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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 )جامعة الطيف العراقي( جامعة الحمدانية
لدلراسات الرصفة والانسانية     الثالث العلمي     وقائع املؤمتر 

 2021  اذار   31  -30للمدة  

 

 تحت شعار

 مبدعون رغم الوباء 
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 المتابعة والتنسيق      

 السليمنـورس يـونـس  د    م.أ.

 راهيمــصالح سالم اب    م.م

  

 محاور المؤتمر 
 . بر الماضي و بناء المستقبلالدراسات التاريخية بين ع   ❖
 .  دراسات في التربية البدنية وعلوم الرياضة  ❖
 . علوم الحاسوب و الرياضيات ❖
 . قديما و حديثا  آدابهااللغة العربية و  ❖
 .النفسية بين الواقع و الطموحالدراسات التربوية و  ❖
 . المستجدات االقتصادية و التقنية على مهنتي المحاسبة و التدقيق  تأثير ❖

 . تقنيات االدارة المعاصرة و التنمية المستدامة  ❖
 العلوم الجغرافية و سبل تطبيقها.  ❖
 علوم الفيزياء.   ❖
❖ Present and future horizons for linguistic, literary, and 

translation studies. 
 

 أهداف المؤتمر 
زمن  .1 في  المستدامة  الصحة  مجال  في  المستجدة  والدراسات  البحوث  على  التعرف 

 الجائحة. 

 بيان أثر الجائحة في إبداع األكاديميين، بوصفها حافزًا لكسر طوق العزلة.  .2
في   .3 الباحثين  بين  الخبرات  وتبادل  العلمية،   المستجدات  آخر  على  مجال  الوقوف 

 االختصاص. 
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 اللجنة العلمية 
 رئيسا زعل ياسين مـصـطـفـىـخ أ.د. 
 ضوا  ـع يد            ـن رشـاظــم حــســن أ.د. 

 ضوا  ـع ريــاض مبـــارك عبـدهللا . .د م..أ
 ضوا  ـع لـيـبـــري عـهاني صــ أ.د. 
 ضوا  ـع عــانـمزة كنـمـحـمد ح أ.د. 
 ضوا  ـع اســخـليـل شـكـري هـي أ.د. 
 ضوا  ـع طـرسـوري بـــمــال نآ أ.د. 
 ضوا  ـع اـــاشم السقـاد هــزي أ.د. 

 ضوا  ـع مد عــلــي عـبـاس          ـمـح . .د م..أ
 ضوا  ـع ريمـــل كــد داخــمحم . .د م..أ
 ضوا  ـع مــسليـورس يونس الــن . .د م..أ
 ضوا  ـع رـــن خضــالك حسيـــم . .د م..أ

 ضوا  ـع رــار علي زكــذو الفق . م.د

 ضوا  ـع مـم ابراهيـح سالــصال . مم. 

 

 اللجنة التحضيرية 

 
 رئيسا وم             ـانيس بــهـنـام نعـ أ.د. 

 ضوا  ـع دـــير محمــان زهــسن د. م..أ
 ضوا  ـع دــمـر محـابـوري صــن د. م..أ
 ضوا  ـع نـــزة حسيــد حمـحمـم د. م..أ

 ضوا  ـع دـــمحمم ــالـب سـكوك د. م.

 ضوا  ـع دــان احمــر سبهــياس د. م.

 ضوا  ـع مانـازم سلـــع حــربي د. م.

 ضوا  ـع رـــي زكــــع علــربي د. م.
 ضوا  ـع حكمـت شــريف مـصطفــى م.د. 

 ضوا  ـع عدنان هــادي مــوســى م.د. 

 ضوا  ـع ثـريا احمــد خــالــص  م.د. 

 ضوا  ـع يـــــوسفسنـــاء خضر  م. 

 ضوا  ـع ناـارزيـجليلة افرام م م. 
 ضوا  ـع رـــي زكــلــل عـوفـن م. 
 ضوا  ـع كشمولةحمد عالء الدين م م. 
 ضوا  ـع دـمـم أحـاســد قــمحم م. 
 ضوا  ـع ابتسام اسماعيل حـــنا م. 
 ضوا  ـع وـشـد ايـعيـان ســريف . مم. 

 ضوا  ـع ظـــافر صبـــاح ياسين . م.م
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 2021 اذار 30, الثالثاء وم األولــالي

  التسـجيـل 10:00-9:00

 القاعة الرئيسية  الجلسة االفتاحية  11:30  – 10:00

 المحاضرة االولى    11:30-12:30 

بمستقبل   للنهوض  الفعلية  ثروتنا  والبحوث  والتعليم  التربية 

 . تهابلدنا واستثمار

الحلي  ا.د محمد  الغفار  عبد  الوزراء    -  وليد  رئيس  مستشار 

 لشؤون التربية والتعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني 

 

 القاعة الرئيسية 

  فترة الغداء 2:00  –  1:00

 القاعة  الجلسـات العلميــة األولى                  4:00  –2:00

 ( (A.F1.5 قديما و حديثا.   آدابهامحور: اللغة العربية و   

ع     بين  التاريخية  الدراسات  الماضي  محور:  بر 

 و بناء المستقبل. 
(A.F3.11) 

 (A.F4.13) محور: اللغــة اإلنـكليـزيـــة   

 (A.F3.13) محور:  علــوم الحـاسـوب و الرياضيات   

 (A.F2.13) محور: العلوم الجغرافية و سبل تطبيقها.   

 (A.F2.12) واالجتماعية محور:  العلوم التربوية والنفسية    

التنمية  محور:      المعاصرة و  تقنيات االدارة 

 المستدامة. 

  كلية االدارة و االقتصاد

 قاعة السمنارات 

و    تأثير محور:     االقتصادية  المستجدات 

 التقنية على مهنتي المحاسبة و التدقيق. 

   كلية االدارة و االقتصاد

 قاعة االجتماعات

 

 2021 اذار 31,   االربعاء  الثانيوم ــالي

 القاعة   ثانيةال الجلسات العلميــة 12:00 –  9:30

 ( (A.F4.13 قديما و حديثا   آدابهااللغة العربية و   

وعلوم  محور:     البدنية  التربية  في  دراسات 

 .الرياضة
(A.F2.13) 

 (A.F2.12) علوم الفيزياء.   

 meetكود ال ))الكتروني  قديما و حديثا آدابهااللغة العربية و   

uequiggasd 

 meetال كود عدة محاور )الكتروني(   

yfghpvruok 

 شاي  – استراحة 12:00  – 12:30

 (A.F1.5) والتوصيـات الختــاميــة للمؤتــمرالجـلسـة  12:30 –  1:00
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 2021 اذار 30, الثالثاء وم األولــالي

 قديما و حديثا.  آدابهامحور: اللغة العربية و  ❖
 ( A.F1.5) القاعة      ( 4:00 – 2:00)  الجلسات األولى

 حنا م.د فرح ادور , مقرر الجلسة:            عمار احمد الصفار.د أ رئيس الجلسة:

 مناقشا  -ا.م.د بكر عبد هللا خورشيد            مناقشا –ا.م.د بسمة محفوظ عبدهللا 

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

 موسى عبد درب حمادة .م.د . إيقاع الجسد قراءة في نقد النقد عند محمد صابر عبيد 2:00-2:15

2:15-2:30 
الدم شواطئ المبنى الحكائي وتنازع النص رواية ) شواطئ 

 .الملح( إلبراهيم حسن ناصر 

 حسين احمد ابراهيم .م.م

 

2:30 – 2:45 
الى ...برقيات وصلت -المفارقة في شعر احمد جارهللا ياسين

 . متأخرة نموذجا
سوسن هادي جعفر  .ا.د  

 أ.د. نوزاد شكر اسماعيل  شاعرية البحتري بين ابي تمام والبحتري  3:00 – 2:45

3:00 – 3:15 
قراءة في النص -الشخصية في الشعر بين الواقع واالفتراض

 . الجاهلي
 ميالد عادل جمال أ.م.د.

 الفضاء الزماني والمكاني في رواية سيدات زحل  3:30 – 3:15
 سلوى جرجيس النجار  .م.د

 اسماء بكر خضر 

3:30 – 3:45 
شعرية العنوان في مجموعة )) أوان الرحيل(( القصصية لعلي 

 القاسمي
 مارلين صبري يوحانا  .م.م

 اإلعجاز البالغي لإلشارات العلمية في سورة النساء  4:00 – 3:45
 أ.م.د.أحمد عامر الدليمي

 ميثم محمد نوري  م.

 

 
 
 

 بر الماضي و بناء المستقبل. محور: الدراسات التاريخية بين ع   ❖
 

 (A.F2.12) القاعة  (  3:15  – 2:00الجلسات األولى ) 
  محمد داخل كريمأ.م.د.  , مقرر الجلسة:  حسين                                       خلفا.د خليل  رئيس الجلسة:

 مناقشا  - جاسم عباس محسنم.د                                              مناقشا – اطالل سالم حناا.م.د 

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

2:00-2:15 
 موقف الموصل من الغزو المغولي 

 

 أ.م.د.عكاب يوسف جمعة 

 أ.م.د. ادريس سليمان محمد

2:15-2:30 
العالقات التجارية بين أوربا والمشرق االسالمي ابان 

 الحروب الصليبية تجار جنوه والبندقية انمودجاً.. 

 سعد رمضان محمد .أ.م.د

 

2:30  – 2:45 
للتراث في العراق بين الواقع  التنمية المستدامة 

 والطموح. 

 ا.د. وجدان فريق عناد

 

2:45  – 3:00 
تطور المصالح االقتصادية الفرنسية في اإلمبراطورية  

 م  ١٩١٤-١٨٧٠العثمانية 

 عماد حمد صالح عبد الحليم .م.د

 

3:00  – 3:15 
حدود اقليم الخزر وشعوبها عند البلدانيين والمؤرخين  

 والمستشرقين العرب  

 هاشم خضير احمد عبد هللا   . م.م 
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 محور: اللغــة اإلنـكليـزيـــة  ❖
 (A.F4.13قـاعـة )           (  4:00  – 2:00)   الجلسات األولى 

 رئيس الجلسة: أ.د. أنيس بهنــام نــعوم      , مقرر الجلسة:  م.د. كوكب سالم محمد
                   مناقشا -م.د غادة عبدهللا محمدمناقشا                  أ. -ا.د محمد حمزه كنعان  

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

2:00-2:15 
An Analysis of American Literary Discourse 

Using The GAM: Hemingway’s “A Farewell 

To Arms” as a case Study. 

 م.م يوليا ايكريفنا باكاي 

 ا.د محمد حمزة كنعان 

 م.د كوكب سالم محمد

2:15-2:30 
Iraqi EFL learners’ Command of 

Sociocultural Norms of English Conversation 

 . م م االء صديق خضر

 م.د عمر علي الياس. 

2:30  – 2:45 
Orientalist Eyes in Gertrude Bell’s Persian 

Pictures: A Study of Foreign Landscape and 

the Other. 

 ا.م.د حسان مؤيد حامد 

 

2:45  – 3:00 
Ellipsis in Mosuli Arabic Discourse: A 

Functional Pragmatically-based Study. 

 م.د اسماعيل فتحي البجاري ا.

 اركان خالد عبدهللا 

3:00  – 3:15 
An Analytical Study of Racism in two of 

Toni Morrison's Novels. 

 م ساره عبدالرحمن خضر .م

 م مهند رمضان سفر .م

3:15  – 3:30 
Spatial Surveillance and Confinement in the 

Poetry of Lowellian Circle Foucauldian 

Perspective. 

 محمد فتاح رشيد   م.د

 

3:30  – 3:45 
Assessing Writing Skills of the EFL Learners 

in the  Universities of Ninawa Province. 

 زهراء محرم سلمان   م.م

 

3:45  – 4:00 
Native Americans and Palestinians 

Occupation, Exile, and Resistant Poetry. 

 ميسر قاسم الخشاب م.د 

 

 

 محور:  علــوم الحـاسـوب و الرياضيات  ❖
   ( A.F3.13قـاعـة )           (  3:30 –  2:00الجلسات األولى )
 م.د حكمت شريف  , مقرر الجلسة:  ريــاض مبــارك عبدهللا    د.م.أ.رئيس الجلسة: 

 مناقشا -فداء نوئيل عبد االحد م.                       مناقشا -ا.م.د نورس يونس عناد 

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

2:00-2:15 
Hybrid penalized regression-based 

clustering model in big data by using black 
hole algorithm 

 م.م. سارة غانم محمود 
 أ.م.د. عمر صابر قاسم 

 أ.د. زكريا يحيى الجمال  

استخدام التحليل العاملي لتحديد اهم المشاكل المؤثرة في جودة  2:15-2:30
 االمتحانات في جامعة الحمدانية

 م.فداء نوئيل عبداالحد 
 م.نوفل علي زكر 

 ا.د هاني صبري ال يونس 

2:30 –  2:45 
Hiding Compression Data in an Image Using 

ANN 
 

 م.م سماح فخري عزيز
 ا.م.د االء ياسين طاقة 
 م.م محمد قاسم احمد 

2:45 –  3:00 
تقنيتي آلة المتجه الداعم ومميز فيشر الخطي للكشف عن اإلخفاء 

 JPGفي 
 ا.م.د أحمد سامي نوري
 م.م سماح فخري عزيز

3:00 –  3:15 
 االدارة االلكترونية لرسائل واطاريح قسم علوم الحاسوب 

 
 ظفر حسين محمد حسن 

 د. عدي هاشم سعيد الوتارم.

3:15 –  3:30 

"Use an Improved Chicken Swarm 
Algorithm  to Determine Optimal 

Stratigraphic Boundaries for a Threshold 
Geometric Stochastic Process for the 

epidemic Covid-19" 

 م.م. عمر رمزي جاسم حمد 
 أ.د. قتيبة نبيل نايف  
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 محور: العلوم الجغرافية و سبل تطبيقها.  ❖
 ( A.F2.13)قـاعـة                  (  3:15  – 2:00)    االولىالجلسات 

    م.م اسعد احمد مقداد رئيس الجلسة: أ.د. نعمان حسين عطية            , مقرر الجلسة:
                        مناقشا – م.م محمد علي محمد                    مناقشا  - م.د. بشير فرحان عطية

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

2:00-2:15 

النمذجة الخرائطية النتاج محصول العنب في ناحية  

(  GISاالسحاقي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )

 (. RSواالستشعار عن بعد )

 

 مثال مبدر مصلح  .م.م

 رائد أحمد يوسف   .دم.

 حمد علي أحمد .دم.

 

2:15-2:30 
المسيب التحليل المكاني لواقع خدمات مياه الشرب في مدينة 

 وإمكانية تنميتها.

 اميرة محمد علي حمزة .ا.م.د

 عبير ايسر علي ضاحي  .م.م

2:30  – 2:45 

تأثير الحرارة واألمطار في إنتاج محصولي القــمح والشعيـر  

 فـي محـافـظة نـينوى.

 

 م.م. اسعد احمد مقداد حسن 

 م.م. محمد علي محمد سليمان

 م.م. صفا احمد خليل 

2:45  – 3:00 

تأثير استخدام البنتونايت في عالئق النعاج العواسيه على 

 . نمو المواليد في المعهد التقني في موصل

 

 ممتاز متي منصور  م.د.

 موفق يحيى حمدون ا.د.

 قصي زكي شمس الدين ا.د.

3:00-3:15 
التحليل الهيدرولوجي لحوض وادي السويدية باستخدام 

 swatانوذج 

 د. صهيب حسن خضرم.

 ريسان غانم كانون  .م.م
 
 

 واالجتماعية محور:  العلوم التربوية والنفسية  ❖
 

 (A.F1.12)قـاعـة    (  3:30  –2:00)    االولىالجلسات 
 اديب داؤدا.م.د احالم رئيس الجلسة: أ.م.د. محمد علي عباس     , مقرر الجلسة:  

                  مناقشا – م. هالة اديب دالؤودمناقشا                  –ثريا احمد خالص  دم.

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

2:00-2:15 
والثانوية من ضغوط العمل لدى مديري المدارس المتوسطة 

 . وجهة نظرهم في مركز مدينة كركوك

 م.م خليل ابراهيم حسين علي 

 

2:15-2:30 

االثارااليجابية والسلبية لجائحة كورونا على اإلفراد  

 . والمجتمعات

 

 م سهاد حسن حسون .م

 هادي حسن شويخ

 

2:30  – 2:45 
 . التحمل النفسي لدى طلبة الجامعة

 

 محمد علي عباس  أ.م.د

 مائدة محمد عبد الكريم

2:45  – 3:00 
العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس االعدادية من وجهة  

 . نظر المدرسين في مدينة الموصل

 محمد علي عباس أ.م.د

 بيداء مظفرالنقيب  م.

3:00  – 3:15 
التفكير ماوراء المعرفي وعالقته باالحكام الخلقية لدى طلبة 

 .المرحلة االعدادية في كوردستان العراق

 عمر ابراهيم عزيز  أ.د

 عزت جالل حسن برزنجي 

3:15  – 3:30 
جدلية العالقة بين للغة والسلطة السياسية في المجتمع  

 . د راسة تحليلية من منظور اجتماعي -المعاصر

 ا.د حمدان رمضان محمد 
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 . التنمية المستدامةتقنيات االدارة المعاصرة و   محور: ❖
 ( قاعة السمنارات - بناية كلية االدارة واالقتصادقـاعـة )     (  3:15  – 2:00الجلسات األولى ) 

   يـوسف م. سنــاء خضرمقرر الجلسة:   معن وعد هللا المعاضيدي           ا.د رئيس الجلسة:
 مناقشا   -ا.م.د عامر عبدالرزاق الناصر                   مناقشا  – ا.م.د عامر اسماعيل حديد

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

2:00-2:15 

دور ابعاد اخالقيات القيادة االدارية في تعزيز التنمية المستدامة:  

دراسة استطالعية الراء عينة من القيادات االدارية في جامعة  

 كركوك 

 مظفر احمد حسين   م.د

 احمد عبدهللا دانوك  م. د

 م. مثنى سعد ياسين 

 م.سناء خضر يوسف  . مقومات تحقيق التنمية السياحية المستدامة 2:15-2:30

 . الوعي االستراتيجي وفق منظور التفوق التسويقي 2:45 –  2:30

 

 د عبدهللا محمود عبدهللا م.

 فراس عماد علي  م.م

 صابر حمد محمود   م.م

2:45  – 3:00 

دور عمليات ادارة المعرفة في تحقيق متطلبات االستدامة  

المنظمية / دراسة استطالعية آلراء القيادات االدارية في جامعة  

. الحمدانية  

 م.م قصي سالم جميل 

 ربيع علي زكر   م.د

 م. سناء خضر يوسف 

3:00  – 3:15 

المالي في البلدان النامية مع دور الواقع المؤسسي في العجز 

 التركيز على العراق.

 

 م.م زهراء جارهللا حمو 

 ا.د هوشيار معروف كاكا مله 

 
 
 

 . المستجدات االقتصادية و التقنية على مهنتي المحاسبة و التدقيق  تأثيرمحور:  ❖
 (قاعة االجتماعات -بناية كلية االدارة واالقتصاد  قـاعـة )     (  3:15  – 2:00الجلسات األولى ) 

        
 جميل  ا.م.د سنان زهير محمد, مقرر الجلسة:              ا.د زياد هاشم يحيى السقا رئيس الجلسة: 

 مناقشا  -ا.م. هاني جبر السيدية                   مناقشا  –ا.م.د صالح ابراهيم الشعباني 

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

2:00-2:15 

االداء المتوازن في تقييم اداء الوحدات دور بطاقة 

الحكومية : دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين 

 في مديرية بلدية الناصرية.

 

 م. حسن طالب هاشم 

 م.م. موج عباس جاسم

 م.م. عباس هادي كاطع

 

2:15-2:30 
 تأثير الحوسبة السحابية على ممارسة مهنة التدقيق 

 

 عبدالخالق يحيى البكوعأ.م.د .فيحاء 

 محمد فاتح محمد جميل 

2:30  – 2:45 
في   COBITتقويم اجراءات الرقابة الداخلية وفق إطار

 ( دراسة تحليلية ( وحدات القطاع العام

 كبرى محمد طاهر  .ا.م.د

 عبدالصمد جاسم محمد

2:45  – 3:00 
تأثير استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي على مستقبل 

 المحاسبة والتدقيق مهنة 

 أ.د. ناظم حسن رشيد 

 م.م. مي ابلحد افرام

3:00  – 3:15 
 تأثير العولمة المعلوماتية على تطور مهنة المحاسبة 

 

 أ.م.د. نصرت صابر خوشناو

 جميلة حمران نامس الجبوري  م.د.
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 2021 اذار 31, االربعاء الثانيوم ــالي

 

   .قديما و حديثا  آدابهااللغة العربية و  ❖
 (   A.F4.13(                   قـاعـة )صباحا  10:30 – 9:30)   ات الثانيةالجلس

 نوري صابر محمدد. .م.مقرر الجلسة:  أ                     ا.د هاني  صبري ال يونس رئيس الجلسة: 

 مناقشا  -  د هالل محمد جهادم.

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

9:30  – 9:45 
الموروث مهيمنا نصيا في شعر احمد دحبور )نماذج  

 مختارة( 

 فاتنة محمد حسين  .أ.م.د

 

9:45  – 10:00 
التشاكل في مجموعة ) تليباثي ( القصصية لهيثم بهنام  

 بردى / قراءة سيميائية  

 م.د. فرح أدور حنا

 

 أ.د. خليل شكري هياس ولهٌ لها( (القصيدة الذاكراتية وشعرية التالقح األجناسي 1:15  – 10:00

10:15 –  10:30 

أصالة الشعر الجاهلي نۆلدكة  وآلڤرت ومارگلياث واليل 

 قراءة نقدية مقارنة في األصول 

 

 م.د. هالل محمد الجهاد

 
 

 

 . دراسات في التربية البدنية وعلوم الرياضةمحور:  ❖
 (  .A.F2 12قـاعـة )         (  10:30 – 9:00)  الرابعةالجلسات 

 ا.م.د محمد ضياء  , مقرر الجلسة:             امال نوري بطرسرئيس الجلسة: أ.د. 
 مناقشا -م.د احالم دارا                  مناقشا –ا.م.د انتظار فاروق الياس 

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

9:00  – 9:15 

اثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في خفض مستوى 

القلق  في تعلم مهارة االرسال المواجه من االسفل لدى طالبات  

 المرحلة االعدادية. 

 انتظار فاروق الياس .أ.م.د

9:15  – 9:30 

المهارات التدريسية وعالقتها بالرضا الوظيفي لمدرسي 

 التربية الرياضية في قضاء الحمدانية. 

 

 م.د ربيع حازم سلمان 

 السيد. ساالر خالد عبو 

9:30  – 9:45 

دراسة مقارنة لمدى معرفة مدرسي التربية الرياضية 

ومدرسي االختصاصات العامة للمبادئ االساسية لإلسعافات 

 االولية. 

 امال نوري بطرس  .ا.د

 السيد فرانس فوزي للو

9:45  – 10:00 
تصميم برنامج تعليمي قائم على التعلّم المدمج وأثره في تعلّم 

 بعض مهارات جمناستك األجهزة .

 احالم دارا .م.د

 ا. د. صفاء ذنون اإلمام

10:15 –  10:30 

عالقة ثبـات أألنتبـاه والـتصور العقـلي بدقة أداء مهارتي 

أإلرسـال الـمتموج أألمـامي  والـتمرير من أمام الرأس إلى 

 األمام بالكـرة ألـطائرة . 

 عدنان هادي موسى .م.د
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 الفيزياء علــوم :  محور  ❖
 (A.F2.13قـاعـة )       ( 10:30 –  9:30)   الرابعةالجلسات 

 أ.م. منى يوحنا صليوه , مقرر الجلسة:        ا.م.د مالك حسين خضر رئيس الجلسة: 
 مناقشا  -مناقشا                 ا.م. هناء نافع عزيز  –م.د. ذو الفقار علي زكر 

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

9:30  – 9:45 

Uranium Content Measurement Of 

Some Soil Samples In North Of 

Nineveh Province 

 أ.م.د. مالك حسين خضر

 أ.م. هناء نافع عزيز 

 

9:45  – 10:00 

Characterization of GaAs 

nanoparticles by Laser Ablation 

dispersed in Acetone 

 أطياف صبحي الرواس .أ.م. د

 منى يوحنا صليوه  .أ.م

 فاتن محمد حمام  .م.م

 م.د نجيب منصور نوح 

10:00 –  10:15 

تحديد قيم التوتر السطحي لبعض السوائل 

 المستخدمة في عملية غسل االسنان

 ايناس غازي يونس .م

 اياد جياد جرجيس  .م.د

 منى يوحنى صليوا .ا.م

 ا.د عامر عبدالرحمن طاقه 

10:15 –  10:30 

المسامية المعتمدة على المركب المتوافق المواد 

 .في اعادة بناء وترميم العظام (PVP/HA) حيويا

 م.م. عبدالرحمن اسماعيل احمد 

 ا.م. إينا فيلوروفنا فاديفا

 ا. الكسندر سيرجيفيتش فومين
 

   )الكتروني(  الدراسات التربوية و النفسية ❖

 

ً  :3010– 9:30الجلسات الثانية )     uok-hpvr-https://meet.google.com/yfgرابط الجلسة     (           صباحا

 م.م احمد عزمي مصطفى  مقرر الجلسة:                                 م.د محمد علي عباسأ.رئيس الجلسة: 

 مناقشا  - احالم اديب داؤدا.م.د 

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت  

9:30  – 9:45 

مفهوم الذات لدى االطفال الكورد في المدراس  

 االساسية في مركز محافظة السليمانية 

 

 نزيرة صالح محمد 

 أ. د عمر ياسين مال ابراهيم 

 

9:45  – 10:00 
مستوى التفكير االيجابي لدى عينة من طلبة جامعة  

 جدارا في ظل جائحة كورونا 

صياح ابراهيم قاسم الشمالي  .ا.م.د  

 فاطمة يوسف النجار  .ا.م.د

10:00 –  10:15 
 اإلحباط لدى طلبة الثانويات اإلسالمية 

  

 ماهر سلمان مجيد  .م.م

 م.م ياسر عناد كاظم  

 طه حميد حريش الفهداوي .أ.م.د التربية وأثرها على واقع المجتمع العراقي عوائق  10:15-10:30
 

   )الكتروني(االدارة والمحاسبة محور  ❖

  uok-hpvr-https://meet.google.com/yfg(                صباحاً 00:11 –:3010الجلسات الثانية ) 

 مقرر الجلسة:  م.م احمد عزمي مصطفى                   رئيس الجلسة: م.د ربيع علي زكر           

 مناقشا -م.د جميلة حمران نامس 

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

10:30 –  10:45 

دور الموارد البشرية وانعكاسها على القطاع الفندقي 

بحث تطبيقي آلراء عينه من العاملين االداريين في عدد 

 من المنظمات الفندقية في بغداد   

 ميثم حميد ناصر  .م.د

 

10:45-11:00   

دور االبداع التقني في تحقيق جودة الخدمات الفندقية  

العاملين االداريين  في  دراسة تطبيقية آلراء عينة من 

 عدد من المنظمات الفندقية في محافظة اربيل. 

 حسن عودة غضاب  .م.د

 

https://meet.google.com/yfg-hpvr-uok
https://meet.google.com/yfg-hpvr-uok
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   )الكتروني( التاريخيةالدراسات محور  ❖

 

  uok-hpvr-https://meet.google.com/yfg(                    صباحا  45:11  –00:11الجلسات الثانية ) 

 مقرر الجلسة:  م.م احمد عزمي مصطفى                                  شذى فيصل رشورئيس الجلسة: أ.م.د 

 مناقشا -فاتن موفق فاضلمناقشا                                ا.م.د    – لبنى رياض عبدالمجيدا.م.د  

 
 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

11:00 –  11:15 
العالقات الدولية والمفاهيم الدبلوماسية عند اآلموريين 

 )بالد الرافدين أنموذجاً دراسة تمهيدية( 

 عماد طارق توفيق  .ا.م.د

 

 د. سامية حلمى حافظ م. الصراعات اإلثنية )نماذج من دول العالم الثالث(  11:30  – 11:15

 انتصار نصيف شاكر .أ.م .د ( و أثرها في توحيد االمة  (الزنكية–العالقات االيوبية   11:45  – 11:30
 

 

   )الكتروني(  العلوم الجغرافية و سبل تطبيقها ❖

 

 uok-hpvr-https://meet.google.com/yfg                    (             :1512  – 45:11الجلسات الثانية ) 

 مقرر الجلسة:  م.م احمد عزمي مصطفى                          م.د. بشير فرحان عطية رئيس الجلسة:

 مناقشا  -م.م اسعد مقداد  

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

11:45 –  12:00 

االحزمة الخضراء واثرها في المحافظة على جمالية  

 وبيئة مدينة سامراء 

 

 ا.د عبدالكريم رشيد عبداللطيف 

 م.د عبدالوهاب رشيد عبداللطيف 

 

 أ.م.د طه حميد حريش الفهداوي  عوائق التربية وأثرها على واقع المجتمع العراقي  12:15  – 12:00
 

   )الكتروني(  محور علوم الحاسبات والرياضيات ❖

 

   uok-hpvr-https://meet.google.com/yfg(                                   30:21  – 51:12الجلسات الثانية ) 

 م.م احمد عزمي مصطفى  مقرر الجلسة:         أ.م.د رياض مبارك عبدهللا                       رئيس الجلسة: 

 مناقشا  -م.د حكمت شريف  

 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

12:15 _12:30 

Numerical Solution For Stiff System of 

Ordinary Differential Equations by using 

Differential Transform Method 

 م.م وفاء عبد ابراهيم سليمان

 

12:30-12:45 Literature Review of Deep Learning 

Research. 

 ابراهيم احمد صالح  دا.م.

 اسماء هادي ذنونالست 

 عمر ابراهيم السيف  دم.
 

  

https://meet.google.com/yfg-hpvr-uok
https://meet.google.com/yfg-hpvr-uok
https://meet.google.com/yfg-hpvr-uok
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   )الكتروني(  اللغة العربية و ادابها قديما و حديثا ❖

 
 

    asd-uigg-https://meet.google.com/ueq          (              15:21 – :309)  الثانيةالجلسات 

 أ.م.د. فاتنة محمد حسين  مقرر الجلسة                        ياسخليل شكري هرئيس الجلسة: أ.د. 

  صباح ياسين م.م ظافر ادارة الجلسة الكترونيا:                                                                         

 

 
 الباحثون  عنوان البحث  التوقيت 

ن أفول المصطلح النحوي 9:45 –  9:30  م.د صفاء نصر هللا رّدام جاسم .مشاهُد م 

9:45  – 10:00 
المجموعة الشعرية ))مقاطع مطوقة(( للشاعر شوقي  

 عبد األمير بين تحوالت الزمان وثبوتية المكان  

 م.د أسماء يوسف ديان 

  

10:15 –  10:30 
تحقيقات نحوية آلراء سيبويه في كتاب شرح التسهيل  

 .البن مالك 

 م.م مهدي خزعل مغير شهاب

 

10:30 –  10:45 
ً نظرية السََّداد: الحال    السادة مسد الخبر أنموذجا

 

 نافع علوان بهلول  أ.د

 م.م زبيدة طارق إبراهيم 

 ا.د حسن عبد العليم عبد الجواد  الومضة في الشعر العربي المعاصر  11:00  – 10:45

11:00 –  11:15 
الرحلة العلمية في الجزائر )رحلة الخضر حسين 

 أنموذجا( 

 .د بوراس عبد الهاديم

 

11:15 –  11:30 

أوصاف نساء الجنة في نصوص التنزيل "دراسة  

 داللية" 

 

ا.د نافع علوان بهلول صالح 

 الجبوري

 مراد عبد حسن احمد 

11:30 –  11:45 

البعد التداولي لعود الضمير على غير مذكور عند  

 العيني في كتابه عمدة القاري

 

 أ.م.د عزت ابراهيم حماش 

 أ.م.د مهند مجيد برع 

 

 م.م عمر رعد اسعد مظاهر التشكيل البصي في المشهد القرآني  12:00  – 11:45

12:00 –  12:15 

التماسك النصي في أقوال اإلمام علي الهادي عليه 

 السالم 

 

 م.م خيري الدين علي الهادي

 أ.د خليل شكري هياس

 
 

https://meet.google.com/ueq-uigg-asd

