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تاريخ :06/11/2020                       

رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

تبدأ الجلسة الساعة العاشرة صباحًا 
تنتهي الساعة الحادية عشر ونصف

انعكاسات جائحة كورونا عىل األوضاع النفسية واالجتماعية
للعائلة الكوردية: دراسة ميدانية في أقليم كوردستان/ العراق  

جامعة السليمانية
 

أ. م. د. نيان نامق صابرالعراق
أ. م. د. نجاة محمد فرج

الوسائل االتصالية والتغير الثقافي لدى األجيال الجديدة: بحث انثربولوجي في
مدينة بغداد

الجامعة التقنية
الوسطى

 

العراق
د. زهرة عباس

هادي

التغيرات االجتماعية  ما بعد جائحة كورونا المستجد "كوقيد
"19

د. ليىل الالفى    
د. نجوى الغويىل

 

وحدة دعم وتمكين المراة  
بالمجلس الرئاسي  

 
 

ليبيا

أ. م. د. إسماعيل 
مخلف خضير

الجامعة العراقية
 

العراق قصة المسيح عيسى ابن مريم في تفسير األلوسي روح المعاني

القياس والتقويم في الخدمات اإللكترونية للمكتبات:  دراسة مقارنة
م. م.  عروبة حيدر
خضر الويسي

الجامعة
المستنصرية 

 

العراق 

أ. م. د. عصام
محمود

الجامعة العراقية
 

العراق
أهمية البحث العلمي في فلسفة الدراسات الدينية سورة

االسراء االية 12 أنموذجاً



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

 

تاريخ :06/11/2020                       

دور مديري المدارس الثانوية في منطقة المثلث داخل الخط األخضر من
الحد من ظاهرة العنف لدى الطلبة من وجهة نظر المعلمين

جامعة اليرموك
 

د. منى حسناألردن

A Pragmatic Analysis of Non- Detachable Implicature in Selected
English Fictional Discourse with Special References to TranslationDiyala  University Iraq

Assist. Prof. Ahmed Adel
NOURI 

Inst.  Zainab Saad
MOHAMMED

د. عاتكة فخري خير هللا اضطراب طيف التوحد اعاقة معقدة ومركبة - دراسة مفاهيمية ميدانية
رشيد االعظمي 

الجامعة التقنية الوسطى
 

العراق

د. لمياء حسين عليأدب الرسائل المترجمة وتقنية الوصف: رسائل (مارسيل بروست) أنموذجاً
جامعة بغداد

العراق 

األوقاف اإلسالمية وغير اإلسالمية ودورها في البناء الحضاري
أ.د. أحمد سامي
شوكت العزاوي

الجامعة العراقية
العراق

أ. م. د. عباس هاشمتأثير األزمات الصحية في العالقات الدولية:  فايروس كورونا أنموذجاً
عزيز    

أ. م. بسمة خليل نامق

العراقجامعة بغداد



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

 

تاريخ : 06/11/2020                       

د. محمود فوزي عبدهللا
الكبيسي   

    د. أحمد صفاء عبد
العزيز العاني

من نظرية العامل إىل نظرية الفاعل - قراءة جديدة في النحو العربي
الجامعة العراقية

جامعة األنبار
 

العراق

د. هناء محمود
إسماعيل الجنابي

مقولة شيخ العربية ابن جني (ت 329ه) في (حد اللغة) تراث
العراقالجامعة العراقيةنضج ولم يحترق   

األدوات النصية عند شعراء المهجر: رشيد أيوب أنموذجاً
أ. م. د. أمل محمد عبد

الكريم العبدهللا
جامعة البصرة

 
العراق

كيفية بناء حوار فّعال بين أفراد مجموعة مختلفة (فكرًيا,
ثقافًيا, دينًيا, قومًيا, جنسًيا ....)  وال يوجد بينهم حوار  

الباحثة مرفت
جبالي فلسطينالكلية االكاديمية أونو

وحدة دعم وتمكين المراةالمشاركة الدولية للمراة الليبية في المحافل الدولية
بالمجلس الرئاسي

حكومة الوفاق الوطنى

 ليبيا
د. ليىل الالفى    
د. نجوى الغويىل

ِة اْلَمْغِربِيَّة: دراسة ِة اْألََماِزيِغيَّ ْعِبيَّ َماِت اْلِحكَاَية الشَّ ِفي بَْعِض ُمَقوِّ

ِط اْلَمْركَِزيِّ األكاديمّية الجهوّية للّتربيةوصِفيَّة َتْحِليِليَّة لَِبْعِض ِحكَاَياِت اْألَْطَلِس اْلُمَتَوسِّ
والّتكوين بني مالل خنيفرة

                                                                                                           

د.  محمد أمحدوكالمغرب



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة
المؤسسة عنوان البحث

 

تاريخ : 06/11/2020                       
تبدأ الجلسة الساعة الثالثة 

تنتهي الساعة الخامسة والنصف

الباحثة مليـــــكة 
 حـــاجي  

قراءة خــــــــــــــــاصة ألوضاع األمة العربية
المدرسة اإلعدادية

النموذجية
 

تونس

التغيرات االجتماعية  ما بعد جائحة كورونا المستجد "كوقيد 19"
د. ليىل الالفى    
د. نجوى الغويىل

وحدة دعم وتمكين المراة
بالمجلس الرئاسي

حكومة الوفاق الوطنى
 ليبيا

تدريسية المفهوم: مقاربة لسانية معرفية
د. حسبية الطايفي

البرنوصي
المغربجامعة محمد الخامس

جامعة دياىل 
د. ماهر

مبدرعبدالكريم 
اثر وكالة األمن القومي في سياسة الواليات المتحدة

األميركية الداخلية ١٩٥٢- ١٩٦٣
العراق



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة
المؤسسة عنوان البحث

 

تاريخ : 06/11/2020                       
تبدأ الجلسة الساعة العاشرة 

تنتهي الساعة الحادية عشر والنصف

Doç. Dr. Sönmez
ABBASLI 

Azerbaycan Milli
Bilimler Akademisi
Folklor Enstitüsü

KARABAĞ FOLKLORUNDA DOĞUM AYİNLERİAzerbaycan

Bakı  Slavyan
Uiversiteti

Azərbaycan ədəbiyyatında müəllim obrazının bədii-estetik
funksiyası və fərqli modifikasiyalarda təqdimi

Azərbaycan 
Dos. Əsgərova

Sədaqət

Azerbaycan
Üniversitesi

Azerbaycan Könül
MEMMEDOVA

TÜRKİYE`DE SARI AŞIK ARAŞTIRMALARINA TOPLU BAKIŞ

ÖMER SEYFETTİN’İN “PEMBE İNCİLİ KAFTAN” ADLI
HİKÂYESİNDE GEÇEN ARAPÇA KELİMELER ÜZERİNE BİR

SÖZLÜK ÇALIŞMASI
Harran ÜniversityTürkiyeDr. Osman TÜRK

İsmet Özel'in Şiirlerinde  Dini Kavramlar
Harran 

 Üniversitesi
Ahmet kaya Türkiye

ANADİLİ ARAPÇA OLMAYANLARA KONUŞMA BECERİSİNİN
ÖĞRETİLMESİNE DAİR BİR BAKIŞ AÇISI

Dr. Öğr. Üyesi
Bekir Mehmetali

Kilis 7 Aralık
ÜniversitesiTürkiye



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة
المؤسسة عنوان البحث

تبدأ الجلسة الساعة الثانية عشر
تنتهي الساعة الواحدةوالنصف 

 

تاريخ : 6/11/2020                       

Hala Sultan Türbesi ve Umm Haram
Girne Amerikan

Üniversitesi
 KKTC  

Şentaç Arı

ER-TÖSTÜK MASALININ PSİKANALİTİK
KURAMA GÖRE İNCELENMESİ

Dinara Ashimova Rimar Academy
 
 

Qazaqstan

Prof.Dr.Bülent
Yorulmaz

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE
OSMANLI DÖNEMİ BAZI MEZARTAŞI YAZILARI VE ÖYKÜLERİ

Yeditpe
Üniversitesi

 

Türkiye

Suriyeli Mülteci Kadınların Sözlü Anlatılarında
Savaş, Göç ve Evlilik

Dr. Muazzez
Harunoğulları

Kilis 7 Aralık
Üniversitesi

 

Türkiye

AHKÂMIN DEĞİŞMESİ PROBLEMİ VE BİLİMSEL
YÖNTEM İHTİYACI

İsmet KALKAN
Türkiye

Adıyaman
Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf 
 KÖŞELİ

Kilis 7 Aralık
Üniversitesi

Türkiye Bahtinyen Kavramlar Işığında Vecdî el-Ahdal'ın Bilâd Bilâ
Semâ' Adlı Romanı



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

 

تاريخ : 06/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة الرابعة  
تنتهي الساعة الخامسة والنصف

The effects of stereotype content and contact
conditions for Middle Eastern and African students on

social distance

Şeydanur
TEZCAN ÖZER

Türkiye
karabük

Üniversitesi

Turgay GÖKGÖZ Xix. Yüzyilda Beyrut’ta Edebi Ve Kültürel ÇevreTürkiye
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
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القاعة اإللكترونية األوىل

تاريخ :07/11/2020                       

رئيس الجلسة 

العمل التطوعي في ظل جائحة كورونا في عدد من البلدان العربية: دراسة
وصفية

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

م. م. جاسم حسن
جاسم   

أ. د. حارث حازم أيوب
العراقجامعة الموصل

عالقة الحجر الصحي بالقلق ما بعد الصدمة  لدى األطفال من وجهة
نظر أولياء أمورهم

م. د. ضحى بدر
الالمي العراق

جامعة بعداد 

Corona and social inequalities in France
Djamel BENTRAR   
 Nacer BOUKROU  

Mans university Algeria

ابو بكر بلقايد تلمسانوباء كورونا والعلم  المغيب عند المسلمين (فقه السنن)
الباحث عبد الناصر

عبد الصمد
الجزائر

جامعة االزهر الشريفبعض السمات الشخصية لربة األسرة وعالقتها بالصمت الزواجي
 

أ . م. د. عبير عبده محمد مصر 
أ. م. د. الهام عبده محمد

دور صفحات الموتى في الفيس بوك: هل هي للتخليد ام للبكاء عىل
األطالل؟

د. هديل عارف إجميل وزارة التربية والتعليم
فلسطين  

تبدأ الجلسة الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت تركيا 
تنتهي الساعة الحادية عشر ونصف

 
أ. د. حارث حازم أيوب



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

د. دليلة بـــــدران   
الجزائر  د. وردة برويس

جامعة عمار ثليجي األغواط
جامعة  20 اوت 1955

سكيكدة
 

الطفل بين  ثقافة العولمة و سيكولوجية المرأة

د. كواتي فاطمة الزهراءالجزائرجامعة علي لونيسيأزمة الغذاء في العالم وتداعياتها قي ظل جائحة كورونا

القاعة اإللكترونية األوىل

تاريخ :07/11/2020                       
تبدأ الجلسة الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت تركيا

تنتهي الساعة الحادية عشر ونصف

 
أ. د. حارث حازم أيوب

نادي ذكرى واستراتيجيات التكفل ودمج االشخاص ذوي اإلعاقة في
المجتمع الليبي

الباحث حسن
محمد ابوكتيف  

جمعية ذكرى لرعاية
األطفال ذوي االحتياجات

الخاصة

ليبيا



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

سيناريوهات التعامل مع التعليم اإللكتروني في ظل أزمة كورونا
أ. د. كفاح يحيى صالح

العسكري  
أ. د. عمر مجيد عبد العاني

الجامعة العراقية
العراق 

واقع  التطبيق العملي لطلبة المرحلة الرابعة في كلية التربية
جامعة كربالء من وجهة نظر طلبة قسم اللغة العربي

العراقوزارة التربية العراقية 

م. سعد كاظم زغير
الشبالوي  

م. م. علي صاحب عباس

الوعي الصرفي المبكر وأثره عىل بناء الكفاية المعجمية لدى
المتعلمين:  دراسة لسانية عصبية

الباحث عبد اللطيف
عبايل

المغرب

التحديات المعاصرة التي تواجه التعليم عن بعد في منطقة النقب
من وجهة نظر المعلمين

الكلية االكاديمية
للتربية

 

فلسطين
د. مواهب القريناوي

واقع الّتعليم عن بُعد ومعوقاته في المدارس العربّية في لواء حيفا من وجهة نظر
المعلّمين

د. ازدهار جبارين وزارة التربية والتعليم
 

فلسطين

القاعة اإللكترونية األوىل

تاريخ :07/11/2020                       
تبدأ الجلسة الساعة الثانية عشر بتوقيت تركيا  

تنتهي الساعة الثانية والنصف

أ. د. كفاح يحيى صالح العسكري

الجزائر جامعة الجزائر3 دور ممارسة النشاط البدني الرياضي عىل  تحسين جودة الحياة لدى األستاذ
الجامعي -إسقاطات ميدانية

الباحثة أمير جميلة



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

DINAMICS OF LEARNING MOTIVATION IN ELEMENTARY
SCHOOL PUPILS OF ISRAEL (ARAB SECTOR)

د. أحالم دراوشة
د. ناديا غاليا

الوظائف التنفيذية في مرحلة الطفولة المبكرة - رافعة أساسية  لنماء  
شامل ومتزن ألطفال الروضة: مدارس المؤسسة المغربية للنهوض

بالتعليم األولي أنموذجاً

مديرية البحث و  الدراسات
بالمؤسسة المغربية

للنهوض بالتعليم األولي
 

الباحثة إحسان دحانالمغرب

أثر الكفايات العاطفية في اكتساب الكفايات االجتماعية خالل مرحلة
رياض األطفال

مديرية البحث و  الدراسات
بالمؤسسة المغربية

للنهوض بالتعليم األولي
 

المغرب
الباحثة سالم الكتاني

دور اللعب في تنمية الكفايات االجتماعية - العاطفية خالل مرحلة التعليم
ما قبل المدرسي

المؤسسة المغربية
للنهوض بالتعليم

األولي
 

الباحثة سمية الصوابي المغرب
الباحثة سالم الكتاني

العالقة التواصلية بين المربيات وأطفال التعليم األولي
خالل فترة الحجر الصحي (كوفيد 19)

المؤسسة المغربية
المغربللنهوض بالتعليم األولي

الباحثة فاطمة الزهراء 
منصف

الرقابة والمتابعة الوالدية عىل األلعاب اإللكترونية وأثر تلك األلعاب عىل
الجانب االنفعالي والسلوك العدواني لدى أطفال الروضة من وجهة نظر

أولياء األمور في مدينة القدس

جامعه محمد الخامس 
 

د. فراس توفيق
محمد أسمر

 
القاعة اإللكترونية األوىل

تاريخ : 07/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة الثانية عشر بتوقيت تركيا 
تنتهي الساعة الثانية والنصف

أ. د. كفاح يحيى صالح العسكري

فلسطين الكلية االكاديمية العربية

فلسطين



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

 
القاعة اإللكترونية األوىل

تاريخ : 07/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة الثانية عشر بتوقيت تركيا 
تنتهي الساعة الثانية والنصف

أ. د. كفاح يحيى صالح العسكري

المنهج الخفي ودوره في تعزيز الكفاءة األكاديمية واالجتماعية لدى
طلبة المرحلة االبتدائية داخل الخط األخضر في لواء الشمال

د. نائلة حدادفلسطينوزارة التربية والتعليم 

د. صبرينة رماش    
د. سمير نويري التدريس في ظل المقاربة بالكفاءات

جامعة  باجي مختار
جامعة  محمد الشريف

مساعدية 
 

الجزائر 

درجة ممارسة معلمي اللغة العربية لمهارات التفكير اإلبداعي وعالقتها بمهارات
التفكير العلمي لدى طلبتهم في الصف الثاني عشر في محافظة شمال الباطنة

التعليمية بسلطنة عمان

د. محمد بن صالح
العجمي  جامعة ُصـحار 

 
سلطنة عمان



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة
المؤسسة عنوان البحث

اقتصاديات الطاقة المتجددة
وأثرها عىل حماية البيئة والتنمية المستدامة

أ. م. د. سهير
ابراهيم حاجم كلية  مصطفى

الجامعة
 

العراق

السلطة التقديرية  للجنه العليا للصحة والسالمة الوطنية في العراق
وعالقة قراراتها بالحريات العامة

كلية  مصطفى
الجامعة

 

م. د. مهند قاسم
زغير العراق

األثار القانونية المترتبة عىل الحنث باليمين الدستورية في بعض
الدساتير المقارنة

أ. م. محمد عبد 
جري العراقجامعة القادسية

دور المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الألجئين في إعادة
توطين الألجئين 

م. د. محمد
قحطان فرحان

كلية  مصطفى
الجامعة

 

العراق

قضاء التحكيم الدولي ضمانة حمائية لحسم منازعات
االستثماراألجنبي: التشريع الجزائري أنموذجاً

جامعة لونيسي علي
 

الجزائر 
د. زالسي بشرى

المركز القانوني للمرأة في ظل أحكام قانون األسرة
الجزائري

د. راضية عيمور  الجزائرجامعة األغواط 

 
القاعة اإللكترونية األوىل

تاريخ : 07/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة الثالثة بتوقيت تركيا
تنتهي الساعة الخامسة والنصف

أ. م. د. سهير ابراهيم حاجم



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة
المؤسسة عنوان البحث

د. جميلة بن عليالحماية القانونية لحق اللجوء في القانون الدولي جامعة الجزائر 1
الجزائر  

جامعة الجزائر (1)العدالة التصالحية: نموذج جديد للعدالة الجزائية
د.  مليكة بهلول  الجزائر

الحق في الخصوصية في العصر الّرقمي بين النصوص القانونّية
والتحّديات التقنية

جامعة الجزائر1
 

د. بوعمرة أسياالجزائر

االستجابة القانونية للتحوالت السياسية واالجتماعية
من خالل فكرة الحق في التغيير

جامعة جدارا
 

د. عمران محافظةاألردن

أهمية االعتراف القانوني من وجهة نظر المهجرين قسرياً
ودوره في عمليات اتخاذ القرارات بعد الرحيل

جامعة غرناطة
 

د. باسم محموداسبانيا 

قصور الحماية الدولية لالجئي البيئي و تأثيرها
عىل تهديد األمن اإلنساني العالمي

د. زعموش فوزية جامعة االخوة منتوري
قسنطينة

 
 
 

الجزائر

 
القاعة اإللكترونية األوىل 

تاريخ : 07/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة الثالثة بتوقيت تركيا
تنتهي الساعة الخامسة والنصف

أ. م. د. سهير ابراهيم حاجم

د. سعاد سالم
محمد أبو سعد

جامعة طرابلس
 

ليبيا دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في تعزيز العمل االنساني (جائحة كورونا
أنموذجا)



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة
المؤسسة عنوان البحث

جامعة جياللي ليابسالمؤسسات الناشئة من منظور قانوني: دراسة مقارنة
 

د. كريمة كريمالجزائر

البناء القضائي المختص بقضايا اإلرهاب: الواقع والمأمول            
الباحث فوزي عبدالسالم

محمد الكيالني     
الباحث ابتسام حسن سالم

بن عيسى

للجامعات الليبية                                               
 

جامعة المرقب    
                                                                            

ليبيا 

د. قرقور حدةالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن التلوث البيئي في التشريع الجزائري جامعة محمد بوضياف  
 

الجزائر

التجربة التنموية في الهند: عوامل القوة وتحديات االستمرار
أ. م. د. نادية فاضل

عباس فضلي
جامعة بغداد

العراق 

أزمة الدولة وإعادة بناء الدولة: التكيف والتغير
جامعة الجياللي بونعامة

خميس مليانة 
 

الجزائر
د.  جمال  بن مرار    

  د. نصيرة  مالح  

القاعة اإللكترونية األوىل

تاريخ : 07/11/2020                       
تبدأ الجلسة الساعة الثالثة بتوقيت تركيا

تنتهي الساعة الخامسة والنصف

أ. م. د. سهير ابراهيم حاجم

د. حسين حياة   
د. بن ناصر فايزة الجزائرجامعة البليدة 2الحماية الدولية للبيئة الطبيعية من التلوث باإلشعاعات النووية

التاريخ النيابي المغربي 1963-2016 : دراسة في البنية وتطور
الممارسة الدستورية النيابية

جامعة محمد
الخامس بالرباط

الباحث بوسلهام عيساتالمغرب 



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة
المؤسسة عنوان البحث

إدراج الحوسبة الخاصة بالعلوم الشرعية ضمن مناهج الدراسات اإلسالمية
برنامج جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد العزيز أنموذجاً

الجامعة العراقية
 

م. د . رؤى علي رجبالعراق

االستعاذة في سورة الناس: دراسة صوتية
أ. د. َعّزة عدنان أحمد

 ِعّزت
جامعة زاخو

العراق  

مفهوم ثنائي الدنيا واآلخرة في القرآن الكريم: تحليل داللي
للمناقضات في السور المكية والمدنية

د. ربى ذنون يونس العراق وزارة التربية في دهوك

تطور التحليل المنطقي للغة عند فيتجانشتاين: من نظرية اللغة
المثالية إىل ألعاب اللغة

الباحثة يسمينة قادوم     
د. فريد زيداني 

جامعة الجزائر2
 

الجزائر  

القيم األخالقية في األديان السماوية: ذلك المشترك الغائب
الباحث عبد الرحيم

أبو أيوب   
جامعة سيدي محمد بن

المغربعبد هللا 

د. مرياح وليدالعلوم الدينية وقيم فلسفة الدين عند إيريك فرو جامعة باتنة
الجزائر  

 
القاعة اإللكترونية الثانية

تاريخ : 07/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة العاشرة بتوقيت تركيا
تنتهي الساعة الحادية عشر والنصف

أ. د. َعّزة عدنان أحمد ِعّزت



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة
المؤسسة عنوان البحث

العراق جامعة بغداد
 

التداولية  بين أمثال الكتاب المقدس والحديث النبوي
الشريف:أفعال الكالم األمرية أنموذج

الباحث براء خلف
حمادي

الباحثة فاطمة الزهراءدور علماء الدين في زمن األوبئة
ميزاني

الجزائر

تبدأ الجلسة الساعة العاشرة بتوقيت تركيا
 تنتهي الساعة الحادية عشر والنصف

الجلسة اإللكترونية الثانية

تاريخ : 07/11/2020                       

أ. د. َعّزة عدنان أحمد ِعّزت



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة
المؤسسة عنوان البحث

تلوث الهواء وأثره عىل التغيرات المناخية في العراق

أ. م. حدود محمد عبود
الطفيلي    

أ. م. عتاب يوسف كريم
اللهيبي    

جامعة بابل
 

أثر التغير المناخي عىل زراعة وإنتاج محصول القمح
في محافظة المثنى

م. د. ماهر حمود
كاظم الجبوري

مديرية تربية بغداد
الكرخ الثانية 

 

العراق

العراق

مساهمة السكن الريفي في تحقيق التنمية المستدامة في ناحية الشنافية
في جمهورية العراق وبلدية األخضرية  في الجمهورية الجزائرية :  دراسة مقارنة

جامعة المثنى
جامعة هواري بومدين
للعلوم والتكنولوجيا

 

العراق

الجزائر

أ. م. د. هاتف لفته
الجبوري  

الباحثة نوال بلعباس

االندماج االجتماعي لليد العاملة الوافدة عىل مدينة الدوحة
جامعة سيدي

محمد بن عبد هللا
 

الباحث جواد ناشطالمغرب 

تخطيط المساحات الخضراء للمدن الفلسطينية في ظل غياب الصورة
الجمالية عن مشهد المدينة

جامعة محمد
الخامس بالرباط

الباحث نصر عبد
هللا محمد مفلح

المغرب

مؤشرات قياس استدامة تسيير النفايات في الجزائر بين الواقع
والمأمول: أداء الوكالة الوطنية للنفايات أنموذجاً

جامعة الجزائر3
الجزائر  

الباحثة سعيدي
نبيهة

المدن الخضراء بين التهيئة العمرانية و التخطيط الحضري
: حالة مدينة مراكش

مراكش
 

د. نرجيس الغواتالمغرب 

تبدأ الجلسة الساعة الثانية عشر بتوقيت تركيا
تنتهي الساعة الثانية  

القاعة اإللكترونية الثانية

تاريخ : 07/11/2020                       

أ. م. د. هاتف لفته الجبوري  



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

 

د. سحر مهدي أحمدالحياة االجتماعية للمماليك البحرية في بالد الشام ( 648 / 784 هـ) جامعة البصرة
العراق 

جامعة ابن زهر أكاديرالعالقات المغربية العثمانية: من الصدام إىل التعاطف اإلسالمي
المغرب  

الباحث رشيد أزلف     
الباحث عبد هللا أوباري

أ. م. د. هاتف لفته الجبوري  

تبدأ الجلسة الساعة الثانية عشر بتوقيت تركيا
تنتهي الساعة الثانية  

القاعة اإللكترونية الثانية

تاريخ : 07/11/2020                       



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

تطور الصورة العقلية نحو هللا (تعاىل) لدى األطفال والمراهقين
الجامعة العراقية

 
العراق

أ. م. د وليد قحطان
محمود

التعليم عن بعد في زمن الكوفيد 19 و انعكاساته عىل الصحة النفسية
ألساتذة التعليم العالي

د. دحماني مامة  
د. دحماني مريم                    جامعة احمد دراية 

جامعة ابي بكر بلقايد
الجزائر 

أنموذج "الفعل التعاوني" في الفلسفة المعاصرة: من دعوى استقاللية
التفلسف إىل دعوى اشتراك التفكير

جامعة شعيب الدكالي
د.  محمد البوبكري  المغرب 

The Influence of Emotion on Cognitive Processes in Learning
Context

Sidi Mohamed Ben 
 Abdellah University

 
 

MoroccoYOUSSEF ABBOU

Optimism as a mediator variable of the relationship between
Social support and Happiness in Chronic Renal FailureAssiut University

 
EgyptDr. Huda Shaaban

Hassan AHMED

أكاديمية ريمار واقع الصالبة النفسية لدى طلبة الثانوية العامة باألردن
أ. د. ُسمّية عيد الزعبوطاألردن 

 
القاعة اإللكترونية الثانية

تاريخ : 07/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة الثانية بتوقيت تركيا 
تنتهي الساعة الثالثة والنصف

أ. د. ُسمّية عيد الزعبوط



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

الخصائص السيكومترية لمقياس يونج إلدمان االنترنت IAT عىل عينة من طلبة
طرابلس جامعة

جامعة طرابلس
 

د. ذهيبة سالم قريفةليبيا

الصحة النفسية لدى طاقم العمل الطبي في ظل انتشار وباء كورونا

جامعة محمد الخامس 
الرباط

عين شمس
القاهرة

 

فلسطين
الباحث جعفر محمد عارف

جرادات   
 الباحثة فوقية محمد عارف

جرادات

القاعة  اإللكترونية الثانية

تاريخ : 07/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة الثانية بتوقيت تركيا 
تنتهي الساعة الثالثة والنصف

أ. د. ُسمّية عيد الزعبوط

التطهير العقلي في عروض مسرح الطفل
د. ايمان عبد الستار
عطا هللا الكبيسي

جامعة تكريت
 

العراق

العمل التطوعي كنسق اجتماعي وضرورة التأطير التنظيمي
الباحثة خديجه بورني       

  د. محمد قمانة  
جامعة غرداية 

 الجزائر 



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

د. خالف إبتسامالخطاب الترجمي و تكنولوجيات التواصل الحديثة الجزائرجامعة البليدة

د. فلة مكيريالصحافة الرقمية، الشكل و المضمون الجزائرجامعة الجزائر3

Freedom of expression over social media: The case of MoroccoIbn Zohr UniversityMoroccoNMIRACH Hajar

دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعى األمني لقضايا  السياحة 
 في الشرق األوسط: دراسة تطبيقية عىل التحدي األمني لقضية السياحة

في الشرق االوسط (الفيس بوك)
د.  حليمه الحبيب أدم

عمر
جامعة الملك عبد العزيز

 
السعودية 

جامعة سیدي محمد بن المغربالتضلیل في الخطاب اإلعالمي وتأثیره عىل الثقافة والهویة
د. محمد بوزكـــريعبد اهللا

Verifying News During the Coronavirus Outbreak
Fact-Checking JournalismChaimae Boulifa Morocco

العالقات العامة وإدارة األزمات الصحية: المستشفيات الجزائرية
خالل أزمة كوفييد 19 أنموذجاً

جامعة الجزائر 03                                     
الجزائر

د. نصيرة صبيات 
د. نورة بن بوزيد

 
القاعة اإللكترونية الثانية

تاريخ : 07/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة الرابعة بتوقيت تركيا  
تنتهي الساعة الخامسة والنصف

د. نورة بن بوزيد



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

 

قصدية استعارة الضمير في النحو العربي
العراقمديرية تربية بابل 

م. مهند ناصر حسين
 البيرماني

 
ترجمة األدب العربي إىل اللغة العبرية ... أسباب ودوافع

األلفاظ االجتماعّية في رواية رقص السناجب
:العالقات اإلنسانّية أنموذجاً

أ. م. بيداء عباس علي جامعة بغداد
العراق 

م. م. آس عقيل كاظم
الموسوي  

الباحثة حنان فاضل جبير

مديرية تربية المثنى
 

البعد التداولي في ترجمة االستعارة في شعر جيل 27 اإلسباني
الباحثة تينهينان أيت

حدة       
أ. د. فالق عريوات مريم

الجزائر جامعة الجزائر 2

الترجمة التواصلية والعولمة
د. لطيفة ألحيان

األكاديمية الجهوية
لمهن التربية والتكوين

 
 

المغرب 

العراق

سلطة األخر في رواية النخاس '' صالح الدين بوجاة"
الجزائر -2- ابو القاسم

الجزائر سعد هللا
الباحثة بوشايب
أسماء علجية

 
القاعة اإللكترونية الثالثة

تاريخ : 07/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة العاشرة بتوقيت تركيا
تنتهي الساعة الثانية 

أ. د. محمود فوزي عبدالله الكبيسي



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

 

أسلوب الترجمة السبعينية بين العهد القديم والعهد الجديد
جامعة بغداد

 
د. هديل سلوانالعراق

السعدون

الجنس بين تشظي الهوية واستمرار النسق
النساء اإليزيديات إنموذجاً ( دراسة في ضوء النقد الثقافي

م. م. هند كامل خضير مديرية تربية ذي قار
 

العراق

أ. م. د. رجاء عبد الرحيمالدرس الصرفّي في الورش األلكترونية التي أقيمت في ظل جائحة كورونا
خاشع الراوّي

المديرية العامة لتربية
بغداد

الكرخ الثانية
 

العراق

أثُر السياق االجتماعّي في َفهِم النُّصوِص األدبّية وتفسيِرها التوقيعاِت
أنموذجاً

جامعة سامراء
الوقف السنّي

 

أ. د. كمال أحمدالعراق
حسين            

  م. م. ياسر عناد كاظم

م. د. زينة اياد قاسمتأثير اللغة العربية في لغة الجيش األسرائيلي العراقجامعة بغداد

Iraqi EFL College Instructors’ Awareness of Some of the
Problems of Applied LinguisticsMuna Dalaf

AL- Mustansiryiah
University

 iraq

 
القاعة اإللكترونية الثالثة

تاريخ : 07/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة العاشرة بتوقيت تركيا
تنتهي الساعة الثانية 

أ. د. محمود فوزي عبدالله الكبيسي



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

 

تدريـس ظاهرتي"الصفـة والحـال
   باستثمار نتائج الدرس اللساني

جامعة محمد الخامس
 بالرباط

الباحثة حفيضةالمغرب
 العمريني

المعجم المدرسّي لتعليِم اللغة العربّية للناطقين بغيرها في المراحل
األساسّية بمالي

جامعة اآلداب والعلوم
اإلنسانّية

 

جمهورية مالي
د. عبدهللا درامي

جامعة قطرسورة الشورى دراسة بالغية تحليلية
 

د. فاطمة سعد النعيميقطر 

د. حميدة محمد فرج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بين النظرية والتطبيق
فرج

ليبيا

Pratique langagière et développement de la compétence
plurilingue en  classe de fle

Lamia ALI GUECHI   
  Bouba SAADANI Université alger2

.                     Algérie  

 
القاعة اإللكترونية الثالثة 

تاريخ : 07/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة العاشرة بتوقيت تركيا 
تنتهي الساعة الثانية 

أ. د. محمود فوزي عبدالله الكبيسي

فضاءات التقانة واإلعجاز اللّغوي الّرقمي في القرآن الكريم -دالالت
الّنسق الّرقمي في لغة الفرقان

جامعة عبد الرحمان
ميرة

 

الجزائر
د. زاكية مهنه



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

 

الترميز عند النساخ وكيفية التعامل معه

د. محمود فوزي عبدهللا
الكبيسي   

    الباحث باسيدي عبدالكريم
بن أحمد الجزائري

الجامعة العراقية
مدرسة عقبة بن نافع

 
العراق

 
القاعة اإللكترونية الثالثة 

تاريخ : 07/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة العاشرة بتوقيت تركيا 
تنتهي الساعة الثانية 

أ. د. محمود فوزي عبدالله الكبيسي

Using Collaborative Writing Technique to Promote EFL
Learners’ Narrative Writing Skills

Mustansiriyah
University

 

IraqInstr. Angham Talib
Saleh J

تقنيات السرد في قصة حي بن يقظان البن طفيل

جامعة بغداد
 

كلية أصول الدين
الجامعة االهلية

 

العراق
أ. م. د. محمد صائب

خضير       
 م. د. سرى أحمد صالح

Mohamed Khider
University

 
 Algeria

Students’ Perceptions towards Online Assessment in Higher
Education.  Case Study of the Department of Foreign Languages,

English Division at Biskra University
Dr. SALHI Ahlem 

Dr. Ouhennou 
Ibrahim

La faculté des
sciences 

de l’éducation

morocco L’Humanisme dans l’oeuvre d’Edgar Morin

جماليـــــة التنـــاص في الروايـــــة النسويــــــة العربية"نساء
الباحثة ربيعة حليتيم في الجحيم" لعائشة بنور أنموذجاً الجزائرجامعة محمد خيضر

Dr. Khalid Ahmed
Hassan AHMED

Omdurman Islamic
UniversitySudan Semantic and Structural Perspectives of Morphological

Reduction and Increase



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

 

استخدام منهجيةDMAIC في تشخيص مدي تطبيق بعض معايير
الجامعة التقنية الوسطىاالعتماد المؤسسي : جامعة  عراقية أنموذجاً

أ. د. عبد الرضا شفيق
البصري

الباحثة سالي طه علي
سعيد السعيدي    

العراق

أ. م. د. منال حسين لفتهتأثير االبالغ المتكامل في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية  
صالح السلماني

الجامعة العراقية 
  العراق  

دور الحوكمة البيئية في تدعيم الصورة الذهنية للمؤسسة: دراسة ميدانية
عىل عينة من مستخدمي منتجات مؤسسة كوندور بمدينة آفلو (الجزائر)

الباحثة فاطنة قورين         
 د. خديجة قورين

المركز الجامعي آفلو 
جامعة عمار ثليجي

األغواط
 

الجزائر

التمويل األصغر االسالمي للمزارعين في باكستان: دراسة تجربة آلية سلم
المبتكرة لمؤسسة واصل

د. إيمان بوقرة   
 جامعة غرداية   د. فاطمة بلخير

 
الجزائر 

مكانة النوع االجتماعي ومشاركته االقتصادية  في ضوء
نتائج المسح الوطني الجزائري حول التشغيل لعام 2016

أ. د. شريف أسيا   
الباحث حطاب مهدي

المدرسة الوطنية العليا
لإلحصاء واالقتصاد

التطبيقي
 

الجزائر

د . بدر الزمان خمقان
   أ. فيروز محبوب

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
جامعة قسنطينة2عبد الحميد

مهري
 

الجزائر 
المعياريـــــة في إدارة البيــــانات الوصـــفية للوثائق اإللكترونية في

ISO23081 -1-2006 المؤسسات عىل ضوء معيار

 
القاعة اإللكترونية الرابعة

تاريخ : 07/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة العاشرة بتوقيت تركيا 
تنتهي الساعة الواحدة 

أ. د. شريف أسيا   



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

 

التأمين التكافلي البنكي: مدخل للتسويق البنكي للتأمين التكافلي
دراسة حالة مجموعة من البنوك اإلسالمية

جامعة محمد خيضر
بسكرة 

 

د. فلة عاشورالجزائر

واقع استخدام تكاليف الرحالت الجوية في تسعير التذاكر
: دراسة تطبيقية في شركة الُبراق للنقل الجوي

كلية العلوم اإلدارية
والمالية التطبيقية
األكاديمية الليبية 

د. فيروز عبد الرحيم
النعاس    

الباحث محمد قيس
عادل القنبري

ليبيا

التسويق اإللكتروني وانعكاساته عىل رأس المال البشري في زمن الكورونا

الباحثة رهام ارشيد
نصير     

 الباحث أحمد نادر
العقيلي

األردن

ISO15489  معيار إدارة الوثائق ومعايير نظم إدار ة الوثائق في ظل
البيئة اإللكترونية:عالقة اختالف أم ائتالف؟؟

جامعة وهران1 احمد بن بلة
جامعة قسنطينة2عبد

الحميد مهري
 

الجزائر 
أ. مريم حمزة رزيقات  

   أ. فيروز محبوب

الباحث أوالدحسينيمتطلبات البنية التحتية لتطبيق معايير إدارة الوثائق األرشيفية
يوسف  

الباحث شيروف خالد  

جامعة قسنطينة 2 عبد
الحميد مهري

 
الجزائر

أثر الحوافز العمومية في تحسين مستويات االستثمار في الطاقات المتجددة:
دراسة حالة الجزائر

جامعة باتنة1   
الجزائر 

د. رابح بحشاشي    
د. فؤاد بوفطيمة

تبدأ الجلسة الساعة العاشرة بتوقيت تركيا 
تنتهي الساعة الواحدة 

أ. د. شريف أسيا   

 
القاعة اإللكترونية الرابعة

تاريخ : 07/11/2020                       

اإلتصال المسؤول و تعزيز التنمية المستدامة: أدواره، وسائله ورهاناته
جامعة محمد الشريف

مساعدية سوق 
الجزائر

أ. معتز عتــــــــيــــق  
أ. د. أمال نواري



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

 

EFL College students’ use of code switching as assessed by
their instructors

Al-Mustansiryah
University

 

iraqHabar H. Jassim

ضمان الجودة في الجامعة الجزائرية مقارنة  بالتجارب العربية والعالمية الناجحة
جامعة قسنطينة 2 

  
د. طبوش صبرينة الجزائر 

جامعة سيدي محمد بندور منهج الدراسة المصطلحية في تطوير البحث العلمي
عبد هللا

 

د. حورية بوايكادرالمغرب 

الباحث  أحمد الزدجاليسلطنة عمانوزارة التربية والتعليم الفجوة الرقمية لدى طالب الماجستير بجامعة نزوى وإنعكاساتها التربوية

واقع تطبيق مؤشرات جودة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية : كلية
اآلداب، جامعة طرابلس أنموذجاً

جامعة المرقب 
د. فائزة سالم فرج قريفةليبيا  

درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة لمعيار البحث العلمي في كلية علوم التربية
البدنية والرياضة بجامعة الزاوية

إدارة التخطيط
واالستراتيجيات
جامعة الزاوية

 

ليبيا
د. هشام القمودي

الحافي  
د. عبدالقادر البصباص

 
القاعة  اإللكترونية الرابعة

تاريخ : 07/11/2020                       

تبدأ الجلسة الساعة الواحدة والنصف بتوقيت تركيا 
تنتهي الساعة الثالثة

د. طبوش صبرينة

د. خوادجية سميحة حنان التعليم اإللكتروني وحقوق األستاذ الباحث
جامعة االخوة منتوري

 قسنطينة 
الجزائر 



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة
المؤسسة عنوان البحث

 

تاريخ : 08/11/2020                       
تبدأ الجلسة الساعة العاشرة 

تنتهي الساعة الواحدة 

Doç. Dr. Sönmez
ABBASLI 

Azerbaycan Milli
Bilimler Akademisi
Folklor Enstitüsü

KARABAĞ FOLKLORUNDA DOĞUM AYİNLERİAzerbaycan

Bakı  Slavyan
Uiversiteti

Azərbaycan ədəbiyyatında müəllim obrazının bədii-estetik
funksiyası və fərqli modifikasiyalarda təqdimi

Azərbaycan 
Dos. Əsgərova

Sədaqət

Azerbaycan
Üniversitesi

Azerbaycan Könül
MEMMEDOVA

TÜRKİYE`DE SARI AŞIK ARAŞTIRMALARINA TOPLU BAKIŞ

ÖMER SEYFETTİN’İN “PEMBE İNCİLİ KAFTAN” ADLI
HİKÂYESİNDE GEÇEN ARAPÇA KELİMELER ÜZERİNE BİR

SÖZLÜK ÇALIŞMASI
Harran ÜniversityTürkiyeDr. Osman TÜRK

İsmet Özel'in Şiirlerinde  Dini Kavramlar
Harran 

 Üniversitesi
Ahmet kaya Türkiye

ANADİLİ ARAPÇA OLMAYANLARA KONUŞMA BECERİSİNİN
ÖĞRETİLMESİNE DAİR BİR BAKIŞ AÇISI

Dr. Öğr. Üyesi
Bekir Mehmetali

Kilis 7 Aralık
ÜniversitesiTürkiye

Dr. Osman TÜRK
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اسم الباحث الدولة
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تاريخ : 08/11/2020                       

Hala Sultan Türbesi ve Umm Haram
Girne Amerikan

Üniversitesi
 KKTC  

Şentaç Arı

ER-TÖSTÜK MASALININ PSİKANALİTİK
KURAMA GÖRE İNCELENMESİ

Dinara Ashimova Rimar Academy
 
 

Qazaqstan

Prof.Dr.Bülent
Yorulmaz

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE
OSMANLI DÖNEMİ BAZI MEZARTAŞI YAZILARI VE ÖYKÜLERİ

Yeditpe
Üniversitesi

 

Türkiye

Suriyeli Mülteci Kadınların Sözlü Anlatılarında
Savaş, Göç ve Evlilik

Dr. Muazzez
Harunoğulları

Kilis 7 Aralık
Üniversitesi

 

Türkiye

AHKÂMIN DEĞİŞMESİ PROBLEMİ VE BİLİMSEL
YÖNTEM İHTİYACI

İsmet KALKAN
Türkiye

Adıyaman
Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf 
 KÖŞELİ

Kilis 7 Aralık
Üniversitesi

Türkiye Bahtinyen Kavramlar Işığında Vecdî el-Ahdal'ın Bilâd Bilâ
Semâ' Adlı Romanı

تبدأ الجلسة الساعة العاشرة 
تنتهي الساعة الواحدة 

Dr. Osman TÜRK



رئيس الجلسة 

اسم الباحث الدولة المؤسسة عنوان البحث

 

تاريخ : 08/11/2020                       

The effects of stereotype content and contact
conditions for Middle Eastern and African students on

social distance

Şeydanur
TEZCAN ÖZER

Türkiye
karabük

Üniversitesi

Turgay GÖKGÖZ Xix. Yüzyilda Beyrut’ta Edebi Ve Kültürel ÇevreTürkiye
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi

تبدأ الجلسة الساعة العاشرة 
تنتهي الساعة الواحدة 

Dr. Osman TÜRK


