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(الجلسة األولى)

I. OTURUM

أ .دُ .س مّية عيد الزعبوط
Prof. Dr. Sumaia ALZABOOT

(القاعة األولى)

SALON 1

رئيس الجلسة
Chairman|Oturum Başkanı

الثالثاء Salı 16/11/2021
11:30-13:00

د .بسمه عبد هللا ملص

أ .د .سهى حافظ مهدي

أ .م .د .سعيد احمد سعيد

جامعة بغداد  -العراق

الجامعة األردنية – األردن
درجة تحقيق معايير إدارة الجودة
الشاملة في /جامعة اإلمام عبد الرحمن
بن فيصل من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس

د .عواطف محمد عثمان عبد الحليم
صديق
جامعة الزعيم األزهري  -السودان

تأثير منهج تدريبي وفق عدد ضربات الذراعين
في تطوير بعض المتغيرات الكينماتيكية وإنجاز
سباحة  50متر حرة بأعمار ( )15-13سنة

دور القانون الجنائي في حماية
الخصوصية المعلوماتية

د .علي عبد النبي إبراهيم فرحان

د .علي أحمد عمران

الباحث خوام مانع محمد الجميلي

د .أماني مختار عوض هللا محمد

الجامعة األهلية  -البحرين

الجامعة األهلية  -البحرين

جامعة تكريت – العراق

جامعة الزعيم األزهري  -السودان

حجاجية النص الشعري الحديث
"حورية العاشق" لعلي عبدالله
خليفه أنموذًج ا

القيم اإلسالمية وتحديات العولمة ـــ
رؤية سوسيولوجية

خطاب المقدمات البنية والوظيفة:
دراسة في كتب التراث العربي

Rimar Congress
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استراتيجية إدارة الوقت وعالقتها
بالتحصيل الدراسي لدى طالب
جامعة الزعيم األزهري ،كلية التربية
أنموذجا

(الجلسة الثانية) II. OTURUM

(القاعة األولى)

د .روان وائل سياج

SALON 1

رئيس الجلسة
Chairman|Oturum Başkanı

الثالثاء Salı 16/11/2021
11:30-13:00

د .منى حسب الرسول حسن
عبد الحي
جامعة النيلين  -السودان

مبدأ الملوث الدافع وأثره في حماية
البيئة

د .بلقيس عبد الرحمن حامد فتوتة
جامعة النيلين  -السودان
الجهود الوطنية لمكافحة اإلرهاب -
جريمة تمويل االرهاب  -أنموذجًا

د .محمد غازي صبار

د .سحر كاظم نجم

د .روان وائل سياج
جامعة فلسطين األهلية
 -فلسطين

جامعة بغداد  -العراق
دور األسرة في الحث على إدمان وسائل
التواصل االجتماعي بعض األمهات أنموذجًا

قيادة الصفوف الجامعية من خالل
االنفعاالت :درجة امتالك األساتذة
الجامعيين للمهارات االنفعالية
واالجتماعية خالل تعاملهم مع الطلبة
في الجامعات الفلسطينية

أ .م .د .جوالن حسين علوان

د .نيفين كلبونة

د .أنور محمد أحمد أبوجناح

جامعة دياىل  -العراق

جامعة جرش  -األردن

جامعة بن وليد  -ليبيا

الخطاب الجمالي للفن الزخرفي:
الحضارة اإلسالمية أنموذجًا

البنوك اإلسالمية في األردن
وسياسات التمويل وأثرها على
النشاط االقتصادي
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حصانات وامتيازات المبعوث
الدبلوماسي

(الجلسة الثالثة) III. OTURUM

(القاعة األولى)

د .روان وائل سياج

SALON 1

رئيس الجلسة
Chairman|Oturum Başkanı

الثالثاء Salı 16/11/2021
11:30-13:00

د .محمد هاشم ماقورا

د .عبد هللا خلف الرقاد
الجامعة األلمانية األردنية
 -األردن

جامعة طرابلس  -ليبيا

الحماية الجنائية الدولية للبيئة
الطبيعية من اإلضرار بها أثناء
النزاعات المسلحة

أ .د .نصيف جاسم محمد

جامعة دياىل  -العراق

التصميم الكرافيكي في عصر التحول
الرقمي

الجامعة اإلسالمية  -لبنان

دور المجلس الدولي لحقوق اإلنسان في حماية
حقوق اإلنسان

أ .د .ماجدة حميد كمبش

جامعة بغداد  -العراق

د .ريما فضل هللا شهيب

م .م .نضال فاضل عباس
المديرية العامة لتربية
دياىل  -العراق

م .م .اسراء فاضل عباس

المديرية العامة لتربية
دياىل  -العراق

أثر تمرينات خاصة وفقا الستراتيجية التعلم المستند للدماغ في
تعلم بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة للطالبات
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أ .م .د .فؤاد احمد شالل السامرائي
جامعة بغداد  -العراق

النظام التصميمي واالستدالل الشكلي
في تصميم الشعارات

الباحثة سهير حسني حسين سمور

فلسطين
تكنولوجيا الواقع االفتراضي ، VR
لتجسيد المهارات الحياتية لذوي
اضطراب طيف التوحد ( دراسة
تحليلية)

IV. OTURUM

(الجلسة الرابعة)

(القاعة األولى)

د .روان وائل سياج

SALON 1

رئيس الجلسة
Chairman|Oturum Başkanı

الثالثاء Salı 16/11/2021
11:30-13:00

ABDUL RAZZAQ JABR
AL MAJIDI

University of Baghdad
Iraq

Rafia S. Fathi

Rehab S. Ramadhan

College of Physical Education and Sport
Science City of Baghdad - Iraq

A possible correlation between myostatin and testosterone aided
by genetic factors enhancing athletic performance and muscle
recovery

الباحثة لبنى رسالن محمد جباره

السلطة الوطنية
الفلسطينية  -فلسطين

الباحثة حنان صبحي محمد
صالح العملة

وزارة التربية والتعليم -
فلسطين

واقع استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس ذوي
اإلعاقة السمعية القابلة لتعلم من وجه نظر معلميهم
في محافظة نابلس/فلسطين

الباحثة خلود محمود محمد
الهودلي

أكاديمية روابي
اإلنجليزية  -فلسطين

الباحثة روال عبد الرحمن محمد
سعيد الخراز

وزارة التربية والتعليم  -فلسطين
اتجاهات مربيات رياض األطفال نحو دمج األطفال ذوي
اإلعاقة في الروضة في محافظة نابلس

الباحثة عبلة مصطفى حسن
إبراهيم

وزارة التربية والتعليم -
فلسطين

التحديات التي تواجه معلمي ومديري رياض األطفال
في دمج األطفال ذوي اإلعاقة في محافظة(رام الله
والبيرة) وسبل التغلب عليها
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الباحثة حنان صبحي محمد
صالح العملة

د .بوخروبة كلثوم
جامعة الجزائر1
بن يوسف بن خدة  -الجزائر

ِح ماية المراكز القانونية
لألفراد للحّد من تعّس ف
الّس لطة اإلدارية

I. OTURUM

(الجلسة األولى)

(القاعة األولى)

د .روان وائل سياج

SALON 1

رئيس الجلسة
Chairman|Oturum Başkanı

الثالثاء Salı 16/11/2021
11:30-13:00

الباحثة سوسن جمال محمد
قباجة

د .عبد هللا الزكي
جامعة شعيب الدكالي بالجديدة -
المغرب

علم الكالم الجديد في الفكر
الحداثي العربي:
حسن حنفي نموذجا

السلطة الوطنية
الفلسطينية  -فلسطين

د .ريما فضل هللا شهيب

الباحثة نداء سمير رحمن
وزارة التربية والتعليم -
فلسطين

لبنان

درجة امتالك معلمات رياض األطفال الحكومية لمهارات
التربية الصحية لألطفال من وجهة نظر المشرفين
ودرجة ممارسة األطفال لها من وجهة نظر أولياء
األمور

د .زبيدة أشهبون

أ .م .د .أماني حارث مالك

جامعة ابن طفيل  -المغرب

جامعة القادسية  -العراق

السيرة الذاتية المتخيلة في
رواية (سيرة بحجم الكف)
لمحمود عبد الوهاب

الهجرة و الجنوسة

ألية تعديل الدستور

جامعة بغداد  -العراق

التمرينات األوكسجينية وتاثيرها
عىل التوافق النفسي وبعض
المؤشرات الوظيفية وتركيز البيتا
اندورفين والمهارات االساسية
لالعبي فريق الكرخ بكرة السلة
للناشئين

د .أماني محمد ربيع

الباحث جمال اشطيبة

جامعة العلوم اإلسالمیة  -األردن

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
سايس  -المغرب

المشهد الدرامي في شعر
نزار قباني
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م .م .جوالن حسين

مقصد الشريعة اإلسالمية
في تحقيق السعادة
اإلنسانية

I. OTURUM

(الجلسة األولى)

(القاعة األولى)

د .روان وائل سياج

رئيس الجلسة
Chairman|Oturum Başkanı

الثالثاء Salı 16/11/2021
11:30-13:00

د .فتحي الطاهر محمد التريكي

د .نهلة حافظ جواد
أكاديمية ريمار  -العراق

أهمية الخصائص البيئية
والحيوية في تحديد االقاليم
الحضرية في العراق

جامعة مصراتة  -ليبيا

دور الحوكمة في مكافحة
الفساد اإلداري في األجهزة
الحكومية الليبية

د .خالد بن سليمان بن مهنا
الكندي

د .زاهر بن مرهون بن خصيف
الداودي

جامعة السلطان قابوس -
سلطنة عمان

جامعة السلطان قابوس -
سلطنة عمان

ُبَن ى الترميز في رواية "شهادة
من زمن الحرب" في ضوء
نظرية تشارلز ساندرس
بيرس

د .حنان الغوات

د .حمود بن محمد الرمحي

المركز الجهوي لمهن التربية
والتكوين فاس  -المغرب

جامعة السلطان قابوس -
سلطنة عمان

الهندسة
السيكوسوسيولوجية للجنون

نظرية تحليل الخطاب ودورها
في بيان المقاصد السياسية
خطاب حضرة صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد
طيب هللا ثراه في افتتاح
مجلس ُعمان أنموذجا

منطلقات أبي سعيد
السرافي( 284هـ  368 -هـ) في
جمع صفات أصوات العربية في
مختصرات لفظية في كتابه(شرح
كتاب سيبويه) :دالالت األلفاظ
وتأثيرات التطبيق

د .مكي حياة
جامعة زيان عاشور – الجلفة -
الجزائر

دور المتاحف في الحفاظ
عىل التراث األثري
متحف أحمد زبانة أنموذجا
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الباحث جمال اشطيبة
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
سايس  -المغرب

دور المتاحف في الحفاظ
عىل التراث األثري
متحف أحمد زبانة أنموذجا

SALON 1

I. OTURUM

(الجلسة األولى)

(القاعة األولى)

د .روان وائل سياج

رئيس الجلسة
Chairman|Oturum Başkanı

األربعاء Çarşamba 17/11/2021
11:30-13:00

الباحثة أم كلثوم صبيح محمد

Rana Abid Thyab
Tikrit University - Iraq

A Contrastive Analysis of
Relative Clause Grammar in
both Arabic and English

الباحثة سجى حازم محمود

الجامعة المستنصرية  -العراق

وزارة التربية المديرية العامة
للتربية في محافظة بابل  -العراق

مدة حضانة الصغير بين الحق والواجب
( دراسة في مقترح تعديل المادة  57من قانون
األحوال الشخصية العراقي )

التباين المكاني لإلصابات
والوفيات بكوفيد  19في
العراق لعام 2020

أ .م .د .نادية محمود فرحان
الكحلي

أ .م .د .دينا هاتف مكي

جامعة األنبار  -العراق

دبلوماسية جستنيان
االول(565-527م) إتجاه
الشعوب للحدود الشرقية
لالمبراطورية البيزنطية

م .م .قاسم عالم كاظم

Dr. Khalid Ahmed Hassan
Ahmed

أ .دُ .س مّية عيد الزعبوط
أكاديمية ريمار  -العراق

الرقمنة والعملية
التعليمية .....مقاربة
مفاهيمية

د .مبروك ليندة

جامعة بغداد  -العراق

Rimar Academy - Sudan

جامعة  20أوت  - 1955الجزائر

مشكلة بناء األمة في العراق في
ضوء التغيير السياسي بعد
2003

Facilitating English
Language Learning
Through Prior
Knowledge

المحاكمة عن بعد بين متطلبات
المحكمة اإللكترونية وضمانات
المحاكمة العادلة
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SALON 1

I. OTURUM

(الجلسة األولى)

(القاعة األولى)

د .روان وائل سياج

رئيس الجلسة
Chairman|Oturum Başkanı

األربعاء Çarşamba 17/11/2021
11:30-13:00

أ .د .عّزة عدنان أحمد عّزت
جامعة زاخو  -العراق

تأمالت في الداللة اللغوية
والموسيقى الصوتية
سورة النصر أنموذجا

د .إلهام صفرة
جامعة المدية – الجزائر

الدور اإلقليمي التركي (
رهانات الحاضر و رؤى
المستقبل)

د .محمد بن صالح بن محمد
العجمي
جامعة ُص ـحار – سلطنة
ُعمان

أ .نعيمة بنت سالم بن سعيد
الريسية

د .نائلة (نهيلة) جريس حداد

وزارة التربية
 -سلطنة ُعمان

األنماط القيادية لمديرات مدارس الحلقة األولى
بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان وعالقتها
بالرضا الوظيفي لمعلمات المجال األول

م .د .محمد محيسن عبد الرضا
الزرفي

م .د.فراق عبد العال مهلهل
الخيكاني

جامعة بابل  -العراق
دور التدقيق البيئي في تحقيق التنمية المستدامة
(بحث تطبيقي في مديرية بلدية الحلة  /العراق)
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أكاديمية ريمار  -فلسطين

دور اإلدارة المدرسية في
زيادة فعالية التكنولوجيا
المساندة لطالب ذوي
االحتياجات الخاصة

Kamilia soul
Paletine

The effect of combining
teaching games on
academic achievement

SALON 1

I. OTURUM

(الجلسة األولى)

(القاعة األولى)

د .روان وائل سياج

SALON 1

رئيس الجلسة
Chairman|Oturum Başkanı

األربعاء Çarşamba 17/11/2021
11:30-13:00

م  .د  .إنعام حمدان محمود
الرصافة األوىل  /قسم النشاط
الرياضي والمدرسي  -العراق

أساليب توظيف األعمال
التشكيلية في تصاميم أغلفة
الكتب وسبل تطويرها :لوحات
الرسم نموذجا

د .قايد سليمة
المدرسة العليا – الجزائر

التجربة الوجودية للدين عند
كيركغارد

د .نصيرةمالح

د .جمال بن مرار
جامعة الجياللي بونعامة
خميس مليانة –الجزائر

جامعة امحمد
بوقرةبومرداس  -الجزائر

المتغير الطاقوي في سياسات القوى اإلقليمية
والدولية :بين التنافس والهيمنة

DR. REEM MUHSEN
KHUDAER

 Nahrain UniversityIraq

Dr. Sajad Mahdi
Abbas

 Wasit UniversityIraq

Mustansiriyah
University - Iraq

Rimar Congress

جامعة الجياللي بونعامة
 -الجزائر

التواصل األسري وتقليل
مخاطر األلعاب اإللكترونية
لدى األبناء في فترة الحجر
الصحي (جائحة فيروس
كورونا) دراسة استطالعية

Thamer kadhim Al-abedi

The effect of using big data technology on the quality of auditing
sustainability reports

www.rimaracademy.com

د .سليمة قاصدي

الباحث رومـاني محمـد
الجزائر

العالقات االجتماعية ودورها
في نهضة األمم في فكر مالك
بن نبي

I. OTURUM

(الجلسة األولى)

(القاعة األولى)

د .روان وائل سياج

SALON 1

رئيس الجلسة
Chairman|Oturum Başkanı

األربعاء Çarşamba 17/11/2021
11:30-13:00

الباحث عبد الرحيم عرباوي
جامعة ابن طفيل  -المغرب

الماء والسياحة بالمجاالت
الواحية الصحراوية ،الواحات
المغربية أنموذجا

أ .د .توفيق عباس عبدعون
المسعودي
جامعة كربالء  -العراق

البحث العلمي بين الواقع
ومعايير النشر العالمي
الرصين

د .أمل عبدهللا الحرملية

د .حميد مسلم السعيدي

أ .م .د .محمد عبد الحمزة خوان

وزارة التربية والتعليم  -سلطنة عمان

جامعة الجياللي بونعامة
 -الجزائر

درجة توافر معايير البحث اإلجرائي لدى المعلمين
األوائل في مدارس التعليم األساسي في سلطنة
عمان

المتغيرات اإلقليمية وأثرها
عىل النظام السياسي في
دولة الكويت

د .حميد بن مسلم بن سعيد
السعيدي

خالد بن جمعة بن خميس الشيدي

وزارة التربية والتعليم  -سلطنة عمان

معوقات توظيف معلمي العلوم والرياضيات لمهارات
المستقبل بمدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من
وجهة المعلمين والمشرفين التربويين
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أ .م .د .نادية فاضل عباس فضلي
جامعة بغداد  -العراق

احتجاجات اكتوبر 2019في
العراق ودورها في اجراء
االنتخابات البرلمانية المبكرة

I. OTURUM

(الجلسة األولى)

(القاعة األولى)

د .روان وائل سياج

SALON 1

رئيس الجلسة
Chairman|Oturum Başkanı

األربعاء Çarşamba 17/11/2021
11:30-13:00

د .طبوش صبرينة

أ .إبراهيم بن عبدهللا الرمحي

د .حميد بن مسلم بن سعيد
السعيدي

جامعة قسنطينة  - 2عبد الحميد
مهري -الجزائر

وزارة التربية والتعليم  -سلطنة عمان

إدارة الجودة الشاملة في
المؤسسات التعليمية
مؤسسات التعليم الثانوي
نموذجا

مدى فاعلية التعليم عن بعد في تحقيق أهداف
فلسفة التعليم في مدارس التعليم األساسي
بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين األوائل

د .لقاء جمعه عبد الحسن الطائي
جامعة المستنصرية  -العراق

العالقات التركية – اإلمريكيه
في عهد رونالد ريغان –1981
1984

م.م .حسن جيجان صبار غضبان

جامعة االنبار  -العراق

م .م .عبد الجليل مولود
عبد الجليل ابراهيم

مديرية تربية االنبار -
العراق

الباحثة مي خميس محمد ضابت
الدوسري
قطر

عزوف الشبان القطرين من
الذكور عن مهنة التدريس
دراسة في تمثالت الطالب
القطرين في جامعة قطر لمهنة
التدريس بالمدارس االعدادية
والثانوية

أ .محمد مدهللا سلوم

جامعة االنبار  -العراق

تمرينات بتزايد المسافة وتناقصها المتبادلين بين ساحتي الملعب في
تطوير دقة االرسال بالتنس األرضي
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د .قويدر ميمونة
جامعة ابن خلدون تيارت
 -الجزائر

حماية األمومة في التشريع
الجزائري عىل ضوء المعايير
الدولية وفي ظل مستجدات
انتشار وباء كورونا (كوفيد )19

برنامج المؤتمر العلمي الدولي الرابع للدراسات المعاصرة في العلوم االجتماعية
IV. IULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE ÇAGDAŞ ARASTIRMALAR KONGRESİ
PROGRAMI

2021  أكتوبر16 اإلفتتاح يوم الثالثاء الموافق
الساعة العاشرة بتوقيت إسطنبول

AÇILIŞ
16 EKIM 2021 SALI GÜNÜ
SAAT 10:00'DA

HTTPS://VEDUBOXSYSTEM.ZOOM.US/J/95179853867?
PWD=NEKZEVRIA0U3UWXQCLDOZJG1OFA0UT09
ZOOM ID :95179853867
ZOOM PASSWORD :F4TZ9XX

الثالثاء SALI 16/11/2021
( I. OTURUMالجلسة العلمية األولى)
11:00-12:30

د .روان وائل سياج

اسم الباحث Katılımcı Adı -

kurum ve ülke
المؤسسة و الدولة

د .بسمه عبد هللا ملص

الجامعة األردنية –
المملكة الهاشمية االردنية

أ .د .سهى حافظ مهدي

رئيس الجلسة Oturum Başkanı -

عنوان البحث başlık -
درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في /جامعة
اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس

أ .م .د .سعيد احمد سعيد

العراق

تأثير منهج تدريبي وفق عدد ضربات الذراعين في تطوير
بعض المتغيرات الكينماتيكية وإنجاز سباحة  50متر حرة
بأعمار ( )15-13سنة

د .روان وائل سياج

الجامعة األهلية فلسطين

قيادة الصفوف الجامعية من خالل االنفعاالت :درجة
امتالك األساتذة الجامعيين للمهارات االنفعالية
واالجتماعية خالل تعاملهم مع الطلبة في الجامعات
الفلسطينية

د .علي عبد النبي إبراهيم
فرحان
د .علي أحمد عمران

الجامعة األهلية
مملكة البحرين

خطاب المقدمات البنية والوظيفة :دراسة في كتب
التراث العربي

الجامعة األهلية
مملكة البحرين

حجاجية النص الشعري الحديث
"حورية العاشق" لعلي عبدهللا خليفه أنموذًجا

الباحث خوام مانع محمد
الجميلي

جامعة تكريت – العراق

القيم اإلسالمية وتحديات العولمة ـ رؤية سوسيولوجية

د .أماني مختار عوض هللا
محمد

جامعة الزعيم األزهري
السودان

استراتيجية إدارة الوقتوعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى
طالب جامعة الزعيم األزهري ،كلية التربية أنموذجا

د .عواطف محمد عثمان عبد
الحليم صديق

جامعة الزعيم األزهري
السودان

دور القانون الجنائي فيحماية الخصوصية المعلوماتية

د .منى حسب الرسول حسن
عبد الحي

جامعة النيلين السودان

الجهود الوطنية لمكافحة اإلرهاب  -جريمة تمويل
االرهاب  -أنموذجا
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الثالثاء SALI 16/11/2021
( II. OTURUMالجلسة العلمية
الثانية)
15:00-16:30

د .روان وائل سياج

اسم الباحث Katılımcı Adı -

د .محمد غازي صبار

kurum ve ülke
المؤسسة و الدولة

رئيس الجلسة Oturum Başkanı -

عنوان البحث başlık -

جامعة بغداد
العراق

دور األسرة في الحث عىل إدمان وسائل التواصل
االجتماعي بعض األمهات أنموذجا

أ .م .د .جوالن حسين علوان

جامعة دياىل
العراق

الخطاب الجمالي للفن الزخرفي :الحضارة اإلسالمية
أنموذجا

د .نيفين كلبونة

جامعة جرش
األردن

البنوك اإلسالمية في األردن
وسياسات التمويل وأثرها عىل النشاط االقتصادي

د .أنور محمد أحمد أبوجناح

جامعة بن وليد
ليبيا

حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي

د .سحر كاظم نجم

د .محمد هاشم ماقورا

جامعة طرابلس
ليبيا

د .عبد هللا خلف الرقاد
د .ريما فضل هللا شهيب

الجامعة األلمانية األردنية  -األردن

الجامعة اإلسالمية  -لبنان

م .م .اسراء فاضل عباس

المديرية العامة لتربية دياىل

أ .د .ماجدة حميد كمبش

جامعة دياىل

م .م .نضال فاضل عباس

المديرية العامة لتربية دياىل

الحماية الجنائية الدولية للبيئة الطبيعية من اإلضرار بها
أثناء النزاعات المسلحة
التصميم الكرافيكي في عصر التحول الرقمي

أثر تمرينات خاصة وفقا الستراتيجية التعلم المستند
للدماغ في تعلم بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة
للطالبات
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