
  

 

 العلمً الدولً الثالث منهاج المؤتمر

 

 صباحا 93:2الساعة  0202-4-7الٌوم االول 

 

 الجلسة االفتتاحٌة

 

         88-82تالوة معطرة من الذكر الحكٌم من سورة االسراء اآلٌات    .2

 لراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق. .0

 النشٌد الوطنً العرالً. .:

 نشٌد جامعة مٌسان. .4

 السٌد رئٌس جامعة مٌسان ا.د. عبد الباسط محسن عٌال المحترم.كلمة  .8

 كلمة السٌد عمٌد كلٌة التربٌة ا.د. هاشم داخل حسٌن المحترم. .6

 العلمٌة االفتتاحٌة ٌلمٌها ا.د. عبد العظٌم رهٌف السلطانً الموسومة المحاضرة جلسة  .7

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  –جامعة بابل  ) ثمافة الجامعة ومواجهة التحدٌات(     

 رئٌس الجلسة: ا.د. عبد هللا كاظم العوادي 

 ممرر الجلسة : ا.م.د. علً عبد الرحٌم كرٌم 

 

 

 



 

 ( 0202-4-7 األول ) االربعاءالجلسات العلمٌة للٌوم 

 

 صباحا 223:2 أتبد -محور التارٌخ  –الجلسة العلمٌة االولى 

 

 التارٌخٌة والحضارٌة فً التنمٌة المجتمعٌةأثر الدراسات عنوان المحور : 

 دمحم حسٌن زبونرئٌس الجلسة : ا.د. 

 ممرر الجلسة : ا.م.د. غفران دمحم عزٌز

 :البحوث العلمٌة 

 البلد والجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت

 أ.د. ابراهٌم سعٌد البٌضانً  .2
 المصالح النفطٌة والعسكرٌة االمرٌكٌة فً لٌبٌا خالل السنوات 

 دراسة فً الوثائك االمرٌكٌة  :2969-297

االمٌن العام لالتحاد الدولً 
للمؤرخٌن للتنمٌة والثمافة 

 والعلوم االجتماعٌة

 فلسطٌن تارٌخ نابلس حتى لٌام حكم الرومان د. امنة ابو حطب  .0

 م.م. رواء عباس برهً  .:
االوضاع الداخلٌة فً اٌران فً عهد وزارة دمحم حسٌن خان 

 2922تموز  20 – 2929اٌلول  2:اعظم (  )سبهدار
 كلٌة االمام الكاظم –العراق 

4.  
أ.م.د ٌعرب عبد الرزاق عبد 

 الدراجً

المولاز نموذجا  –االجتٌاح االلمانً ألراضً االتحاد السوفٌتً 

(2942-294:) 
 مدٌرٌة تربٌة واسط –العراق 

8.  
 أ.م.د. ٌوسف طه حسٌن

 د. حٌدر شهٌد جبر الخفاجً
 دراسة تارٌخٌة 2988-29:8العامة فً لواء العمارة المكتبة 

جامعة مٌسان  –العراق 
 وجامعة ذي لار

6.  
 أ.د.هاشم داخل حسٌن

 أ.م.د. اٌمان حسن مجٌسر
 عموبة العموبات ذٌالسالم( فً فرض وتنف ٌهدور اإلمام علً )عل

 الجلد أنموذجا
 جامعة مٌسان –العراق 

 أ.م.د. حسٌن ٌوسف حازم  .7
مالبل التارٌخ واثرها فً الدراسات االثرٌة دور دراسات 

 والحضارٌة
 جامعة الموصل –العراق 

8.  
 م.م. احمد عبٌس فٌروز الرماحً

 أ.د. سعد عبود السمار
 جامعة واسط –العراق  تجسٌم االلهة فً المعتمدات الدٌنٌة االٌرانٌة المدٌمة

9.  
 أ.م.د. فاطمة عباس سلمان
 أ.د. كاظم عبد هللا الزٌادي

الحضارة السومرٌة فً الحضارة االكدٌة والبابلٌة المدٌمة تارٌخ 
 فً ضوء الكتابات المسمارٌة ) المانون واالدب انموذجا ( .

 جامعة الكوفة –العراق 
 وجامعة بغداد 

 



 مساء 4:22تبدأ  - العلوم التربوٌة والنفسٌةمحور  – الثانٌةالجلسة العلمٌة 

 واجتماعٌة معاصرةلضاٌا نفسٌة وتربوٌة عنوان المحور : 

 رئٌس الجلسة : ا.د. ماجد رحٌمة جبر

 ممرر الجلسة : ا.م.د. دمحم مهدي صخً 

 :البحوث العلمٌة 

 البلد والجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت

2. 
 أ.م. د دمحم مهدي صخً   
 الباحثة براء محسن شنٌار 

تحلٌل محتوى كتاب علم الفٌزٌاء للصف السادس التطبٌمً وفماً 
 لنظرٌة الذكاءات المتعددة

جامعة مٌسان  –العراق 
 وجامعة سومر 

 العنف المجتمعً  ضد المرأة فً مصر التحرش الجنسً نموذجاً  وفاء سمٌر نعٌم .د .0

ستاذ علم ا - مصر
االجتماع السٌاسً  / 

مً للبحوث المركز المو
 االجتماعٌة والجنائٌة

 جامعة مٌسان  –العراق  دور االسرة العرالٌة فً حماٌة االمن الفكري لدى ابنائها ا.د. ماجد رحٌمة الحلفً .:

4. 
 أ.م.د دمحم مهدي صخً

 الباحثة. زٌنب امازي غالً
تحلٌل محتوى كتاب الكٌمٌاء للصف الثالث المتوسط وفماً لمهارات 

 التفكٌر عالً الرتبة
جامعة مٌسان  –العراق 

 وجامعة سومر

 العراق  االساس المانونً الستخدام التعلٌم االلكترونً وعمباته مروه سامً جبار .8

 العراق  المعاصرة االجتماعٌةاثر اإلرشاد النفسً فً معالجة المشكالت  د. ثابت حسن جمعة .6

 جامعة ذي لار  –العراق  العلوم االجتماعٌةمعولات البحث العلمً فً العراق فً مجال  افراح رحٌم علً .7

8. 
 د. رشا عبدالحسٌن صاحب عبد

 الحسن
اتجاهات أساتذة جامعة مٌسان نحو توظٌف التكنولوجٌا الرلمٌة 

 فً العملٌة التعلٌمٌة
 جامعة مٌسان  –العراق 

9. 
 رواء عباس برهً

 د. عباس عبد علً الباوي
 المستمبلٌة التً تواجههاعملٌة اعداد المعلم والتحدٌات 

كلٌة المستمبل  –العراق 
 الجامعة 

22. 
 رغدة رافد ٌحٌى

 المجٌد دمحم د. بكر عبد
 جامعة سامراء  –العراق  توظٌف البحث العلمً الجامعً لخدمة المجتمع

 أسماء صالح علً      .20
دور العوامل االجتماعٌة فً الجنوح من وجهة نظر االحداث 

 الجانحٌن
 جامعة البصرة  –العراق 

2:. 
 فاطمة عمٌل حنون

 دمحم مهدي صخً أ.م.د.
مستوى الوعً البٌئً وعاللته باكتساب المفاهٌم البٌئٌة لدى طلبة 

 كلٌة التربٌة
 جامعة مٌسان  –العراق 

 م.م  زكاء محسن شنٌار .24
جودة تعلٌم التفكٌر فً كلٌة التربٌة األساسٌة من وجهة نظر 

 الطلبة
 جامعة سومر  –العراق 

 



 مساء 8:22تبدأ  - و الفٌزٌاء  علوم الرٌاضٌاتمحور  – الثالثةالجلسة العلمٌة 

  الرٌاضٌات التطبٌمٌة والبحتة. 2  عنوان المحور : 

 التطورات الحدٌثة فً علوم الفٌزٌاء .0                      

 ٌونس دمحم عطٌةرئٌس الجلسة : ا.د. 

  مصطفى علً حسٌنممرر الجلسة : ا.م.د. 

 :البحوث العلمٌة 

 البلد والجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت

2. 
 د. سارة عبد الحسٌن بندرم.

 دمحم عبد المجٌد بدلا.م. 
 الكرٌم ناهد طلعت دمحم عبدم.د. 

  GMTبمرض ضمور العضالت   Copetineدراسة عاللة 

 tباستخدام اختبار 

جامعة -مصر  –العراق 
الجامعة العمالٌة  مٌسان و 
و جامعة صالح  الماهرة

 الدٌن

0. 

Mohanad Hazim 
Mohammed, 
Joseph Horvat, 
Zhenxiang Cheng, 
Shixun Cao, 

Robustness in Coupling between 
Iron and Rare Earth Spins in Rare 

Earth Orthoferrites 

جامعة  –استرالٌا 
 ولنغونغ

University of 
Wollongong 

 مرتضى جاسم دمحم 
شمدت فً دراسة حلول التفرع -تخفٌض لٌابونوف

 للمعادلة التفاضلٌة غٌر الخطٌة من الرتبة السادسة
 جامعة البصرة  –العراق 

:. 
 عتاب عامر كاظم

 د. نبٌل جواد حسن
 حسن كامل جاسم

Weibull Lindley Burr XII Distribution  جامعة ذي لار –العراق 

 ا.د. ٌونس دمحم عطٌه .4
لٌاس النشاط االشعاعً لنماذج تربة زراعٌة فً محافظة 

 NaI(Tl)مٌسان باستخدام الكاشف الومٌضً 
 جامعة مٌسان –العراق 

8. 
 ا.م.د. براق طالب شلش

 ا.م.د. دمحم كاظم حمد

Analytical Study of Elements 
concentrations in Samples of Medical 

Herbs Using X-Ray Fluorescence Technique 

 جامعة مٌسان –العراق 

 

 



 ( 0202-4-8)الخمٌس   الثانًالجلسات العلمٌة للٌوم 

 

 صباحا 22:22تبدأ  - اللغة العربٌة وعلوم المرانمحور  –الجلسة العلمٌة االولى 

 ووظائفه فً المدونة سردٌا ولسانٌاالحوار: أسالٌبه . 2 عنوان المحور:    

 لدرات التفكٌر العلمًفً تنمٌة  سنةوالالمرآن أثر . 0                       

 رئٌس الجلسة : ا.د. عماد جغٌم

 ممرر الجلسة : ا.م.د. دمحم عامر دمحم

 :البحوث العلمٌة 

 البلد والجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت

2. 

 فاطمة حمٌداوي
 حٌدر فرع شٌرازيد. سٌد 

 د. رسول بالوي

 دمحم وآله )ص( فً الصحٌفة یأسلوبٌة التصلٌة عل

 السجادٌة

الجمهورٌة اإلسالمٌة 
 اإلٌرانٌة

جامعة خلٌج فارس، 
 بوشهر

0. 
أ.م.د. ستار لاسم عبد هللا 

 العامري
 رٌا نعمة كاظم

 التلمً بوصفه حوارا لراءة فً رواٌة الكافرة
جامعة ذي لار/ كلٌة 

 المرآنعلوم 

 أثر المرآن والسنة فً تنمٌة لدرات التفكٌر العلمً د. طه حمٌد حرٌش الفهداوي .:
دٌوان الولف  -العراق 
مدٌر مساجد  –السنً 

 أولاف األنبار

 الحوار الضمنً فً نهج البالغة )مماربة تأوٌلٌة( م.د. علً حسن هذٌلً .4
مدٌرٌة تربٌة   -العراق 

 مٌسان

 االنتاج الفكري التشرٌعً )االجماع والمٌاس انموذجا( د. اكرام ناٌف دمحم العكٌدي .8
جامعة دٌالى/  -العراق 

 كلٌة العلوم االسالمٌة



 

 

 

 مساءا  2:22تبدأ  -اللغة االنكلٌزٌة محور  – الثانٌةالجلسة العلمٌة 

 English language Education: New Perspectives in  عنوان المحور: 

Linguistics and Literature 

 

 رئٌس الجلسة : ا.د. االء ظافر عامر

 ممرر الجلسة : ا.م.د. تحسٌن علً مهودر

 :البحوث العلمٌة 

 البلد والجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت

2. 

Al-Maliki Malik Oufi Jasim 

Dr. Seriaznita Haji Mat 
Said 

The Investigation of Post-Colonial Theory in 
Daniel Defoe's Novel "Robinson Crusoe" 

Teknologi Malaysia 
(UTM) 

 مالٌزٌا

0. 

Inst. Rana Ali Mhoodar 

Assist.Prof. Tahseen 
Ali Mhodar 

Postcolonial Iraqi Novel and their 
Theoretical Implications 

 جامعة مٌسان –العراق 

 

 

 

 

 



 مساءا 8:22تبدأ  - الجغرافٌامحور  – الثالثةالجلسة العلمٌة 

 دور الباحث الجغرافً فً التنمٌة البشرٌة عنوان المحور:    

 رئٌس الجلسة : ا.د. كاظم شنته سعد

 ممرر الجلسة : ا.م.د. دمحم عباس جابر

 :البحوث العلمٌة 

 البلد والجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت

2. 
 د. جواد كاظم الحسناويا. 

 عباس بره  رنده م.م. 

  مدينه المسيب وامكانية 
 
ب ف نمذجة عجز مشاري    ع مياه الشر
 تنميتها

  الكوفة / جامعة  -العراق 
بية للبنات  كلية التر

 د. كاظم شنته سعدا.  .0
تباين مصادر التغذية المائية عىل نسب اغمار اهوار جنوب    أثر 

 7102-7102العراق للمدة 
 جامعة ميسان -العراق 

 احمد فرحان العامودد. فهد ا.م.  .:
  
العنارص  الناتجة عناؤلحصائية  بموجب العالقة التغتر المناخ 

   المناخية
 
 العراق وأشجار الفاكهة ف

جامعة ذي قار /    -العراق 
بية للعلوم اإلنسانية  كلية التر

4. 
 ا. م.د. دمحم عباس جابر
 ا.م. داليا عبد الجبار

كيب العمري والنوع  للسكان كأحد  ية التر المرتكزات التنموية البشر
  
 
  العراق مقارنة بدول الجوار الجغراف

 
 ف

 جامعة ميسان -العراق 

 الرضا عبد عبد الودود عبدم.د.  .8
ية لمروحة وادي الباطن   الخصائص المساحية والمورفومتر

  العراق
 
 ف

المديرية العامة  -العراق 
بية البرصة بوية  -لتر الكلية التر

 المفتوحة

 دية نوري عىل  م.د. نا 6
الدكتور ماجد السيد ول  محطات من تاري    خ معلم )دراسة  األستاذ 

  المعارص(
 
  الفكر الجغراف

 
 ف

–جامعة البرصة  -العراق 
قسم – اآلدابكلية 

 الجغرافية

 منار عباس بره   م.د.  7
الخطية لمعدل درجات الحرارة  الكميةتصميم خرائط التوزيعات 

  محافظه النجف للمده )
 
 ( 7171-7111ف

كلية اإلمام الكاظم  -العراق 
 للعلوم اإلسالمية الجامعة

 د. منار عباس بره  .م 8
  مدينه  

 
ب ف النمذجه الخرائطية لتنمية مشاري    ع تصفيه مياه الشر

 كربالء باستعمال نظم المعلومات الجغرافية
اإلمام الكاظم كلية  -العراق 

 للعلوم اإلسالمية الجامعة

9 
 الحكيم حميد عبد هبه عبدم.م. 

 هللا

  السالم وسيد احمد 
ب ناحيتر   للقابلية اؤلنتاجية لتر

التباين المكاب 
الرفاع  )دراسة مقارنة( باستعمال نظم المعلومات الجغرافية 

(GIS) 
 العراق

22 
 مهند طارش قاسم المزبانم.م. 
 طارق موىس الشيخىل  انتصار م.م. 

  محافظة ميسان
ر
ف   شمال شر

 
 تنمية الزراعة المحمية ف

   -العراق 
 
بية ف مديرية التر

 ميسان

 


