
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واإلجتماعٌةمجلة فصلٌة محكمة تعنى بنشر البحوث العلمٌة واإلنسانٌة 

 جبيعخ انًصطفٗ االيٍٛ رصذس عٍ
 2021/  2461رلم االٌداع فً دار الكتب والوثائك الوطنٌة 

Print ISSN  2710-0952  
Electronic ISSN 2790-1254  

للعلوم االنسانية والرتبوية والنفسية  السادساملؤمتر العلوي الدويل  نشر احباث
 التعلنوعلوم الصرفة وتكنولوجيا 

جامعة لم الممدسة بالتعاون مع جامعة الماسم الخضراء ورابطة 
 التدرٌسٌٌن التربوٌٌن والمدٌرٌة العامة لتربٌة كربالء الممدسة

 تحت شعار  2022   أٌار 11 – 10

وجائحة كوروناالعلماء 



 

 

 

 

 

 

 ٌةوالعلم ة واالجتماعٌةاالنسانٌالعرالٌة للبحوث مجلة ال

 مجلة فصلٌة محكمة 

 4246/  4216رلم االٌداع فً دار الكتب والوثائك الوطنٌة 

Print ISSN  2710-0952  
Electronic ISSN 2790-1254 

 

 

 

 

 

 نهًجهخجًٛع حمٕق انطجع يحفٕظخ 

 يٍ سئٛس انزحشٚشٛخ يسجمخ انحصٕل عهٗ يٕافمخ خط    أ الزجبسّ دٌٔ ٘ جضءأال ٚجٕص َشش 
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 ٔاالجزًبعٛخ ٔانعهًٛخلٕاعذ انُشش فٙ انًجهخ انعشالٛخ نهجحٕس االَسبَٛخ 

 أال /  انُشش ٔانزحكٛى

رُشش انًجهخ انجحٕس ٔانذساسبد ٔانًمبالد يٍ انجبحضٍٛ يٍ رٔ٘ انكفبءح ٔانخجشح فٙ يجبالد -1

 .رخصصٓى

 .رخضع كم انجحٕس ٔانذساسبد ٔانًمبالد نهزحكٛى لجم ششْب يٍ لجم يحكًٍٛ، يٍ رٔ٘ انكفبءح ٔانخجشح-2

 .انعهًٛخ نهًحكى أعهٗ يٍ دسجخ انجبحش، أٔ انجبحضٍٛ فٙ حبنخ رعذدْىٚشزشط أٌ ركٌٕ انذسجخ -3

رعذ انًجهخ لبعذح ثٛبَبد ثبنًحكًٍٛ انًعزًذٍٚ فٙ رخصصبد انًجهخ، ٔٚزى رحذٚش ْزِ انمبئًخ ثشكم -4

 .يسزًش

 :ٚطهت يٍ انًحكى إثذاء سأّٚ فٙ انجحش ٔفك عُبصش يحذدح، رزضًٍ-5

 .ًٛخ فٙ يجبل انزخصصأصبنخ انجحش ٔيذٖ اسٓبيبرّ انعه ▪

 .يُٓجٛخ انجحش ▪

 .انزٕصٛك ٔانًصبدس ٔانحٕاشٙ  ▪

 .ساليخ انًضًٌٕ ٔانهغخ ٔاالسزُزبجبد ▪

 .يذٖ صالحٛخ انجحش نهُشش يٍ عذيّ أٔ َششِ ثعذ إجشاء رعذٚالد جزسٚخ أٔ طفٛفخ

صبنش فٙ حبنخ  رسزعٍٛ انًجهخ ثًحكًٍٛ اصٍُٛ عهٗ االلم نكم ثحش، ٔٚجٕص نشئٛس انزحشٚش اخزٛبس يحكى-6

 .يٍ أحذ انًحكًٍٛ، ٔٚعززس نهجبحش عٍ عذو انُشش فٙ حبنخ سفضّ يٍ انًحكًٍٛ سفض انجحش

 

 حمٕق انجبحش -صبَٛب

ٕٚو عًم يٍ رسهى  15ٚجت أٌ ٚخطش سئٛس انزحشٚش انجبحش ثصالحٛخ انجحش نهُشش أٔ عذيّ فٙ خالل -1

 .انًحكًٍٛ، ٔعهٗ ضٕء ْزِ انشدٔد سدٔد

سُٕاد ثعذ َششِ ثبنًجهخ،  5دح َشش ثحضّ انًُشٕس ثبنًجهخ ضًٍ كزبة نّ ثعذ يشٔس ٚجٕص نهجبحش إعب-2

 .ٚسزأرٌ يٍ انًجهخ ٔأٌ ٚشٛش إنٗ انًصذس عُذ إعبدح انُشش عهٗ أٌ

ٚجٕص نهجبحش انزمذو ثٕسلزّ انجحضٛخ رارٓب انزٙ لذيٓب نهُشش فٙ انًجهخ إنٗ يؤرًش أٔ َذٔح أٔ غٛشْب لجم -3

 .َششْب ثبنًجهخ، ششٚطخ اٌ الرُشش فٙ سجم أعًبل انًؤرًش أٔ انُذٔح



ٚجٕص نهجبحش َشش يهخص عٍ ثحضّ انًمجٕل نهُشش فٙ انًجهخ سٕاء فٙ انصحف انٕٛيٛخ أٔ االسجٕعٛخ -4

فٙ انًٕالع االنكزشَٔٛخ أٔ فٙ انًؤرًشاد ٔانُذٔاد ششٚطخ االشبسح إنٗ أٌ انجحش يمجٕل نهُشش فٙ أٔ 

 .انًجهخ

ٚجٕص نهجبحش انزمذو ثجحضّ انًمذو نهًجهخ نُٛم جبئضح، ششٚطخ أٌ ال رمٕو انجٓخ انًبَحخ نهجبئضح ثئعبدح -5

 .يُشٕس فٙ انًجهخ ثزفبصٛم انُشش كزبثٙ يٍ انًجهخ، ٔأٌ ٚشبس فٙ انجحش أَّ َششِ إال ثعذ أخز إرٌ

ٚجٕص نهجبحش انزمذو إنٗ انًجهخ ثجحضّ أٔ دساسزّ انزٙ أعذْب نصبنح جٓبد أخشٖ، طبنًب أَٓب نى رُشش -6

 .انًزعبسف عهٛٓب ثٕسبئم انُشش

 

 حمٕق انًجهخ -صبنضب

ًحكًٍٛ، ٚكٌٕ نٓٛئخ انزحشٚش فحص انجحش يجذئٛب نزمشٚش يذٖ صالحٛزّ نهزحكٛى، ٔيزٗ ٔسدد رمبسٚش ان-1

 .انًحكًٍٛ يهضيب نهُشش فٙ انًجهخ  سأ٘

ٚجت أٌ ٚخطش سئٛس انزحشٚش نجبحش  ثبٌ ثحضّ يمجٕل أ غٛش يمجٕل نهُشش ثشأ٘ انًحكًٍٛ، عُذ   -2

ٔدٌٔ أ٘ انزضاو ثبنشد عهٗ رعمٛت كبرت انجحش ، ٔٚعبد انجحش انٗ انجبحش  طهجّ، دٌٔ ركش أسًبء انًحكًٍٛ،

ل فزشح شٓش يٍ ربسٚخ رسهًّ انشد يٍ انًجهخ ، ٔثخالفّ ٚكٌٕ رنك عذٔال يٍ انجبحش الجشاء انزعذٚالد خال

 جهغ .ًثبنُشش أ اسزعبدح ان .عٍ انُشش، ٔٚسمظ حمّ فٙ يطبنت انًجهخ

 .ال ٚجٕص َشش انجحش فٙ يجهخ عهًٛخ أخشٖ ثعذ إخطبس انجبحش ثبنًٕافمخ عهٗ َششِ فٙ انًجهخ -3

إنٗ انًجهخ ثعذ َششِ ٔسلٛب أٔ إنكزشَٔٛب فٙ يجهخ عهًٛخ أٔ فٙ أعًبل  ال ٚجٕص نهجبحش انزمذو ثجحضّ-4

 .أٔ نذٖ أ٘ جٓبد أخشٖ. ٔاال ،  ًُٚع َشش أ٘ أثحبس نهجبحش فٙ انًجهخ نًذح سُزٍٛ انًؤرًشاد ٔانُذٔاد

ٚحك نهجبحش عُذ سفض ثحضّ َزٛجخ آساء انًحكًٍٛ انزمذو يٍ جذٚذ ثبنجحش َفسّ، ثعذ اجشاء جًٛع  -5

 .انزعذٚالد انًطهٕثخ

 نهًجهخ إعبدح َشش انجحٕس، ٔسلٛب كبَذ أٔ إنكزشَٔٛب، انزٙ سجك نٓب َششْب.-6

إرا صجذ نهًجهخ لٛبو انجبحش ثُشش انجحش انز٘ لذيّ نهُشش فٙ انًجهخ، ٔسلٛب أٔ إنكزشَٔٛب، لجم رمذًّٚ -7

 .ًب رخطش انجٓخ انزٙ ٚزجعٓب ثزنكٚحشو يٍ انُشش يسزمجال فٙ انًجهخ نًذح سُزٍٛ، ك نهُشش أٔ ثعذ رمذًّٚ،

 .% (  20عٍ ) فٙ حبنخ اسرفبع َسجخ االسزالل انعهًٙ نهجحش انًمذو نهُشش ٚزى سفض انُشش -8
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 575-552 زواج المتعة بٌن التشرٌع اإلسالمً والعرف االجتماعً أ.م جاسم دمحم حمزة  .41

 م.د. حامد شهاب احمد  .47
 أ.م. سعد جمٌل رحٌم

التعلٌم االلكترونً فً درجة امتالن تدرٌسًٌ مادة اللغة العربٌة لمهارات 
 كلٌة التربٌة

576 -597 

 م.د  عالء حمٌد محسن النائلً  .48
 م.د زٌد علوان عباس الخٌكانً

 618- 598 الكفاءة الذاتٌة لدى مدرسً التارٌخ وعاللتها بالفضول المعرفً لدى طالبهم

م.د. شٌماء حسن عبد الهادي   .49
  الزغٌبً

تنمٌة التفكٌر السابر لدى طالبات أثر استراتٌجٌة االنشطة المتدرجة فً 
 الصف الخامس االدبً  فً مادة لواعد اللغة العربٌة

619-636 

 657- 637 1914اإلدارة العثمانٌة فً البلمان حتى اندالع الحرب العالمٌة االولى عام  م.د. كتاب غالً الجبوري  .32

        م.د. مٌثم عبد الكاظم الشٌبانً  .36
      م.د. سالم مجهول الزٌادي
 م.د. علً حمزة الجوذري

التباٌن المكانً لمظاهر التلوث البصري فً مدٌنة العباسٌة وآثاره الصحٌة 
 والبٌئٌة

658 -682 

فاعلٌة تمارٌن تأهٌلٌة حركٌة فً تحسٌن السعة الحٌوٌة للرئتٌن والموة  عمٌل كاظم محسن الخزرجً.م . د   .76
 19العضلٌة للمتعافٌن من فٌروس كورونا كوفٌد 

683- 698 

د. سكٌنة حسن خاٌف حمد   .77
 العٌساوي

السمات التصمٌمٌة للملصك التوعوي من فاٌروس كورونا وأثره فً الجذب 
 البصري والولاٌة من الفاٌروس

699-717 

مدى توافر الكفاٌات. التعلٌمٌة اإللكترونٌة عند مدرسً. اللغة العربٌة  بّشار سلمان خضٌر الّركابً .م.د  .78
 المرحلة. اإلعدادٌة من وجهة نظرهمومدرساتها فً 

718-739 

 757- 740 االنتماء االجتماعً وعاللته بتوسٌل المعلومات لدى طلبة الجامعة م. د. حسٌن موسى الجبوري    .79

 776-758 العناصر المناخٌة وتأثٌراتها فً صحة اإلنسان م.د. رزاق حسٌن هاشم العمٌدي  .:7

مستوى ممارسة مدرسً اللغة العربٌة لمعاٌٌر جودة التدرٌس من وجهة "  احمد كرٌم مصطفى العبادي .م.د  .;7
 نظرهم "

777- 800 

 815 -801 وعد بلفور ومولف الفسلطٌنٌٌن والعرب منه أ.م.د.حسٌن علً حسن الحكٌم  .>7

 831 -816 –اثر جائحة كورونا على تحمٌك اهداف التنمٌة المستدامة فً العراق  م.د إبراهٌم خلٌل سلطان المصٌر  .=7



 المطاع الصحً انموذجا  

الكفاءة الوالدٌة وعاللتها بالكفاح التحصٌلً كما تدركها طالبات المرحلة  م. د. راده هادي كرٌدي  .84
 االعدادٌة

832- 852 

أثر استراتٌجٌة الـٌد النشطـة فـً تحصٌل مـادة العـلوم لدى طـالبات الـصف  م.م. خمائل دمحم مرزة  .85
 االول المتوسط

853- 872 

 م.م عالء صبٌح سالم   .86

 دمحم باسل عبدالكرٌم
تحلٌل خوارزمٌة التعلم اآللً لمجموعة بٌانات مرض فٌروس كورونا 

(COVID-19) 
873-902 

 914 -903 التفكٌر البٌئً لدى تالمٌذ الصف السادس االبتدائً م.م. زٌد شهٌد العبودي  .87

 احمد دمحم فرحان  .88
 عبد هللا  حسن حامد

 فرحانهدٌر دمحم 

دراسة التردد االهتزازي والخصائص الكهربائٌة  للفولٌرٌن 
C30,C50,C60 and C70 

915- 931 

 958 -932 مالن االشتر وجهوده فً مؤازرة االمام علً)علٌه السالم( م. م سالم كاظم سلٌم عبٌد الزبٌدي  .89

 982-959 انحٌاز التفاؤل الغٌر والعً لدى طلبة الجامعة م.م علً حمدان كافً  .:8

تحلٌل كتاب الفٌزٌاء للصف الثالث المتوسط فً ضوء أبعاد التنمٌة  أحمد جبار علٌوي  .;8
 المستدامة

983-998 

 م.د زٌد علوان عباس  .>8
 م. أحمد عباس كرٌم

أثر استراتٌجٌة االصابع الخمسة فً التحصٌل و التفكٌر التباعدي لدى طالب 
 النفسالصف الخامس االعدادي فً مادة الفلسفة وعلم 

999-1014 

أثر توظٌف التعلٌم الخلٌط فً اكتساب المفاهٌم العلمٌة لدى طالب الصف  م.م. أحمد عبد الحسٌن نعمه  .=8
 االول المتوسط  فً مادة العلوم

1015-1032 

 1059-1033 دراسة فً التنمٌة االلتصادٌة وابعادها المكانٌة -لضاء المائم  م.د. االء اشرف عبد  .94

 1070-1060 الحلول الرمزٌة باستخدام الفصل الوظٌفً للمتغٌرات حبٌبم.د. اسراء   .95

 م.د زٌنب فلٌح حسن  .96
 م.م وسام جلٌل كرٌم

 1077-1071 متتابعة كوشً على البٌانات

                               أ.د. عاصم حاكم عباس الجبوري  .97
 م .م .كاظم عبد الزهرة ابو عٌون

 1099-1078 96>5البابٌة  حتى عام  لرة العٌن  ودورها فً الحركة

 1117-1100 دور اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر فً حماٌة الحٌاة االسرٌة للنازحٌن داخلٌا م.م هبة عٌدان عبد علً جاسم  .98

 فالح حسن ٌوسف كشٌش   .99
 لاسم جفات عبد الرضا حسن 
 داخل عباس عبد زٌد 

physical Signal  Processing By Using Fourier 

Transformation 
1118-1130 

اثر ستراتٌجٌة الدعائم التعلٌمٌة فً تحصٌل  طلبة الصف الثانً متوسط فً  م.م رعد جابر شانً الظالمً  .:9
 مادة  االجتماعٌات.

1131-1147 

 1168-1148 المثالٌات الضبابٌة األولٌة الموٌة على الحلمة المرٌبة ندى هادي مالن  .;9

والع استخدام المختبر المحوسب من وجهة نظر مدرسً وطلبة لسم  رلٌة غالً معارج.م. م   .>9
 جامعة المادسٌة -الفٌزٌاء فً كلٌة التربٌة 

1169-1181 

تنشئة وتربٌة الطفل فً الفكر التربوي للرسول األعظم)صل هللا علٌة وعلى  أ. سعد طعمه بلٌل  .=9
 آل بٌته(

1182-1202 



 مبادئتحلٌل محتوى كتاب تارٌخ اوربا وامرٌكا الحدٌث والمعاصر فً ضوء  فالح حسن كاظم  .أ.م.د  .4:
 حموق االنسان

1203-1227 

تحدٌد انتشار طفٌلً االبواغ الخبٌئة بالطرائك التملٌدٌة فً محافظة الدٌوانٌة  م.م. سهاد دمحم علً عباس    .5:
 العراق -

1228-1237 

فً رواٌة كم اكره المرن العشرٌن) معلمة بلوشً( لعبد  الشخصٌات الحكائٌة أ.م.د. أمانً حارث الغانمً  .6:
 )دراسة سٌمٌائٌة( - الكرٌم العبٌدي

1238-1258 

  أ.م.د.نسرٌن حمزة عباس  .7:
 أ. سناء سالم نجم

 فالح كمال دمحم عبد الحسٌن
 1275-1259 الفوبٌا المدرسٌة لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة من وجهة نظر المعلمٌن  

 دمحماٌمان علً   .8:
 ثائر محمود طه

 Ricinus communisتأثٌر مستخلصات اإلٌثانول واألسٌتون ألوراق 
على الحورٌات والبالغات من العث األحمر ذو  Datura innoxiaو 

 .Tetranychus urticaالبمعتٌن 
1276-1290 

و"شارع شعرٌة العتبات النصٌة فً السٌرة  الذاتٌة "البئر األولى"   أ.م.د. اسراء سالم موسى  .9:
 األمٌرات" لجبرا ابراهٌم جبرا

1291-1304 

 1325-1305 -دوافعها وآثارها  -الجوائح فً المرآن الكرٌم  أ. د وفاء كاظم سلٌم عبٌد الزبٌدي  .::

 1340-1326 االبعاد االلتصادٌة واثارها الجٌوبولتٌكٌة على منطمة الخلٌج العربً م. د. مسلم مهدي علً  .;:

 الواحدأ.د. عالء أحمد عبد   .>:
 إٌمان كاظم موسى الغانمً

الوعً بالتحدٌات البٌئٌة للمرن الحادي والعشرٌن وعاللته بالتفكٌر لمستمبلً 
 لدى طلبة لسم علوم الحٌاة

1341-1365 
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