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للعلوم اإلجتماعیة  للدراسات المعاصرة الدولي الثالث برنامج المؤتمرالعلمي

 
iii. IULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE ÇAGDAŞ ARASTIRMALAR KONGRESİ 

PROGRAMI

2021یولیو 07اإلفتتاح یوم األربعاء الموافق 
 

الساعة العاشرة بتوقیت إسطنبول
 
  
 

Açılış 

07 Temmuz 2021  Çarşamba günü
saat 10:00'da 

https://veduboxsystem.zoom.us/j/97371948202?pwd=cnErRWtDRzdGQ2tPW
Wg0ZWc3TFR4QT09

Zoom Id :97371948202
Zoom Password :PASe6s
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افحة غسل األموال ة لم ل ام  اإلل صل  ة بنك ف مدير اإلدارة القانون
اإلسال السودان

مان ب سل دة الط د. أبوعب

ل نظام متعدد  شك ة  ال ة واش ة الصحة العالم لوماس د
COVID-19 عد ة  ة العالم مة الصح ز الحو األطراف لتع

غداد جامعة  ل نامق األوقا  سمة خل أ. م. 

kurum ve ülke
المؤسسة و الدولة

ارة احثة سالم اسعد محمد اغ ال

ة م الفلسطي ة والتعل وزارة ال
اجات الخاصة  تحس الخدمات المقدمة لألطفال ذوي االحت
ة: دراسة  ق ة األطفال  القدس ال دين من مركز رعا المستف

حالة

Katılımcı Adı 
اسم الباحث

اج د. روان وائل س

دي د البوسع د بن سع س بن ع د. خم

دا  د بن راشد ال احث سالم بن حم  ال

ة ت نا بن سالم السعد احثة رحمة ب ال

 I. Oturum  (الجلسة العلمیة األولى)
 11:30-13:00 

د. نائلة جریس حداد

ة  مدارس سلطنة عمان  اء أمور الطل ر أدوار مجالس أول تط
عة ة الرا  ضوء الثورة الصناع

م سلطنة عمان ة والتعل وزارة ال

ة  وي   المدارس الثان درجة ممارسة مهام  المرشد ال
ة والمجتمع من وجهة نظر  األ منطقة المثلث  وعالقته 

المعلم 
فلسط  ة  م اد مديرة أ

Oturum Başkanı
 رئیس الجلسة

س الحديثة لسد  ات التدر ج ات استخدام المعلم الس
ة والحد من الفاقد التعل داخل الخط  م الفجوات التعل

األخ  ظل جائحة كورونا

ة رمار م اد أ
الداخل الفلسطي  س حداد د. نائلة ج

  başlık
عنوان البحث 

  Çarşamba  األربعاء 07/07/2021
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س تونة تو جامعة ال

مان غازي ع الجبوري م. م.  إ

ال دات اإلغت العقل العر وتهد س تو كة الحا  احثة مل ال

ت عارف م. د. معن ثا

kurum ve ülke
المؤسسة و الدولة

م ة عالجه  ضوء القرآن ال ف اب القهري وك الر

  Çarşamba  األربعاء 07/07/2021

د. محمود فوزي عبدهللا الكبیسي

II. Oturum  (الجلسة العلمیة الثانیة)
 13:30-15:00 

د الجبوري اس محمد رش أ. م. د. ع

  başlık
عنوان البحث 

غداد جامعة 

Katılımcı Adı 
اسم الباحث

Oturum Başkanı
 رئیس الجلسة

ة  العراق  ل العوامل المؤثرة  االستدامة المال اس وتحل ق
للمدة 2019-1990

ة سي الجامعة العراق عة عند الروما الطب

ة   ل
د. مصط صّفوري

ب  د ال د. محمود فوزي ع

اتها  المجتمع العر  ت الرسالة ومتغ المعلم ب ثوا
ة أنموذجا ائ : المرحلة الثان اإل

فلسط 

ا جامعة االمام جعفر الصادق لي

Dr. Hatem AZBARGA

ا  أ. د. عارف محمد خلف الب

The Degree of Effectiveness of Distance Learning 
in Light of the Outbreak of the Corona virus from 
the Point of View of Students in Higher Education 

Institutions in Beersheba

ة التدخل العسكري ال  االزمة اللي

غذاد جامعة 

وروز
ً
جامعة ن

العراق

أ. م. د. غفران حاتم علوان    

يع ة ال د. ناد
ات ان  الّدوافع والّتحّد مقارنة األد

ة ّ ة منهج مقار
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اع التنظ  دارة ال ة وعالقتها ب داع ادة اإل درجة ممارسة الق
ة   س لدى رؤساء األقسام من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدر

جامعة واسط
جامعة واسط م رضوي أ. م. د. سعد نع

ة  ب التفك  ضوء نظ أسال اء الوجدا وعالقته  الذ
ج ن است

جامعة السلطان قابوس
ة  ات األمم المتحدة  تنم ة برنامج تدر قائم ع أول فاعل
ش  الع ة  محافظة مسقط  و معل الدراسات االجتماع

ك المش

اض األطفال  القدس  ات ر اد المستمر لم ر األ أثر التط
ة، من وجهة نظر  ة ال ات األداء  العمل ائها ع مست واح

اض األطفال دارة المؤسسات  ر ف ال و الم

فلسط 

ون ل المد مة إسماع د. ك

ف بن نا المعمري د. س

احثة حوراء العج  ال

  başlık
عنوان البحث 

kurum ve ülke
المؤسسة و الدولة

Katılımcı Adı 
اسم الباحث

ة ة الشمال الجامعة التقن ك مان  ز سل د الع أ. م. د. غازي ع

ج محمود م. رفيق ف

ب ل اله د. اخالص اسماع

ة مان ة التجارة – جامعة السل ل

قها  ف وتحق ال اة المنتج  خفض الت لفة دورة ح ة  تأث تقن
ات مة ال داف حو أل

ل" ة  ار د ل الحد ا كة رس إلنتاج اله "دراسة حالة  

غداد جامعة 
العراق

صل أحمد أ. م. د.  ف

مدير المركز الوط الفلسطي 
ة للسالمة والصحة المهن

د الرحمن الشعراوي م. نافذ محمد ع

ة  ظل  ز السالمة والصحة المهن ة  تع دور اإلدارة الجامع
جائحة كورونا

ةفلسط  ة لمعاي الجودة العالم درجة تطبيق الجامعات الفلسطي

جامعة المرقب
ا ي لي عة عمر الحض د. ر

ئة ودورە  استدامة الموارد  ثمار الصنا الصديق للب االس
ة مع اشارة لصناعة المصابيح  العراق االقتصاد

د العمري د الحم ل مصط ع أ. د. منا

م. م. مهند ع حس ع المنعم

غداد جامعة 

  Çarşamba  األربعاء 07/07/2021

د. أبوعبیدة الطیب سلیمان
Oturum Başkanı

 رئیس الجلسة
II. Oturum  (الجلسة العلمیة الثالثة )

 15:30-17:30 

5



قاوي احثة صفاء ال ال

د المغر  د. سع

ة ة واالجتماع اتها القانون ف وتأث جرائم ال
 للعار أنموذجا 

ً
القتل غسال

دي ى سلمان حس العب أ. م. د.  

ة  ة العصاب عاد الشخص أ الوسواس القهري وعالقته 
ة عند أفراد الطاقم الط  ظل جائحة كورونا ساط واالن

جامعة 08 ماي 1945
جامعة قالمة ة م ــــرة برا د. سم

ة  جامعة الحسن الثا - المحمد
المغرب

ة  المغرب ة االجتماع مؤسسات الرعا
ة  ة للنظام القانو لمؤسسات الرعا قراءة سوسيولوج

ة االجتماع

فلسط 
ر المعلم  بناء فضاءات  مة المؤسسات لتط درجة مسا

مستوى األداء التدر لدى  ة وعالقتها  تعلم تكنولوج
المعلم 

جامعة الجزائر1 اوي زوجة بوقادوم ح حة  ةد. صل ا الجزائ الوساطة  القضا

ا ع حقوقها  ة وتأث اس ة لمشاركة المرأة الس ة الجنائ الحما
ة سان اإل

  başlık
عنوان البحث 

kurum ve ülke
المؤسسة و الدولة

Katılımcı Adı 
اسم الباحث

د. سوسن قرا

ه ا غال د. ناد

ة  ادئ الدستور ە ع استقرار الم التطور الرق الهائل وتأث
ة د التقل

جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة- 
الجزائر

د. زعموش فوزة

Theory and Practice in English Language Testing
 Omdurman Islamic

University
Dr. Khalid Ahmed Hassan AHMED

 Perşambe  الخمیس 08/07/2021

أ. م. د.  بشرى سلمان حسین العبیدي

II. Oturum  (الجلسة العلمیة الرابعة )
 10:00-11:30 

Oturum Başkanı
 رئیس الجلسة

ة المصط الجامعة ل
العراق
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دة د. محمد الجرا

احث نا السنا  ال

جامعة نزوى

م ة والتعل وزارة ال
سلطنة عمان

Najlaa Hayyawi Abbar 
 General Education

Directorate of Babylon

Hussein Mezher Jasim
 General Education

Directorate of Maysan
ıraq 

ة  ة القانون جامعة ال ل
ةالعراق ة المعا ات العالم سان  ظل التحد حقوق اإل

غداد جامعة 

جامعة بومرداس- الجزائر ز د الع مة ع د. حك

 (ICPD/CPDI) ة ة  مواجهة مؤتمر األمم المتحدة للتنم األ
ان والس

اس نجم حمادي الدن  د. وفاء 

ا  د. صاحب جاسم حسن الب

رة. الجزائر جامعة الب ساوي د. فاطمة ع

ل العال المعا شك ة  ال ات الفلسف المقار

م  العا  ا  مؤسسات التعل م برامج الدراسات العل معاي تق

The distribution of power and dominance in 
George Bernard Shaw’s Saint Joan

عدە  س و اد د بن  د الحم وي التعل عند ع الفكر ال
الحضاري

س الجزائر تونة تو ال
دة فردي احثة سع ال

د. محمد الجرایدة   
Oturum Başkanı

 رئیس الجلسة
II. Oturum  (الجلسة العلمیة الخامسة )

 12:00-13:30 
  başlık

عنوان البحث 
kurum ve ülke
المؤسسة و الدولة

Katılımcı Adı 
اسم الباحث

 Perşambe  الخمیس 08/07/2021

سمو الذات لدى مدر  مهارات التواصل االجتما وعالقته 
ة المرحلة االعداد

ة العراق ن الجامعة المس اس زغ  اء  أ. د. لم
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II. Oturum  (الجلسة العلمیة الخامسة )
 14:00-15:30 

  başlık
عنوان البحث 

kurum ve ülke
المؤسسة و الدولة

Katılımcı Adı 
اسم الباحث

جامعة USIM سلطنة عمان ة ت سالم بن محمد الهاشم احثة أسماء ب ال

ة العامة  ة – المدي وزارة ال
غداد – الرصافة / 1 ة  ل

د 19 ة  ظل جائحة كورونا –كوف ون ة التلف نامج كة ال الش

ون العمو  : دراسة حالة قناة الجزائر/التلف جامعة الجزائر 3

د. نور الهدى بوزقاو

اف  حث واالس مركز ال
ون الجزائري للتلف

دره د. آمنة بن ع
شار  ون  ظل ان ة تحقيق السبق اإلعال  التلف ال إش

ات التواصل االجتما  ار الزائفة  ش األخ

عيوش د المنعم ال احث ع ال

د.  بنع زغبوش

Maroc Dr. Naji Hayat

ة ن الجامعة المس Muna Dalaf    

La négociation sémantique et traduction religieuse

A View into Multilingualism and Language 
Teaching

د  - دي محمد بن ع جامعة س
 فاس

 المغرب
ق لدى عينة من  تأث وسائل التواصل االجتما ع المرا

ذ السلك الثانوي التأ  تالم

د. زامل ل تمن

حث النو  احث العمان نحو استخدام ال ات ال إتجا
ة  سلطنة عمان ومدى المعرفة  سان (ال )  الدراسات اإل

واالستخدام

غداد ة –  د ة المشاتل   الس جغراف

 Perşambe  الخمیس 08/07/2021

د. نور الھدى بوزقاو
Oturum Başkanı

 رئیس الجلسة
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ن ْ تك ْ ة لمرو الِب البواعث االجرام
ا)

ً
ومهدداتها لألمن القو (فقًها قانون

د عمر أ. د. أحمد المر سع

د  ن ع د. محمد النذير ال
م والعلوم  جامعة القرآن ال
ة - جمهورة السودان اإلسالم

دولة اإلمارات  جامعة الوصل 
ة الع

 Perşambe  الخمیس 08/07/2021

أ. د. أحمد المرضي سعید عمر
Oturum Başkanı

 رئیس الجلسة
II. Oturum  (الجلسة العلمیة السادسة )

 16:00-17:30 
  başlık

عنوان البحث 
kurum ve ülke
المؤسسة و الدولة

Katılımcı Adı 
اسم الباحث

م. د. جمانة خالد محمد

د. عب فاضل

ب  القرار اإلداري ة لركن الس ة القضائ الرقا ة المصط الجامعة ل د. ع حس ع الخزع 

غداد جامعة 
العراق

ة م اللغة الع ة  تعل ون دور المنصات اإلل
رة أنموذجا- -منصة الج

ا:  د ة لصورة اإلسالم والمسلم  السوشل م م عــاد الق األ
ة م ة الق ة الحتم ة  ضوء نظ ل دراسة تحل

س  ال بونعامة خم جامعة الج
انة الجزائر مل اس صدو  احث  ال

ر البي  ض عن ال التع جامعة الجزائر 1 د. كراش ل

ة اب مة اإلر افحة الج ة  م ة الجزائ التج
جامعة الجزائر 1

الجزائر
وك حورة د. م

م  ساب مفا ا  ( GeoGebra5. v) ا ة برنامج جيوج فاعل
ة الصف الحادي ع  ندسة الفضاء لدى طل

ة  سلطنة ُعمان – وزارة ال
م والتعل

ارك المجر  ف بن م احث سالم بن س ال

ات  ذاء  قانون العق ة للقا من أفعال اإل ة الجزائ الحما
الجزائري

جامعة الجزائر1 دالرزاق د. إسمهان ع
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 Cuma  الجمعة 09/07/2021

أ. م. د. سھیلة عبد الزھرة الحجیمي    
Oturum Başkanı

 رئیس الجلسة
II. Oturum  (الجلسة العلمیة السابعة )

 10:00-11:30 
  başlık

عنوان البحث 
kurum ve ülke
المؤسسة و الدولة

Katılımcı Adı 
اسم الباحث

نا)  ة (أرسطو، ابن س د ة التقل منطق الجهة ب المقار
ة والمعا

جامعة الجزائر 02
 الجزائر

مينة نقري احثة  ال

د زدا  أ. د. ف

ة ة ال وي ودورە  العمل م ال التق
الجزائر

ب بوراح احثة  ز ال

ار  تاب مخت عيون الروضت  أخ ة ل الجوانب االقتصاد
ة ال شامة ة والصالح الدولت النور

ة جامعة ال
العراق د. سحر مهدي احمد النج 

ة م ة الّتعل الخطاب الحواري  الوضع جامعة الجزائر ــــــماوي لة حل احثة فض ال

ة والعمل التطو  ات االجتماع المشار
ة أنموذجا  الزواجات الجماع

م والعلوم  جامعة القرآن ال
من ة ــ  ال األسالم

اجب  د  م  بن عاشور بن عب د ال د. ع

ة ن   الجامعة المس

 العراق
ئة االقتصاد العرا  ي  ب ات رأس المال ال ل مؤ تحل

للمدة (2017-2004

ان المدفوعات  االقتصاد العرا  ف وأثرە ع م سعر ال
للمدة (٢٠٠٤-٢٠١٦)

ة ن الجامعة المس أ. م. د. عب محمد جاسم

ات لدى  عض المتغ اە وفرط الحركة وعالقتها ب نقص االن
اتة (من وجهة نظر االخصائي ) مدينة م أطفال التوحد  ا اتة ـ لي جامعة م د دى محمد محمد عب د. 

رة الحج  د الز لة ع أ. م. د. سه

ر جودت الهاش  أ. د.  نضال شا
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ة د الخدمة العموم ة وآفاق ترش ون اإلدارة اإلل
فة ة لط د. بوسحا

د. جادي فايزة

ارت جامعة ت

جامعة الجزائر 1

ناء محمد حس أحمد جواد التم  ل الرق  فقه اإلسال د.  التم
غداد العراق جامعة 

ف التوحد العالج النف الحر و اضطراب ط
ة د الرحمان م جامعة ع

الجزائر ش حورة ش احثة أ ال

ستان  ة ب االتحاد السوفي وأفغا اس العالقات الس

ستان 1979- 1989م نموذجا  حرب االتحاد السوفي ضد أفغا
سلطنة
عمان ة فة المغ ت سالم بن خل ة ب د. الغال

العراق
الء  ة محافظة ك ة ت  مدي

المقدسة

دراسة المستوى ال  كتب علم اللغة
د الواحد وا أنموذج كتاب(علم اللغة)للدكتور ع ع

Oturum Başkanı
 رئیس الجلسة

س  ال بونعامة خم جامعة الج
انة الجزائر ــــع القوىمل د: األسس وتوز ولي الجد النظام الجي

د. الغالیة بنت سالم بن خلیفة المغیریة

II. Oturum  (الجلسة العلمیة الثامنة )
 12:00-13:30 

  başlık
عنوان البحث 

kurum ve ülke
المؤسسة و الدولة

Katılımcı Adı 
اسم الباحث

ة والقانون  ات الدول حقوق الطفلة: دراسة مقارنة ب االتفاق
العرا 

غداد العراق جامعة 
ة ثامر محمود السماك د. 

ة  مالح د. نص

د. جمال  بن مرار

 Cuma  الجمعة 09/07/2021

ع  م مجدي عاجل ال م. سل

اء مهدي مظلوم الغزا  م. إ

م االبتدا األ  محافظة  ل جغرا لمدراس التعل تحل

الء للعام الدرا 2019 ـ 2020 م ك

الء ة  محافظة ك ة ال مدي
د الواحد رضا الناف  العراق م ع م. م. وس

احة   ر واقع الس امل االقتصادي العر وأثرە  تط الت
العراق

العراق احث رسول سالم مس غافل المال  ال

Le personnage maudit entre l'hallucination et le 
Stockholm syndrome dans Andromaque et 

Iphigénie   de Jean Racine

Al- Salam University 
College

Iraq
Baghdad

Zaid Khaldoon Abd Oun
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