وتقنٌة طرٌقة 

 اإلستبدال الهاشٌة االقل اهمٌة
 نادٌة معن محمد

 نجالء بدٌع الدباغ

12:45 – 1:00 
Radionuclides Level and its Radiation Hazard Index 
of Some Cement local and imported in Iraq 

Abdulhussein 
Abdulameer  Kareem 
Shatha F. Alhous  
Ali Adil Turki 

1:00 – 1:15 
Long-lived alpha emitters concentrations in the 
spices consumed in Iraq using CR_39 detector 

 م.د. مالك حسٌن خضر
 أ.د. لٌث أحمد نجم الصبحة

 أ.م.م. هناء نافع عزٌز
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 (3113(  قـاعـة )11:30 – 1:30)  Aالجلسات األولى 
  ٌـوسف , مقرر الجلسة:  م.م. سنــاء خضر            رئٌس الجلسة: أ.د. معن وعدهللا المعاضٌدي

 اإلدارة:  محور

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت

 دور برامج الحاضنات فً دعم وتنمٌة المشروعات الصغٌرة 11:45 – 11:30
 أ.د. فارس كامل برٌهً

 أ.م.د. سوسن ابراهٌم رجب

11:45 – 12:00 
تخضٌر الشركة مدخل حدٌث لتحقٌق مزاٌا تنافسٌة جدٌدة فً القطاع 

 الصناعً العراقً 
 م.م. أحمد ابراهٌم حسٌن
 م.م. إنتصار هادي حسٌن

12:00 – 12:15 
The Social Media as a Tool of Marketing 
Communication: A Descriptive Study 

 م.د. ربٌع علً زكر
 م.د. عبد الرضا لطٌف جاسم

 .د. عبد الكاظم محسن كوٌنم

12:15 – 12:30 

إسهام اإلدارة اإللكترونٌة فً تحقٌق الفاعلٌة لنظام المعلومات اإلدارٌة  
دراسة استطالعٌة  آلراء عٌنة من األفراد العاملٌن فً كلٌة االدارة 

 واالقتصاد / جامعة الموصل

  الحٌالً علً سمٌر م.م.علً
 شالش جاسم علًم.م.

 صالح حامد م.م. مضر
     أ.د. هوشٌار معروف كاكا مال تحلٌـــل عـوامل الفـقر فـً الــعراق 12:45 – 12:30

12:45 – 1:00 

إدارة الوعً التسوٌقً وأثرها فً استراتٌجٌات االبتكار الكاسح دراسة 
تحلٌلٌة الراء عٌنة من العاملٌن فً منظمات األعمال الصغٌرة والمتوسطة 

 الحجم فً محافظة النجف االشرف 

 م.د.عامر عبد كرٌم الذبحاوي
 م.د سجاد محمد عطٌة الجنابً 

1:00 – 1:15 
جودة المنتج: دراسة استطالعٌة فً الشركة  دور ابعاد الرٌادة فً تعزٌز

 العامة للسمنت الشمالٌة / معمل سمنت بادوش التوسٌع
م.م. عزة مصطفى القصٌمً                          

 م.م. نور صباح عٌسى

1:15 – 1:30 
اثر التمكٌن فً تقٌٌم أداء العاملٌن: دراسة استطالعٌة لعٌنة من العاملٌن فً 

 لموصلمدٌرٌة بلدٌة ا

 ا.م.د. عامر إسماعٌل حدٌد 
 أ.د. فارس فاضل الجبوري 

 أ.د. علً هانً دبدوب
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 0102تشرٌن الثـانـً  01الٌــوم األول األربــعاء, 
 

 (3013(  قـاعـة )2:30 – 4:45)  B  ةـــثانٌالجلسات ال
 فاتــن موفـق فـاضلم.د. أ., مقرر الجلسة:              أ.د. عـامـر بــاهر أسٌـمررئٌس الجلسة: 

 اللغــة – اللغة العربٌة:  محور

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت
 ا.م.د. عّزة عدنان أحمد  جمالٌات موسٌقى االلفاظ والتراكٌب, دراسة فً صورة االنشراح 2:45 – 2:30

 االجتماعًاللغة العربٌة فً عصر التواصل  3:00 – 2:45
 أ.م.د. هدى صالح رشٌد

 م.م. حاتم كرٌم حسٌن
 هانً صبري آل ٌونس .أ.د مورفولوجٌا القوة الناعمة تمثالت فً الفاصلة القرآنٌة 3:15 – 3:00
 جوان محمد محمد مهديأ.م.د. اللهجة العمانٌة فً المعجمات العربٌة جمع وتوثٌق 3:30 – 3:15

3:30 – 3:45 
ازدواجٌة اللغة العربٌة فً االداء اللغوي الفصٌح لدى مظاهر تأثٌر 

 متعلمً اللغة العربٌة الفصحى فً جامعة تلعفر
 أ. د. أمٌن لقمان الحبار

 حسٌنة محمد طاهرالست 
 أ.د. نشأت علً محمود أصول البالغة: دراسة فً استشراف علم البالغة لنظام اللغة العربٌة 4:00 – 3:45

4:00 – 4:15 
التداولً  فً عود الضمٌر على غٌر مذكور فً عمدة القاري للعٌنً البعد 
 هـ (155)ت 

 أ.م.د. عزت ابراهٌم حماش 
 أ.م.د. مهند مجٌد برع

 / المغربد. خدٌجة الفٌاللًم. مدخل إلى عوالم األدب والنقد عند عبد الوهاب المسٌري 4:30 – 4:15

 قرائٌـــــاً بنٌــة اإلستــهالل داالً  4:45 – 4:30
 أ.د. خلٌل شكري هٌاس

 أ.د. سوسن هادي جعفر البٌاتً

 
 

 (3013(  قـاعـة )2:30 – 4:45)  B  ثانٌـــةالالجلسات 
 أ.د. آمال نوري بطرس     , مقرر الجلسة:  أ.م.د. إنتصار فاروق ألٌاس

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة:  محور

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت

 تقٌٌم مهام قوى امن المالعب العراقٌة 2:45 – 2:30
 أ. د. ولٌد خالد همام النعمة
 السٌد محمد خلف علً   

2:45 – 3:00 

ضوئً( لتجنب  -فاعلٌة استخدام وتصمٌم جهاز الكترونً )حساس
األخطاء المرتكبة اثناء األداء فً فعالٌة الوثب الطوٌل لدى طالب كلٌة 

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 م.د. عثمان عدنان البٌاتً
 م.م. زٌنب نـــاظم شاكر
 أ.م.د. نـغم خالد الخفاف

3:00 – 3:15 
تأثٌر تمرٌنات حاالت اللعب فً األداء المهارى المركب اللعبً كرة القدم 

 الشباب
 م.د. محمد شاكرعلً حسٌن

 ٌونس ا.م.د محمود حمدون

3:15 – 3:30 
واالثقال فً تطوٌر القدرة اثر نسب مختلفة من تمرٌنات الباٌومترك 

 العضلٌة وهرمون النستوسترون وزمن االداء وانجا زرمً القرص

 م.م علً محمود المرشدي 
 م.م ولٌد خالد رزٌج

 م.م احمد ارحٌم علً

3:30 – 3:45 
تأثٌر تمرٌنات االلعاب الجانبٌة الصغٌرة بمساحات مختلفة محددة على 

 لالعبً كرة القدم الشبابوفق تحلٌل مجرٌات اللعب فً مؤشر التعب 
أ.م.د. محمود حمدون ٌونس                                   

 أ.د. إٌاد محمد عبدهللا

3:45 – 4:00 
 تأثٌر استعمال تمرٌنات القٌناج لتطوٌر تحمل القوة والسرعة

 لالعبً المبارزة باألسلحة الثالث
أ.د عبدالكرٌم فاضل عباس                        

 عبدالهادي حمٌد مهدي أ.د

4:00 – 4:15 
اثر الجهد البدنً على الحالة التدرٌبٌة للقلب وتشبع الدم باالوكسجٌن 

 لالعبً كرة القدم وسرعة االستجابة الحركٌة واالسترداد
                 أ.د. موفق اسعد الهٌتً

 السٌد محمد قاسم محمد 

4:15 – 4:30 
الكٌنماتٌكٌة للوضع الرئٌس فً مستوى نسب مساهمة بعض المتغٌرات 

 االداء المهاري للضربة الخلفٌة بكلتا الٌدٌن لالعبً التنس

 م.د. عمر فاروق ٌونس
 أ.د. ولٌد غانم ذنون

 أ.د. إٌثار عبد الكرٌم غزال

4:30 – 4:45 
القلق المتعدد اإلبعاد وعالقته بأداء بعض المهارات على عارضة التوازن 

 للنساءفً الجمناسك الفنً 
 أ.د. أمٌره عبدالواحد منٌر 

 أ.د.شٌماء عبد مطر التمٌمً

 
 
 
 
 
 



 / جامعة الحمدانية 2طضظ لثانيتشرين ا طظ -ضظة مداالنسانية للالصرفة و ول  للدراساتالعلمي الدولي األوقائع المؤتمر

10 
 

 (3013(  قـاعـة )2:30 – 4:30)  B  ثانٌـــةالالجلسات 
 أ.م.د. عـلً قنبـر ألٌـاس, مقرر الجلسة:   أ.د. خزعل ٌــاسٌن مصطفى   رئٌس الجلسة: 

 التـــأرٌــخ اإلســـالمً:  محور

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت
 م.د. سرى ممتاز عبدهللا دور تجار العراق السٌاسً فً القرنٌن الثالث والرابع الهجري 2:45 – 2:30

2:45 – 3:00 
مدٌنة قلمرٌة دراسة فً أحوالها االقتصادٌة والسٌاسٌة من الفتح اإلسالمً 

 م(1063 -912هـ/ 456- 74حتى سقوطها بٌد البرتغال)
 أ.م.د. سالم جبار منشد 

 اسهام العلماء غٌر المسلمٌن فً بٌت الحكمة 3:15 – 3:00
 أ.م.د. حنان عبدالرحمن طه 

 أ.م.د. محمد ابراهٌم عبد 

3:15 – 3:30 
 311-254مسكوكات اإلمارة الصفارٌة فً المشرق االسالمً )

 م( 723-161هـ/
 أ.م.د. حاتم فهد هنو

 م.د. حسٌن صالح حسن  االبداع الفكري عند المسلمٌن فً التنمٌة والتخطٌط فً التارٌخ االسالمً  3:45 – 3:30
 أ.م.د. محمد حامد اسماعٌل 249-132سٌاسة اختٌار الوالة فً العصر العباسً االول  4:00 – 3:45
 م.د. صالح حسن محمد الفكر التربوي اإلسالمً وأثره فً التعلٌم 4:15 – 4:00
 أ.م.د عبد القادر احمد ٌونس دراسات العٌاشً ولقائه بعلماء الحجاز خالل مدة اقامته 4:30 – 4:15

 
 

 (3013(  قـاعـة )2:30 – 4:30)  B  ثانٌـــةالالجلسات 
 م.د. حكمت شرٌف مصطفى, مقرر الجلسة:     جاسم محمد رجب حسٌن   أ.د. رئٌس الجلسة: 

 واإلنكلٌزي علــوم الرٌـــاضٌـــات:  محور

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت

2:30 – 2:45 On Central Closure of Totally Prime Algebras 
 ٌونس ذنون محمد م..م

 محمد االله عبد عامر أ.د.

 تقدٌر معلمة مقدر لٌو فً انحدار بواسون 3:00 – 2:45
 م.م. فداء نوئٌل عبد االحد  

 م.م.هدٌل حازم سامً
 أ.م.د.زكرٌا ٌحٌى نوري 

3:00 – 3:15 
دراسة تحلٌلٌة عن اهم العوامل المؤثرة فً زٌادة نسبة الطالق فً 

 محافظة نٌنوى

 م.م. سارة غانم الكبابجً
        م.م. الهام متً ٌعقوب
 الست رشا رعد هادي

 دراسة احصائٌة لتحدٌد أثر الزواج المبكر على التحصٌل العلمً 3:30 – 3:15
 م.م. أسماء صالح قدوري  

 أ.د. أحمد خلف غنام  

3:30 – 3:45 some applications of free group 
 م.د. ماجد محمد عبد

 أ.م.د. كرٌم صبر خلف
 م.د. حكمت شرٌف مصطفى

3:45 – 4:00 

تقٌٌم كفاءة أطباء مستشفى الخنساء من وجهة نظر المدراء والمسئولٌن 
 Principal Componentاألساسٌةباستخدام تحلٌل المكونات 

Analysis   والخوارزمٌات الجٌنٌةGenetic Algorithms 

 محمود م.م. سحر إسماعٌل
 م.م. سورٌا محمود القدو 

4:00 – 4:15 
A Pragmatic study of EFL University "Oral 
Performance" 

 م.م. دلشاد جعفر محمد
 أ.د. أنٌــس بــهنام نعـــوم

4:15 – 4:30 
A pragmatic Analysis of Translating Arabic Violent 
Expression in Daily conversations into English 

 د.كوكب سالم محمد
 أ.د. محمد حمزة كنعان
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 (3013(  قـاعـة )2:30 – 4:45)  B  ثانٌـــةالالجلسات 
 الجلسة:  م.د. بشٌر فرحان عطٌةرئٌس الجلسة: أ.د. نعمان حسٌن عطٌة            , مقرر 

 بشــري –الجغرافٌة :  محور

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت

2:30 – 2:45 
أصناف شبكة الطرق البرٌة فً محافظة النجف األشرف ومشكالتها 

 المكانٌة
 أ.م.د. احمد ٌحٌى عباس  

 م.د. نادٌة طلعت سعٌد

 لألقلٌات من مدٌنة الموصل إلى سهل نٌنوىتحلٌل أسباب الهجرة القسرٌة  3:00 – 2:45

 م.م. اسعد احمد مقداد
 م.م.محمد علً محمد سلٌمان

 م.م. دروٌش بركات خلف
 م.م. فٌصل خلف خدر

 ظاهرة السكن العشوائً واثارها البٌئٌة لمركز ناحٌة المنصورٌة 3:15 – 3:00
 م.م. منذر صائل محمد 
 م.م.محمد عطٌة محمد

 2003بناء الدولة العراقٌة مابعد عام معوقات  3:30 – 3:15
 أ.م.د. فٌان احمد محمد الوند 

 شٌماء ثامر جوادد.م. 

 التحلٌل الجغرافً لمحددات التنمٌة السٌاسٌة فً العراق 3:45 – 3:30
 أ.د. عدنان كاظم جبار

 أ.م.د. حمٌدة عبدالحسٌن محمد
 م.م. اســــــــمــاء خالـــــد

     أ.د. هوشٌار معروف كاكا مال العراق فً اإلنتاج مؤشرات بعض فً ودورها النفطٌة غٌر الصادرات 4:00 – 3:45

 تقٌٌم كفاءة مواقف السٌارات فً مدٌنة كربالء المقدسة 4:15 – 4:00
 أ.م.د امٌرة محمد علً حمزة 

 م.م. حوراء صبري شاك

 وابعادها المستقبلٌةاألزمة االوكرانٌة فً السٌاسة الروسٌة واالمرٌكٌة  4:30 – 4:15
 أ.م.د. فٌان احمد محمد الوند 

 م.م. انتصار معانً علً 

4:30 – 4:45 
 حلزراعٌة المستدامة فً محافظة صالالزراعة الحافظة وأثرها فً التنمٌة ا

 الدٌن 
 أ.م.د. عدنان عطٌة محمد

 أ.د. عبدالكرٌم  رشٌد عبداللطبف 

 
 (3113قـاعـة )B  (2:30 – 5:00  )  ثانٌـــةالالجلسات 

 رئٌس الجلسة: أ.م.د. محمد علً عباس     , مقرر الجلسة:  م.د. أزهار عباس عاشور
 العلوم التربوٌة والنفسٌة واإلجتماعٌة:  محور

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت
 أ.م.د. ضٌاء جرجٌس ٌعقوب نبنً السالم بالحوار والشراكة ولٌس بالقهر والظلم والعدوان 2:45 – 2:30

 مشكالت بناء الشخصٌة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة 3:00 – 2:45
 أ.م.د. سفٌان صائب المعاضٌدي

 م.د. سحر طارق محمود 

 الوهن النفسً وعالقته  باألداء الوظٌفً للمرشدٌن التربوٌٌن 3:15 – 3:00
 م.م. علً داود سلٌمان
 أ.م.د. سالم حمٌد عبٌد

 م.م. نوال محمد عساف النفسً فً المدراس الثانوٌةقٌاس مستوى التمرد  3:30 – 3:15

3:30 – 3:45 
تأثٌر برنامج تروٌحً مقترح فً تخفٌف درجة االكتئاب لدى االطفال 

 االٌتام فً دار زهور العلوٌة لالٌتام
 أ.م. رنا تركً ناجً

 أ.د. انتصار كاظم عبد الكرٌم
 أ.م.د. محمد ابراهٌم حسٌن  لدى طلبة الجامعة الذكاء الثقافً وعالقته بالحٌوٌة الذاتٌة 4:00 – 3:45

4:00 – 4:15 
تقوٌم المهارات التدرٌسٌة ألعضاء هٌئة تدرٌس الرٌاضٌات فً الجامعات 

 فً أقلٌم كوردستان العراق فً ضوء مواصفات الجودة  األهلٌة
 م.د. نضال عبدالحافظ طاهر

 ا.م.د. اٌاد هاشم محمد االجتماعً لدى طلبة الجامعةالذكاء االقناعً وعالقته باالهتمام  4:30 – 4:15

4:30 – 4:45 
اكتشاف السلوك االستقوائً لدى طالبات مدارس التعلم المسرع فً 

 البصرة) بناء و تطبٌق (
 أ.د. فاضل عبد الزهرة مزعل 

 م.م. عقٌل ٌونس ابو الهٌل

4:45 – 5:00 
المقبولٌن الجدد فً  السعادة وعالقتها بنوع التخصص الدراسً لدى الطلبة

 الجامعة
 م.م. تحرٌر زكً الوائلً
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 ( 3113(  قـاعـة )2:30 – 5:00)  B  ثانٌـــةالجلسات ال
 رئٌس الجلسة: أ.د. صفاء أحمد محمد            , مقرر الجلسة:  أ.م.د. سنان زهٌر محمد جمٌل

 المحاسبة محور: 

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت

2:30 – 2:45 
تأثر اإلفصاح البٌئً بحجم الوحدة االقتصادٌة وأثره على جودة التقارٌر 

 المالٌة والقدرة التنافسٌة للوحدة االقتصادٌة
 م.م. ضـــؤ مصطفى جبران 
 م.م. مٌـالد أحـمــد زلطـــوم 

2:45 – 3:00 
فً تعزٌز جودة تقارٌر  3000دور االٌفاء بمتطلبات معٌار االنتوساي 

  ((فً العراق رقابة األداء))
 أ.د صفاء احمد محمد العانً

 م.م. طالب حمٌد عبد هللا

3:00 – 3:15 
وفق مبادرة اإلبالغ   CSRتأثٌر تبنً تقرٌر المسؤولٌة االجتماعٌة 

 فً تعزٌز اإلبالغ المالً للوحدات االقتصادٌة العراقٌة GRIالعالمً 
 أ.م.د. محمد عبدهللا إبراهٌم

 الباحثة شذى أكرم احمد 

3:15 – 3:30 

دور معلومات المحاسبة الخضراء فً تحسٌن جودة المعلومات المحاسبٌة 
دراسة تطبٌقٌة فً عدد من الوحدات االقتصادٌة المدرجة فً سوق 

 العراق لألوراق المالٌة

 م.د. سعاد عدنان نعمان 
 م.د. احمد طاهر كاظم العنبكً

3:30 – 3:45 
( على مستقبل مسك السجالت  Blockchianتأثٌر تطبٌق تقنٌة )  

 المحاسبٌة  
 أ.م.د.عادل صبحً عبد القادر

 م.م.عمار عبد القادر صالح

3:45 – 4:00 
دور التحلٌل المالً فً تقوٌم االداء للوحدات الحكومٌة  فً ظل تطبٌق 

 ونظام احصاءات مالٌة الحكومة   G F Sالنظام المحاسبً التقلٌدي 
 حٌدر عبد الحسٌن  أ.م.د.

4:00 – 4:15 
دور حجم ومعدل نمو البنك فً تحدٌد أثر الرافعة المالٌة على ربحٌة 

 البنوك التجارٌة األردنٌة "دراسة تطبٌقٌة"
 ا.م.د. حسن محمود الشطناوي
 م.م. حٌدر علً محسن داغر

4:15 – 4:30 
( فً االفصاح عن المعلومات المحاسبٌة Six Sigmaاستخدام منهج )

 جٌهانبالتطبٌق فً مصرف 
 م.م. اٌناس الٌاس خضر 

 كبرى محمد طاهرا.م.د 

4:30 – 4:45 
اعتماد المعٌار الدولً للتدقٌق فً تحقٌق الشفافٌة وبناء التوقعات 

 المستقبلٌة
م.م. االء شمس هللا نور هللا 

 الخزعلً

 دور عملٌات إدارة المعرفة فً تحقٌق التفوق الضرٌبً   5:00 – 4:45
 م.م. رعد زٌد علوان

 أ.م.د.  خلود هادي عبود
 م.م. زٌنة فاضل صبري

 

 
 
 
 
 
 

 0102تشرٌن الثـانـً  00الٌــوم الثــانـً الخمٌـس, 

 (3013(  قـاعـة )7:00 – 10:45)  C  ثـالثـــةالجلسات ال
 أ.م.د. نــوري صابر محمد, مقرر الجلسة:              أ.د. هانً صبري ٌونسرئٌس الجلسة: 

 العربٌةاللغة :  محور

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت
 أ.د. عامر باهر اسمٌر الحٌالً اشكالٌة تأثٌل االلفاظ المعربة والدخٌلة فً المعجمات العربٌة القدٌمة 7:15 – 7:00
 ا.م.د. بكرعبدهللا خورشٌد  القالبٌة فً النحو العربً اصالة الفكر وانفتاح النسق 7:30 – 7:15

7:30 – 7:45 
الوظٌفً لصٌغة )افعل( المشترك بٌن االسمٌة والفعلٌة لنماذج  التداول

 من القران الكرٌم
 م.م. لٌث فارس احمد

7:45 –  10:00 
العزف بالكلمات, شعرٌة المفارقة واالٌقاع فً التماعات المراوتً 

 أعزف على عودي فً حفل انغام .. أنموذجا
 أ.م.د. فاتنة محمد حسٌن

 العجائبً فً الحدٌث النبوي الشرٌف بالغة القصص 10:15 –10:00
 أ.م.د.أسماء سعود الخطاب

 م.م علً ذنون ٌونس
 أ.م.د. سعٌد جرجٌس سعٌد مـظاهـر اإلنتــماء فً شعر األخــطل 10:30 –10:15

 الحوار الخارجً فً مسرحٌات ناهض الرمضانً 10:45 –10:30
 أ.م.د. عمار أحمد عبدالباقً

 م.م. قٌس عمر أحمد

 
 



 / جامعة الحمدانية 2طضظ لثانيتشرين ا طظ -ضظة مداالنسانية للالصرفة و ول  للدراساتالعلمي الدولي األوقائع المؤتمر

13 
 

 0102تشرٌن الثـانـً  00الٌــوم الثــانـً الخمٌـس, 

 (3013(  قـاعـة )7:00 – 10:30)  C  ثـالثـــةالجلسات ال
 رئٌس الجلسة: أ.د. نـوفـل فاضل رشٌـد            , مقرر الجلسة:  م.د. عدنان هادي موسى

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة:  محور

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت

7:00 – 7:15 
التنبؤ باألداء المهاري بداللة بعض عناصر اللٌاقة البدنٌة لالعبً كرة 

 القدم
م.م. ستٌفان ججو مارزٌنا كرش                                  

 أ.م.د. محمود شكر صالح 

7:15 – 7:30 
القٌاسات الجسمٌه وعالقتها باالداء المهاري فً انتقاء الموهوبٌن فً 

 السلةلعبة كرة 
 د. عبد الجبار سعٌد محسن.ا

7:30 – 7:45 
كفاءة تغٌٌر االلوان على دقة األداء وعلى األسس العلمٌة   ) الصدق  

 الثبات ( لبعض االختبارات المهارٌة للدقة بكرة القدم" –
 م.د. احمد سالم احمد

 دارا عـزٌـــزم.د. احـالم  دراسة تحلٌلٌة لتحدٌد اهم المهارات االساسٌة 10:00  – 7:45

10:00– 10:15 
تأثٌر برنامج تروٌحً فً الذات الجسمٌة وبعض القدرات البدنٌة 

 لمدرسً التربٌة البدنٌة
 أ.د. إٌمان حمد شهاب

10:15– 10:30 
ادراكات النجاح وعالقتها بالصالبة النفسٌة لدى العبً اندٌة الدرجة 

 االولى بكرة القدم
 م.د. محمد خٌرالدٌن صالح

 عدنان هادي موسىم.د. 

 
 (3013(  قـاعـة )7:00 – 10:15)  C  ثـالثـــةالجلسات ال

 رـار علً زكـم.د. ذوالفق, مقرر الجلسة:      أ.د. جـمــال أســـد مـزعـــلرئٌس الجلسة: 
 لجغرافٌـــــةا:  محور

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت
 م.م. رغٌد هٌثم منٌب  للسودانالنفط واثره فً التنمٌة االقتصادٌة  7:15 – 7:00

7:15 – 7:30 
اإلسقاط األمثل لخرٌطة إقلٌم كردستان العراق فً نظم المعلومات 

 GISالجغرافٌة 

 م.م. آمال هادي كاظم 
 أ.د. ناصر والً فرٌح 

 أ.م.د. رقٌة أحمد محمد أمٌن 

7:30 – 7:45 
أشكالُه وأضراُرهُ وُسُبل مواَجَهِتِه, فً المنهِج القرآنً,  :تلوُث البٌئة

 ًِّ  والمنظوِر الجغراف
 م.د. بشٌر فرحان محمود 
 أ.د فرحان محمود شهاب 

 أثر التصحر على التنوع البٌولوجً بمناطق استبس الخمس 10:00  – 7:45
 م.د.عبدالسالم محمد الحشانً

 لٌبــٌا/ 

 المستدامة فً ظل إدارة متكاملة للموارد المائٌة / العراق أنموذجالتنمٌة  10:15 –10:00
 أ.م.د. طه مصحب الخرجً
 أ.م.د. محمد عرب الموسوي
 م.د. محمد محسن الجبوري

 
  (3013(  قـاعـة )7:00 – 10:30)  C  ثـالثـــةالجلسات ال

 ربٌــع حـازم سـلمـانم.د. , مقرر الجلسة:      أ.د. هوشٌار معروف كاكا مال رئٌس الجلسة:
 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  & العلوم التربوٌة والنفسٌة واإلجتماعٌة:  محور

 الباحثون عنوان البحث التوقٌت
 ا.م.د حمدان رمضام محمد دور الجامعة فً نشر ثقافة التسامح واالندماج المجتمعً 7:15 – 7:00

7:15 – 7:30 
عٌنة من أسر األطفال التوحدٌٌن وعالقته مستوى السعادة النفسٌة لدى 

 ببعض المتغٌرات
 ا.م.د صٌاح الشمالً

7:30 – 7:45 
أسباب ضعف دافعٌة طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة نحو تعلم المواد 

 التربوٌة و النفسٌة
 أ.م. خولة احمد محمد سعٌد 

 الموظفٌن بالجامعةالوعً بالذات  عالقته بالتسامح االجتماعً  لدى  10:00  – 7:45
 أ.د. لطٌف غازي مكً

 لفًــودة حــأ.د. علً ع 

10:00– 10:15 

حاجة عضو هٌئة التدرٌس الجامعً للتدرٌب على مهارات تدرٌس 
الرٌاضٌات فً جامعات أقلٌم كردستان العراق فً ضوء معاٌٌر جودة 

 التعلٌم 

 أ.د. جــمال أســـد مزعــل
 أ.م. عدنـــان فاضل خلٌـــل

 نـضال عبدالحـافظ طـه د.م.

10:15– 10:30 
الرضا الحركً وعالقته باالدراك الحس الحركً لدى طلبه قسم التربٌه 

 البدنٌه وعلوم الرٌاضه فً جامعه الحمدانٌه

 أ.د. هاشم احمد سلٌمان
 السٌد حنٌن صبري موسى

 السٌدة مرٌم عصام نوح

 


