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 Inauguration Schedule برنامج المؤتمر ...  

 

 1March, Friday: Day 1 .2020 ,3  /– 3202 ،اذار 01 جمعةال: اليوم االول 

 

Time Details  التفاصيل  Sequence 

  10:00 Am -10:05 Am The Holy Quran  الكريم'قراءة آيات من القران Event 1 

  10:05 Am -10:06 Am Surat Al-Fatihah (Holy Quran)    قراءة سورة الفاتحة Event 2 

 10:06 Am - 10:10 Am  Playing National Anthem Songs of IRAQ   النشيد الوطني العراقي Event 3 

10:10 Am –10:15 Am    

Welcome Speech by. Prof. Dr. Muhaned AlHelal, 

Conference Patron and Reactor of Iraqi 

Academic Syndicate  

 كلمة افتتاحية المؤتمر  

المؤتمر ونقيب  يلقيها السيد رئيس 

مهند   الدكتور  األستاذ –االكاديميين العراقيين 

      الهالل 

Event 4 

  10:15 Am - 10:20 Am 
Welcome Speech by Prof. Dr. Ahmed Mubarak, 

Chair of Scientific Committee  

سيد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر  كلمة ال
 يلقيها  

 احمد مبارك  االستاذ الدكتور 
Event 5 

  10:20 Am - 10:25 Am 
Welcome Speech by A. Prof. Dr. Oday Aljebory 

Chair of Organizing Committee 

كلمة السيد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر  
 Event 6 عدي الجبوري  الدكتور  المساعد األستاذيلقيها 

  10:25 Am - 10:30 Am 
Welcome Speech by A. Prof. Dr. Ahmed J. 

Obaid, Coordinator of the conference  

 المنسق العام للمؤتمر   كلمة السيد 
 Event 7 م.د احمد الجنابي  ا.

 معلومات دخول الجلسة االفتتاحية 

Zoom Link  https://us06web.zoom.us/j/81885542916?pwd=ZVc4cjlaTFdjalFxd0NUZXB1RndDZz09  

Meeting ID 818 8554 2916  

Passcode 037605  

https://us06web.zoom.us/j/81885542916?pwd=ZVc4cjlaTFdjalFxd0NUZXB1RndDZz09


 

 

 KEYNOTE SPEAKERS' SESSIONS..  جلسات المتحدثين ثانيا: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lunch Break 

12:00 PM  -– 1:00 PM 

 



 

 

 

Keynote Speaker Name Total Time  
Allocated Time 

(Iraqi Standard Time) 

Prof. Dr. Luís Cardoso 

Portugal 
10 Minutes  10:40 – 10:50 AM  

A. Prof. Dr. Muthmainnah H. 

Indonesia 
10 Minutes 10:50 – 11:00 AM 

Prof. Dr. Sherif Ismail 

Egypt 
10 Minutes 11:00 – 11:10 AM 

Dr. David D. Perrodin 

Thailand 
10 Minutes 11:10 – 11:20 AM 

Dr Michael Baron 

Australia 
10 Minutes 11:20 – 11:30 AM 

Zoom Link   Press Here to Join 

 
Meeting ID 
Passcode 

 

818 8554 2916 
037605 

https://us06web.zoom.us/j/81885542916?pwd=ZVc4cjlaTFdjalFxd0NUZXB1RndDZz09
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Join Link 
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ZOOM 

 Jointo Press Here  :Join Link 

Meeting ID: 818 8554 2916 

Passcode: 037605 

 

ZOOM 

SICC 

 Jointo Press Here  :Join Link 

Meeting ID: 891 8220 9375 

Passcode: 295212 

 

Google Meet 

Ahmed 
ahc-tmjt-meet.google.com/exn 

 

Google Meet 

IICPS Mail 
nzx-odft-meet.google.com/fcn 

 

Google Meet 

Sicc mail  
qpw-fpje-et.google.com/zqume 

 

Google Meet 

ICPS mail 
hyc-mfmu-meet.google.com/jdd 

 

Google Meet 

dijla mail 
wiv-cupz-meet.google.com/jcr 

https://us06web.zoom.us/j/81885542916?pwd=ZVc4cjlaTFdjalFxd0NUZXB1RndDZz09
https://us06web.zoom.us/j/89182209375?pwd=TmVqWWUraGttck90c0JWYVZmQzlWUT09
https://meet.google.com/exn-tmjt-ahc
https://meet.google.com/fcn-odft-nzx
meet.google.com/zqu-fpje-qpw
https://meet.google.com/jdd-mfmu-hyc
https://meet.google.com/jcr-cupz-wiv
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https://us06web.zoom.us/j/89182209375?pwd=TmVqWWUraGttck90c0JWYVZm

QzlWUT09 

Meeting ID: 891 8220 9375 

Passcode: 295212 

https://us06web.zoom.us/j/89182209375?pwd=TmVqWWUraGttck90c0JWYVZmQzlWUT09
https://us06web.zoom.us/j/89182209375?pwd=TmVqWWUraGttck90c0JWYVZmQzlWUT09


 

 

 

ي المؤتمر  
 
 عنوان البحث   أسماء الباحثي   االخرين  اسم الباحث األول   رقم البحث ف

IICPS_2022_27 
 Prof. Shaima’ 

Abdullah Jassim¹ 
Laith Thiab 
Hameed² 

Politics of Sexual Abuse: A 
Study of Edwidge Danticat's 

Breath, Eyes, Memory 

IICPS_2022_32 
Dr. Luma Majid 

Hameed 
  

E-learning in Iraq From 
defensive strategy to 

offensive strategy Facts 
and Obstacles 

IICPS_2022_46 
A. prof. Abdul Munem 

Hasan Ahmed Ali 

Bashir 
Mohammed Abdel 

Rahman 
Saeed.Mustafa 

Malik Ahmed 
Mustafa. 

Skills of designing 
electronic tests for 

Teaching members at the 
University of Samarra 

IICPS_2022_63 
Muhammad Abdul 

Hassan Muhsin 

Asst. Prof. Thamir 
R. S. Az-Zubaidy, 

(Ph.D.)  

Louise Glück and Gender 
Diversity from the  

Perspective of theThird 
Generation of Feminism 

IICPS_2022_47 
Prof.Dr. Saadoon 

Ahmed Ali          
  

     The Geographical 
Linguistic Atlas and its 

Effect on the Etymology of 
the Arabic Linguistic 

Diversity 



 

 

IICPS_2022_71 
Prof. Dr : Abdallah 

Habeeb Al-Tamimi   
Abbas Kadhum  

mushil  

The Textual Inaugurations 
in the Qasim Al-Abedi’s 

Poetry 

IICPS_2022_87 Najlaa K. Saleh   

Overlapping between the 
Shadow and the 

Psychological Place in 
Daniel Kehlmann's You 

Should Have Left 

IICPS_2022_97 
By: Asst. Prof. Dr. Karim 

Ali Shallal 
  

The extent to which history 
teachers practice 

innovative thinking skills 
from their point of view at 
the undergraduate level.  

Research presented 

IICPS_2022_75 
Assist Prof. Dr. Manal 

Omar Mousa  
Pof. Dr. Nagham 
Qadoori Yahya 

Nonverbal Communication 
in the EFL Classroom: Iraqi 

Teachers and Students' 
Perceptions 

IICPS_2022_103 
Farah Abdulsada 

Jebur  
  

Discussion Technique and 
its Role in Enhancing 

Creative Thinking of Iraqi 
University Students 
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ahc-tmjt-https://meet.google.com/exn 

https://meet.google.com/exn-tmjt-ahc


 

 

ي المؤتمر  
 
 عنوان البحث  أسماء الباحثي   االخرين   اسم الباحث األول   رقم البحث ف

IICPS_2022_6  ي      د.عمار غانم محمد المول
ي التعبي  القرآن 

 
 الم العاقبة ف

IICPS_2022_12  م.م : نكتل يوسف محسن   
ي صىل هللا عليه وسلم   ة النب  ي سي 

 
اسلوب التغافل ف

ي التعامل مع المجتمع المتنوع من بعثته حبى  
 
واثره ف

 وفاته

IICPS_2022_24 
أ.د. نصيف جاسم محمد 

 الراوي
  

حه عىل كتاب   ي شر
ي عىل الزجاج ف 

اف  ردود السي 
 سيبويه

IICPS_2022_56 
االستاذ الدكتور عىلي جاسب  

 عبدهللا 
  

ي معالم  وظيفة 
اللغة من التعبي  ال التعريف قراءة ف 

 نظرية التعريف عند سيبويه 

IICPS_2022_57 
أ.د. خالد عبد الكاظم عذاري  

 الماجدي 
  

ح األندلسي 
ّ
 الموش

 بي   إبداع التجديد وقيود التقليد 
"
ً
نموذجا

ُ
 "تناص الخرجات ا

IICPS_2022_80 
االستاذ المساعد الدكتور عبد 

 هللا أحمدالرحمن عبد 
  

التأريخانية الجديدة وسلطة النص، كتاب عزيز  
 السيد جاسم ))عىلي سلطة الحق ((، قراءة ثقافية . 

IICPS_2022_90  م.د. يرسى جلوب مدلول ا.م.د. عمار باسم صالح 
ي تكوين الشخصية  

 اهمية العلم ف 
 وفق المنظور الفكري االسالمي 

IICPS_2022_69  البناء النفسي ورموزه )نونية هاشم الرفاعي إنموذًجا(    الملوححسي   فاضل عباس 

IICPS_2022_98    والء عىلي قاسم 
استاذ مساعد هدى عبد  

 عىلي حطاب
ي الفيديوهات السياحية

 استخدام أساليب اإلقناع ف 

IICPS_2022_37  أحمد شاكر محمود   
ي ومشكالته عند المحدثي   

 المصطلح اللسان 
 أنموذًجا أحمد محمد قدور 
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nzx-odft-https://meet.google.com/fcn 

https://meet.google.com/fcn-odft-nzx


 

 

 

 

ي المؤتمر  
 
 عنوان البحث   أسماء الباحثي   االخرين  اسم الباحث األول   رقم البحث ف

IICPS_2022_3  ا. م فاطمة سلوم اسماعيل  :   
سياسة فتح عىلي شاة القاجاري اتجاه اهل السنة  

ي ايران
 
 ف

IICPS_2022_7 
د. عبدالرازق وهبه سيداحمد  

 محمد سيد 
  

 
ي قانون العمل 

 
 آليات حماية المرأة ف

ي  
"دراسة تحليلية مقارنة بي   قانون العمل العرافى

 ونظام العمل السعودي 

IICPS_2022_21  مها سعد عبد الكريم 
م.م مروة عىلي حسي   , م .م 

 هيام محمد فارس
الدبلوماسية متعددة األطراف مؤتمر ميونخ  

 لالمن انموذجا

IICPS_2022_42 م. د. مؤيد جبار محمد   

ي تحقيق التالزم بي   ثنائية  
الضمانة الجزائية ف 

األحكام الحقوقية وتنفيذها الصادرة من محكمة 
ي 
ي قانون العقوبات العرافى

 األحوال الشخصية ف 
 ( أنموذًجا 384المادة ) 

IICPS_2022_58 ي الفكر الحديث واتجاهاتها  )   م. م. جعفر أحمد نعمة
 (عقوبة اإلعدام ف 

IICPS_2022_59   ي    م. د. عدي محمد طالع
 القواعد الموضوعية للقانون اإلداري الجنان 

IICPS_2022_95   فاطمة ثائر مهدي 
Dr. Asmaa Saber 

Alwan 
ي  
الحجية القانونية لتقنية السجل الموزع ف 
 إثبات تعامالت العمالت المشفرة 

IICPS_2022_106 
SHAYMAA MADLOOL 

ABBAS  
ي مكافحة الفساد  

 دور المراكز البحثية ف 

IICPS_2022_104 د. نورس رشيد طه   د براء منذر كمال 
ي  
ي حماية حق اإلنسان ف 

ي ف 
دور القانون الجنان 

 الخصوصية الرقمية 
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qpw-fpje-meet.google.com/zqu 

meet.google.com/zqu-fpje-qpw


 

 

 

ي المؤتمر  
 
 عنوان البحث   أسماء الباحثي   االخرين  اسم الباحث األول   رقم البحث ف

IICPS_2022_4 Shakir Awad Dhahi   
Indicators of social services and their 

obstacles in Al-Muthanna 
Governorate for the year 2020 

IICPS_2022_22 
م.د. نجم عبد العالي عباس  

 عبود الدعمي 
أ.د. زين العابدين موىس 

 جعفر 

ي تسويق  
 
التنمية السياحية المستدامة وأثرها ف

ي مدينة  
 
السياحة الدينية ) الكنائس  واالديرة ف

 الموصل نماذج مختارة ( 

IICPS_2022_48 
عباس حمزة عىلي  م. د . 

 الشمري 
  

ي نمو سكان العالم  
ي واثره ف 

 التحول الديموغراف 
ي ضوء  

) دراسة تحليلية لنمو سكان العالم ف 
 ) ي
 نظرية التحول الديموغراف 

IICPS_2022_68  م.م. سماح هادي الربيعي 
سماح احمد كاظم , شيماء 

 هادي خضي  
واالقتصادي  المسؤولية القانونية واالجتماعي ة 

ي ظل جائحة كورونا
 ة للمرأة العراقية ف 

IICPS_2022_83 Ahmed Ali Hussein 
Prof. Dr. Samar 
Raheam Neama  

Treaty of La Pointe 1842 And The 
Convention On the Royal Islands of 

1844 Attached to It 

IICPS_2022_11 
. رضاب منصور ا.م.د 

 حسي   آل محسن  
  

األمن األجتماعي وعالقته بالتوجهات القيمية  
 للذات واآلخر  لدى طلبة الجامعة    

IICPS_2022_84 
أ.د. عبد الرزاق حسي   

 حاجم 
 أ.م.د. زيار صديق رمضان 

ي مجتمع  
المؤسسة الدينية نشأتها وداللتها ف 

 وادي الرافدين
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hyc-mfmu-https://meet.google.com/jdd 

https://meet.google.com/jdd-mfmu-hyc


 

 

 
 
 
 
 

ي المؤتمر  
 
 عنوان البحث   أسماء الباحثي   االخرين  اسم الباحث األول   رقم البحث ف

IICPS_2022_15  حسني   ضياء نوري   
اف ح طريقة توزي    ع المقررات و اإلشر و   شر

ي الدراسات العليا
 
 المناقشة ف

IICPS_2022_49 
Dr. Hayder Jabbar 

Abd  
  

( عىل بعض  ALAتأثي  حمض ليبولك اسيد)
ات اللياقة البدنية واالنجاز للرباعي     مؤشر

 المتقدمي   

IICPS_2022_53 
أ. م.د. صبا قيس 

 الياشي 
ي الحديث التناص   ي الرسم االورن 

 الحضاري ف 

IICPS_2022_64   كرار عبد الكريم خضي 
مؤتمن جبار محمد حسي   ,  

 احمد حميد جواد 

ي دقة 
تأثي  تدريبات القدرة االنفجارية للرجلي   ف 

ي )المناولة 
ي كرة   –مهارنى التهديف( بالرأس لالعب 

 القدم الناشئي   
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ي المؤتمر  
 
 عنوان البحث   أسماء الباحثي   االخرين  اسم الباحث األول   رقم البحث ف

IICPS_2022_20 
Prof. D.r Hussien Ali 

abd Al Rassol 

Mohanad Abdulabbas 
Jasim AL-Janabi, Ahmed 

Mankhi Gshayyish 

Marketing Agility and its Role in 
Marketing Performance 

IICPS_2022_30  د. نوفل قاسم عىلي الشهوان   
ي محافظة نينوى:  

ي الدولي ف  إنشاء مطار السحاج 
ي الجدوى االقتصادية 

 دراسة ف 

IICPS_2022_36 م سماح هادي الربيعي  م. Dr.Aysar Ashour Khalaf  
ي  
ي أدارة المشاري    ع  ف 

تمكي   المرأة وريادة االعمال ف 
 العراق

IICPS_2022_51 اس محمد عباس  Bassam Basim Jameel م. ني 
ي المباشر  عنوان البحث: االستثمار االجنب 

ة والمتوسطة  تجارب مختارة   -والمشاري    ع الصغي 
 أمكانية استفادة العراق منها؟ومدى 

IICPS_2022_60 
أ.م.د نرسین ریاض شنشول 

 العزاوي
  

تطور الطاقة المتجددة واثرها عىل مستقبل   )
ي  ي ظل التقدم التكنولوج 

 (الطاقة التقليدية ف 

IICPS_2022_76 
Fouad Abd Ul-Mohsen 

AlJeburi 
  

The impact of borrowing costs on 
economic growth rates and achieving 

sustainable development in Iraq 

IICPS_2022_65 
Amer Mohammed Al 

Hussein 
Prof. Dr: Muonir Smida 
, Prof. Dr: Anis Bouabid 

Measuring the integrative relationship 
between fiscal policy tools and the 

economic dimension of the 
development index 

IICPS_2022_93 
Furqan Abdul-Hussein 

Razooqi 
Mohammed Emad 

Ghanem 

Knowledge, Attitude and Practice of a 
sample of Pregnant Women Regarding 

Medications Teratogenicity: A Cross 
Sectional Study in Baghdad 



 

 

IICPS_2022_39  ي
   إحسان عمر الحديب 

اكات بي   الجامعات والمجتمع تأسيس  بناء الرسر
ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 
 ودورها ف
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