
 جامعة تكریت

2017اللجنة التحضیریة للمؤتمر الدولي األول  

	 وجھات انتسابھمالباحثین المقبولین في المؤتمر وعناوین بحوثھم قائمة بأسماء 

محور علوم القرآن والدراسات االسالمیة   
جھة االنتساب عنوان البحث  اسم الباحث	 ت	 	

ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات أحوال الرواة الذین استخار ابن حبان هللا فیھم في كتابیھ  
الثقاة والمجروحین   

أ.م.د.مقداد خزعل أحمد  1	

ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات حریة الفكر في االسالم ونماذج من التطبیقات السیاسیة في  
عصر النبوة والخالفة الراشدة  

أ.م.د.مؤید نصیف جاسم  2	

للبناتج.تكریت/كلیة التربیة  االشھاد االسري وجدواه في استعادة الحق وازالة الضرر   أ.م.د.إبراھیم جاسم محمد   3	
ج. بغداد/ كلیة التربیة للبنات  

كلیة اإلمام األعظم (رض) الجامعة  
التقدم االقتصادي في السیرة النبویة                       د. نھاد نعمة مجید 

د. نجالء عبد الكریم خلیفة  
4	

محور اللغة العربیة وآدابھا   
ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات مادة ( نعم) في القرآن الكریم بین الداللتین المادیة والمعنویة  م.د.شیماء عثمان محمد   1	

-األساسیةج.األنبار/كلیة التربیة  الحقالنیة المثاقفة في الشعر االعمى التطیلي االندلسي  أ.د.محمد عوید السایر   2	
التربیة/مدیریة تربیة بغدادوزارة  الوطن في الشعر العراقي المعاصر   عبد الرزاق عبد الواحد  –

 ً وعدنان الصائغ أنموذجا  
إبراھیم خزعل خلیلم.م.  3	

ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات األنا والبیعة في شعر الباخرزي  أ.د.رمضان صالح عباد   
م.م.ناصر صالح جالل  

4	

تج.تكریت/كلیة التربیة للبنا التمرد في صنعة الشعر عن ابي تمام  أ.م.د.محمد حسین توفیق   
حسنم.م.میعاد سعید   

5	

-ج. تكریت / كلیة التربیة  الطوز  تداخل األجناس االدبیة في شعر عبد الوھاب البیاتي  د.محمد جواد علي   6 
ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات النابلسيرسالة االقتصاد في نطق الضاد للشیخ عبد الغني   أ.د.سالم قدوري حمد   7	
ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات رسالة ابن عبد كان عن احمد بن طولون الى ابنھ العباس  

حین عصاه  
أ.د.رمضان صالح عباد  

عبود  سجى مؤیداآلنسة:  
8	

ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات المنقول عن أصلھ في شرح ابن عقیل  أ.م.د.منى عدنان غني   
الدین محي الدینمنى نجم   

9	

ج.تكریت/كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة  
ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات  

الحضور العالمي والحضور السردي تجلیات شخصیة 
(المصري)  

أ.د.فاتن عبد الجبار جواد  
أ.م.د.لقاء نزھت سلیمان  

10 

لمحات نقدیة في كتاب نھج البالغة ج. تكریت / كلیة التربیة للبنات أ.م.د عبد الجبار سالم عبد الكریم   11 
محور الدراسات التاریخیة  

ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات األحوال الدینیة في مملكة الحضر العربیة  أ.م.د.ادھام حسن فرحان   
اآلنسة زینة سامي عبد هللا  

1 

	یةج.تكریت/كلیة التربیة للعلوم اإلنسان 	النظام الداخلي للجیش االنكشاري عبد الكریم طھ د.یوسف  2	
	یةج.تكریت/كلیة التربیة للعلوم اإلنسان -اثر االحالف االقلیمیة في العالقات العراقیة  	التركیة  أ.م.د.فراس صالح خضر  3	

جامعة كربالء/كلیة التربیة سیاسة نامة لنظام الملك الطوسي   دراسة وصفیة – أ.م.د.فھد نعیمة مخیلف   4	
یةاإلنسانج.تكریت/كلیة التربیة للعلوم   
مدیریة تربیة صالح الدین  

واقع العالقات المغربیة  االسرائیلیة ابان سنوات حكم الملك  –
-1961الحسن الثاني  1999  

حمد أ.م.د.ثامر عزام  
د.جاسم محمد عبدهللام.  

5	

أ.م.د.سامي صالح الصیاد االمیر عثمان االول ودوره في تأسیس الدولة العثمانیة ج.تكریت/كلیة التربیة للعلوم االنسانیة  6	
1971مشكلة جنوب السودان  مدیریة تربیة صالح الدین محمد هللا د.علي عطام. 1983-  7	

أ.م.د.خالد حمو حساني مكة والتحدیات الخارجیة في البعثة النبویة ج.تكریت/كلیة التربیة للعلوم االنسانیة  8	
ج.تكریت/كلیة التربیة للعلوم االنسانیة  

 كلیة اآلدابج. تكریت/ 
الطیفأ.م.د.حارث عبد الرحمن  االختراعات العلمیة وأثرھا في قیام الثورة الصناعیة  

أ.م.د.عمار شاكر محمود  
9	

دور المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة وبروز ظاھرة   د.معتز حمید  10	



االنقالبات العسكریة د.إبتسام محمود حمد   
ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات الوزیر یحیى بن محمد بن ھبیرة الشیباني ودوره في الدولة  

-ھـ 499العباسیة  ھـ 560   
أ.م.د.صباح جاسم  

محیمیدم.د.أنور رحیم   
11	

الجزائرجامعة ابن خلدون /كلیة العلوم اإلنسانیة/  
ج.دیالى / كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة  

ابن مرزوق الحفید وجھوده في علم الحدیث بو جمعةد.نعیمة طیب    
د.أرھار غازي مطر  

12	

ج. تكریت / كلیة التربیة للبنات القبائل العربیة وأھمیتھا في مساندة الجیش الیمني القدیم  أ.م.د حنان عیسى جاسم   13 
محور الدراسات الجغرافیة  

ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات تحلیل جغرافي للقوى العاملة المنتجة   أ.د.عبد الفتاح حبیب رجب   
م.د.عادل طھ شالل  

1	

إمكانات التنمیة الصناعیة   أحمد صباح مرضي   2	
خور عبد هللا   د. قصي یحیى جبار   3 

محور العلوم التربویة والنفسیة  
ج.تكریت/كلیة التربیة للعلوم االنسانیة المرونة النفسیة وعالقتھا بأسالیب التعلم لدى طلبة الجامعة  أ.م.د.آوان كاظم عزیز   

مھدي صالح د.عامرم.  
1	

ج. المستنصریة/ كلیة االداب  
ج. العراقیة / كلیة التربیة للبنات  

دور الفكر االجتماعي العربي التقلیدي في تطور الفكر 
االجتماعي العربي المعاصر  

د.ھیام فھمي إبراھیم  
د.رباح أحمد مھدي  

2 

ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات االجتماعيالقلق االخالقي وعالقتھ بالتفاعل   أ.م.د.بشرى خطاب عمر   
أ.م.د.زبیدة عباس محمد  

3 

ج.الموصل/ كلیة التربیة   
ج.دھوك / كلیة التربیة األساسیة  

مدى ممارسة تدریسیي مناھج التاریخ في جامعة دھوك  أ.م.د.صدام محمد حمید   
د.صالح محمد حسن  

4 

ج. الموصل / كلیة التربیة للعلوم االسالمیة  
التربیة للبناتج. تكریت / كلیة   

في تنمیة التفكیر  Aclyeshayeأثر استعمال انموذج 
التأملي   

عبد هللا أ.د.عبد الرزاق یاسین  
محمد ھدى حمید  

5 

ج. تكریت / كلیة التربیة للعلوم االنسانیة  
ج.بغداد/تربیة ابن رشد  

جودة الحیاة النفسیة وعالقتھا بالكفاءة المدركة لدى مدرسي 
المرحلة الثانویة  

أ.م.د.شاكر محمد أحمد  
أ.م.د.علي حسین حلو   

6 

ج.تكریت/تربیة بنات الشعور بالذنب وعالقتھ بالتماسك االسري لدى طالبات كلیة  
التربیة للبنات  

م.م.لقاء محمد صالح  7 

وزارة التربیة/ تربیة صالح الدین المراھقة بین الدراسات االسالمیة والمعاصرة  هللا أحمد م.م.قتادة نجم عبد   8 
رئیس وحدة االستشارات النفسیة  

مدیر قسم التأھیل النفسي  
التفكیر االبداعي لدى طلبة المرحلة المتوسطة من فاقدي 

األب في العملیات االرھابیة  
أ.د ھیثم احمد الزبیدي  

د. سندس اسماعیل محسن  
9 

ج. المستنصریة / مركز الدراسات العربیة 
والدولیة  

ج. تكریت / كلیة اآلداب  

جاھزیة ادارة الموارد البشریة في وزارة التعلیم العالي مدى 
والبحث العلمي لتطبیق االدارة االلكترونیة في قبول طلبة 

الدراسات العلیا في العراق  

أ.د جنان صادق عبد الرزاق  
أ.م.د سھامة غفوري علي  

10 

ج. الموصل / كلیة التربیة للعلوم الصرفة  
اسیةج. صالح الدین / كلیة التربیة االس  

قدرة طالب الصف الخامس العلمي على حل المسألة 
الریاضیة وعالقتھا بالتفكیر المنظومي لدیھم  

م.د حسین عبد ضحیوي  
م. كامران مولود فتاح  

11 

محور اللغة االنكلیزیة وآدابھا  
ج. األنبار  A pragmatic study of offensive … نھا مجید عنبر   1 

للعلوم االنسانیةج. االنبار / كلیة التربیة   University EFL student's attitudes علي صباح جمیلأ.د    
میثاق خمیس خلفم.م   

2 

ج.تكریت/ كلیة اآلداب أثر تدوین المالحظات كاستراتیجیة ...  أ.م.د.علي طالب جبوري   
كیالن محمود حسینم.م.  

3 

یة/كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیةاألردنالجامعة   Iraqi the ivauma of nostalgia أوفا حسین الدوريم.   4 
ج.تكریت/كلیة اآلداب  The significance … مھا بكر محمدم.   5 

ج. األردنیة / كلیة اللغات  Islamophobia and identity …  م. أروى حسین الدوري  6 
مدیریة تربیة األنبار  The effect of using jigsaw II strategy on the 

Iraqi …  
سناء خلیفة صالحم.   7 

المحور العلمي : محور علوم الحیاة  
ج.تكریت/كلیة التمریض  Screening of asymptomatic hematuria in 

school age children in Tikrit 
د.عاشور رفعت سرحت  

حسین أحمد نعمان  
1 



  
ج.تكریت/كلیة التمریض  HEMATURIA IN CHILDREN UNDER 

 FIVE YEARS  IN SAMARRA CITY 
د.عاشور رفعت سرحت  

فاتن عبد الجلیل  
2 

ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات التحري عن األطوار الطفیلیة ..  أ.م.د.أشرف جمال محمود   
م.آالء عماد توفیق  

3 

ج.تكریت/كلیة الزراعة  
ج.سامراء/كلیة التربیة  

بعض الجوانب الحیاتیة للسمكة الذھبیة وھاب د.نھاد خورشید   
شاكرھشام فاضل   

4 

ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات دراسة مقارنة لتأثیر بعض األدویة الخافضة ..  أ.م.د.وھبي عبد القادر سلمان   
رشا جمال خضر  

5 

ج.تكریت/كلیة الزراعة تأثیر اضافة المعزز الحیوي  عمار صالح الدین م.   
مخلد عریبي  

6 

ج.تكریت/كلیة العلوم  
 

تحدید الملوثات بالمعادن الثقیلة... أ.د.عقیل حسین العاصي   
د.ھالة عبد الخالق عوض  

د.عدنان فاضل  
فاطمة مصطفى  

7 

ج.تكریت/كلیة الزراعة تحدید الملوثات بالمعادن الثقیلة  د.محمد جمیل محمدأ.   
أ.د.كركز محمد ثلج  

إسراء محمود ھویدي  

8 

ج.تكریت/كلیة الزراعة تقدیر وجود برومات البوتاسیوم ...  د.محمد جمیل محمدأ.   
أ.د.كركز محمد ثلج  
د.أمین سلیمان  

9 

ج.تكریت/كلیة العلوم أ.د. عقیل حسین العاصي  SNPارتباط الطفرة الـ    
ھدیل عبد الھادي  

10 

ج.تكریت/كلیة التربیة للعلوم الصرفة  
ج.الموصل/ كلیة التربیة  

ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات  

تشخیص األجزاء النفطیة المفصولة .. ذیاب  محل أ.د.جھاد   
عمر موسى  

م.د.عبد أحمد حسن  

11 

ج.تكریت/كلیة الزراعة التاثیر الفسلجي لحامض الھیدمیك واالوكسینات على بعض  
الصفات ..  

أ.د.شاكر مھدي  
البیاتي د.أیوب جمعة  

 

12 

ج.تكریت/كلیة التمریض  Histological change on … د.رنا جالل شاكر   13 
ج. االنبار / كلیة الزراعة  

االنبار / كلیة الھندسة ج.  
ج. سامراء / كلیة التربیة  

تأثیر مواعید الري والتسمید مصطفى ریاض   
رنا إبراھیم  
غسان فارس  

14 

ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات تأثیر بعض العناصر النزرة ..  أ.د.حمید سلمان خمیس   
محمدسالم جاسم   

15 

ج. تكریت / كلیة العلوم للجھاز الھضميدراسة نسیجیة مقارنة   د. منى صالح رشید   
د. سعید ماھر لفتة  

16 

محور الكیمیاء  
ج. سامراء / كلیة التربیة  

ج. سامراء / كلیة العلوم التطبیقیة  
استعمال طریقة مشتقة نسبة طرح االطیاف ... مؤمن فرید حمد   

عماد طارق حنون   
1 

ج.سامراء/كلیة التربیة تحضیر وتشخیص أصباغ ازو حدید ..  شاكر دیانا عبد الكریم   2 
ج. تكریت / كلیة العلوم تصنیع وتقییم اقطاب انتقائیة ..  عبدون فدعم متعبد.    

یحیى شذى یونسد.   
3 

لیة التربیة للبناتج.تكریت/ ك  
ج.سامراء/كلیة التربیة  

تحضیر وتشخیص امیدات حلقیة رشید أ.م.د.مالذ خلف   
مھدي أسامة محمد  

4 

للبناتج.تكریت/كلیة التربیة   
ج.كركوك/كلیة العلوم  

ج.تكریت/كلیة التربیة الصرفة  

تحضیر وتشخیص بعض المركبات غیر المتجانسة أ.م.د.فوزي حمید جمعة   
رشید نشوان عمر  

عمر عبدهللا عبد  

5 

ج.بغداد/ابن الھیثم تقدیر فعالیة انزیم  علوم محمد علي تغریدد.   6 



ج.تكریت/كلیة التربیة الصرفة  
ج.كركوك/ كلیة التربیة  

عمر علي كنوشم.م.  
خورشید صباح حسین  

ج.الموصل/تربیة بنات  
ج.تكریت/كلیة العلوم  

دراسة نظریة لحساب ثوابت التأین .. حامد فائز محسن دأ.م.   
محمد نور حازمم.   

7 

ج.تكریت/كلیة الھندسة  
 

ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات  

دراسة الخواص الثرموداینمیل .. عثمان سعید أ.د.أحمد   
خضیر بلقیس عبد  

د.عطا هللا برجس دخیل  

8 

ج.تكریت/كلیة التربیة للبنات التقدیر الطیفي للترایفلوبیرازین في مستحضراتھ الصیدالنیة  
بتفاعل ..  

أ.م.د.محسن حمزة بكر  9 

ج.تكریت/كلیة العلوم  Syntesis an … فاضل داود خالدم.د.    10 
ج. سامراء / كلیة التربیة التقدیر الطیفي للیودید االیزوبروبامید وھیدروكلورید ..  محمد محمود عبد هللا   

خلف فارس السامرائي  
11 

محور الفیزیاء والحاسوب والریاضیات  
ج.تكریت/علوم صرفة كشف وقیاس غاز الرادون ..  أ.م.أسماء أحمد عزیز   1 

ج.تكریت/كلیة علوم الحاسوب والریاضیات  
ج.تكریت/كلیة العلوم  

Maximal ideal and … أ.د.ھیبت كریم محمد   
أ.م.د.أكرم سالم محمد  
محمد داود سلمان  

2 

ج.تكریت/كلیة التربیة للعلوم الصرفة دراسة مقارنة بین تركیز الرادون في التربة ..  أ.م.أسماء أحمد عزیز   
عليھدى سعدي   

عمار عبد عبد هللا  

3 

ج.تكریت/كلیة العلوم  
= = = =  
/تربیة بنات ج.تكریت  

ج.تكریت/كلیة العلوم  

معامل االختراق للبروتونات البطیئة في عنصر الذھب د.صباح محمود أمان هللا   
م.م.سحر ناجي رشید  
أ.م.لمى سعد عبدالباقي  
 سیف عامر مھدي

4 

ج.تكریت/كلیة ت.بنات  Study the effects of irradiation by CO2 laser 
on optical		…  
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