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 تمهيد

لعلمي الذي تعده من أولوياتها ومن أهدافها الرئيسية  والذي إنطالقاً من توجه الجامعة الخليجية لتوفير البيئة األكاديمية الداعمة لإلبداع والتميز، وما توليه الجامعة من إهتمام كبير بالبحث ا

ناقش يعرض ويحول البحث العلمي الذي للجامعة الخليجية مؤتمرالسنوي األول يعقد ال، يةالمجتمع اركةالمشتطمح من خالله لتحقيق رسالتها العلمية في نشر المعرفة إلى جانب التدريس و

 لتسليط الضوء عليها ودراسة إمكانية اإلستفادة من مخرجاتها.  ،2016/2017خالل العام األكاديمي   البحوث المنجزة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في الجامعة

تبادل اآلراء والخبرات في مجال البحوث واإلبتكار وتوفير فرص للباحثين والطلبة في المجاالت التعليمية والبحثية بما يعمق يتم من خاللها منصة علمية تهدف الجامعة لجعل هذا المؤتمر 

 المعرفة.

Preface 
Gulf University provides a supportive academic environment encouraging academic excellence in creative thinking, scientific and scholarly 

research.  The University also aspires to achieve excellence in dissemination of knowledge through teaching and community participation as part 

of its mission.  Based on that, Gulf University organizes its first “Annual Conference on Research” to celebrate and explore the scientific and 

scholarly research accomplishments and outcomes of both faculty members and students at the University during 2016/2017 academic year.  

The purpose of this conference is to review and exchange the experience and views between faculty members and students in terms of scientific 

research that also aims to provide both with opportunities for enhancing education with deeper knowledge. 

 

 لمؤتمرأهداف ا

 لتحقيق مايلي: يهدف المؤتمر

 في الجامعة الخليجية.والطلبة بإنجازات البحث العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية  اإلحتفاء .1

 التعرف الى القضايا واإلهتمامات البحثية المشتركة للباحثين. .2

 توجيه البحث العلمي في الجامعة الى المجاالت التطبيقية بما يخدم المجتمع. .3

 واصل بين الباحثين في الجامعة مع قطاعات سوق العمل.إيجاد فرص التعارف وتوثيق الت .4

 Objectives 

The conference aims to achieve the following objectives: 

1. To celebrate the scholarly accomplishment of both faculty members and students of Gulf University. 

2. To identify common issues and interests in regards to scientific research. 

3. To provide direction towards scientific research in applied fields related to community service. 

4. To discover opportunities within the community through effective communication between the academic researchers of Gulf University and various 

community representatives.                    
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 Time Activity الفعالية

 Opening – Holy Quran 9.00   القرآن الكريم – اإلفتتاح

  Welcome by University President 9.10   لسيد رئيس الجامعةا -ترحيبية كلمة 

  الرئيسي المتحدثعرض 

 المهندس خالد عبداللطيف حسن محمد 

 لتسويق ، شركة ألباتنفيذي للا رئيسال

  9.15 – 9.45 Presentation by Keynote Speaker  

  Engineer Khalid A. Latif Hasan Mohamed 

   Chief Marketing Officer, ALBA 

 Break 10.00 – 9.45       إستراحة

 األولى:  الجلسة

 2016/2017بحوث أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة للعام عرض 

 باللغة العربية                               

10.00 – 11.00 Session (1): Presentation of Arabic Articles     

                    2016/2017 – by Students and   

                    Faculty Members 

 Presentation by Director of Research at GU 11.15 – 11.00 إدارة البحث العلمي في الجامعة مدير عرض

 المتحدث الرئيسي  عرض

 د. فرزانة المراغي

 مجلس التعليم العالياألمانة العامة لمدير إدارة البحث العلمي في 

11.15 – 11.45 Presentation by Keynote Speaker  

 Dr. Farzana Al-Maraghi , Director of   

 Research at the Secretariat-General of HEC 

 Honoring Guests and researchers 12.00 – 11.45 تكريم الضيوف والباحثين

 Break and Prayer 12.30 – 12.00 إستراحة والصالة

 الثانية:  الجلسة

 تكملة عرض البحوث باللغة العربية

 2016/2017الهيئة التدريسية للعام عرض بحوث أعضاء 

 باللغة اإلنجليزية                     

12.30 – 2.15 Session (2):  

Presentation of Arabic Articles (continued).    

Presentation of English  Articles 2016/2017 -   

                      by Faculty Members 

 General Discussions and Recommendations  2.30  – 2.15  التوصياتومناقشة عامة 

 Lunch 2.30   الغداء
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                                                                     Session (1) – Arabic Articles              البحوث باللغة العربية  –الجلســــة االولى 

                                                                            Chair: Prof. Nahed M. Mataridرئيس الجلسة: أ. د/ ناهد محمد مطاريد 

 :Dr. Abdulla Ebrahim Altaher  Assistant                    إبراهيم الطاهر                                        عبدهللا  المسـاعد: د.

  

      Research Titleعنوان البحث    Researcherالباحث  الوقت
 ت

No. 

 الطالبة ندى خالد محمد الزياني 10.00 – 10.15
دراسة تطبيقية في  -أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات على تحسين األداء الوظيفي 

 .الجامعة الخليجية، مملكة البحرين
1 

 د. إيهاب نظمي إبراهيم 10.15 – 10.30
قياس مدى تطبيق المدققين الداخليين في المؤسسات المالية البحرينية اإلسالمية لميثاق 

 .األخالق الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
2 

 د. يوسف صالح عبدهللا 10.30 – 10.45

الدور الوسيط لمعايير تقييم أداء المراجعة الداخلية في العالقة بين فعالية المراجعة 

الداخلية وجودة التقارير المالي: دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة 

 ببورصة األوراق المالية المصرية.  EGX100 مؤشرب

3 

 د. أحمد محمد الطوالبه 10.45 – 11.00
وسائل التواصل اإلجتماعي ودوره في تشكيل إتجاهات طلبة التضليل اإلعالمي في 

 الجامعات الخاصة في مملكة البحرين.
4 

 

 مالحظة:

 الوقت المخصص لكل بحث يكون كاآلتي:

 دقائق للتقديم  10

 دقائق للمناقشة  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Gulf University First Conference on Scientific Research                                                                           يمؤتمر الجامعة الخليجية األول حول البحث العلم      
                         5 December 2017   5  2017ديسمبر                                                                                                                                                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 4 

 

 

 

 

 

            Session (2) – Arabic Articles (continued)         تكملة البحوث العربية  تليها البحوث باللغة اإلنجليزية –الجلســــة الثانية 

                                   followed by English Articles                                                                            

                                                                        Chair: Prof. Mouayed A. Hasanرئيس الجلسة: أ.د/ مؤيد عزيز حسن             

                                                                                                     Assistant: Dr. Rumpa Royالمسـاعد: د. رومبا روي                           

 

Time Researcher  Research Title No. 

 1 تداعيات اإلعالم الجديد على المشهد األدبي.  د. صابر حارص 12.45 – 12.30

 د. بليغ علي حسن بشر 1.00 – 12.45
دراسة تطبيقية على بعض البلدان  –الشاملة الفساد اإلداري وأثره على التنمية 

 العربية.
2 

1.00 – 1.15 Dr. Hesham ElMarsafawy 
Effective Electives: Forming a Career Path for Graduates of 

Built-Environment Design Programs 
3 

1.15 – 1.30 Ms. Manju Rajan Babu 
Influence of Organizational Change on Employee’s 

Performance in Retail Industry in the Kingdom of Bahrain.  
4 

1.30 – 1.45 Dr. Ehab Nazmi 

The Factors Affect Business Risk Audit and their Impact on 

the External Auditing Quality in Jordanian Commercial 

Banks (case study).   

5 

1.45 – 2.00 Osama Y. Mahmood Al-Rawi 
Fast Topology based Load Flow Algorithm for Radial 

Distribution Systems.  
6 

2.00 – 2.15 
Dr. Muhanned Ismael Al 

Mashhadany 

Face Recognition using two-dimensional Linear 

Discriminant Analysis and Wavelet Transform. 
7 

2.15 – 2.30  Discussions and Final Recommendations 8 

  

         NOTE:  The 15 minutes Time for each Article shall be as follows: 

                               10 minutes for presentation, 

                                5 minutes for discussions. 


