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 Salı  70/70/0702الثالثاء 

 

 د. الزروق عبد الحميد علي

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

I. Oturum  (الأولى)الجلسة العلمية 

 11:30-13:00 

  başlık 

 عنوان البحث

kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

 Katılımcı Adı  

 اسم الباحث

دور النمذجة الرياضية في تحسين جودة 
بميناء المنطقة الحرة مصراتة:  الخدمات

 )نظرية صفوف االنتظار أنموذجاً(

 المنطقة الحرة بمصراتة
 ليبيا – 

محمد أحمد عمر الباحث 
 لطيفال عبد

اليات التحول إلى االقتصاد الرقمي  في الدول 
 (نماذج دولية مختارة) الواقع والتحديات النامية

 الجامعة المستنصرية
 العراق -

 بشرى عاشور حاجمد. 
 الخزرجي

أولويات إصالح التعليم العالي من وجهة نظر 
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية

 الجامعة العربية
 فلسطين -يكية األمر 

 موسى عودةد. 

 عبير الوحيديالباحثة 

واقع االغتراب التربوي لدى طلبة الثانوية 
العامه العلمي في المواد العلمية قبل واثناء 

جائحة كورونا  في المدارس الحكومية 
 والخاصه في محافظة رام الله والبيره

 الجامعة العربية
 فلسطين -األمريكية  

محمد عمران أ. د. 
 لحةصا

 
 سحر مرشد خياطد. 

-طبيعة التنافس في العالقات األمريكية
 األوروبية ومحدداته

 أبو جناح أنور محمد أحمدد.  ليبيا - جامعة بن وليد

تأثير المحفزات كمدخل إستراتيجي في تحسين 
دراسة تحليلية في  أداء المؤسسات التعليمية:

 قطاع التعليمي األهلي

 هيم احمدد. عثمان ابرا جامعة بغداد
 د. بالل كامل عودة

 جامعة االنبار د. أحسان سالم مصري
 العراق

  



 
  4 
 

 Salı  07/00/0001 ثلاثاءال  

 

 أ. م. د. عباس محمد رشيد

Oturum Başkanı 

 رئيس الجلسة

II. Oturum  (الثانية)الجلسة العلمية 

 15:15- 17:15   

başlık 

 عنوان البحث

kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 اسم الباحث

 ُسبل معالجة أزمة المياه وتحقيق األمن المائي
 ) الدبلوماسية المائية أنموذجاً(

د. بشرى عاشور حاجم   الجامعة المستنصرية
 الخزرجي

د. ليلى عاشور حاجم 
 الخزرجي

 جامعة النهرين 
 العراق

درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة 
 راتة الستراتيجيات التقويم البديلمص

 أ. هدى محمد محمد عبيد جامعة مصراتة/ ليبيا
أ. هناء محمد محمد 

 الغزيل

 جامعة النهرين التعليم ودورهُ في التغير القيمي والمعرفي لدى الشباب
 العراق

مها عصام عبد  .م. م
 الحميد خماس

زنجبار في عهد السلطان برغش بن سعيد البوسعيدي 
 م(0781-0777)

د. الغالية بنت سالم بن  سلطنة ُعمان
 خليفة المغيرية

الخطط االستراتيجية وأثرها في  بناء السالم في واليتي 
 شمال وجنوب كردفان

األكاديمية العليا للدراسات 
 -اإلستراتيجية واألمنية 

 الخرطوم السودان

د. آمال ابراهيم محمد 

 الشيخ

 08النواب العراقي  االنتخابات المباشرة االولى لمجلس

 0591كانون الثاني 

 -في وثائق سّرية أمريكية تُنشر للمرة االولى -

 الجامعة المستنصرية
 العراق 

أ. م. د. محمد هاشم 
 خويطر

اجراءات الخصخصة ودورها في التنمية االقتصادية في 
 العراق : دراسة تحليلية

عبد الرحيم  د. م. أ. جامعة األوائل
 مكطوف حمد الطائي
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 Salı 07/00/0001 ثلاثاءال

 

 د. الغالية بنت سالم بن خليفة المغيرية

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

III. Oturum (ثالثة)الجلسة العلمية ال 

17:30-11:30 

başlık 

 عنوان البحث

kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 اسم الباحث

 وية المنازعاتالصلح كآلية من اآلليات البديلة لتس
 اإلدارية

جامعة الجزائر بن 
 يوسف بن خدة الجزائر

 د. بوخروبة كلثوم

اتجاهات مديري المدارس الحكومية نحو دمج الطلبة 
 ذوي االعاقة الحركية في محافظة نابلس

الجامعة العربية 
 األمريكية
 فلسطين

الباحثة روال عبد الرحمن محمد 
 سعيد الخراز

الباحث مجدي حمد توفيق 
 عطاري

واقع التطوير االداري في كليات التربية محافظة 
 بغداد

جامعة بغداد / كلية 
التربية للعلوم الصرفة/ 

 -ابن الهيثم
 العراق 

 أ. م. د. مي فيصل أحمد

 التوحيد واثره في ارساء دعائم المجتمع
 سورة االخالص انموذجا

الكلية التربوية 
المفتوحة/ مركز نينوى/ 

 العراق

 غانم عبد الرزاقم. د. مهج 
 أ.د قحطان محبوب فضيل

القلق وعالقته بتوهم المرض المترتب على جائحة 

 (COVID-19فيروس كورونا المستجد )

 الباحثة إلهام يوسف أحمد شاحوت اليبي -بجامعة مصراتة 

مؤسسات الرعاية اإليوائية ودورها في االمن 
 اإلنساني لدى يتيمات الحرب في العراق

آن رئيسة منظمة 
 لحقوق اإلنسان

د. م. سندس إسماعيل محسن 
 الخالصي

من وجهه  05التعلم عن بعد في ظل جائحه كوفيد 

نطر  المدرسين في مؤسسات التعليم العالي 
 الفلسطينيه

الجامعة العربية 
 فلسطين  األمريكية

 ايمان عاكف أحمد زيتاويالباحثة 
الباحث مجدي حمد توفيق 

 عطاري

 



 
  6 
 

  Çarşamba  01/00/0001الأربعاء 

 

 أ. د. سُميّة عيد الزعبوط

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

IV. Oturum (رابعة)الجلسة العلمية ال 

10:00- 11:30  

başlık 

 عنوان البحث

kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 اسم الباحث

ُق رائحة الداللة اللغوية  أ. د. عّزة عدنان أحمد عّزت العراق- جامعة زاخو سورة العلق أنموذجا تََذوُّ

هارات التعلّم األكثر استخداًما في العملية التعليمية م
لدى طلبة جامعة الزيتونة/فلسطين مساق اللغة العربية 

 نموذًجا

 جامعة الزيتون
 فلسطين - 

 سوسن أحمد نبريصيأ. د. 

المناهج التعليمية العربية داخل الخط االخضر في ظل 
يس الحديثة وعالقتها بمستوى األداء طرائق التدر

 التدريسي لدى المعلمين

 أكاديمية ريمار
 

 أ. د. سوسن يوسف قرا

 أ. د. ناديا حسن غاليه

CDA In The Perceptions Of the public 
space of immigration 

Ministry of 
Education 
Fallujah İraq 

Rajaa Hamid Salih 

لقة األولى بمحافظة درجة ممارسة مديرات مدارس الح
شمال الباطنة في سلطنة ُعمان أدوارهن في تفعيل 

 الشراكة بين المدرسة واألسرة

د. محمد بن صالح بن محمد  جامعة ُصـحار
 العجمي

أ. فاطمة بنت علي بن سالم 
 المقبالية

وزارة التربية والتعليم 
 سلطنة عمان –

The subject between syntax and 
semantics 

Kilis7Aralık 
University -
Türkiye 

Dr.Öğr.Üyesi. Bekir 
Mehmetali 

Modern arap edebiyatında sansür 
olgusuna genel bir bakış 

Kilis7Aralık 
University -
Türkiye 

Dr. Turgay GÖKGÖZ 

The effect of racism in the media to deal 
with migration 

Ministry of 
Education in Iraq 

Rasha Ali Dheyab 

التحول المفاجئ في التعليم عن بعد في مؤسسات 
 التعليم العالي: دعم فني وتأهيل مهني

 أكاديمية القاسمي
 

 د. ياسمين نظام أبو مخ

جامعة النجاح الوطنية،  صفية ترتيرالباحثة 
 نابلس، فلسطين
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 Çarşamba 01/00/0001 الأربعاء

 

 د. محمد بن صالح بن محمد العجمي

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

V. Oturum (خامسة)الجلسة العلمية ال 

10:00-14:00 
başlık 

 عنوان البحث

kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 اسم الباحث

ف لاستراتيجية تآ مسارات اإلبداع في كتاب تنمية اإلبداع
 األشتات أنموذًجا

 أ. د. ُسميّة عيد الزعبوط أكاديمية ريمار

مظاهر الضَّعف القرائّي لدى طلبة الحلقة األولى بالمدارس 
 الخاصَّة في سلطنة ُعمان

 -جامعة السلطان قابوس
 سلطنة ُعمان

أ. بتول محمد صالح 
 العجميّة

أ. فاطمة عبد الله سالم 
 الكنديّة

د. فاطمة سعد بادي  جامعة قطر ةالقرآن الكريم دراسة داللية سياقي لفظ الرحمة ومشتقاتها في
 الجفالي النعيمي

الوجدان والذكاء الوجداني: من المفهوم والنماذج إلى القياس 
 والتطبيق

جامعة سيدي محمد بن عبد 
 الله، فاس المغرب

الباحث عبد المنعم 
 الكعيوش

 جامعة قطر بنعيسى زغبوش أ. د.

The effect of Digital Educational Games on 
the motivation towards e-learning and life 
skills of primary school students in Arab 
societies 

An-Najah National 
University Palestine 

Kareema Ali 
Amal Sawalha 

برنامج تدريبي مقترح لتطوير الذات لدى مديري المدارس 
 العربية داخل الخط األخضر

 سوسن قرا .د أ. أكاديمية ريمار

 د. مواهب مصطفى
 فلسطين -وزارة التربية 

Criteria for improving the quality of the 
biology textbook for the scientific sixth 
grade (An evaluation study) 

Ministry of 
Education /Republic 
of Iraq 

Dr. Hussein Salim 
Makaon 

واقع التحرش الجنسي اللفظي السيبراني لطلبة توجيهي  
الناصرة, وآليات الحد  منه, من وجهة نظر األخصائيين 

 والمرشدين

 –الجامعة العربية األمريكية 
 رام الله فلسطين

الباحث نصر نجيب لطف 
 خوري
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 Çarşamba 01/00/0001بعاء الأر

 
 

 أ. د. عّزة عدنان أحمد عّزت

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

VI. Oturum (سادسة)الجلسة العلمية ال 

14:30- 1::00   

başlık 

 عنوان البحث

kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 اسم الباحث

 نقد الخطاب األنثروبولوجّي فلسفيًّا
 ن في مواجهة ليفي بريلهنري برجسو

 - مديرية تربية صالح الدين
 العراق

 سعد رفعت سرحت .م.م

اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية في القدس الشرقية نحو 
 استخدام استراتيجيات ملف االنجاز كأداة تقويم بديلة

د. ميرفت ابوعصب  الجامعة العربية االمريكية
 اغبارية

 د. لبنى تميمي نصر الله
عثمان غازي . م. م ديوان الوقف السني العراق اب االلكتروني وأثره على فئة الشباباإلره

 صالح
 رافد إبراهيم خليل .م. م

اآلليات الجزائية لمواجهة العنف األسري في التشريع 
 الجزائري

 –جامعة محمد بوضياف 
 الجزائر -المسيلة

 د. قرقور حدة

فظتي رام درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية في محا
 الله والبيرة لمفهوم إدارة المعرفة في مدارسهم

وزارة التربية والتعليم 
 الفلسطينية

 د. روان وائل سياج

L’impact de l’application des mécanismes 
internes de la gouvernance sur la 
performance financière des banques 
islamiques : Etude économétrique sur un 
échantillon des banques islamiques 

High School of 
Commerce 
ALGERIA 

Dr. NECIB Hafisa 

Dr. BOUSSIKI 
Halima 

Mila University- 
ALGERIA 

استراتجيات المواجهة للضغوط  وعالقتها بالفكر 
االنتحاري عند المراهقين المتمدرسين في المرحلة النهائية 

 لل جائحة كرونامن التعليم الثانوي في ظ
 -دراسة ميدانية بمجموعة من الثانويات بوالية قالمة-

 قالمة ـ 0599ماي  7جامعة 

 الجزائر

 براهمية سميرة د.
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المدرسة العليا لألساتذة  البنيوية وعلمية النقد األدبي
 جامعة محمد الخامس بالرباط

 سفيان الضاويالباحث 

 

 Çarşamba  01/00/0001الأربعاء 

 

 سن يوسف قراأ. د. سو

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

VII. Oturum (سابعة)الجلسة العلمية ال 

1::30- 11:00   

başlık 

 عنوان البحث

kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 اسم الباحث

اتجاهات أعضاء الهيئة األكاديمية في قسم الفنون التطبيقية 
ول ودورها في تحقيق في جامعة خضوري نحو سياسات القب
 جودة المخرجات ومقترحات تطويرها

جامعة فلسطين التقنية 
 خضوري/ فلسطين

 . دولت البدويأ

 األسس اللغوية لعلم المصطلح لمحمود فهمي حجازي
نموذج عن تقاطع المصطلح النقدي والمصطلح اللساني 

 الحديث

جامعة محمد بوضياف 
 الجزائر -المسيلة 

 د. شتوح خضرة

The impact of Palestinian teacher’s 
acceptance of using technology on their 
teaching practices in light of the Corona 
pandemic 

Palestinian Ministry of 
Education 

Mahasen Y. 
Sehweil 

واقع البحث العلمي التربوي بالمراكز الجهوية لمهن التربية 
 والتكوين وآليات تطويره

لمركز الجهوي لمهن التربية ا
 والتكوين لجهة فاس/مكناس

 ـــ المملكة المغربية ـــ    

 الباحث يوسف كرواوي

L'écriture multiforme à travers la multi 
identité (franco-iranienne) Et la notion de 
l'émancipation de la femme 
dans "Marx et la poupée" de Maryam Madjidi 

Maître de conférence 
Université 6 Octobre 

Dr. Racha 
Mohamed Hassan 
El Enany 

واقع التخطيط التربوي في اسرائيل مقارنة بالتجارب العالمية: 
 سنغافورة وفنلندا أنموذجا

د. اخالص اسماعيل  أكاديمية ريمار
 الهيب

 ايزةد. جادي ف 0جامعة الجزائر جرائم استغالل األطفال عبر األنترنت
 د. بوسحابة لطيفة

 جامعة تيارت
 الجزائر 
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واقع عمليات التشبيك بين الجامعات من وجهة نظر الهيئات 
 التدريسية في جامعات القدس والضفة الغربي

 -األفاق للصعوبات التعلم 
 فلسطين -القدس 

 الباحثة مريم أبو سبالن
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  Perşembe   00/00/0001 الخميس

 

 محمد عامر جميلد. 

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

VIII. Oturum  ُ(ثامنة)الجلسة العلمية ال 

10:00- 11:30   

başlık 

 عنوان البحث

kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 م الباحثاس

 عالقة الفلسفة بالرياضيات في العصر الحديث
 -ديكارت أنموذجا-

المدرسة العليا لألساتذة 
 ائرالجز -ببوزريعة 

 أ. سلــيـمـة قـــايــد

Au cœur de la vie universitaire des étudiants 
de Bejaia face au COVID 19 

Université de Bejaia- 
Algérie 

NABTI Hakima 

ABDELOUHAB 
Souad 

La littéralité  et l’équivalence  face à 
l’inimitabilité dans la traduction coranique 

Ecole Supérieure Roi 
Fahd de Traduction 
Tanger/ Maroc 

Dr. Naji Hayat 

Place de la compétence plurilingue dans la 
formation des formateurs : cas  des ENS 
d’Algérie 

Ecole Normale 
Supérieure de 
Bouzaréah (ENSB) 
Algeria 

Dr. Souhila 
BENZERROUG 

Dr. Samah 
BENZERROUG 

الموازنة التقديرية في الرقابة وتقييم األداء في  دور
المدارس الحكومية من وجهة نظر مديري ومديرات 

 مديرية نابلس

الجامعة العربية 
 األمريكية/فلسطين

 وصال تايه حنيني
 رائد أسامة عوادة

بيئة العمل الصحية, وسمعة المنظمة وتأثيرهما في االنسجام 
عية آلراء عينة من التنظيمي للعاملين: دراسة استطال

 العاملين في بعض المصارف الخاصة في مدينة بغداد

 د. عباس محمد حسين جامعة المشرق
 د. احسان علي مبارك

Impact des technologies de l’information et 
de la communication sur l’autonomisation 
économique des femmes de la région MENA. 
Etude économétrique entre 2000 et 2019 

National School of 
Statistics  and Applied 
Economics- Algeria 

Prof. Dr. Assia 
Cherif 

Dr. Norhene 
KOUADRI 

دور الموازنة في رفع كفاءة األداء المالي في مديريات 
 التربية والتعليم في المحافظات الشمالية

الجامعة العربية 
 األمريكية/فلسطين

وفاء محمد باحثة ال
 عاشور

 نرمين عصمت زعترة
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 أ. د. محمود فوزي عبد الله الكبيسي 

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

IX. Oturum (تاسعة)الجلسة العلمية ال 

10:00- 14:00   

başlık 

 عنوان البحث

kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 الباحث اسم

واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العملية 
 خالل جائحة كورونا تقييم وعبر مستفادة التعليمية المدرسية

الجامعة العربية 
 األمريكية/فلسطين

الباحثة فاتنة محمد راتب 
 ادكيدك

الجامعة العربية  تمويل التعليم الجامعي العام في فلسطين: الفرص والتحديات
 مريكية/فلسطيناأل

ثائر علي رجا الباحث 
 ابو خليل

 معمر شبيب
 أمل عيسى محمد مشعل

 
التعلم من النجاحات في مدارس التعليم العام بالقدس الشرقية 

 في فلسطين 
الجامعة العربية 

 األمريكية/فلسطين
ميساء شعبان ابو الباحثة 
 ارميلة

The Comic Mode in Kingsley Amis's Novel 
“Lucky Jim” 

Mustansiriyah 
University 
Baghdad - Iraq 

Prof. Dr. Eman 
Fathi Yahya 

 االنفاق العام على التعليم ودوره في تعزيز النمو االقتصادي
 -سنغافورة أنموذجا-

 -الجامعة العربية األمريكية 
 فلسطين

الباحثة امنه سعيد 
 زهران

 ةتقويم دروس التلفزيون التربوي لمادة العلوم للمرحل
 االبتدائية وفق معايير مقترحة

 مديرية تربية كربالء
 العراق

أمير محمد علي  .م م.
 رسول السعدي

عمر فالح عواد  .م م.
 الجنابي

 مديرية تربية بابل
 العراق

 –جامعة زيان عاشور  تاريخ وحضارة مدينة الجزائر خالل عهد الداي حسين
 الجزائر -الجلفة

 د. مكي حياة

رة الجودة الشاملة في الجامعة العربية واقع تطبيق إدا
 األمريكية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 -الجامعة العربية األمريكية 
 فلسطين

الباحثة رفيف مروان 
 زغيـبـي

دور التخطيط المالي في اعداد الموازنة العامة للسلطة 
 ً  الفلسطينية : وزارة المالية نموذجا

احث رائد محمود الب الجامعة العربية االمريكية
 رضوان

 الباحثة فريال اسكافي
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