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 شبكة المؤتمرات العربية

 ي كما يلي لالشهر السبعة الماضيةحاث المنشورة والتي تم تعيين رقم محدد الكتروني لها وهفيما يخص االب CrossRefاحصائيات 

Months 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 

Resolution 
Attempts 

319 59 87 45 174 8 32 

Resolution 
Successes 

319 59 87 45 174 8 31 

حصلت على اكبر عدد من والتي  2017مايو  3 -اربيل  -  المؤتمر الدولي االول للعلوم واالدابالمنشورة في وقائع المؤتمر لالبحاث تقرير 
 العالمية لترقيم البحوث الكترونيا ومتابعتها CrossrRefبناء على احصائيات منظمة  الزيارات

ارقام التصنيف التي حصلت على 
 اعلى زيارات

 عدد الزيارات
 اسماء الباحثون اسم البحث

10.24897/ACN.64.68.15  151 

صعوبات تدريس مادة التربية 
اإلسالمية في مدارس النازحين 
للمرحلة اإلعدادية في العراق من 
 وجهة نظر المدرسين

عمار سالم محمد, رضوان 
 فاروق قاسم

10.24897/ACN.64.68.22  66 

علم النبات في كتب البلدانيين 
والرحالة العرب والمسلمين 

خالل القرن الثالث الهجري / 
 القرن التاسع الميالدي

زكيه حسن ابراهيم, فالح علي 
 حمود

10.24897/ACN.64.68.21  31 
اثر برنامج تربوي في تنمية 
استراتيجيات حل النزاع لدى 

 طلبة جامعة الموصل

ندى فتاح زيدان, ميساء يحيى 
 قاسم

10.24897/ACN.64.68.26  7 

للخرائط  اثر التكنيك االلكتروني
واألشكال البيانية في تحصيل 

طالبات الصف الثاني المتوسط 
في مادة الجغرافية ودافعيتهن 

 للتعلم

اقبال مطشر عبدالصاحب, محمد 
 جواد كاظم العزاوي

10.24897/ACN.64.68.41  6 
تاثير تمرينات بدنية خاصة في 
بعض القياسات الجسمية للنساء 

سنة 40-30باعمار   

 فرح خالد عبد هللا الكرخي

10.24897/ACN.64.68.35  4 
المؤامرات على الملوك في عهد 

 الدولة الحديثة
 بشرى عناد محمد

10.24897/ACN.64.68.18  4 

اصحاب المهن و الحرف من 
العلماء الوارد ذكرهم في كتاب 

تاريخ اربل البن المستوفي ) 
هـ637ت  ) 

 عبير عنايت سعيد دوسكي

10.24897/ACN.64.68.14  4 
المؤتمر الدولي االول للعلوم 

 واالداب
 وقائع المؤتمر

10.24897/ACN.64.68.37  3 

دور النفط في رسم اإلستراتيجية 
األمريكية، واليه التعامل مع 

القطاع النفطي في العراق بعد 
 احتالله

 أرشد مزاحم مجبل

10.24897/ACN.64.68.36  3 
دور علماء الكرد في الحياة 

 العلمية في العصر العباسي الثاني
نوال ناظم محمود, وفاء عدنان 

 حميد
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