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 م 2021حزيران  15 / ولاليوم األبرنامج 

  go.arid.my/1( : 1رابط القاعة )

  go.arid.my/2( : 2رابط القاعة )

 )جميع المواقيت بتوقيت مكة المكرمة(

 

 

 )القاعة األولى(  الجلسات البحثية المتوازية 

 الوقت  الفعالية

 

 جلسة بحوث الُعلوم االنسانية واالجتماعية واللغوية واألدبية :    1قاعة  

 االسم  عنوان المشاركة 

د. فتحية بنت السيد أحمد   تجليات الحجاج بالتمثيل في النص الكاريكاتيري 
 بديري

داللة الصوت في قصيدتي "أستمع إلى إستانبول" لـ"أورخان  
 "ولي" و"هنا القاهرة" لـ "سيد حجاب

د. عائشة عبد الواحد السيد  
 محمد

 م.د. بشرى جوحي جانيأ العلوم االنسانية الصحية كمجال علمي تخصصي حديث 

تجاهات حديثة في تعليم مهارات اللغة العربية و إعداد ا
 - مهارة القراءة أنموذجا -المدرسي الكتاب 

 د.صابر كنوز 

داللية نحوية دراسة –الجملة العربية والزمن اللغوي  أ.د. عباس محمد أحمد عبد   
 الباقي

أ. م. د. ثمينة أحمد هيالن   آليات االتصال في الدائرة اللغوية الكالمية
 السامرائي

 رئيس الجلسة ا.د. أميرة سمبس 

 

3.00 – 4.45 

 

 )القاعة األولى(  - حفل االفتتاح

 الوقت  الفعالية

 1.00 – 12.00 افتتاح القاعة واتاحة تسجيل الحضور

 3.00 – 1.00 االفتتاححفل 
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 )القاعة الثانية(  الجلسات البحثية المتوازية 

 الوقت  الفعالية

 جلسة بحوث التنمية المستدامة والتطبيقية   :    2قاعة  
 االسم  عنوان المشاركة 

  أ.م.د.أمل صالح سعد راجح  دور المدرسة في تربية الناشئة على التنمية المستدامة 

  توفيق عبد الرحمان بوكي السياحة البيئية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة  

رأس المال الفكري وأثره على التنميـة المستـدامة من خالل  
 اإلبداع اإلداري 

 د.مسلم سعيد مسلم حاردان

  أ.هيثم بيت سعيد قياس الخصائص الريادية لدى طالب جامعة ظفار 

االقتصادية على اقتصاد المعرفة والتنمية في  أثر األزمات 
 الوطن العربي 

  أ.د. هنادي مصطفى عبد الراضي

أنموذج  مسار التنمية المبتكرة للدول العربية الساعية  للحاق  
 لبناء نظام اقتصادي عربي تنموي متقدم

 عقيل جبر علي 

THE MANUAL NEGATIVE-PRESSURE DEVICE 
PRAGMAVAC 

 حريريد محمود 

 رئيس الجلسة ا.د.سلوان كمال جميل العاني 
 

3.00 – 4.45 

 5.00 – 4.45 استراحة 

 )القاعة األولى(  الجلسات البحثية المتوازية 

 الوقت  الفعالية

 االسالمية الدراسات  جلسة بحوث    :    1قاعة  
 االسم  عنوان المشاركة 

)طالبات كلية التربية تمييز تأثر الطلبة بأحوال أهل الجنة والنار 
 للبنات أنموذجًا(

 م. د زياد مظفر سعيد

 د.فاطمة عيسي محمد   أساليب اإلرشاد النفسي من خالل سورة البقرة 

علة ربا الذهب والفضة وأثرها في إصدار األوراق النقدية:  
 دراسة وصفية تحليلية )الدينار الليبي أنموذجا( 

د. محمد الحسن محمد حامد  
 الحضيري  

 أ.مآب معاوية ناشف  استئصال الرحم لوقف الدورة الشهرية عند المعاقات عقلًيا

مقاصد القرآن الكريم في التعامل مع المخالف دراسة  
 تأصيلية تحليلية 

 عبد الله كركيش 

 د.أحمد بن سعيد البوسعيدي  )التعزيز النفسي لمواجهة األعداء من منظور قرآني( 

 رئيس الجلسة أ.د.داود عبدالقادر إيليغا 
 

5.00 – 6.15 
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 )القاعة الثانية(  الجلسات البحثية المتوازية 

 الوقت  الفعالية

 

 جلسة بحوث التحول الرقمي والذكاء االصطناعي في العلوم المتنوعة   :    2قاعة  

 االسم  عنوان المشاركة 

تقنيات الذكاء االصطناعي بين المصالح والمفاسد الفتوى عبر 
 دراسة مقاصدية 

ا.د.ياسر محمد عبد الرحمن 
 طرشاني

 سليماني صبرينةد. معامل تاثير مقروئية الطالب 

إسهامات التربية الرقمية في التنشئة االجتماعية: دروس من 
 الدورات التدريبة اإلعالمية للمعاهد اإلسالمية بجاكرتا

  تاتا توفيقد. محمد 

  خلواتي مصعب د. المسؤولية القانونية للروبوت 

التكييف القانوني للروبوت و مدى تحميله للمسؤولية 
 القانونية

 د.فايزة سعيداني 

Intelligent Transportation System (ITS) for 
Smart-Cities using Vehicle to Vehicle 

Communication 

 د.عبدالسالم الراشدي

 اسراء عصام بن موسى

التحول الرقمي في قطاع األرشيف: بعد آخر لحفظ وإتاحة  
 المعلومة الرقمية

 مبارك حشاني 

 رئيس الجلسة ا.د. رحاب يوسف

 

5.00 – 6.15 

 6.30 – 6.15 استراحة 
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 المحاضرات العلمية

 القاعة الثانية القاعة األولى 

ة   ة الُمجَتَمِعيَّ النُموَذج الَتَكاُملّي للَمسُؤوليَّ
ة ة الَعرِبيَّ عليميَّ  للُمؤسساِت التَّ

 أ.د. داود الحدابي 
 

 
َأثُر َثورة ُتكنوُلوجيا الَناُنو َعلى الُمجتمع: الَدايود  

 الَباعث للَضوء مَثاال  
 أ.د. ناصر الراوي  

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

 7.45 – 7.30 استراحة 

 

 ندوة علمية / ندوة صناعة التأليف

 الوقت  القاعة األولى 

 
 .د. عبدالحكيم األنيس )رئيس الندوة( أ

 طرشاني ا.د. ياسر 

 )تجربتي في التأليف(  د.طه الزيدي

 د.سيف السويدي  

 تدشين كتب المنصة  

 " كتاب امازون" اطالق خدمة 

 " النشر االلكتروني" اطالق نظام 

 

7.45 – 9.30 

 ختام فعاليات اليوم األول 
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 م 2021حزيران  16/  ثانيبرنامج اليوم ال

  go.arid.my/1( : 1رابط القاعة )

  go.arid.my/2( : 2القاعة )رابط  

 ()جميع المواقيت بتوقيت مكة المكرمة

 

 )القاعة األولى(  الجلسات البحثية المتوازية 

 الوقت  الفعالية

 

 جلسة بحوث الُعلوم االنسانية واالجتماعية واللغوية واألدبية   :    1قاعة  

 االسم  عنوان المشاركة 

  د.مسعد عامر إبراهيم التوازي الصوتي في ديوان من أرض بلقيس 

أ.م.د.مجدي أحمد إبراهيم   التطور اللغوي في ظل جائحة كورونا
  محمد

إيقاع الّتضاّد بين َوْقِع الفصِل ووقيعِة الوصل من خالل  
 قصيدة عنترة الميمية.

  د. الناصر ظاهري

وتيُة في تعليِم اللغِة العربيِة للناطقيَن بغيِرها  الُمشِكالُت الصَّ
 ُحلوٌل وتطبيقاٌت َعمليٌة "" 

  أ.م.د.أميرة زبير رفاعي سمبس

  د. دميم فاطمة الزهراء  أثر التشّيخ السكاني على صحة كبار السن

سلوك النخبة و تأثيره على االداء التنظيمي دراسة 
 استطالعية في معمل اسمنت الكوفة 

  عمار ياسر عبد الكاظم العابدي 

 الجلسةرئيس  ا.د. سعاد الطائي

 

3.00 – 4.45 
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 الوقت  الفعالية

 )جمعية البصيرة(   جلسة بحوث االعالم الرقمي وصناعة الوعي الجماهيري    :    2قاعة  

 االسم  عنوان المشاركة 

المعالجة اإلعالمية ألزمة حي الشيخ جراح في الفضائيات  
 اإلخبارية 

  أ.ياسين صدوقي

في استخدام موقع الفيسبوك من  االجتماعيةالمسؤولية 
 وجهة نظر أساتذة كليات اإلعالم في الجامعات العراقية

 أ.م.د.جمال عبد ناموس

 د.عبد الهادي الزيدي  المسؤولية اإلعالمية في حماية الدولة

إجراءات التحقيق في الجرائم اإللكترونية )دراسة على ضوء 
 التشريعين الجزائري والمقارن(.

  د.خنفوسي عبد العزيز

العالقات العامة الرقمية في المواقع الجامعية ودورها 
 بالتوعية بقيم المواطنة

 أ.د محسن عبود كشكول
 أ.م.د سهاد عادل جاسم  

تزاحم المسؤوليات في العمل االعالمي في ضوء النظرية  
 االسالمية لإلعالم 

  أ.د. طه احمد الزيدي

إدراك الشباب الجامعي لقيم المواطنة الرقمية عند  
 مسحية  دراسة –استخدامهم مواقع التواصل االجتماعي 

  م.م سيف الدين خلف الجبوري

الممارسة النقدية في مواقع التواصل االجتماعي بين الحرية  
 والمسؤولية 

 م.د نجاة جبار كاظم 

 رئيس الجلسة أ.د. سعد سلمان المشهداني 

 

3.00 – 4.45 

 5.00 – 4.45 استراحة 

 

 

 محاضرة علمية

 القاعة األولى 

   طه الزيديأ.د 

ة )الَوقُف الِعلمّي أنُموَذجا(  ة الُمجَتمعيَّ  الِعلُم والَمسؤوليَّ

5.00 – 6.15 

 6.30 – 6.15 استراحة 
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 المحاضرات العلمية

 القاعة الثانية القاعة األولى 

ة   فِكير والَمسُؤوِلية الُمجَتَمِعيَّ  ُطرق التَّ
 أ.معد أحمد الحاكم 

ة  الوعُي الِغَذائي والَمسُؤوليُة الُمجَتمعيَّ
   يوسف السويديأ.د. 

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

 7.45 – 7.30 استراحة 

 ندوة علمية 

 الوقت  القاعة األولى 

 
معامل التواصل العلمي وتصنيف الجامعات  

 C-Indexالتواصلية 
7.45 – 9.30 

 ختام فعاليات اليوم الثاني 
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 م 2021حزيران  17/   ثالثبرنامج اليوم ال

  go.arid.my/1( : 1رابط القاعة )

  go.arid.my/2( : 2رابط القاعة )

 )جميع المواقيت بتوقيت مكة المكرمة(

 

 )القاعة األولى(  البحثية المتوازية الجلسات 

 الوقت  الفعالية

 

 جلسة بحوث الُعلوم االنسانية واالجتماعية واللغوية واألدبية   :    1قاعة  

 االسم  عنوان المشاركة 

التحليل السوسيولوجي لضحايا جريمة النصب واالحتيال _ دراسة لعينة من 
 الضحايا في المجتمع الجزائري 

  رماشأ.م.د. صبرينة 
 أ.يمينة لعبيدي

الدور السياسي واالقتصادي للعيون والجواسيس في الهند خالل عصر 
 - ١٢٠٦ \هج ٨١٧ -٦٠٢سلطة المماليك واالمراء الخلجيين والتغلقيين ) 

 م(١٤١٤

 م.د. ازهار هادي فاضل أ
   م.د. لقاء خليل اسماعيلأ.

  د.هند عبدالرحمن المشموم المجتمع اإلماراتياللغة العربية وإشكالية الترجمة والتعدد اللغوي في 

 .يونس يحيى عبد الله د.مأ. بؤرة النشاط النصي في سورة الجاثية دراسة وفق نظرية النحو الوظيفي

  د. رتيبة محمدة بولوداني فاعلية التصوير المرئي للغة في االكتساب اللغوي

الترادف في المعجم الوسيط المعجم العربي وإشكال التمثيل الداللي، 
 نموذجا

 آمال ايت قليلة 

 أ.د. يحيى محمد علي المهدي  التعليم اإلعالمي واللغة العربية

 رئيس الجلسة ا.د. سعاد الطائي

 

3.00 – 4.45 
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 )القاعة الثانية(  الجلسات البحثية المتوازية 

 الوقت  الفعالية

 

 بحوث الدراسات التربوية والنفسية جلسة      :    2قاعة  

 االسم  عنوان المشاركة 

تطوير أنظمة التعليم االلكتروني بالجامعات العربية في ضوء بعض  
 الخبرات المعاصرة 

 أ.د. خليل محمد الخطيب 
  أ.د. تركي يحيى القباني

  خديجة الشبانيا. الحلول الممكنة لمواجهة تحديات التعليم العالي 

استخدام المنصات التعليمية ومقترحات معالجتها من وجهة نظر تحديات 
 طالبات المجال األول بجامعة الشرقية

 د. رابعة محمد الصقرية 
 د.ثرياء بنت سليمان الشبيبية

التفاعلي في تنمية التحصيل لدى   كاإلنفو جرافي فاعلية التدريس بتقنية 
 طالبات الصف العاشر األساسي في مادة التربية اإلسالمية

 وفاء بني عرابا.

اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية في محافظة ظفار بسلطنة عمان نحو 
 تدريس العقيدة اإلسالمية: دراسة استطالعية )نوعية( 

  نسيمة ربيع اليافعيةا.

التدريس باستخدام موقع تعليمي تفاعلي في اكتساب المفاهيم  فاعلية 
 الفلكية واالتجاه نحو الفلك لدى طالبات الصف الخامس األساسي

  فاطمة علي سعيد الدوحانيا.

لخصائص السيكومترية لقائمة فحص عالمات ومظاهر األطفال ذوي  ا
 صعوبات التعلم بالمرحلة اإلبتدائية

 عباس مريم محمود فنجري  أ.

 رئيس الجلسة ا.د. عبدالرازق مختار

 

3.00 – 4.45 

 5.00 – 4.45 استراحة 

 

 

 محاضرة علمية

 القاعة األولى 

 أ.د محمد رجب فضل الله  

 َتكويُن الُمعِلم وِرَيادُة اأَلعَمال

5.00 – 6.15 

 6.30 – 6.15 استراحة 
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 المحاضرات العلمية

 الثانيةالقاعة  القاعة األولى 

 
ة  االِتَجاَهات  ة الصِحيَّ ة ِفي َجوَدة الَحَياة والِرَعايَّ الَعالميَّ

 َبعد كوُرونا
 أ.م.د  أحمد رشدي الدركزلي 

 
خصّية َو َتحِديات الرقَمَنة ة الشَّ  الَهويَّ

 أ.د. عادل السعيد البنا  

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

 7.45 – 7.30 استراحة 

 

 

 وتصنيفاتها العالمية الدوريات العربية بجودة معايير ال /ندوة علمية 

 الوقت  القاعة األولى 

 
 .د. رحاب يوسف )رئيس الندوة( أ

 .د. شريف شاهين أ

 .د. محمود عبد العاطي أ

 أ.د. حسن عواد السريحي  

 .م.د. وليد الروبي أ

   د.نجيب الشربجي 

 

7.45 – 9.30 

 ختام فعاليات اليوم الثالث
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 م 2021حزيران  18/  رابعبرنامج اليوم ال

  go.arid.my/1( : 1رابط القاعة )

  go.arid.my/2( : 2رابط القاعة )

 )جميع المواقيت بتوقيت مكة المكرمة(

 

 

 

 

 )القاعة األولى(  الجلسات البحثية المتوازية 

 الوقت  الفعالية

 والوثائق التاريخية للمخطوطات  جلسة بحثية     :    1قاعة  

 االسم  عنوان المشاركة 

الُتراث في المسُؤولية الُمجتمعية في الحَفاظ َعلى الصحة )َمخُطوطات  َدوُر 
 الّطب أنُموذجا وُجهود األّمة في العَناية به(

 ا.د.نجم عبدالرحمن خلف 

الَمسُؤولية الُمجتمعّية ِتَجاه المخُطوَطات والُتراث الَحَضاري لأُلمة “الَمَجال  
 الترَبوي أنُموَذجا”

 ا.د. صالح العلي 

  أ.إبراهيم كالسني المعرفة المعجمية وأهميتها في التحقيق العلمي للمخطوط التراثي

عرضا  -نماذج مختارة من المخطوطات اإلسالمية في األوبئة والطواعين 
 - ووصفا

 د. فؤاد بن أحمد عطاء الله 

ابتكارات العلماء المسلمين في مجال الطب والجراحة من خالل المخطوطات  
 العلمية

 *أ.زهراء بابان

  

 رئيس الجلسة صالح العلي ا.د.

 

3.00 – 4.45 
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 )القاعة الثانية(  الجلسات البحثية المتوازية 

 الوقت  الفعالية

 جلسة بحوث الدراسات التربوية والنفسية     :    2قاعة  

 االسم  عنوان المشاركة 

الجامعي في مؤسسات التعليم المعوقات التي تواجه جودة التعليم 
 العالي الفلسطينية

 د.أنور شحادة نصار 

والشعور بالوحدة النفسية لدى   19العالقة بين الخوف من كوفيد
 الطلبة اليمنيين في الصين 

  أ.عامر محمد الضبياني

الطفو األكاديمي وعالقته باألمل األكاديمي والضغوط األكاديمية لدى  
 دمشقعينة من طلبة جامعة 

         ياسين محمد الحموي

بعض  باالدمان على اإلنترنت عند طلبة جامعة بغداد وعالقتها 
 المتغيرات 

 د.زيان يحيى
 ا. م. د منال محمد ابراهيم

الفونولوجي لدى عينة من االطفال العاديين و اطفال   يدراسة الوع
 ذوي الشلل الدماغي 

  د.حليمة هاجر لحرش

ل لدى طلبة معلمي العلوم بجامعة   واقع ممارسة بعض أدوات التأمُّ
 السلطان قابوس

أ.شريفة بنت سليمان بن حمد  
  الرواحية

ا في الجامعات   يعقوب جيولك أ.د.  التركّية في ظل أزمة كوروناتعليم اللغة العربية إلكترونيًّ
 د. محمد قدوم

جودة األبعاد التنظيمية والفيزيقية للمؤسسات التعليمية ودورها في  
  تحسين المناخ المدرسي

 طبوش صبرينة د.

 د. وفاء الشامسي األدب الُعماني نموذًجا  سيمياء الشخصية في قصص األطفال

 الجلسةرئيس  ا.د.داود الحدابي 

 

3.00 – 4.45 

 

  

 محاضرة علمية

 القاعة األولى 

 

 .د.سلوان العاني  أ

 ( 19  - اتَجاَهات الَبحث الِعلمّي ِفي ِظل َجاِئَحة ُكوُروَنا ) ُكوِفيد 

5.00 – 6.15 

 6.30 – 6.15 استراحة 
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 )القاعة االولى(  الجلسات البحثية المتوازية 

 الوقت  الفعالية

 

 جلسة بحوث الدراسات االسالمية       :    1قاعة  

 االسم  عنوان المشاركة 

  د.نايف بن ناصر المنصور أسباب الترك عند المحدثين )دراسة من خالل السنن األربع(

 أ.م.د. بندر بن طالل جمعة  قيادة فريق العمل في ضوء المقاصد الشرعية 

أ.م.د محمود دهام نايف   السنة النبويةاستقراء المسؤولية المجتمعية في 
  العيساوي

دور الحوار في في تحسين الصورة الذهنية للمسلمين لدى 
 المجتمعات غير اإلسالمية

 

 أ.د. صادق عبد الكريم 

  م. د. محمد حسن عريبيأ. الحموئي الجويني دراسة في سيرة العلمية
 خلود حامد كامل الياسري.د أ.م 

الروحية وأثرها في الحد من آثار جائحة كورونا زمن الحداثة  التربية 
 السائلة 

 د. سعيدة سوهال 

من ركائز السلم المجتمعي عند النبي "صلى الله عليه وآله  
 وسلم" 

 أ.د. يونس قدوري عويد 

 د.ياسين محمد سليمان كف األذى عن الغير في السنة النبوية وأثره في التعايش اآلمن

 رئيس الجلسة طرشانيا.د. ياسر 

 

6.30 – 8.00 

 8.15 – 8.00 استراحة 
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 )القاعة الثانية(  الجلسات البحثية المتوازية 

 الوقت  الفعالية

 

 مؤتمر التحول الرقمي )محاضرات علمية(       :    2قاعة  

 

 االسم  عنوان المشاركة 

شاملة للتحول الرقمي  Conceptual Mapنحو خريطة مفاهيمية 
 ومشروعاتها واالدوار المنتظرة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 ، مصر أ.د. شريف كامل شاهين

 
 الَذكاء االصطَناعّي: الُرؤى والتَحديات

 ، مصر أ.د. محمد سيد قايد

 
التحول الرقمي والذكاء االصطناعي في العلوم االجتماعية: قراءة  

 المسئولية المجتمعية من منظور سوسيولوجي في مستقبل 

أ.د.عالء زهير الرواشدة،  
 اإلمارات

 
حول الرَقمّي  وَتأثيرُه على الُمجتمع وُمكاَفحة الفَساد   التَّ

،   د. فهد كمال الدين الشريف
 مصر

 رئيس الجلسة ا.د. رحاب يوسف

 

6.30 – 8.00 

 8.15 – 8.00 استراحة 

 

 ندوة علمية 

 الوقت  األولى القاعة 

 
 09.30 – 8.15 تفعيل دور المجاميع البحثية لزيادة االنتاج العلمي  

 ختام فعاليات اليوم الرابع 
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 م 2021حزيران   19/   خامسبرنامج اليوم ال

  go.arid.my/1( : 1رابط القاعة )

  go.arid.my/2( : 2رابط القاعة )

 المكرمة()جميع المواقيت بتوقيت مكة 

  

 )القاعة األولى(  الجلسات البحثية المتوازية 

 الوقت  الفعالية

 جلسة بحوث الدراسات التربوية والنفسية      :    1قاعة  

 االسم  عنوان المشاركة 

تصّورات متعّلمي الّلغة العربّية الّناطقين بغيرها نحو األنشطة الّتعليمّية 
 الّذكاءات المتعّددةالّسحابّية القائمة على مدخل 

 د. نهى عبد الكريم حسين  
 أ. نور أحمد فؤاد سبانو

عوامل اكتساب الكتابة وطرق تعلمها وتدريس مهاراتها ) الخط واالمالء 
 والتعبير الكتابي ( 

 د.يمينة عطال 

أ. حسن الخليفة عثمان   التجديد التربوي رؤية معاصرة
  أحمد

 د.سعد رفعت سرحت ألنثروبولوجيا وجودية في فلسفة كيركجاردمحاولة التأسيس 

 د. نجيحة عبد الواحد  أفكار التصوف لإلمام الشافعي:  التحليل والنقد من ديوان الشافعي 

مساهمة األيباد في تعزيز الدمج لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في 
 التعليم العام

 د.شاهر يوسف ياغي 

 رئيس الجلسة سليمان الظفري أ.د. سعيد بن  

 

3.00 – 4.45 
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 )القاعة الثانية(  الجلسات البحثية المتوازية 

 الوقت  الفعالية

 

 الجلسات البحثية لقياسات المعلومات واالتصال العلمي   :    2قاعة  

 االسم  عنوان المشاركة 

ة  )ِقراءة ِفي الواِقع  ُمَؤشراُت الَبحث الِعلمّي للُدول العربيَّ
 والتحدَيات( 

 د. نبهان بن حارث الحراصي أ.

قنوات االتصال العلمي بين العلماء العرب: دراسة تحليلية لإلنتاج  
 الفكري

ا.د. حسناء محمود احمد  
 محجوب 

المستودعات المؤسسية الرقمية في الجامعات العربية وتأثيرها 
 على االتصال االكاديمي 

 بشيرالأ.د عماد 

ِدراَسة َعوامل وَنَتائج الُمشارَكة  َمنَصات ُمؤتمرات الفيدُيو: 
ة   والُحُضور في الُمؤتَمرات اإلفِتراضيَّ

 د. محمد علي العجمي أ.

 أ.د. كمال بوكرزازة اتجاهات الباحث العلمي نحو اليقظة المعلوماتية

استرجاع المعلومات العلمية والتقنية في بيئة الوصول الحر من 
 خالل محركات البحث الذكية 

 أ. عبد الرزاق بوسمينة  
 أ. د كمال بطوش 

  .محمد أحمد محمد أحمدأ الدواجنسمات االنتاج الفكرى فى مجال علم 

تقييم رأس المال الفكري : دراسه تحليلية لطالب الدراسات العليا  
 جامعة الخرطوم -

 د.هبه مدثر محمدين احمد 

 رئيس الجلسة أ.د. رحاب يوسف

 

3.00 – 4.45 

 5.00 – 4.45 استراحة 

 محاضرة علمية

 القاعة األولى 

 

 د.أسامة اسحاق  

ة الُمجتَمِعية ِفي َعصِر )الَذَكاء اإلصِطناِعي, الَبياَنات الَضخَمة الَواقع اإلفِتراِضي, وِإنترِنت   عليم والَمسؤوليَّ التَّ
 اأَلشَياء( 

5.00 – 6.15 
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 6.30 – 6.15 استراحة 

 المحاضرات العلمية

 القاعة األولى 

 
 َعلى الَمسؤولّية الُمجَتمِعّية ه الُمجتَمعّي وَأثرُ اإِلتجاُه الَعالمّي ِفي اإلبِتَكار 

 حمدي خشان  د. 

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

 7.45 – 7.30 استراحة 

 العربية تطوير الجامعات    /ندوة علمية 

 الوقت  القاعة األولى 

 
   أ.د. داود الحدابي 

 الحوكَمة َكُمنَطلق لَعملّية َتطوير الَجامَعات الَعربّية

 وليد فارس أ.د  

 وآَفاق(  الَبحُث العلمّي في الَجامَعات الَعربّية )َتحدَيات 

 أ.م.د. احمد رشدي الدركزلي 

البحث العلمي في المجاالت الطبية و اهمية الولوج  

 فيها )التجربة الهندية انموذجا(

 د.سيف السويدي

 تصنيف اريد للجامعات التواصلية 

 

 ريكة جلسة حوارية مفتوحة لرؤساء الجامعات الش

 اطالق مؤتمر تطوير الجامعات العربية

7.45 – 9.30 

 ختام فعاليات اليوم الخامس 
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 م 2021حزيران   20/  سادسبرنامج اليوم ال

  go.arid.my/1( : 1رابط القاعة )

 )جميع المواقيت بتوقيت مكة المكرمة(

 

 

 

 

 

 نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد

 توقيع االتفاقيات 

 الوقت  القاعة األولى 

الجامعات والمؤسسات  جلسة توقيع اتفاقيات مع 
 الشريكة

3.00 – 4.45 

 5.00 – 4.45 استراحة 

 حفل الختام 

 الوقت  القاعة األولى 

 7.30 – 5.00 حفل الختام 

 انتهاء فعاليات المحفل العلمي الدولي الثامن 






