جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور)  18-17حزيران 2020
رقم اجللسة

احملور

موعد اجللسة
االربعاء
2020-6-17
12:00 -10:00

االفتتاحية

اجللسة االفتتاحية

االربعاء
2020-6-17
الوقت
14:00 -12:00

1
2
3
4
5
6

اخلميس
2020-6-18
الوقت
12:00 -10:00

7
8
9
10
11
12

اخلميس
2020-6-18
الوقت
14:00-12:00

عدد البحوث

رئيس اجللسة

مقرر اجللسة

الطب
اهلندسة املدنية
الطاقة املتجددة
العلوم البايولوجية
السياحة والرتاث

5
6
4
6
5
6

أ.د .معتز عبد اجمليد عبد العزيز
أ.م.د .حسام كاظم رسن
أ.د .مجال محيد العزاوي
ا.د .حسني حممود شكري
اخلبرية د .ابتهال خاجيك تكالن
القاضي نصيف الدليمي

أ.د .حيدر صباح كاظم
م.د .أمحد فرحان مويز
م.د .حيدر فوزي حممود
ا.م.د .امحد علي مهاوش
اخلبرية د .فوزية مهدي املالكي
أ.م.د .رنا سالم أمانة

هندسة العمارة والتخطيط احلضري 1
اهلندسة الكيمياوية
هندسة وعلوم احلاسبات
علوم الفيزياء

3
6
7
7
6
8

أ.م.د .أرشد عبد اجلبار العنزي
أ.م.د .خالد خملف الزوبعي
ا.م.د .مثنى حاجم محد
ا.د .رعد سعدون صربي
أ.د .لبنى مخيس مهدي
أ.م.د .صالح الدين حممد امني االمام

أ.م.د .حممد قاسم عبد الغفور
م .مؤيد فاضل محد
ا.م.د .رازي جرب شغيث
أ .د .دنيا كامل مهدي
د .زيد حممد علي
ا.م.د .بالل نوري سعيد

13
14
15
16
17

هندسة العمارة والتخطيط احلضري 2
هندسة امليكانيك التطبيقي و هندسة الليزر
علوم الرياضيات
علوم الكيمياء
القانون 2

5
6
4
4
5

أ.م.د .حممد قاسم عبد الغفور
أ.م.د .علي حسني حممد
ا.م.د .فاضل صبحي فاضل
د .دينا سعدي أمحد
أ.د .حيدر فليح حسن

د .علياء أمحد الشمري
أ.م.د .حممود رشيد امساعيل
د .أمحد أيوب يوسف
د .حممد عباس كاظم
أ.م.د .أمحد عبد الرزاق

18

العلوم السياسية 2

5

أ.د .لبنى مخيس مهدي

د .زيد حممد علي

القانون 1

العلوم السياسية 1
االدارة واالقتصاد

يشرفنا حضوركم للمؤمتر عن طريق الرابط http://hascd2020.org/home.html

تفاصيل وتوقيتات جلسات املؤمتر
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جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور)  18-17حزيران 2020

الجلسة االفتتاحية
االربعاء  2020-6-17الوقت 12:00 -10:00
ت
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

الفقرة
االفتتاح بعزف النشيد الوطني
تالوة ايات من الذكر الحكيم ومن ثم قراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء  ،وضحايا وباء
كورونا المستجد
كلمة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د .نبيل كاظم عبد الصاحب
كلمة السيد وكيل وزير الثقافة والسياحة واالثار د .جابر الجابري
كلمة السيد رئيس جامعة النهرين أ.د .محمد صاحب مهدي الطائي
كلمة السيد رئيس جامعة الفرات االوسط التقنية أ.د .مظفر الزهيري
كلمة السيد رئيس االتحاد الدولي للمبدعين في العراق د .علي أحمد الزبيدي
محاضرة بعنوان التكنولوجيا الحديثة في العالم الرقمي ( أ.د.عبد الرشيد بن محمد شريف
جامعة  / UPMماليزيا)
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التوقيت المتوقع
10:05 - 10:00
10:10 10:05
10:15 -10:10
10:20 -10:15
10:25-10:20
10:30 -10:25
10:35-10:30
11:30-10:40

2020  حزيران18-17 )جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور
: محور الطب
14:00 -12:00  الوقت2020-6-17 االربعاء
Authors

Paper Title

Article
number

Amera K Mohammed (Kirkuk Univ.)
Thanaa Mokif (Al-Furat Al-Awsat Technical Univ.)

Assessment the levels of 25(OH) vitamin D and
Ferritin in Pati+B188ents with Hypothyroid

6

.1

Nadia Jebril
A- School of Biological and Marine Sci.s, Plymouth Univ., United
Kingdom
B- Dept. of Biology, Coll. of Sci.s for Women, Univ. of Babylon,
Iraq

Distinguishing epidemiological curve of novel
coronavirus disease (COVID-19) cases in Iraq: How
it does not follow the epidemic curve of China

30

.2

Abduladheem Turki Jalil (Grodno State Univ.)

Clinical characteristics, transmission methods and
laboratory diagnosis of COVID-19

32

.3

Ali Abbas. H. Al-Musawi (A- Dept. of Neurosurgery, Hammurabi
Coll. of Medicine, Univ. of Babylon, Iraq
B-Dept. of Neurosurgery, Imam Al-Sadiq Teaching Hospital,
Babylon, Iraq);
Nadia Jebril
Zaid Hadi. K. Hammoodi (Dept. of Radiology, Baghdad Medical
City, Shaheed Alhariri Surgical Speciality Hospital);
Amer Abbas. H. AL-Auhaimid (Dept. of Orthopaedic Surgery,
Imam Al-Sadiq Teaching Hospital, Babylon, Iraq)

Determination of the calcium contents in transverse
carpal ligaments: Is it connected with carpal tunnel
syndrome

34

.4

Dr. Risala Hussain Allami (Al-Nahrain Univ.)

Study the Effect of Pomegranate Peel Extracts
Against Bacteria Isolated from Different Sources

52

.5
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2020  حزيران18-17 )جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور
:محور الهندسة المدنية
14:00 -12:00  الوقت2020-6-17 االربعاء
Authors

Paper Title

Article
number

Zaher Intisar Khayoun (Almustansiriyah Univ./Coll. of Eng.)
Yasir Ibrahim (Almustansiriyah Univ./Coll. of Eng.)
Hamza Kamal (Almustansiriyah Univ./Coll. of Eng.)

The Dynamic Properties of Hybrid Fiber Reinforced Concrete
under Impact Loading

2

.1

Faiq M Al-Zwainy (Al-Nahrain Univ.)
Hewa N. Qara (Univ. of Sulaymaniyah)

SWOT Strategies to Develop Cement Plants (Iraqi Kurdistan
Region - as a Case Study)

28

.2

Maysam Th. Al-Hadidi (Univ. of Baghdad)
Noor Toma (Univ. of Baghdad)

Durability of gypsum soil treated by using polyurethane polymer

44

.3

Ibrahim Nazar (Al Nahrain Univ.)

Nonlinear Finite Element Analysis of Reinforced Concrete
Segmental Hollow Core Slabs under Monotonic and Repeated
Loading

45

.4

Maysam Th. Al-Hadidi (Univ. of Baghdad)
Nada Alnedawi (Univ. of Baghdad)

Seepage and Slope Stability Analysis for Hemrin Earth Dam in
Iraq Using Geo-Studio Software

66

.5

Ali Abdul Husn Altameemi (Univ. of Kufa)
Zahraa Alikhan (Ministry of Construction, Housing and Public
Municipalities)

Studying the Feasibility of Using Roller Compacted Concrete with
Partial Replacement of Cementitious Materials by Cement Kiln
Dust in Airport Aprons

76

.6
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2020  حزيران18-17 )جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور
:محور الطاقة المتجددة
14:00 -12:00  الوقت2020-6-17 االربعاء
Authors

Paper Title

Sinan Mohamed Hasan (Al-Nahrain Univ.)
Hussain Al-Jobouri (Al-Nahrain Univ.)
Nada Tawfiq (Al-Nahrain Univ.)

Analysis of Chemical Etching Products of CR-39 and PC Track
Detectors Irradiated with 252Cf Neutron Source using FTIR
and AFM Techniques
Room Temperature and Humidity Prediction Using LSTM –
RNN

Zahraa S Amory (Al Mustansiriya Univ.)
Dr.Haider Hoomod (Al Mustansiriya Univ.)

Article
number
36

.1

67

.2

Nihad Abd Jasim (Technical Coll. of AlMusayyib)
Majli Hawas (Coll. of Electrical and Electronic
Technology)

Investigated the Impact Penetration of Large Scale PV System
into The Electrical Power Grid

72

.3

Haider Barem (Ministry of Education)
Ramasamy Kandasamy (Univ.)

Nanoparticle Shape Effects on Squeezed MHD Flow of Oil
Based Cu, Al2O3 and SWCNTS Over a Porous Sensor Surface

85

.4
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2020  حزيران18-17 )جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور
:محور العلوم البايولوجية
14:00 -12:00  الوقت2020-6-17 االربعاء
Authors
Alyaa Hazim Abdulrazzaq (Univ. of Mosul)
Yousef Jabbar Al-Shahery (Univ. of Mosul)
Jassim Mohammed Abdo (Univ. of Duhok)
Talib Mohammed Subkh (Eng. Coll. /Baghdad Univ.)
Hussein Hussein (Eng. Coll./Baghdad Univ.)
Alzahraa Oubosi (Diala Univ.)
Wafaa Shamki (Diala Univ.)

Zuhair Ali Abdulnabi (Univ. of Basra- Marine Sci. Center)

Paper Title
Molecular characterization of local isolates of the
cyanobacterium (Oscillatoriaces) that are nitrogen
fixation
The Effect of Potato Starch and CTAB Surfactant on
Viscosity and Drag Reduction for Iraqi Crude Oil
Electrolytes system disorder and liver enzyme
alteration in adult men with hepatocellular injury
Temporal and spatial variation of total cyanide levels
and using the pollution indices in Sediment of Shatt
Al-Arab River and Marine environment of Iraq

Article
number
46

.1

61

.2

70

.3

78

.4

Sahar M. Hussein
Marwa A. Kubba
Hadeel Mohamed Khalaf

Diagnosis clinical features in patients infected with
novel COVID-19 in Iraq.

87

.5

Ashwak B. AL-Hashimy (Institute of Genetic Eng. and Biotechnology for
Postgraduate Studies, Univ. of Baghdad)
Weam K. Al-Musawy (Ministry of Health, Central Public Health
Laboratory)

Molecular Study and Antibiotic susceptibility patterns
of some Extended Spectrum Beta-Lactamase Genes
(ESBL) of Klebsiella pneumoniae from Urinary Tract
Infections

88

.6
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جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور)  18-17حزيران 2020
محور السياحة والتراث:
االربعاء  2020-6-17الوقت 14:00 -12:00
ت
-1
-2
-3

-4

-5
.6

عنوان البحث

أسماء الباحثين

مكان العمل

دور الوعي السياحي في تنمية السياحة الميسرة  /دراسة لعينة
من موظفي فنادق كربالء المقدسة

م.م .طه مهدي محمود
م.م .حسين محمد علي أسد

جامعة الفرات األوسط /المعهد التقني  /كربالء
جامعة الفرات األوسط  /المعهد التقني  /كربالء

مالمح من النشاط الزراعي واإلروائي عند األنباط
دور المنظمات السياحية (الدولية الحكومية وغير الحكومية) في
زيادة النشاط السياحي
إستثمار المحميات الطبيعية لتنمية السياحة البيئية واالستدامة
الحضرية في محافظة كربالء
Investing Natural Reserves to develop EcoTourism and Urban Sustainability in Karbala
Governorate
السياحة المستدامة واثرها على التكاليف الفندقية
(فنادق كربالء عينة الدراسة)

م .د .حسنين عبد الرزاق حسن
م.م .عبد الحسين موسى محمد
م.م .جنان عبد الرضا حمزة

الجامعة المستنصرية  /كلية التربية
جامعة الفرات األوسط /المعهد التقني  /كربالء
جامعة كربالء /كلية العلوم السياحية

م .حنان حسين دريول

الجامعة المستنصرية  /كلية التربية األساسية  /قسم
الجغرافية

م.م .أسامة محمد الياسري
م.م .محسن عبد الحسين الصخني

جامعة الكفيل  /النجف االشرف
جامعة أهل البيت /كربالء المقدسة

أ.م.د .سراب جبار خورشيد

الجامعة المستنصرية  /مركز المستنصرية للدراسات
العربية والدولية

تاريخ مدينة الموصل وحضارتها (جامع النوري الكبير نموذجا)
( ورقة عمل)

Page 6 of 19

جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور)  18-17حزيران 2020
محور القانون :1
ت

عنوان البحث

.1

تقييم المنظومة المؤسساتية للرقابة على التدبير العمومي
بالمغرب
Assessement of institutional system control
.for public management in morocco

.2

آليات المراجعة واإلصالح لدور المحكمة االتحادية العليا في العراق
على المستوى القانوني والدستوري في الدولة
سلطة القاضي التقديرية في تمديد العقد المستمر
دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي
حجية الرسائل االلكترونية في إثبات العمليات المصرفية
دراسة مقارنة
األبعاد القانونية لحجب خدمة االنترنيت
في العراق
Legal Dimensions Block Internet Service
حق الحصول على المعلومة

.3
.4
.5

.6

أسماء الباحثين

مكان العمل

د .سناء بن مسعود
د .حيدر عبد الرضا عبد علي
م.د .مثنى عباس عبد الكاظم
م.م.ضرغام ناظم واعي الجبوري
م.م .جيهان حيدر خليل الكرعاي

كلية الصفوة الجامعة  /قسم القانون
كلية الصفوة الجامعة  /قسم القانون

كلية الصفوة  /قسم القانون

م .د .سجى عمر شعبان العمرو

جامعة الموصل  /كلية الحقوق

أ.م.د .رنا محمد راضي جعفر البياتي
م .هيفاء راضي جعفر البياتي

جامعة النهرين كلية الحقوق
جامعة النهرين كلية الطب

م .م.عبد هللا ذنون عبد هللا الصواف

جامعة الموصل  /كلية الحقوق  /القسم العام
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2020  حزيران18-17 )جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور
:1 محور هندسة العمارة والتخطيط الحضري
12:00 -10:00  الوقت2020-6-17 الخميس
Authors

Paper Title

Noor Hussain Ali (Baghdad Univ.)
Sajeda Al-Kindy (Baghdad Univ.)

Functional reuse for residential houses in Baghdad " Analytical
study of multiple functions - Selaikh 600 as a case study "
Intelligent Transformation in Urban Space (The Role of Smart
Urban Data in The Transformations Of Contemporary Urban
Space)

Abdulhadi Abood (Baghdad Univ.)
Sajeda Al-Kindy (Baghdad Univ.)
Entisar Abbas Mohammad (Kufa Univ.)
Sara Abdul Aali Rasheed (Kufa Univ.)
Ali Farhan Dirweesh (Univ. Of Technology)

Nanotechnology to Preserve the Permanence of Ancient
Buildings in Iraq
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Article
number
42

.1

54

.2

59

.3

2020  حزيران18-17 )جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور
:محور الهندسة الكيمياوية
12:00 -10:00  الوقت2020-6-17 الخميس
Authors

Paper Title

Ali Al-Ezzi (Univ. of Technology/Baghdad/Iraq)
Nesma Balasim (Univ. of Technology /Baghdad/Iraq)

Removal of Chloroform and Phenol from Water
by Expanded Bed Air Lift Loop Reactor
Photocatalytic degradation of organic pollutants
in petroleum refinery using TiO2/UV and
ZnO/UV by batch and continuous
The numerical investigation of the effect of
operating parameters on the removal of Nickel ion
as a heavy metal pollutant in an adsorption bed
Void space and cavity measurement of the
prepared zeolite y using X-ray diffracting
modelling
The Effect of Substrate Concentration on the
produced current in Microbial Fuel Cell with
Carbonaceous and Titanium Electrodes
Removal of reactive green dye from textile waste
water by photo Fenton process: modeling, kinetic,
and thermodynamic

Ridhaa M. Mohammed
Khalid M. Mousa Al-zobai
Chemical Eng. Dept., Al Nahrain Univ.
Mustafa M Hathal (Environmental Dept./ Industrial Development and
Management/ The Ministry of Industry and Minerals)
Prof. Dr. Basim O. Hasan (AL-Nahrain Univ.)
Maha Allawi Alalawi
Hamzah Lafta (AL-Farabi Coll. Univ.)

Israa Abdul Wahid (Al-Nahrain Univ.)

Tabarek A. Sajjad
Khalid M. Mousa Al-zobai
Chemical Eng. Dept., Al Nahrain Univ.
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Article
number
8

.1

37

.2

47

.3

60

.4

74

.5

79

.6

2020  حزيران18-17 )جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور
:محور هندسة وعلوم الحاسبات
12:00 -10:00  الوقت2020-6-17 الخميس
Authors

Paper Title

Zahraa Kadhim (Univ. of Kufa)
Najlaa Hameed (Univ. of Kufa)

Flow Optimization in Dynamic Networks on
Time Scales
The Readiness of E-Government Adoption in
Iraq: A Case Study of Al-Muthanna Province
A Survey for Stock Market Prediction based on
Machine Learning Techniques
Image Encryption Based on Menezes Vanstone
Elliptic Curve Cryptosystem

Anhar Khairualdeen (Univ. of Mosul)
Sayf Al-Ashqar (Univ. of Mosul)
Manal Al-Sammak (Univ. of Mosul)

Designing of an Electronic Information Systems
by Adopting of Information Technology

Rasheed Al-Salih (Univ. of Sumer)
Ruwaidah Fadhil Obaid (  المعهد التقني/جامعة الفرات االوسط التقنية
*)سماوة
Omar D. Madeeh (Univ. of Technology - Iraq)
Hasanen S. Abdullah (Univ. of Technology - Iraq)

Izzat AL-Darraji (Univ. of Baghdad)
Rose Mohammed (Al-Nahrain Univ.)
Lahieb Mohammed (Al-Nahrain Univ.)

Design Adjustable Fingertip Grasping Compliant
Robot Hand of Multi Variable Stiffness Actuators
Secure Image Encryption Scheme Using Chaotic
Maps and RC4 Algorithm
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Article
number
5

.1

13

.2

15

.3

22

.4

55

.5

71

.6

80

.7

2020  حزيران18-17 )جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور
:محور علوم الفيزياء
12:00 -10:00  الوقت2020-6-17 الخميس
Authors
Mumtaz Hazim (Univ. of Mosul)
Sabah Hussein Ali (Univ. of Mosul/Remote Sensing Center)
Heba Kh Abbas (Univ. of Baghdad /Coll. Sci. for Women)
Nada Fatah (Univ. of Baghdad /Coll. Sci. For Women)
Hussein J Abdul Karim (Univ. of Baghdad, Dept. Of Physics,
Collage Of Sci., Iraq)
Hussein Saadi Kareem (Dept. of Physics, Coll. of Sci., Univ. of
Babylon)
Rabab Saadoon Abdoon (Dept. of Physics, Coll. of Sci., Univ. of
Babylon)

Paper Title
The Spatial Evaluation According to Fire Safety
Considerations for Fuel Filling Stations in Mosul
by Geographic Information Systems
Processing Different Resolution Remote Sensing
Images Based on Images Merging Techniques
Effect of Transition Ghuson Metal Oxides on the
Structural and Optical properties (ZnO-TiO2)
Films
Contrast Adjusting and K-Means Clustering to
Isolate Tumors in Mammograms

Hussein Salloom (Al-Nahrain Univ.)
Tagreed K Hamad (Al-Nahrain Univ.)
Asst. Prof. Dr. Alaa Jabbar Ghazai (Al-Nahrain Univ.)

Detection of Harmful Metal Elements in Rice
using Laser Induced Breakdown Spectroscopy

Hussein Salloom (Al-Nahrain Univ.)
Tagreed K Hamad (Al-Nahrain Univ.)

Fast Quantitative Analysis of Dental Alloys Using
LIBS-Techniques
Study the effect of aluminum impurities on the
structural and optical properties of (As2Se3) thin
films Prepared by Thermal Vacuum Evaporation

Fadhil Bachay Mebid (Dept. Of Physics/ Coll. of Education for
Pure Sci. Ibn Al-Hatham/ Baghdad Univ.)
Aliyah Shihab (Baghdad Univ.)
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Article number
3

.1

11

.2

18

.3

51

.4

57

.5

63

.6

77

.7

جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور)  18-17حزيران 2020
محور العلوم السياسية :1
الخميس  2020-6-17الوقت 12:00 -10:00
ت

عنوان البحث

أسماء الباحثين

-1

لتوظيف الدعائي األمريكي في القنوات التلفزيونية الفضائية
دراسة تحليلية لبرنامج بالعراقي في قناة الحرة الفضائية لدورة برامجية واحدة
للمدة من 2018/1/1لغاية 2018/3/31

ا.م.د.محمد حسين علوان

-2

-3

-4

-5

-6

دور صيغ التكامل االقليمي في توازن القوى الدولي  ..االتحاد االوربي ومنظمة شنغهاي
للتعاون انموذجا.
The role of regional integration in the international balance of power ...
The European Union and the Shanghai Organization as a model
اثر التنميه على الديمقراطيه وحقوق االنسان في العراق
Impact of Development on Democracy and Human Rights in Iraq
أزمة العالقات األمريكية  -اإليرانية
وتأثيراتها على التحول الديمقراطي في العراق
The crisis of US-Iranian relations
and its effect on democratic transition in Iraq
التكامل االقتصادي اإلقليمي مدخالً للسالم وحل أزمات المنطقة  /مشروع القناة الجافة العراقية
والربط السككي اإلقليمي انموذجا
Regional economic integration as gateway to peace and region’s crises
resolving Dry Canal Project and regional railway connection as a model
الجامعات ودورها في تعزيز القيم الديمقراطية
Universities and their role in promoting democratic values
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ا م د سعد عبيد علوان السعيدي
ا.د طارق زيدان خلف

مكان العمل
كلية األعالم  /جامعة واسط

كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد.

كلية التربية للبنات  /الجامعة العراقية

أ.م.د .صباح نعاس شنافه

كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد /
العراق

أ.م .بسمة خليل األوقاتي

كلية العلوم السياسية-جامعة بغداد

م.د .منتصر حسين جواد
م.د .همام عبد الكاظم ربيح

قسم العلوم السياسية /كلية اإلمام الكاظم
للعلوم اإلسالمية الجامعة
قسم العلوم السياسية /كلية اإلمام الكاظم
للعلوم اإلسالمية الجامعة
بغداد -العراق

جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور)  18-17حزيران 2020
محور االدارة واالقتصاد:
الخميس  2020-6-17الوقت 12:00 -10:00
ت
-1
-2
-3

عنوان البحث
دور ريادة األعمال في نجاح مشروعات األعمال
تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة أنموذجا-دور البنك المركزي في تحقيق التنمية المستدامة في الدول الهشة – العراق
أنموذجا ً
آلية مكافحة غسل األموال في المصارف العراقية من خالل تطبيقات مراقب المتثال
Mechanism to combat money laundering in Iraqi banks
through compliance monitor applications

-4

التداول االلكتروني في سوق العراق لألوراق المالية  :الواقع والطموح

-5

التسويق االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي في ظل اللغة االقناعية:
دراسة استطالعية آلراء عينة من الشركات األهلية المستخدمة لشبكات التواصل
االجتماعي

-6

دور نظام إدارة األداء في تحسين جودة الخدمة التسويقية المصرفية
(دراسة عملية في مصاف التجارية في محافظة ذي قار و المثنى)

-7

-8

قياس وتحليل مدى توافر متطلبات نظام ادارة الجودة وفق المواصفة الدولية
القياسية ()ISO9001:2015
دراسة حالة في وزارة الثقافة /دائرة الفنون الموسيقية
االستثمار األجنبي المباشر ودوره في التنمية االقتصادية ..العراق أنموذجا ً
Foreign direct investment and its role in economic
development.. Iraq as a model
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أسماء الباحثين
أ.د.نغم حسين نعمة
الباحث حمزة باسم الورد

مكان العمل
كلية اقتصاديات األعمال/جامعة النهرين

د.عصام قاسم الحسيني

كلية اإلسراء الجامعة  /بغداد

أ.د .نغم حسن نعمة
الباحث يوسف كاظم كطان

كلية اقتصاديات األعمال/جامعة النهرين

أ.د .نغم حسين نعمة
الباحثة هبة مهدي صالح
حيدر فاضل كاظم ،
نسرين جاسم محمد ،
زياد علي عباس
م.م غيث عبد الرضا الكنزاوي
م .م احمد منخي كشيش
م .حيدر عباس العطار
م.م نور عباس عبد الجبوري
م.م باسم طارق الدليمي
م.د .سعديه هالل حسن

كلية اقتصاديات األعمال /جامعة النهرين
كلية اقتصاديات األعمال /جامعة النهرين
كلية اإلدارة واالقتصاد – جامعة بغداد -
العراق
جامعة ذي قار /كلية اإلدارة واالقتصاد
جامعة المثنى /كلية اإلدارة واالقتصاد
جامعة المثنى /كلية االدارة واالقتصاد
كلية التـــــــــــراث الجامـــــعة

2020  حزيران18-17 )جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور
:2 محور هندسة العمارة والتخطيط الحضري
14:00 -12:00  الوقت2020-6-17 الخميس
Authors

Paper Title

Article
number

Mumtaz Hazim (Univ. Of Mosul )
Nahedh Alqemaqchi (. Cihan Univ.)
Maha Alqemaqchi (Univ. Of Mosul)

The Identification of the Lost Space in Urban Fabric (A Case Study
of Old Mosul City)

4

.1

Susan Hassan (Al-Nahrian Unversity )*

The effect of Windows design formation on natural ventilations for
residential buildings

29

.2

Ahmed Adnan Saeed (Baghdad Univ.)*

Relationship between urban green space and real estate prices in city
of Ramadi

43

.3

Baraa A. Ibraheem, Zaynab Radi (Dept. Of Architectural
Eng., Baghdad Univ.)*

Synergistic adaptation in urban leftover spaces: Baghdad as a model

62

.4

Sarah Rasheed (Univ. Of Kufa )
)انتصار عباس (جامعة الكوفة
Ali Farhan Dirweesh (Univ. Of Technology)

Preserving the richness of the heritage markets of Iraq Najaf market
case study
الحفاظ على ثراء االسواق التراثية للعراق
النجف حالة دراسية

64

.5
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2020  حزيران18-17 )جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور
:محور هندسة الميكانيك التطبيقي وهندسة الليزر
14:00 -12:00  الوقت2020-6-17 الخميس
Authors

Paper Title

Article
number

Lara Adil Ali (Al-Mustansiriyah Univ.)
Zeyad Kadhim (Al-Mustansiriyah Univ.)
Mohammed Abdulrazzaq (Al-Mustansiriyah Univ.)

Application of Taguchi technique to optimize wear
behavior of Al-5%Si with Al2O3 and SiC Particles

24

.1

25

.2

49

.3

69

.4

84

.5

81

.6

Ali H Hamzah (AL-Furat Al-Awsat Technical Univ.)

Noor Dawood (Al-Mustansiriyah Univ.)
Ghanim Sadiq (Al - Nahrain Univ.)

Haider Mahmood (Al-Furat Al-Awsat Technical Univ.)
Haider F. Mahmood (Technical Collage of Al-Mussaib)
Fatema H. Rajab (Laser and Optoelectronics Eng. Dept., Coll. of
Eng., Al-Nahrain Univ.)
Tayf Tariq A.S. (Univ. of Information Technology and
Communication)
Anmar K. Al-Jumaily (Laser and Optoelectronics Eng. Dept.,
Coll. of Eng., Al-Nahrain Univ.)

Investigation on Microstructure and hardness of Double
Sided Friction Stir Spot Welded Aluminum AA6061-T4
Alloy by Using a Rotating Anvil
Mechanical properties of heat treated aluminum alloys
Effects of heat Treatment on the deep drawing ability of
Brass sheets (CuZn30)
Effect of Extra Weight and Tire Pressure on Fuel
Consumption and Slippage Ratio on Tillage Operation
Done in Al-Musaib Area
The Influence of Laser Parameters on Laser Surface
Texturing of Stainless Steel and Cupper Coated Glass
Substrates
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2020  حزيران18-17 )جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور
:محور علوم الرياضيات
14:00 -12:00  الوقت2020-6-17 الخميس
Authors

Paper Title

Article
number

Ahmed Sami Sleibi (Kufa)
Ameera Ne'ma (Kufa)
Rihab Khudair (Kufa)

Using 𝐓 -̃ Transformation for Solving Tank and Heating System
Equations

23

.1

Ali Hussein Abbas (Univ. of Kufa)
Asmhan Flieh (Univ. of Kufa, Najaf, Iraq)

Characterization of 𝒔𝒐𝒇𝒕−Open Set in 𝒔𝒐𝒇𝒕−Tritopological Space

35

.2

41

.3

53

.4

Saja Aldhamad (Univ. of Baghdad)

Alaa Mohammed Redha (Univ. of Kufa)
Asmhan Flieh (Univ. of Kufa, Najaf, Iraq)

Using the innovative approach in optimal decision-making for project
financing
Efficient information-theoretic-statistical equation for image similarity:
Comparison with Statistical Similarity and Information-Theoretic
Similarity
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2020  حزيران18-17 )جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور
:محور علوم الكيمياء
14:00 -12:00  الوقت2020-6-17 الخميس
Authors

Paper Title

Article
number

Raghad Ali Haddad (Uruk Univ.)

Environmental Performance of Coordination Complexes as PVC
Photostabilizers

14

.1

Fatimah Ali Hussein (Babylon Univ.)
Sana Hitur Awad1 (Univ. Of Baghdad, Coll. Of
Sci. For Women )

Synthesis, characterization poly (chitosan nanoparticles –co- pyruvic acid)
and substitution with different amino acid

48

.2

Sudad A. Jaber (Ministry Of Education
Directorate Of Education Diwaniya)
Hussein A. K. Kyhoiesh (Ministry Of Education
Directorate Of Education AL-Muthanna)
Sajjad H. Jawad (Ministry Of Education
Directorate Of Education Wasit)

Synthesis, characterization and biological activity studies of Cadmium (II)
complex derived from Azo Ligand 2-[2\-(5-bromo thiazolyl) azo ]- 5-di
methyl amino benzoic acid

56

.3

Noor Jamal Mohammed (Baghdad)

A New Visible Spectrophotometric Approach for Mutual Determination of
Allopurinol drug in Pharmaceuticals after Cloud Point Extraction

83

.4
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جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور)  18-17حزيران 2020
محور القانون :2
الخميس  2020-6-17الوقت 14:00 -12:00
ت
.1
.2
.3

أسماء الباحثين
ا.د.زينة غانم يونس العبيدي
ا.د .تيماء محمود فوزي

عنوان البحث
الحماية القانونية للمنتج الوطني من اإلغراق التجاري
مهمة الطبيب العدلي
في الكشف عن جرائم االغتصاب الواقعة على االنثى
التنظيم القانوني لضريبة نقل ملكية العقار في الدستور العراقي

.4

( ظاهرة المثلية )
بين التحريم الشرعي واإلباحة القانونية

.5

االستمالك وتمييزه عما يشتبه به من أوضاع قانونية
Expropriation and Distinguishing it from the Suspected
Legal Status

.6

أثر الضرائب في تنمية االستثمار السياحي في العراق
(ورقة بحثية )

د .شاذل عبد احمد رشان
م.د .محمد عبد علي خضير الغزالي
م.د.مالك عبد اللطيف التميمي
م.د .سارة صباح لفتة
م.م .حنين محمد جواد
د.أميرة عبد الحسين
م  .زينب جاسم محمد

أ.م.د .سناء محمد سدخان
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مكان العمل
جامعة الموصل /كلية الحقوق
/فرع حقوق اإلنسان
رئاسة محكمة استئناف نينوى
االتحادية
كلية الصفوة الجامعة
كلية الحقوق جامعة النهرين
كلية الصفوة الجامعة
الجامعة العراقية  /كلية القانون
والعلوم السياسية
الجامعة العراقية /كلية القانون
والعلوم السياسية

جامعة النهرين .كلية الحقوق

جدول اعمال املؤمتر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية إبداع وتطور)  18-17حزيران 2020
محور العلوم السياسية :2
الخميس  2020-6-17الوقت 14:00 -12:00
ت

عنوان البحث

-1

اإلرهاب السيبراني :أزمة عالمية جديدة

-2

النظام السياسي في العراق :االزمات  -السياسات والمعالجات

-3

دور اإلعالم في إدارة األزمات األمنية

-4

-5

أسماء الباحثين
م.م .محمد زهير عبد الكريم
أ.م.د .اسراء عالء الدين نوري
الباحث :حسين علي عثمان
م .بلسم عبد الحسين لعيبي

دور اإلعالم االستقصائي في رصد حاالت الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة في
المجتمع العراقي.
((دراسة ميدانية على عينة من أعضاء نقابة الصحفيين العراقيين))
((للفترة من  2020-1-15ولغاية .))2020-3-1
The role of investigative media in monitoring the
corruption issues and promoting a culture of integrity in
Iraqi society
حرب االستقالل العثمانية وتأثيراتها ()1923-1908
Ottoman War of Independence and Its Effects (1908(1923

مكان العمل
كلية العلوم السياسية /جامعة
الموصل
قسم النظم السياسية -كلية العلوم
السياسية /جامعة النهرين
بكلوريوس علوم  /جامعة بغداد
كلية العلوم السياسية  /الجامعة
المستنصرية

د .صالح ساهي خلف القيسي
د.انور ابراهيم عبد الزوبعي

وزارة التربية العراقية -مديرية
تربية االنبار

د.ساهرة حسين محمود

كلية اآلداب  /جامعة البصرة
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