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 كربالءالسيد رئيس جامعة  رعايةـ ب                     

 احملرتمباسم خليل نايل السعيدي  االستاذ الدكتور
 وبإشراف 

 اإلنسانيةالسيد عميد كلية التربية للعلوم 

 احملرتماالستاذ الدكتور حسن حبيب عزر الكريطي 
 األولالعلمي الدولي  مؤتمرهاتقيم كلية التربية للعلوم االنسانية 

 م. 2021  /4 / 8يوم الخميس الموافق  في 

 تحت شعار و

 متجدد( منهج علمي معريف    )حنو 
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 جامعة كربالء. –الواقعة في كلية القانون  السنهوري، على قاعة صباحا   9الساعة  فيقائع افتتاح المؤتمر وتبدأ  •

 من الذكر الحكيم. ةآي تالوة •

 سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق. قراءة •

 النشيد الوطني العراقي. •

 كلمة السيد رئيس جامعة كربالء المحترم. •

 المحترم.كلية التربية للعلوم االنسانية  عميدكلمة السيد  •

 التربية للعلوم االنسانية. وكليةرض فلم وثائقي عن مراحل التطور العمراني لجامعة كربالء ع •

 - المحترم (الغامديسعيد ربيع  محمد)الدكتور  يلقيها األستاذ)المعرفة واأليديولوجية: العالقة الملتبسة( بعنوان  ورقة بحثية •

 السعودية.المملكة العربية 

 صباحا. 10:30في تمام الساعة  ،في بناية كلية التربية للعلوم اإلنسانية العلميةفتتاح الجلسات الاالنتقال  •
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 منهاج قسم اللغة العربية  

 حربي نعيم محمد  . أ. د رئيس الجلسة

 حيدر عبد علي حميديأ. م. د  مقرر الجلسة  

 عنوان الباحث التخصص عنوان البحث اسم الباحث الوقت واليوم ت

العربي الكالسيكي  المقاربة اللسانية الكمية في تحيين المنهج اللساني محمد نجيب مغني صنديدأ.د  10,40-10,30الخميس/   .1
 معالجة وظيفية للمباحث النحوية 

الجزائر / جامعة عين  لسانيات
تموشنت / كلية اآلداب  

 واللغات

 رضا آنسته 10,50 -10,40الخميس /   .2
 قهرماني أصغرعلي 

 
 رسول بالوي

 
 ناصر زارع

 
 حيدرلحيدر  ها في رواية الزمن الموحشلتودالحداثوية بناء الرؤية 

 
 

 ادب حديث

 جامعة خليج فارس 
ة الشهيد بهشتي ,  معجا

 طهران 
 جامعة خليج فارس 

 بوشهر 
- جامعة خليج فارس 

 بوشهر 

جامعة االنبار / كلية   نقد حديث في بنية التوازي عند الروائيين في قضاء حديثة وأثرهالمكان  أ.د محمد عويد محمد الساير 11,00-10,50الخميس /   .3
 التربية االساسية 

أ.د علي كاظم محمد علي  11,10-11,00الخميس /   .4
ق مصطفى طار  -  المصالوي

 عبد االمير محمد 

محاسن  الذخيرة فيتمثالت الشعر االسالمي في النقد االندلسي كتاب )
هـ( 542اهل الجزيرة البي الحسن علي بن بسام الشنتريني )ت 

 انموذجا(

جامعة كربالء / كلية   ادب قديم
التربية للعلوم 

 االنسانية

االستعارات التصورية في رواية الفهرس للروائي سنان  سيميائية لمدني وماس محمد اأ.د كريمة ن 11,20-11,10الخميس /   .5
 انطوان 

جامعة كربالء / كلية   نقد حديث
التربية للعلوم 

 االنسانية

م.د حيدر علي خلف جوده  11,30-11,20الخميس /   .6
 العكيلي

الشعبية في ثورة العشرين دراسة تحليلية   البعد الفكري لالهزوجة
 لبعض النصوص الشعريةجديدة 

 مديرية تربية ذي قار أدب حديث

 1قاعة رقم  
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التوظيف البالغي في النص الشعري دراسة في دور البالغة في تقنين  م.د هدى سعيد بدر العميدي 11,40-11,30الخميس /   .7
 لغة التواصل االجتماعي قصيدة )االن اختار غاري( انموذجا  

جامعة الزهراء للبنات  بالغة
 كلية التربية /

الجامعة المستنصرية   نقد حديث الرواية النسوية العربية في ضوء النقد النسوي د. ايمان حميد هدرس 11,50-11,40الخميس/   .8
 كلية اآلداب  /

جامعة كربالء / كلية   نقد حديث ريكان بملمح من جماليات االداء البياني في شعر محمود ال الزبيديأ.د محسن تركي  12,00-11,50الخميس /   .9
ربية للعلوم الت

 االنسانية
 

 12,10 -12,00الخميس /   .10
 

جامعة القادسية / كلية  نقد حديث المتلقي وفعل القراءة في النقد الحديث الحداثة وما بعد الحداثة  ا.م.د حسام حمد جالب 
 التربية 
 

لمحمد   السفينة(ب التداخل النصي في المسرحية الشعرية )نوح ال يرك أ.م.د رفل حسن طه 12,20 -12,10الخميس /   .11
 علي الخفاجي

جامعة كربالء / كلية   ادب حديث
التربية للعلوم 

 االنسانية

الجمع تأليف عصام الدين ابو ورسالة )لذة السمع في استغراق المفرد  محمد جاسم محمد راضي  م.د 12,30 -12,20الخميس /   .12
  بري زادهبطاشك بن خليل المعروفالخير احمد بن مصطفى 

جامعة الصادق/ كلية  نحو
فرع صالح  -اآلداب 
 لدينا

13.   
 12,40 -12,30الخميس / 

 م.د علي حسن هذيلي 
 ريا نعمه كاظم 

جامعة سومر/ كلية   ادب حديث االجتماعي قنديل ام هاشم قراءة في ضوء المنهج 
 التربية االساسية 

 مديرية تربية ميسان  

 مديرية تربية كربالء علم النص هج البالغة  االتساق النصي في خطب مختاره من مستدرك ن م.م سعد حسين علوان 1,00 -12,50الخميس /   .14

 دقيقة 15 مداخالت 
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 الحسناوي  حمزة. علي أ. د رئيس الجلسة

 عبير عبد الرسول محمد  . م. د ا. مقرر الجلسة  

 عنوان الباحث التخصص عنوان البحث اسم الباحث الوقت واليوم ت

 العبيدي علي د.أ 10,40-10,30الخميس/   .1
 جاسم حسن كاظم د.م.أ

  م1856-1853 القرم حرب
 العثماني االنهيار وبداية الروسي الطموح تنامي

 جامعة - الجزائر حديث
 تلمسان

  كلية/  كربالء جامعة
 للعلوم التربية

 االنسانية

 د. طورهان المفتي 10,50 -10,40الخميس /   .2
 د. فاضل كاظمأ.

 539مشاكل المياه في جنوب العراق وسبل معالجتها حتى عام 
 .مق

المجلس االستشاري  قديم
 العراقي

جامعة واسط / كلية  
التربية للعلوم 

 االنسانية

جامعة المثنى / كلية   قديم التدوين وصيرورته في العراق القديم وتاريخ أستكشافاته كاظم علي محمد لمياء. د. م 11,00 -10,50الخميس /   .3
التربية للعلوم 

 اإلنسانية

جامعة كربالء / كلية   قديم الصراع الفلسطيني العبراني ود كزارينب حمم.م  ز 11,10 -11,00الخميس /   .4
التربية للعلوم 

 اإلنسانية

 هللا عبد طوكان حسنأ.م.  11,20 -11,10الخميس /   .5
 م.م  مروة حبيب حسن

الحياة األقتصادية والثقافية في مدينة األسكندرية في العصر 
 البيزنطي

 كلية -قار ذي جامعة قديم
 ومعللل التربية

 االنسانية

  2قاعة رقم 

 منهاج قسم التاريخ 
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 أ,م,د عبير عبد الرسول التميمي 11,30 -11,20الخميس /   .6
 الباحثة لمياء موسى مدلول

في الدولة األموية وأثرها على واردات بيت  األزمات اإلقتصادية
 المال

جامعة كربالء / كلية   اسالمي 
التربية للعلوم 

 االنسانية

اإلقتصادية والتجارية لإلمارة الزيدية في طبرستان  ركةالح م.د  ناجي طالب هاشم 11,40 -11,30الخميس /   .7
 ( ه361 -250)

  كلية/  كربالء جامعة اسالمي 
 للعلوم التربية

 االنسانية

  كلية/  كربالء جامعة اسالمي  ( ه 583 -493أسواق بيت المقدس الصليبية  ) م.م حنان صاحب حمود 11,50-11,40الخميس/   .8
 للعلوم التربية

 االنسانية

أ.م.د .حسين إبراهيم محمد   12,00 -11,50/  ميسالخ  .9
 مصطفى

النهر في القرنين  العادات والتقاليد اإلجتماعية في بالد ماوراء
 الثالث والرابع للهجرة / التاسع والعاشر للميالد

جامعة دهوك / كلية   اسالمي 
 عقرة  التربية:

 12,10 -12,00الخميس /   .10
 

 ياسين هللا عبد عقيل. د.م.ا
 علي  موسى مروة. م.م

  كلية - واسط جامعة اسالمي  عقيدة القرامطة بين العبادة والمعاملة
 للعلوم التربية

 اإلنسانية
  كلية - واسط جامعة

 األساسية  التربية

 أ.م.د كوثر حسن هندي 12,20 -12,10الخميس /   .11
 محمد عبد راضي  أ.م بيداء

جامعة كربالء / كلية   مي اسال أثر علماء أصطخر في الحضارة اإلسالمية 
التربية للعلوم 

 اإلنسانية

 السبتي أ.د أنتصار لطيف حسن 12,30 -12,20الخميس /   .12
 

 التميمي جبير سلطانأ.د عباس 

م( مؤسس الفرقة الجبائية 916/ه303أبو علي الجبائي )ت
 )دراسة تاريخية (

  كلية/  كربالء جامعة اسالمي 
 للعلوم التربية

 اإلنسانية
 

 نصر هللاميثم مرتضى د أ. 12,40 -12,30الخميس /   .13
 م.م منى يوسف ناصر

 

 نماذج مختارة –دراسة تاريخية تحليلية  –وقفيات مدينة كربالء 
 

جامعة كربالء / كلية   اسالمي 
التربية للعلوم 

 االنسانية
 تربية مديرية

 الديوانية
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 أ.د محمد عبد الحسين الخطيب 1,00 -12,50الخميس /   .14
 أ.د حسين كاظم حسون

, والتعاضد , والسخاء ( في الدولة  ) التسامح من قيممواقف 
 الفاطمية

  كلية/  كربالء جامعة اسالمي 
 للعلوم التربية

 االنسانية

الفكر السياسي لفتوى الجهاد الكفائي عند السيد علي الحسيني  أ, د عدي حاتم عبد الزهرة 1,10 -1,00الخميس /   .15
 تاريخية(السيستاني )دراسة 

ء / كلية  جامعة كربال حديث
التربية للعلوم 

 اإلنسانية

جامعة كربالء / كلية   حديث م1929-1919اصالحات امان هللا خان ونتائجها في افغانستان  الصافي  أ.م.د عالء عباس نعمة 1,10 -1,10الخميس /   .16
التربية للعلوم 

 اإلنسانية

 أ.م.د عماد عبد العزيز يوسف 1,00 -12,50الخميس /   .17
 م.م أمين غانم محمد 

وإسرائيل صفحات تاريخية من الثوابت والمتغيرات  تركيا 
 م(1990-2002)

  كلية/  الموصل جامعة حديث
 األساسية  التربية

كلية  البصرة /جامعة  حديث  نحو بناء منهجي متجدد لفكرنا اإلسالمي المعاصر أ.م.د عبد الرزاق رحيم صالل 1,00 -12,50الخميس /   .18
 األداب 

 عجمي شهيد الرسول أ.د عبد 1,10 -1,00الخميس /   .19
 حسين ناصر وائل م.م

 السعودية العربية  المملكة في السياسي ودوره السويل إبراهيم
 م1977 -1916

/ كلية  قار ذي جامعة حديث
 اآلداب

 قار ذي تربية مديرية

 دقيقة 15 مداخالت 
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 سلمان الجميليرياض كاظم أ. د  رئيس الجلسة

 ان الجراحدان سلمعدي عبي. د ا مقرر الجلسة  

 عنوان الباحث التخصص عنوان البحث اسم الباحث الوقت واليوم ت

جغرافية  صناعة السياحة الثار محافظة بابل ا.م.د منى علي دعيبج  10,40-10,30الخميس/   .1
 بشرية

الجامعة المستنصرية  
 كلية التربية -

ئط المنخفضات الصحراوية في هضبة العراق الغربية ق خراإشتقا أ.م.د. آمال هادي كاظم الجابري 10,50 -10,40الخميس /   .2
 GISمن معطيات التحسس النائي بإستعمال تقنيات 

جغرافية 
 طبيعية

كلية   -جامعة واسط 
التربية للعلوم 

 اإلنسانية
 ون الجصانيأ.د. نسرين عواد عبد 11,00 -10,50الخميس /   .3

 م.م. حوراء نجاح عبد المعمار 
 

الصحي في محافظة  ة معالجة مياه الصرفتنمية كفاءة عمل محط
 النجف االشرف 

جغرافية 
 بشرية

كلية  -جامعة الكوفة
 التربية للبنات

 كاظمأ.م.د. ظالل جواد  11,10 -11,00الخميس /   .4
 ون الجصانيأ.د. نسرين عواد عبد

قياس درجة تركز السكان في مدينة الكوفة باستخدام نظم 
 المعلومات الجغرافية

جغرافية 
 بشرية

كلية  -جامعة الكوفة
 التربية للبنات

 أ.د. حسين جعاز ناصر الفتالوي 11,20 -11,10الخميس /   .5
 م.د. سحر عبد الهادي حسين

محافظة بابل التغيرات السكانية وعالقتها بالتنمية البشرية في  
 (م2020- 2010للمدة )

 

جغرافية 
 بشرية

كلية  -جامعة الكوفة
 التربية للبنات

 

  3قاعة رقم 

  الجغرافيةمنهاج قسم 
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كلية  -ة بابلجامع
التربية للعلوم 

 االنسانية
 أ.د. وسن شهاب أحمد  11,30 -11,20الخميس /   .6

 
 م.م. علياء عبد اهلل حنتوش

عرض لبعض مؤشرات التنمية المستدامة ألهداف االلفية الثالثة 
 )نماذج مختارة(

جغرافية 
 بشرية

كلية  -جامعة كربالء
التربية للعلوم 

 اإلنسانية
 كلية -جامعة كربالء

 التربية للعلوم الصرفة
 أ.م.د. عدي فاضل عبد الكعبي 11,40 -11,30الخميس /   .7

 م.م. فرقان محمد عبد المجيد
الزراعية على أساس دوائر العرض وخطوط  تحليل جغرافي لالنطقة

 GISالطول في العراق بإستخدام تقنية 
جغرافية 
 بشرية

كلية  -جامعة كربالء
التربية للعلوم 

 االنسانية
جغرافية  العواصف الغبارية جنوب العراق وتأثيراتها البيئية أ.د. سرحان نعيم الخفاجي 11,50-11,40يس/ الخم  .8

 طبيعية
كلية   -المثنىجامعة 

التربية للعلوم 
 االنسانية

 حسين علي الساعدي ةعليأ.  12,00 -11,50الخميس /   .9
 م.م. جواد صالح مهدي النعماني

 ر قزوين ودورها فياالبعاد الجيوستراتيجية لمنطقة بح
 الرهانات العالمية واالقليمية المعاصرة

جغرافية 
 بشرية

كلية  -جامعة كربالء
للعلوم التربية 

 اإلنسانية
 12,10 -12,00الخميس /   .10

 
 Implementing E-government in Karbala city) امين عواد كاظم م.د.

correlated with the application of 
GIS 

جغرافية 
 طبيعية

كلية  -جامعة كربالء
التربية للعلوم 

 اإلنسانية
 م.د. هاني جابر محسن المسعودي 12,20 -12,10الخميس /   .11

 حيدر محمد زغير الكريطي م.د
 حساب مقدار تفتيت األراضي الزراعية وتحويلها الى مناطق سكنية

منطقة الجاير  GIS , RS "  في محافظة كربالء باستخدام
جغرافية 
 بشرية

كلية   -جامعة كربالء 
التربية للعلوم 
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 االنسانية أنموذج 
مديرية تربية محافظة 

 كربالء المقدسة
 م. د. زينة جالب فجر  12,30 -12,20الخميس /   .12

 م. م. هيام فاضل فتاح
جغرافية  الجغرافية الزراعية في حضارة وادي الرافدين

 بشرية
كلية  -جامعة كربالء

التربية للعلوم 
 اإلنسانية

 م.د. لواء قيس جاسم الزهيري 12,40 -12,30الخميس /   .13
 . زهراء صبار حسين العرداويم.م

 
 

 تحليل مكاني لزراعة المحاصيل المحمية في مركز قضاء الحلة

جغرافية 
 بشرية

كلية  -جامعة كربالء
التربية للعلوم 

 اإلنسانية
كلية  -جامعة بابل

التربية للعلوم 
 االنسانية

 
 دقيقة 15 مداخالت 
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 محمود حمزة عبد كاظمأ. د  الجلسة رئيس

 ازهار محمد علي   . ما مقرر الجلسة  

 عنوان الباحث التخصص عنوان البحث اسم الباحث الوقت واليوم ت

في الوقاية من االكتئاب  ودورهامرونة االنا لدى المواطن اللبناني  أ.م.د اديبة خضر حمدان  10,40-10,30الخميس/   .1
 السوداوية واالفكار

لبنان / الجامعة   م النفسعل
كلية االداب   –اللبنانية 
 االنسانية والعلوم

ل جائحة ظالتقييمات الذاتية االساسية لدى اساتذة الجامعة في  عبد الباري مايح ماضي أ.م. د 10,50 -10,40الخميس /   .2
 كورونا

كلية جامعة ذي قار /  علم النفس
 التربية االساسية 

المديرية العامة لتربية  علم النفس الفراغ الوجودي لدى الطالب الجامعي في ظل جائحة كورونا حسين زغير محيسن م.د 11,00 -10,50الخميس /   .3
 ذي قار

الجامعة الخصائص القياسية لمقياس الكفاءة الثقافية لدى طلبة  طارق حبيب أ.د صفاء 11,10 -11,00الخميس /   .4
 وفقا لنظرية االستجابة للفقرة

بغداد / كلية  جامعة  علم النفس
التربية ابن رشد 
 للعلوم االنسانية

الوضع الراهن لدى طلبة  وانحيازاالنسجام النفسي االلكتروني  م.د جالل عبد زيد الجبوري 11,20 -11,10الخميس /   .5
 كلية التربية االساسية في جامعة الكوفة في ظل وباء كورونا

 وزارة التربية علم النفس

كلية   –اسط جامعة و علم النفس بجودة الحياة لدى طلبة الجامعة اعالقتهالمعتقدات المعرفية و .د علي عناد زامل العايديم 11,30 -11,20الخميس /   .6
 التربية للعلوم الصرفة

المشكالت النفسية المترتبة على جائحة كورونا لدى طلبة كلية  م.د علياء نصير عبيس 11,40 -11,30الخميس /   .7
 ةوم االنسانيلالتربية للع

جامعة كربالء / كلية   علم النفس
وم لالتربية للع
 االنسانية

  4قاعة رقم 

  والنفسيةالعلوم التربوية منهاج قسم 



 جامعة كربالء  -المؤتمر الدولي االول لكلية التريبة للعلوم االنسانية 
8 /4 /2021 

12 
 

 ضياء عباس حمود الغنيماوي م.د 11,50-11,40الخميس/   .8
 جاسم م.م سجاد عبد المهدي

عالقته بالتوافق النفسي االجتماعي االتجاه نحو االرشاد النفسي و
 لدى طلبة المرحلة الثانوية

لتربية المديرية العامة  علم النفس
 واسط

 أ.د حيدر حسن اليعقوبي 12,00 -11,50الخميس /   .9
 

 أ.م.د ثائر فاضل الدباغ

المرتبطة بالتعلم االلكتروني لدى طلبة كلية مفهوم الذات المؤقت 
 التربية االساسية في جامعة الكوفة

جامعة كربالء / كلية   علم النفس
 التربية االنسانية

جامعة الكوفة / كلية  -
 التربية االساسية 

 12,10 -12,00الخميس /   .10
 

عالء عباس عبد الزهرة م.د 
 الغرابي

بأدارة الصراع النفسي لدى  وعالقتهامهارات التمكين النفسي 
 المرشدين التربويين

المديرية العامة لتربية  علم النفس
النجف / الكلية 
 التربوية المفتوحة

مركز –جامعة ديالى  علم النفس بتدائية االبداع الجاد لدى تالميذ المرحلة اال م.د مؤيد حامد جاسم الجميلي 12,20 -12,10الخميس /   .11
ابحاث االمومة  

 والطفولة

م.م احمد باقر عبد الكريم  12,30 -12,20الخميس /   .12

 الطباطبائي

وجهة نظر   من   covid -19دور التعليم الرقمي في ظل وباء   

 تدريسيي ثانويات المتفوقين و المتفوقات العراقية

طرائق 
 تدريس

مديرية تربية كربالء /  

ثانوية المتفوقين 

 الثانية

كتاب اللغة العربية للصف الثالث  وتمرينات وأنشطةتحليل محتوى  م.م حسين علي رهيف 12,40 -12,30الخميس /   .13

 المتوسط في ضوء مهارات التفكير عالي الرتبة

طرائق 
 التدريس

المديرية العامة لتربية 

 النجف االشرف 

 المير عبد الرضاأ.د فاطمة عبد ا 12,50 -12,40الخميس /   .14

 جيجان سلمانم.م بتول 

 

التدريس وفق مهارات المدافعة البيئية في تحصيل طالب  اثر

 الصف الرابع العلمي في مادة االحياء و الوعي البيئي لديهم

طرائق 
 التدريس

جامعة بغداد / كلية -

التربية للعلوم الصرفة 

 ابن الهيثم –

 ثانوية كلية بغداد-

 احمد عبد الحسين االزيرجاوي أ.د 1,00 -12,50الخميس /   .15
 ميامين مهدي

 
الصمود النفسي لدى زوجات شهداء الحشد الشعبي في محافظة 

 كربالء

جامعة كربالء / كلية - علم النفس
التربية للعلوم 

 االنسانية
الحشد الشعبي  أةهي-

 مكتب كربالء –
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 حسين موسى كاظمأ. د  رئيس الجلسة

 ر كاظم خضيرا.م. د حيد مقرر الجلسة  

 عنوان الباحث التخصص عنوان البحث اسم الباحث الوقت واليوم ت

 ازهار حسن سلوميا.  10,40-10,30الخميس/   .1

 

Common Errors and Mistakes Committed by Iraqi 

EFL 

Learners in Social Media 

جامعة كربالء/ كلية  اللغة علم 

 اإلنسانيةالتربية للعلوم 

جامعة كربالء/ كلية  علم اللغة Gibran's Sagacity and Vision حسين فهمي نداء أ.م.د. 10,50 -10,40الخميس /   .2

 التربية للعلوم أالنسانية

 The Impact of First Language and Audio-Visual الخياط ا.م.د. علي صباح جميل 11,00 -10,50الخميس /   .3

Aids on Students' Vocabulary Achievements 

جامعة أالنبار/كلية  علم اللغة

 اآلداب

 م.مناف عبد الحسين مهدي 11,10 -11,00الخميس /   .4

 

The Study of Semantic Deviation in the Language of 

the Holy Quran 

 

جامعة كربالء/ كلية  علم اللغة

 التربية للعلوم أالنسانية

 Anger Management in the American Debates م.م. مها مجيد عنبر 11,20 -11,10الخميس /   .5

Between Trump and Biden 2020: A Critical 

Discourse Analysis 

جامعة أالنبار/كلية  علم اللغة

 للعلوم أالنسانية التربية

 م . رواء جواد كاظم 11,30-11,20الخميس/   .6

 

Symbolic Significance in "After Apple Picking" by 

Robert Lee Frost 

بل/كلية التربية جامعة با ادب

 أالساسية 

 دقيقة 15 مداخالت

 

  5قاعة رقم 

  اللغة االنكليزيةمنهاج قسم 


