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املؤثمر الذولي العلوم الاوساهية والاجتماعية قضايا معاصرة
التاريخ2019/11/2:
قاعة املؤثمرات رقم 01
الجلسة رقم01

 10-9صباحا

التوقيت
رئيس الجلسة :د أحمذ محمذ الصمادي

عىوان املذادلة

املتذدخ الذدتور

العالكت بين إدازة الجىدة الشاملت والخخطيط الاطتراجيجي أحمد محمد

الجامعة

البلذ

املرجع

حامعت البللاء الخطبيليت

ألازدن

16

الصمادي
Karol Gil- U.S.
Great
Transformation:
The
Vasquez Contractualization of Citizenship and the
Immicration Regime

إلادازة إلاطتراجيجیت للسأطمال البشسي ودوزها في حعصٍص

خلفى محمد

U.S. Department
of
A Economics, Nichols
College,
Dudley,
Massachusetts

حامعت شعيب الدكالي

املغسب 247

أداء و حكامت اللطاع العام باملغسب
إلادمان على العمل والعىامل الخمظت الكبري

بً عبد السحمً

للشخصيت"-لدي عيىت مً إطازاث مؤطظت طىهلغاش،

الطاهس ،أ.كدوز

كظىطيىت-

عماد ،فالحي بالل

الدولت اللىميت في العصس الحدًث واملعاصس

حيهان ممدوح
محمىد حظين

حامعت كظىطيىت 2

الجصائ 60
ز
مصس

حامعت اطكىدزٍت

الظليظلي
إدازة املعازف على مظخىي مؤطظاث الخعليم العالي ،حالت حكيمـت مصـدق

حامعت محمد ألاول وحدة املغسب 187

حامعت ابً شهس ،أكادًس
الدظىٍم بالعالكاث في مىظماث ألاعمال ألاطع

.بً مصازي فسٍال

والخطبيلاث

عكسوف إًمان

حامعت الجصائس3

الجصائ +133
ز

134

املسكص العسبي إلافسٍلي لالطدثماز والخطىٍس "Caaidهمىذحا"
جفضيل اللىن وأهميخه في اجخاذ كساز الشساء لدي املظتهلك حمدادة ليلى
الجصائسي

مبازكي بىحفص
مىاقشة عامة
1

حامعت جيازث

الجصائ 206

حامعت وهسان ()2

ز

قاعة املؤثمرات رقم 01
التوقيت11-10 :

الجلسة رقم 02
رئيس الجلسة :د .مىاد وعيمة
عىوان املذادلة

املتذدخ الذدتور

الجامعة

البلذ

املرجع

الاهخلاء والخىظيف في املؤطظت

بىشى عالء الدًً

حامعت مىلىد معمسي

الجصائس

221

زحماوي خليفت

جيزي وشو

طليمي طاطيت
حامعت ألامير عبد

الخمىٍل إلاطالمي في الجصائس الىاكع و الخحدًاث -بىك

طعاد زباح

البركت همىذحا-

هىىش طكيىت دزبال زكيت اللادز للعلىم

الجصائس

146

إلاطالميت-كظىطيىت
واكع الخمىٍل إلاطالمي بالجصائس

حميدي فاطيمت

زهاهاث الجصائس في مجال الاطدثماز في الطاكاث

حىان ش ـط ـي ـب ــي

املخجددة وجثمين الىفاًاث بين مخطلباث الخىميت

هىزة طليماوي

حامعت عبد الحميد بً الجصائس

159

بادٌع مظخغاهم
حامعت الجصائس 3

الجصائس

13

املظخدامت وملخضياث حماًت البيئت
جيدٌع ألاثسٍت كيمت جازٍخيت واطخثىاءاث معمازٍت

بىعىٍسة هبيل

حامعت كظىطيىت 2

الجصائس

اللالع ومخاشن الحبىب بمىطلت ألاوزاض

دزٍت حجازي

حامعت كظىطيىت 2

الجصائس

Bien-être et régionalisation des échanges

Algeria Univ-Oran2

Naima MENNAD

248

مىاقشة عامة
قاعة املؤثمرات رقم 01
التوقيت12-11:

الجلسة رقم 3
رئيس الجلسة :د .بن عبذ الرحمن الطاهر
عىوان املذادلة

املتذدخ الذدتور

الجامعة

البلذ

دوز الظياطت الىلدًت في ضبط معدالث الخضخم في

كدًدة امال

حامعت وزكلت

الجصائ 256

الجصائس خالل الفترة 2016 -1990

طمير بىخخالت

2

ز

املرجع

"أثس الركاء الاصطىاعي على شٍادة معدالث البطالت في

زاهيا طلساط

حمهىزٍت مصس العسبيت "

املعهد الكىدي العالي

مصس

238

للهىدطت والادازة

ملازبت كسوهىبيىلىحيت لىظام العمل بالدوزٍاث

AIT ISSAD

 université Alger 2الجصائ 242

Mohammed
KHELFANE Rachid

 Universitéز
Mouloud Mammeri
Tizi Ouzou

واكع الخكىًٍ امللاوالحي عىد خسٍجي الجامعت ( دزاطت

لىطداد شًٍ الشسف

ميداهيت بمدًىت وهسان).

املسكص الىطني للبحث في

الجصائ 267

الاهثروبىلىحيا

ز

الاحخماعيت والثلافيت
دوز جكىىلىحيا املعلىماث والاجصال في دعم جىافظيت

وظيلي خدًجت

املسكص الجامعي مسطلي

الجصائ 258

املؤطظاث في ظل الاكخصاد السكمي

_بً طيبت فخيحت

عبد هللا جيباشة

ز

حعصٍص إلادازة السشيدة على مظخىي الىحدة الاكخصادًت

حىزٍت طىٍلي

حامعت بلحاج بىشعيب

الجصائ 269

عين جمىشيذ

ز

حامعت محمد الخامع

املغسب

لخجمع الشسكاث
واكع وافاق الخخطيط الحضسي باملدن املخىططت :حالت

طكيىت العمسي

السباط

مدًىت كلعت الظساغىت (املغسب)
مىاقشة عامة

التوقيت13.00-12.00 :

فترة راح ـ ـ ـ ــة

3

234

 /3/2/1هوفمبر 2019

املؤثمر الذولي العلوم الاوساهية والاجتماعية قضايا معاصرة التكامل أساس املعرفة
التاريخ2019/11/02 :
قاعة املؤثمرات رقم 1

التوقيت14.00-13.00 :

الجلسة رقم 4
رئيس الجلسة :أ.د لورس ي عبذ القادر

البلذ

املرجع

املتذخل

عىوان املذاخلة

الجامعة

طىطُىلىحُا العلىم ؤلاوظاهُت والاحخماعُت والخحدًاث اإلاعاصسة

كاطم اإلاحبش ي

ولُت آلاداب حامعت عدن

الُمً

103

العىف ألاطسي في اإلاجخمع الفىحي :ؤطباب وحلىٌ

آمىت حالى

حامعت حجراٌ ليظىا وىهتي وىهاهسي

ػُيُا

185

اطخخدام مدخل الىظم في وضع خطت اطتراجُجُت لللضاء على ظاهسة ؤطفاٌ

صفاء عبد العصٍص ؤبى طعده

حامعت الظىَع

مصس

66

الؼىازع
اإلاسؤة اإلاؼسبُت والصواج بحن زىابذ اإلااض ي ومظاهس الخاضس

طعاد شبُطت بيذ عبد الظالم حامعت ابً طفُل ولُت آلاداب

اإلاؼسب

150

والعلىم ؤلاوظاهُت اللىُطسة
Domestic violence against women: causes and effects
عمل اإلاسؤة وؤزسه على الخصىبت في الجصائس
الاشدواحُت اللؼىٍت في الجصائس بحن الخعدد اإلاعسفي والىاكع الظُاس ي والاحخماعي

Kheder Djamila

Université de TiziOuzou-

بىدًت لُلى

حامعت جلمظان ابى بىس بللا ًد

عىَؼاث طامُت طعاد

حامعت معظىس

عمس بلخحر

حامعت مىلىد معمسي جحزي وشو

4

Algeria

3

الجصائس

22+21

الجصائس

158

علىن ملُىت

محطاث في مظاز جإطِع علم الاحخماع العسبي اإلاعاصس :جحلُل هلدي إلطهاماث

حامعت معظىس

الجصائس

88

ؤحمد مىس بدوي -هظسٍت اللىاعد اإلاخصازعت همىذحا.
زلافت اإلاسؤة العاملت وجضازب ؤدوزاها في اإلاجخمعاث العسبُت دزاطت في الىاكع

إًمان حسفىغ

حامعت كاصدي مسباح وزكلت

الجصائس

42

حمعُاث اإلاجخمع اإلادوي ودوزها في خدمت ألاطس اإلاعىشة

بىعلُذ محمد

حامعت عماز زلُجي ألاػىاط الجصائس

الجصائس

98

العىف ضد اإلاسؤة  :الاطباب والعالج

حىاض فخحُت

حامعت الجصائس1

الجصائس

169

بساهمي حىان
مىاقشة عامة
قاعة املؤثمرات رقم 1
التوقيت14.15.30

الجلسة رقم 05
رئيس الجلسة :د .حجاج سعذ
عىوان املذاخلة

املتذخل

الجامعة

البلذ

املرجع

العىف الصوجي ضد اليظاء واوعياطاجه على ألاطسة واإلاجخمع

ؤمُىت شوجي

حامعت محمد الخامع السباط

اإلاؼسب

109

ألاطسة اإلاهاحسة الثابذ واإلاخحىٌ في العالكاث ألاطسٍت

حىان بىهطاًت

حامعت ابً شهس ولُت الاداب والعلىم

اإلاؼسب

145

الاوظاهُت اوادًس
جحلُل طىطُىلىجي للخؼحر اللُمي والثلافي في اإلاجخمع الجصائسي.

عبد اإلاالً مجادبت

حامعت طاهسي محمد -بؼاز-

الجصائس

8

دوز ألاطسة في جمىحن ألامً الفىسي زاهىا(ؤطس عسبُت مخخازة مً إمازة الؼازكت ؤهمىذحا)

آماٌ محمد باٌش ي

حامعت عجمان

ؤلامازاث

124

العسبُت
5

اإلاخحدة
ازس الخعصب على الخعاٌؽ الظلمي في العساق

صالح عسٍبي عباض

ولُت آلاداب ،حامعت هسوىن،

دلؼاد عمس عبد

العساق

العساق

+243
244

العصٍص
صىزة "الخساطحن" في اإلاخخُل الاحخماعي بالىاحاث اإلاؼسبُت

الظاعُدي طمحر

العىف ألاطسي في اإلاجخمع الفىحي :ؤطباب وحلىٌ

آمىت حالى

حدلُت العالكت بحن اإلافهىم والىاكع في العلىم الاحخماعُت :مفهىم اإلالاولت همىذحا

عصٍص طعُدي

حامعت ابً طفُل ولُت آلاداب

اإلاؼسب

41

والعلىم ؤلاوظاهُت
حامعت حجراٌ ليظىا وىهتي طىفىهُا

ػُيُا

185

وىهاهسي
وشازة الخعلُم والخعلُم العالي

كطس

50

اللطسٍت
جمىحن الفلساء في مصس اللدًمت

فاًصة صلس

حامعت ؤلاطىىدزٍت فسع دمنهىز

مصس

105

الخؼُحر ؤلاحخماعي وإدماج اإلاسؤة في اإلالاولت دزاطت طىطىلىحُا على عُىت مً اإلالاوالث

الخظً ؤزحاٌ

حامعت محمد الخامع  -السباط

اإلاؼسب

240

الخعاوهُت باإلاجاٌ اللسوي ألوادًس

الخِب ــازي بــىعظلت

الصخت الاهجابُت

اًمان الظعدي
فترة راحة

حامعت دمؼم ،ولُت طب ألاطىان
16.00-15.30

مىاقشة عامة
قاعة املؤثمرات رقم 1
6

طىزٍا

249

التوقيت17.00-16.00 :

الجلسة رقم06 :
رئيس الجلسة أ .حامذ محمذ دعوم
عىوان املذاخلة

املتذخل
حامد محمد دعىم

معىكاث ممازطت الاوؼطت التروٍحُت السٍاضُت مً وحهت هظس مدزاء اإلادازض في محافظت

الجامعة
حامعت البللاء الخطبُلُت

البلذ

املرجع

ألازدن

70

عجلىن

ّ
ّ
اإلاسؤة والسٍاضت في اإلاجخمع الجصائس بحن الدعم ّ
والخدًً
السطمي والهُمىت الروىزٍت

علي علُىة

حامعت طىق ؤهساض

الجصائس

45

ؤلعاب ػبه زٍاضُت لخطىٍس الجاهب الخسوي لطفل اإلادزطت

حجاج طعد

حامعت عىابت

الجصائس

210

بسواث حظحن
ؤهمُت اإلاىهج الخإوٍلي في العلىم ؤلاوظاهُت.

بً عىدة ؤمُىت

إطهاماث علم اإلاىخباث في وؼس زلافت اإلاعلىماث لدي الباحثحن

بً دحى ؤحمد،

الذزَع
عبر مىاهج د

مُلىد العسبي بً

حامعت مصطفى اططىبىلي،

الجصائس

38

معظىس
حامعت وهسان1

الجصائس

76

حجاز
ؤخالكُاث اليؼ ـ ـ ــس العلمي واحخ ـ ـ ـ ـ ـسام حلىق اإلالىُت الف ـ ـ ــىسٍت.

مـ ـ ــخلف آط ــُت

حامعت حظِبت بً بىعلي _الؼلف_

الجصائس

104

البحث العلمي باإلاؼسب واإلاظإلت اليظائُت

حفُظت الداشي

حامعت ابً طفُل،اللىُطسة

الؼسب

137

الخطىز الىسوهىلىجي للمىهج غي العلىم ؤلاوظاهُت

هاػمي طُدي حظً اإلاؤطظت :حامعت طُدي محمد بً

اإلاؼسب

213

عبد هللا –فاض
7

مظخلبل الخىمُت في الخطاب الفلظفي اإلاؼازبي اإلاعاصس.

هىزالدًً بً كدوز

حامعت وهسان-

الجصائس

9

العالكت بحن البرػماجُت والعلىم الاوظاهُت

خالد اإلايىدي

حامعت محمد الخامع بالسباط

اإلاؼسب

272

الىاكع الخلىى علمي واوعياطاجه اإلاعسفُت والفلظفُت عىد هاوع ًىهاض

بلىاطع هاصس

حامعت محمد بً ؤحمد وهسان 2

الجصائس

12

مىاقشة عامة
قاعة املؤثمرات رقم 1
التوقيت18.30-17.00:

الجلسة رقم7 :
رئيس الجلسة العياش ي ادراوي
عىوان املذاخلة

املتذخل

الجامعة

ملازبت ؤهتروبىلىحُت بحن مفهىم "ؤلاوظان اليامل " عىد هال مً "هُدؼه"و "محمد

ًمُىت الصاوغ

حامعت معظىس

البلذ
الجصائس

املرجع
43

إكباٌ"
الهسمىُىطُلا و كساءة الترار في الفىس العسبي اإلاعاصس  ،حظً حىفي و هصس حامد ؤبى

شٍيب بىمهدي

شٍد همىذحا

حمُلت بظى

الفلظفت وطؤاٌ اإلاىهج

بلعالُه دومه مُلىد

مىلىد معمسي  ،جحزي وشو

الجصائس

115

حامعت حظِبت بً بىعلي الؼلف

الجصائس

131

حامعت ؤهلي محىد اولخاج البىٍسة

الجصائس

174

الىظسٍت الىلدًت إلادزطت فساهىفىزث وآلُاث الظُطسة .

طاهس للىاض علي

حامعت حظِبت بً بىعلي -الؼلف

الجصائس

186

اإلاىظىز الىظُفي وؤهمُخه في حعلُم اللؼت العسبُت لؼحر الىاطلحن بها

العُاش ي ادزاوي

حامعت محمد ألاوٌ .وحدة

اإلاؼسب

279

ابظخمىلىحُا اإلاعسفت بحن الخسافت والعلم هل ًمىً الاهخفاء بالىضعُت باإلافهىم اليىهتي زٍضا بً مللت

8

دوز الثلافاث اإلاخىىعت واإلاخداخلت في عملُت الاجصاٌ مع الؼعىب ألاخسي

ػىُب صالح الخمادي

حامعت افسٍلُا العاإلاُت

الظىدان

151

مدخل إلى ألاهثروبىلىحُا و الخحلُل ألاهثروبىلىجي لألدب مع ؤهمىذج جطبُلي

ملُىت طعدي

حامعت مصطفى اططمبىلي معظىس

الجصائس

18

"جفعُل دوز الترار في الخفاظ على الهىٍت ودفع الخىمُت"

عبد السحُم حدي

حامعت كظىطُىت 02

الجصائس

32

الخضازاث الؼسكُت بحن اإلاُخىض( الاططىزة والخسافت) واللىػىض ( الفلظفت والعلل)

هسٍمت بلعص

حامعت الدهخىز مىالي طاهس"

الجصائس

281

بىػىافت سخابت

طعُدة"

هلد زوحُه ػازودي للخضازة الؼسبُت وفىسجه حىٌ حىاز الخضازاث

صُلع ؤطامت

حامعت كاصدي مسباح وزكلت

الجصائس

28

آفت اإلاخدزاث واطخؼالٌ وكذ الفساغ هألُت للىكاًت منها

لعسوس ي حمُد

حامعت محمد إلاحن دباػحن ططُف2

الجصائس

D1

اإلااحي لُلى

حامعت ابً خلدون جُازث

علي لطفي علي كؼمس

حامعت الاطخلالٌ

حُاة عبد الح افظ عبُد

وشازة التربُت والخعلُم ألازدهُت

ألازدن

ألاحمد

الدبلىمت باطُىط

مصس

واكع ؤطفاٌ الخىحد في الىطً العسبي مً وحهت هظس ؤمهاتهم :فلظطحن وألازدن ومصس
ً
ؤهمىذحا

فلظطحن

61

هىد فخخي علي
التهدًداث ألامىُت الجدًدة في اإلاىطلت اإلاؼازبُت  :كساءة في اطتراجُجُاث اإلايافحت

دبِش ي علُلت
صاػ ــىز هؼام
مىاقشة عامة

9

حامعت بازَع8

فسوظا

G1

 /3/2/1هوفمبر 2019

املؤجمر الذولي العلوم الاوساهيت والاجتماعيت قضايا معاصرة التكامل أساس املعرفت
التاريخ2019/11/02 :
قاعت املؤجمراث رقم 2

التوقيت10.00-9.00 :

الجلست رقم8 :
رئيس الجلست :د.عقون مليكت
املتذخل

عىوان املذاخلت

الاؾتراجُجُاث والُغق الخضعَؿُت الؿائضة لضي أعًاء هُئاث الخضعَـ وؾبل جُىٍغها زالض هانغ العىهلي

البلذ

الجامعت
جامعت اللهُم

املرجع

اإلاملىت العغبُت 199
الؿعىصًت

في الجامعاث الؿعىصًت مً وجهت هظغ الُلبت
كُاؽ صعجت الىعي بمغى ؤلاًضػ وؾِ َالب جامعت البدغ ألاخمغ

أماوي أخمض خؿً علي

جامعت البدغ ألاخمغ

الؿىصان

72

اإلاغاهؼ العلمُت في عمان زالٌ الفترة (ق6هـ – 12/ق 7هـ 13/م)

هىعة بيذ ؾُف بً عاقض

وػاعة التربُت والخعلُم

ؾلُىت عمان

121

اليلباوي

ُ
اإلاىار ألاؾغي همخغحر وؾُِ بحن العىف الالىترووي وألامً الىفس ي لضي الفئت العمغٍت

عبض هللا عاصٌ قغاب

 16 - 14ؾىه

ؾما عبض هللا قغاب

الاعالم والخغان الاجخماعي

ؾفحر هىاع-

ولُت التربُت ،جامعت غؼة،
جامعت

 20أوث

-خغان  22فُفغي في الجؼائغ أهمىطجا-

ؾىُىضة-

أزغ اؾخسضام مؿخىٍاث الضعم(اإلاخىؾُت -الخفهُلُت) في الخعلم ؤلالىترووي اإلاىدكغ على جىمُتمدمض ػٍضان عبض الخمُض

جامعت اإلاىىفُت.

لضي َالب جىىىلىجُا الخعلُم
مهاعاث خل اإلاكىالث والخىظُم الظاحي
10

فلؿُحن

 1955الجؼائغ
مهغ

11
203
75

METREF Ouarda De la rééducation acoustique du signal vocal à la remédiation de l’intelligibilité de la

 UniversitéMouloudالجؼائغ

parole chez les enfants trisomiques 21. From Acoustic signal vocal rehabilitation to the

172

Mammeri, Tiziouzou,

remediation of speech intelligibility in children with Down Syndrom.

زمىى صهُا

العىف الىفس ي في العمل لضي مىظفي مؤؾؿت اجهاالث الجؼائغ" صعاؾت مُضاهُت في

جامعت مىلىص معمغي ،جحزي

الجؼائغ

196

وػو

فغع مً فغوع مؤؾؿت اجهاالث الجؼائغ ببلضًت باب الىاصي "
مىاقشت عامت
قاعت املؤجمراث رقم 2

التوقيت11.00-10.00:

الجلست رقم9:
رئيس الجلست :د.حمري خذيجت
HAMRI KHEDIDJA Pour un meilleur enseignement de la langue nationale Tamazight (kabyle) aux
enfants sourds implantés cochléaires dans le milieu scolaire algérien.
أهمُت صعاؾت اليكاٍ في ألاوؿاق اإلاعلضة و الضًىامُىُت

 UniversitéMouloudالجؼائغ

197

Mammeri Tizi-Ouzou
جىمي ؾمحرة

جامعت الجؼائغ2

الجؼائغ

49

مً أجل فهم العمل و اإلاؿاهمت في جدؿِىه
صوع الخىفل باإلاهابحن بدىاصر العمل في إعاصة الخىُف الىفس ي والاجخماعي واإلانهي لضيهم

ؾعُضة ػعكاق

جامعت الجؼائغ2

إصمان اإلاغاهلحن إلاىاكع الخىانل الاجخماعي (الفاٌؿبىن همىطجا) وعالكخه بالىخضة

فضًلت فغٍض

جامعت أهلي مدىض اولخاج الجؼائغ
بىٍغة

الىفؿُت"-صعاؾت مُضاهُت على مغاهلي مىُلت اللبائل ببلض الجؼائغ-
11

الجؼائغ

52
190

ؤلاصمان على الاهترهذ وعالكخه بالخىافم ألاؾغي لضي الكباب الجؼائغٍحن اللاَىحن

مىهُت ػعٍىٌ

جامعت مىلىص معمغي جحزي الجؼائغ

بمىُلت اللبائل -صعاؾت مُضاهُت على فئت مً الكباب اللبائل ببلض الجؼائغ-

مدضب عػٍلت

وػو

191

كاض ي ناعي

ً
زهائو ونعىباث اللغاث ألاجىبُت ألاهثر إكباال للخعلم في اإلاجخمعاث

جىفُم معُىف

اإلاغهؼ الجامعي-جمجراؾذ

الجؼائغ

193

كلم اإلاىث لضي الغاقض اإلاهاب بؿغَان العحن صعاؾت عُاصًت لـ  120خالت

فاَمت الؼهغاء مكخاوي

جامعت الجؼائغ  " 2أبى

الجؼائغ

194

فاجً الخؿني

اللاؾم ؾعض هللا

عىماع ػًٍ
فعالُت بغهامج ؾلىوي معغفي في جدؿحن مغاجب الهىٍت (اوغالق حكدذ) لضي الُالب

ملُيي مغوة ،

جامعت مدمض زًُغ

الجامعي

عابحي اؾماعُل

بؿىغة

مظاهغ الؿلىن العضاووي عىض اإلاغاهلحن اإلاخمضعؾحن على ؤلاهترهِذ

بدغي نابغ

جامعت مدمض إلاحن صباغحن

َىبان بالٌ

ؾُُف 2

الخفىحر الىاكض لضي الُالب اإلاىهىبحن  :صعاؾت جُبُلُت بمضاعؽ اإلاىهبت والخمحز الثاهىٍت

مالً ًىؾف مالً بسُذ

جامعت أم صعمان

بىالُت الخغَىم

اًمان الىظًغ آصم مدمض

ؤلاؾالمُتمغهؼ معحن لظوي
ؤلاخخُاجاث الخانت

مىاقشت عامت
قاعت املؤجمراث رقم 2
التوقيت12.00-11.00 :

الجلست رقم 10:
12

الجؼائغ

223

الجؼائغ
الؿىاصن

G9

رئيس الجلست :أ.د فاضل خليل إبراهيم
املتذخل

عىوان املذاخلت

Nagham Qaddori Yahya The Role of Using The Mantle Of Experts ( MOE ) Approach for Intermediate
Students’ Acheivement
الهالبت الىفؿُت وعالكتها بئصاعة الىكذ لضي َلبت الجامعت

الجامعت

البلذ

Tikrit University

املرجع
85+84 iaq

&Asan Arjumand Qadir
فايل زلُل ابغاهُم

جامعت اإلاىنل ،اإلاضًغٍت

عغض خؿحن عبض خؿحن

العامت للتربُت في هِىىي

125

العغاق

اإلالاعباث الخعلُمُت في يىء الاؾتراجُجُاث الخضًثت

عبض اإلاجُض عِؿـاوي

جامعت كانضي مغباح وعكلت

الجؼائغ

7

حعلُم اإلاغأة الجؼائغٍت وجغكُتها في فىغي عبض الخمُض بً باصٌـ ومدمض البكحر

هؼاع علىان عبض هللا

الجامعت اإلاؿدىهغٍت ،بغضاص

العغاق

152

الابغاهُمي(1954 -1930
جغبُت الُفل  -معالم وهماطج مً عخمت اإلاهُفى (نلى هللا علُه وآله وؾلم) باألَفاٌ

بان خمُض فغخان الؿُض

جامعت بغضاص

202

العغاق

الغاوي
مغاجعت أصبُت خىٌ وكأة مفهىم اإلاغوهت

هىٍضة معالوي

جامعت مدمض الخامـ

اإلاملىت اإلاغغبُت 57

عضهان جؼولي
L’intelligence émotionnelle et la flexibilité cognitive

Université Sidi Mohamed LAMOUINE Manal

Emotional intelligence and cognitive flexibility

Ben Abdellah, Fès

ZARHBOUCH Benaissa

65

Maroc

OUADI Khadija
مؿألت الخىىع الثلافي في بغامج الخاعٍش اإلاضعس ي

نفاء جضاعي
13

جامعت مدمض الخامـ بالغباٍ اإلاغغب

160

علي أًذ عبىا

الخاجاث التربىٍت والخعلُمُت لألَفاٌ في ويعُت إعاكت ،ومضي هفاًتها وجىصتها بجهت

جامعت ابً ػهغ ،أواصًغ

اإلاغغب

204

ؾىؽ ماؾت باإلاملىت اإلاغغبُت
مىاقشت عامت
قاعت املؤجمراث رقم 2
التوقيت13.00-12.00 :

الجلست رقم11:
رئيس الجلست :د .عمر محمذ عبذ هللا الخرابشت
عىوان املذاخلت
اللغت والهىٍت :اقياالث جاعٍسُت في اإلاضعؾت اإلاغغبُت

املتذخل
هًاٌ العؿغي

الجامعت
جامعت مدمض الخامـ

البلذ
اإلاغغب

املرجع
215

بالغباٍ
 Review of new current treatment OF oppositional defiant disorder in childrenاًمان مدمىص اللماح
اؾخسضام مضزل الىظم في ويع زُت اؾتراجُجُت لللًاء على ظاهغة أَفاٌ الكىاعع

.نفاء عبض العؼٍؼ أبى ؾعضه

الاؾخجابت الاهخئابُت لضي اإلاغاهلاث في زُغ معىىي" صعاؾت مُضاهُت لخالتين عُاصًخحن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىهه ػه ـ ـ ــىع
بمؤؾؿت الُفىلت اإلاؿعفت بمضًىت  -وعكلت " -

بً مجاهض فاَمت الؼهغاء

صوع اليلُاث التربىٍت في إعضاص اإلاعلمحن وجضعٍبهم في يىء الخبراث والخجاعب العاإلاُت

عمغ مدمض عبض هللا

جامعت عحن قمـ

مهغ

209

جامعت الؿىَـ

مهغ

66

جامعت كانضي مغباح وعكلت

الجؼائغ

238

جامعت البللاء الخُبُلُت-

ألاعصن

241

الخغابكت
مفهىم الظاث لضي اإلاؿىحن اإلاخلاعضًً وغحر اإلاخلاعضًً

مؤٍض خامض جاؾم ُ
الجمُلي

جامعت صًالى

العغاق

181

أزغ فعالُت بغهامج عالجي معغفي ؾلىوي في زفٌ الاهخئاب لضي اإلاؿً اإلاخىاجض بضوع

ػهغة عضة

جامعت أبي بىغ بللاًض –

الجؼائغ

101

14

الغعاًت.

جلمؿان-

الخىُف اإلاضعس ي لضي الخالمُظ اإلاغاهلحن طوي ونم الغؾىب صعاؾت مُضاهُت لضي بعٌ بىفىلت بىزمِـ

جامعت الخاج لخًغ

الخالمُظ بىالًت كاإلات

مىبُان علي

الخدغف الجيس ي بحن ألاكغان في الىؾِ اإلاضعس ي :أي أزغ هفس ي لضي الضخاًا؟

ػواوي هؼيهت

– صعاؾت مُضاهُت ببعٌ مخىؾُاث بىالًت جحزي وػو

وهضلىؽ وؿُمت وؿِبت

باجىت الجؼائغ

252

()01
جامعت 08ماي  1945كاإلات -
جامعت مىلى معمغي جحزي وػو

الجؼائغ

44

جضٌـ جاػٍت
جُبُم إؾتراججُت خضًثت لخظهغ الفىهُماث الخللُت باللغت العغبُت لضي فئت اإلاعاكحن

جامعت جحزي وػو

ًمُىت عوقِل

الجؼائغ

97

طهىُا مً زالٌ صعاؾت َىٍلت.
مىاقشت عامت
التوقيت14.00-13.00 :

فترة راحت
قاعت املؤجمراث رقم 2

التوقيت15.00-14.00:

الجلست رقم12 :
رئيس الجلست :د .لعرباوي هصير
عىوان املذاخلت

املتذخل

Integration of Teaching-Learning with Multi-Media and its Impact on EFL Iraqi
Students’ Reading Skill

الجامعت

Bushra Ni’ma Rashid
Sadoon
15

Bushra

Iraq The University of Baghdad

البلذ

املرجع
80+81

Mohammed Alnoori
Nizar Ismat Ali

The Relationship Between Positive Personality and Depression Among

Iraq University of Zakho Iraq

157

Internally Displaced in North Iraq
الخىافم الىفس ي والاجخماعي لضي َلبت اإلاغخلت الاعضاصًت في يىء بعٌ اإلاخغحراث:

ؾلمى عبُض مدمض

جامعت بغضاص،

العغاق

218

صعاؾت مُضاهُت
علم الىفـ العهبي اإلاعغفي والخعلم :اهدؿاب اللغاءة وجضبحر الاهفعاالث

مدمض هانحري،

مسخبر الابدار والضعاؾاث

عمغ بىنبُعاث

الىفؿُت والاجخماعُت فاؽ-

اإلاغغب

68+67

اإلاغغب
أزغ الخلىٍم التربىي اإلاىُف في جُىٍغ اإلاهاعاث ألاواصًمُت للخالمُظ الضٌؿلُىؿُحن

مدمض الكخاوي

جامعت ابً ػهغ – أواصًغ

اإلاغغب

205

اإلاؿخىي الغابع ابخضائي همىطجا
جىصة ألاصاء اللغىي الكفىي للُالب الجامعيَ ،لبت الخأهُل التربىي أهمىطجا
مغاجعه العالجاث الخضًثه اليُغاب العىاص و الخدضي لضي الاَفاٌ

إبغاهُم بً مدمض بً عبض

اإلاغهؼ الخسهص ي للخضعٍب

هللا الغمحي

اإلانهي للمعلمحن

اًمان مدمىص عبض الخمُض

جامعت عحن قمـ

ؾلُىت عمان
مهغ

89
209

اللماح
اإلاىهج اإلاعغفي في اعاصة جأهُل اللغت

ؾاعة خغاوي

الخضاعُاث الضًضاهخُىُت للعملُت الخعلُمُت لخعلُم اللغت العغبُت في الجؼائغ ما بحن

خضاص فخُدت

جامعت مىلىص معمغي جحزي

الجؼائغ

46

وػو،

16

جامعت مىلىص معمغي جحزي

الجؼائغ

120

ؤلاجغاءاث الكغَُت البفلىفُت واللغاءة الىهُت الترازُت
الخىجُه وؤلا قاص اإلاض س ي واإلانهي وصوعه في ّ
مؿدكاع ّ
الخدًحر ّ
الىفس ي والبُضاغىجي
ع
ع
ّ
للخالمُظ اإلالبلحن على إخخُاػ قهاصة البيالىعٍا مً وجهت إصعان جالمُظ ّ
الؿىت الثالثت مً
بمؤؾؿاث ّ
ّ
ّ
الخعلُم الثاهىي لىالًت البلُضة وؾِ-
الخعلُم الثاهىي.صعاؾت مُضاهُت
إعضاص معلم التربُت الفىغٍت أزىاء الخضمت وعالكخه بخيىًٍ اإلافاهُم لضي َالبه اإلاعاكحن

وػو،
جبلي عؼ الضًً

جامعت لىهِس ي علي العفغون ـ الجؼائغ

علًُ هامُت

البلُضة2

هىاء فخحي مدمض الخىلي.

جامعت خائل

155

اإلاملىت العغبُت 243
الؿعىصًت

عللُا
صوع الغؾم في الخسفُف مً الؿلىن العضواوي لضي أَفاٌ التربُت الخدًحري
أهم ألازُاء الكائعت في إزخُاع العُىت في البدىر الىفؿُت والتربىٍت ونعىباتها

مؼوػ عبض الخلُم

جامعت مدمض إلاحن صباغحن

بدغي نابغ

ؾُُف2

زغمىف منى ،قُحي ؾلمى

جامعت مدمض إلاحن صباغحن

جغبىب صالٌ

ؾُُف،2

الجؼائغ
الجؼائغ

جامعت أم البىاقي
مىاقشت عامت
قاعت املؤجمراث رقم 2
التوقيت16.00-15.00:

الجلست رقم13:
رئيس الجلست  :د.أسماء بن قادة
الفىغ الؿُاس ي ُ
العماوي (ق 3-2هـ)

أخمض بً خمُض الخىبي

Enjeux internationaux et politique migratoire en Europe

وػاعة التربُت والخعلُم-

l’Ordre Christian MICOULEAU
17

dans

ؾلُىت عمان
France Officier

122
138

National du Mérite
التهضًضاث الال جمازلُت وجأزحرها على ألامً في مىُلت اإلاخىؾِ

فاجذ الىىع عخمىوي

جامعت اإلاؿُلت

الهجغة غحر الكغعُت أهمىطجا

ههحر لعــغباوي

جامعت مدمض إلاحن صباغحن

خضة كغعِــل

ؾُُف 2

البراصٌغم الجضًض وعالكخه بالخيامل اإلاعغفي :الكؤون الضولُت همىطجا.

أؾماء بً كاصة

جامعت الجؼائغ .3

الجؼائغ

" ؤلاعهاب والخُغف الضًني وؾبل العالج "

محجىبت لعىٍىت

أواصًمُت جهت َىجت جُىان

اإلاملىت اإلاغغبُت 30

الخُاب الؿُاس ي في مجخمع الخغحراث الخاصة

مهُفى البىعوَي

الجؼائغ

94+93

188

الخؿُمت للتربُت والخيىًٍ -
جغامب .....وهم الخُاب وخلُلت الخًلُل
جُىع ألامً ألاوعوبي 1945 – 1648

جامعت اللاض ي عُاى-

اإلاغغب

114

مغاهل
بـغهت مـدمـض

(الاهخلاٌ مً مبضأ جىاػن اللىي إلى هظام ألامً الجماعي)

ولُت الخلىق و العلىم

الجؼائغ

233

الؿُاؾُت – جامعت ؾُضي
بلعباؽ – الجؼائغ

ؾُاؾت البلضان ألاوعبُت ججاه اإلاهاجغًٍ اإلاغاعبُحن غحر الىظامُحن

الضهخىع مغاص حجاج

مغاهؼ اؾخلباٌ اإلاهاجغًٍ أهمىطجا
جدلیل الخُاب في الاعالم ألاجىبي الىاَم بالفاعؾُت ججاه اللًُت الفلؿُُيُت

جامعت أمدمض بىكغة،

الجؼائغ

54

بىمغصاؽ،
ًىؾف غغباوي،
ؾُضهاصي بغهاوي

18

جامعت َهغان -اًغان

إًغان

277

التوقيت16.30-16.00 :

فترة راحت
مىاقشت عامت
قاعت املؤجمراث رقم 2

التوقيت18.30-16.30:

الجلست رقم14:
رئيس الجلست :د .هبيل الخطيب
ؤلاعالم الجضًض وإصاعة ألاػماث الاجخماعُت (صاعؾت جُبُلُت على عُىت مً ؤلاعالمُحن

الاماعاث

مهُفى خمُض واظم الُائي جامعت عجمان -

بضولت الاماعاث العغبُت اإلاخدضة)2019 -

135

العغبُت
اإلاخدضة

الىخابت الصخفُت وجأزحراتها الاجخماعُت  /هخاب " ّ
ً
أهمىطجا
الغخالت " لؿامي ولُب

هبُل الخُُب

ولُت آلاصاب والعلىم ؤلاوؿاهُت لبىان

ؾِىا مللض

 ،بحروث

100+99

الجامعت الامحرًىُت  ،بحروث
ججؿُض الخىمُــت اللغىٍــت مً زالٌ حعؼٍــؼ مياهت اللغاث الىَىُت الغؾمُت في وؾائل

فاَُمت الؼهغة

جامعت عبض الخمُض ابً

ؤلاعالم" :الخلفؼٍىن أهمىطجا"

كاصًت عباؾت

باصٌـ-مؿخغاهم

ؾهام بضبىصي

جامعت باجي مسخاع -عىابت

الترجمت آلالُت للىو العغبي :واكع جغجمي أم ؾغاب عكمي؟
جأزحر قبياث الخىانل الاجخماعي على العالكاث الاجخماعُت صازل الىؾِ الجامعي-

ػهغٍاء محي الضًً ًىؾف

جامعت الجؼائغ

ملُىت الىىي

الخاج لخًغ-باجىت 1

نافي لُُفت

جامعت العغبي الخبس ي

19

الجؼائغ

 2جامعت الجؼائغ
الجؼائغ

10

96+95
140

صعاؾت مُضاهُت على عُىت مً َلبت جامعت العغبي الخبس ي-

غغبي عمؼي

الىخابت الخفاعلُت وؾلُت الىؾائِ الغكمُت.

نالح ًاؾحن

جامعت خمه لخًغ الىاصي

الجؼائغ

189

ؤلاعالم العمىمي ،الخام و اإلاجخمع في الجؼائغ 2019-1990

بلخاجي وهُبت

اإلاضعؾت الىَىُت العلُا

الجؼائغ

201

هىضؾت العالكاث الاجخماعُت الجضًضة فُالىؾائل الخىىىلىجُت الخضًثت

هاجغ إلافًلي

ؤلاعالم وألاػماث الخعلُمُت :صعاؾت خىٌ نُغ حعامل ؤلاعالم اإلاغغبي مع ألاػمت الخعلُمُت

عمغ الخاوع

للصخافت
جامعت ابً ػهغ –أواصًغ

اإلاغغب

126

اإلاغغب-
الىاججت عً إصعاج اللهجت اإلادلُت في ملغعاث اللغت العغبُت أهمىطجا

ولُت آلاصاب والعلىم ؤلاوؿاهُت اإلاغغب

180

– جامعت ابً ػهغ – أواصًغ

The Impact of Social Networking Sites in Spreading Innovative Words Among

 University of Thi-Qarالعغاق

Bushrakhalaf Edam

College of Arts

Iraqi college students

147+14
8

ZamanHasanKraidy
الخيكئت الاجخماعُت الغكمُت  ،مً زالٌ صًىامُت الجؿم  /الكاقت

جُلى للىهت

صوع الخُاب ؤلاعالمي في حعؼٍؼ ألامً الفىغي و ميافدت ؤلاعهاب في اإلاىُلت العغبُت

ؾعــىص الخــاجت

جامعت مىلىص معمغي ،جحزي

الجؼائغ

262

وػو
جامعتمدمض إلاحن صباغحن
ؾُُف2
مىاقشت عامت

20

الجؼائغ

5

 3/2/1هوفمبر 2019

املؤثمر الذولي العلوم الاوضاهية والاجتماعية قضاًا معاصرة التكامل أصاش
املعرفة
التاريخ 3 :هوفمبر 2019
قاعة املؤثمرات رقم 1

التوقيت9-8 :

الجلضة رقم15 :
رئيط الجلضة :د.هذى ًوصف علي غيظان
عىوان املذاخلة

املتذخل

الجامعة

البلذ

املرجع

ألاهلُت في اللاهىن اإلاذوي ألاسدوي واحكامها

هذي ًىظف غلي

حامػت الػلىم ؤلاظالمُت

ألاسدن

20

غُظان

الػاإلاُت

الخذابير الذغىٍت في حماًت ألاظشة اإلاعلمت مً الػىف

سائذ بً فؤاد باحىسي

حامػت أم اللشي – مكت

اإلاملكت الػشبُت 14

ّ
ّ
ّ
والثلافت ؤلاظالمُت :حىاس ّ
ّ
ّ
والفشاع أم الدعامح
الخػفب
اإلاعُحُت الكازىلُكُت
الثلافت
ّ
والعماحت

اإلاكشمت

العػىدًت

َح ِمُذة حماًذي

حامػت ألامير ظطام بً

اإلاملكت الػشبُت 19

الػُاسي

غبذ الػضٍض

العػىدًت

حفظ اللشآن الكشٍم ودوسه في حػلُم اللغت الػشبُت للىاطلين بغيرها

ظالم بً غشم هللا بً

حامػت أم اللشي

اإلاملكت الػشبُت 35

دوس الخلفاء في سغاًت الػلم والػلماء في ألاهذلغ
21

محمذ الضهشاوي

العػىدًت

أصهاس أحمذ حمذان

ظلطىت غمان

33

الخمُمي
اإلاكُال الؽشعي وأزشه الاكخفادي في غفش ـذس ؤلاظالم

ظلطىت غمان

محمذ ًاظين محمىد

34

اإلاؽهذاوي
حجاب غلي غبذ

حامػت العلطان صًٍ

اللشآن مفذس لبىاء الحضاساث

الحمُذ خالذ ؤلامامي

الػابذًً ( ًىهيزا )

الخلمُز واللغت الػشبُت وؤلاظالم في اإلاذاسط ألاوسوبُت.

هاػ سضىان.

حامػت بً ًىظف بً

حىهش ومظهش الحضاسة ؤلاظالمُت – دساظت في فُىىمُىىلىحُا الذًً -غىذ إظماغُل ساجي

فىصٍت ؼشٍط:

ماليزًا
الجضائش

176
78

خذة الجضائش
حامػت وهشان 1

الجضائش

132

الفاسوقي.
غمش غبذ الىهاب

كخب غلم الخفعير اإلاػاـشة دساظت ملاسهت

الػشاق

حامػت اإلاىـل

110

الكحلت
اظتراجُجُاث الخذسَغ لزوي الاحخُاحاث الخاـت

Tizi Dahbi LARFAOUI

de

Université

Ouzou- HACIANE Mohame
مىاقشة عامة
قاعة املؤثمرات رقم 1
التوقيت10-9 :

الجلضة رقم16 :
22

Algérie

1+2

رئيط الجلضة :د خالذ بوزياوي
عىوان املذاخلة

املتذخل

الجامعة

البلذ

املرجع

حلىق الطفل في ؤلاظالم في مشحلت الطفىلت اإلابكشة

حىان غبذ الشحمً طه

حامػت جكشٍذ

الػشاق

+225

مفشا) -د اظت في ضىء غلم ّ
الذ لت َّت
الخفعيري
(اهبطىا ً س

زىسة خطاب غلي
غمشو أحمذ ُغطُفي

حامػت اللاهشة -مفش

226
40

مفش

شحاجت
أخالكُاث الطبِب مً خالل جىحيهاث الذًً ؤلاظالمي

كاظمي ببخاوي

اللشآن والخكامل اإلاػشفي

صكُت غشغاس

حفظ اللشآن الكشٍم ودوسه في حػلُم اللغت الػشبُت للىاطلين بغيرها

ظالم بً غشم هللا بً

حامػت حعُت بً

55

الجضائش

بىغلي الؽلف
حامػت كاـذي مشباح

216

الجضائش

وسكلت
حامػت أم اللشي

محمذ الضهشاوي

اإلاملكت الػشبُت
العػىدًت

ّ
ّ
ُ ّ ّ
ّ
اإلابرد في كخاب مغني اللبِب" أسبؼ
ألاـىل الىحىٍت غىذ ابً هؽام في الشد غلى ِ
ً
معائل ّ
أهمىرحا
هحىٍت

أهُف غبذ الػضٍض بىسٍني ّكل ُّاث ّ
الخلىُت ُ
الػلُا

ّ
الػشبُت
ؤلاماساث
ّ
اإلاخحذة -أبى ظبي

6

أهمُت الطشٍلت اإلاباؼشة في حػلُم اللغت الػشبُت لغير الىاطلين بها

غفام محمذ اإلاؽهشاوي اإلاشكض اللىمي للبحىر

فلعطين

111

اإلاحاكاة وفلعفت الخلم الؽػشي الػشبي

سحش فخخي
23

حامػت اللاهشة

مفش

23

خطاب اإلاهمؽين في كخاب(اإلاػزبىن في ألاسض) لطه حعين

غضة ؼبل محمذ أبى

آلُاث الدؽكل والىظائف الخىاـلُت

الػال

اللغت الػشبُت ولهجاتها اإلاػاـشة حػاٌؾ أم اـطذام

خالذ بىصٍاوي

حامػت اللاهشة
اإلاذسظت الػلُا

مفش
الجضائش

36
69

لألظاجزة طالب غبذ
الشحمان ألاغىاط-
مىاقشة عامة
قاعة املؤثمرات رقم 1
التوقيت11.00-10.00 :

الجلضة رقم17 :
رئيط الجلضة:
عىوان املذاخلة
ؤلاوعان الػشبي الجضائشي بين الخبػُت اللغىٍت والخػشٍب اإلاػشفي
الخػذد اللهجي في الجضائش وأزشه غلى اللغت الػشبُت

الجامعة

املتذخل
حُذوس مشٍم آظُت

حامػت وهشان – 1أحمذ بً

غبذ الحلُم بً غِس ى

بلت-

هجُت غبابى

حامػتحعِبت بً بىغلي

ًمُىت فالق غشٍىاث

الؽلف

24

البلذ
الجضائش
الجضائش

املرجع
47
+143
144

حذل الخبُُلي واإلاشحعي في سواًت لُالي إًضَغ كىبُا زالزمائت لُلت ولُلت في جحُم

اهجاة بىكضولت

الػففىسٍت لىاظُني ألاغشج

حامػت امحمذ بىكشة

الجضائش

153

بىمشداط

آلالُاث الاحشائُت اإلاػشفُت في حػلُمُت اللغت الػشبُت لغير الىاطلين بها

صهشة غميري

حامػت بىمشداط

الجضائش

161

اللغت الػشبُت في الجضائش بين أظئلت الهىٍت وسهاهاث الاهفخاح

خلُفت كشطي

حامػت البلُذة- 2

الجضائش

164

ؤلابذاع ألادبي بين الففخى والػامُت

هبُلت بلػبذي

ـجامػت حعِبت بً بىغلي ـ

الجضائش

184

ظهُلت مُمىن

الؽلف

الػبادي غبذ الحم

حامػت ابً خلذون جُاسث

اللغت الػشبُت في الجضائش أصمت لعان ،أم أصمت إوعان

الجضائش

بلحعين ظلُمان

264+26
5

اللغت الػشبُت و"اللغت الػاإلاُت" :أًت غالكت؟

ؼمامت خير الذًً

حامػت باجىت 1

الجضائش

163

ؤلابذاع ألادبي بين الففخى والػامُت

هبُلت بلػبذي ـ

حامػت حعِبت بً بىغلي،

الجضائش

198

ظهُلت مُمىن

الؽلف

مىاقشة
قاعة املؤثمرات رقم 1
التوقيت12.00-11.00 :

الجلضة رقم18 :
رئيط الجلضة:د .هجذي عبذ الضتار محمذ هجذي

25

عىوان املذاخلة

الجامعة

املتذخل

ؼاسل بىدلير بين الخحذًث الؽػشي وألاـالت

صهُت ظىَس ي

الذساظاث الذ لُت في اإلاؤظعت ألاكادًمُت  /اكلُم كىسدظخان

.ابشاهُم غبىد العامشائي حامػت كىٍت

اإلاذسظت الػلُا لألظاجزة

البلذ
الجضائش

املرجع
246

بىصسَػت
الػشاق

224

 .ؼُالن فخخي الهمىهذي حامػتالعلُماهُت إكلُم
كشدظخان
حامػت  :اللاض ي غُاض

الترحمت ظبُل لخحلُم الخىاـل اإلاػشفي اإلايؽىد

هادن إبشاهُم

الحذر الذٌعخىبي في الشواًت الػشبُت

هجذي غبذ العخاس محمذ حامػت غين ؼمغ

اإلاغشب

48

مفش

39

هجذي
الترار الؽػبي وـىاغت اللُم في الشواًت الجضائشٍت سواًت "حعش للبىح وآخش للحىين" واضح غائؽت

اإلاشكض الجامعي :أحمذ صباهت-

لضهىسوهِس ي -همىرحا

غليزان-

ففُح الػامُت :مثل مً اللهجت األشدهُت

هضاس العػىدي

حامػت صاًذ

الجضائش
ؤلاماساث

219
273

الػشبُت
اإلاخحذة
الىظشٍت الىلذًت إلاذسظت فشاهكفىسث وآلُاث العُطشة

طاهش للىط غلي

حامػت حعِبت بً بىغلي

الجضائش

274

جأزير اللهجت الػامُت غلى الػشبُت الففخى في الخػبير الكخاب " جالمُز الطىس

فىصٍت طُب غماسة

حامػت حعِبت بً بىغلي

الجضائش

f.taieba

الابخذائي أهمىرحا
26

ّ
ّ
ّ
والحشفُت "راكشة الجعذ"
ألادبُت
العشدي بين
أهترحم؟ أم ُنهذس اللىل؟ الخطاب
ً
حالم معخغاهمي أهمىرحا

فاطمت الضهشاء بىصٍذي

مػهذ الترحمت حامػت

276

الجضائش

الجضائش2

مىاقشة عامة
12.13.00

فترة راحة
قاعة املؤثمرات رقم 1

التوقيت14.00-13.00 :

الجلضة رقم19:
رئيط الجلضة :د .صالح أحمذ هريذى على
عىوان املذاخلة
أوكاف و ًت مفش غلى الحشمين الؽشٍفين

خالل اللشن الحادي غؽش الهجشي /

املتذخل

البلذ

الجامعة

ـالح أحمذ هشٍذي غلى كلُت آلاداب ،حامػت دممهىس

مفش

املرجع
87

العابؼ غؽش اإلاُالدي.
Djilali Béarcia Sabah

Contribution de l’anthropologie à l’histoire

56 Algérie

Université
Bounaama
Ain Defla

مملكت ـىغاي ؤلاظالمُت ودوسها الحضاسي في إفشٍلُا

لهاللي ظلىي

حامػت ظطُف -2

الجضائش

179

لهاللي اظػذ
اإلاػالم الشوماهُت الػالحُت في الؽشق الجضائشي

غلُاث حُذة

_ بين الاظخمشاسٍت و الاهذزاس –
27

مػهذ الازاس

الجضائش

207

الحضاسة الىىمُذًت و مبلفاتها في الجضائش
ججشبت الهىذ الخػلُمُت الػفىس الىظطى اهمىرحا

مىفىسي فشٍذة

مػهذ آلازاس حامػت الجضائش 2

الجضائش

ظفُان ًاظين إبشاهُم

 -حامػت اإلاىـل

الػشاق

171

(دساظت جاسٍبُت)
حامػت الػلُذ أكلي محىذ

الػاداث والخلالُذ ألاماصَغُت مً ألاـالت إلى الػاإلاُت .

أ.ه ـ ـ ــادًت أودًحاث

جاسٍخ الحضاساث

هذي غكاب

حامػت واظط

ًىظف غلُىي العلمان

حامػت كشبالء

الجضائش

177

أولحاج البىٍشة،
الػشاق

59

حهىد الحكم اإلاعدىفش في جطىس الحشكت الػلمُت في ألاهذلغ

بشصان مِعش الحمُذ

حامػت اإلاىـل

الػشاق

82

مً مفادس الثلافت الػشبُت الاظالمُت

أحمذ اظماغُل غبذ هللا حامػت اإلاىـل

الػشاق

86

اإلاكخباث الخاـت في الػفش الػباس ي

الجبىسي

أزش الجغشافُت في الىحذة الحضاسٍت والعُاظُت لبالد وادي الشافذًً خالل ألالف

حمُل مىس ى الىجاس

الجامػت اإلاعدىفشٍت

الػشاق

113

الثالث كبل اإلاُالد
دوس الكاسطىغشافُت آلالُت في جدبؼ احخمال ألاخطاس الجُىمىسفلىحُت بأحىاض

مُــلىد وؼ ــالت،

ألاطلغ الكبير الغشبي :أهمىرج حىض أوسٍكت

غبذ الجلُل الكشٍف ــت

حامػت اللاض ي غُاض
،

غبذ الحفُظ الػلىي
الفلغ
28

مشاكؾ

اإلاغشب

102

مىاقشة عامة
قاعة املؤثمرات رقم 1
التوقيت15.30-14.00 :

الجلضة رقم20 :
رئيط الجلضة :د.أصماء اصماعيل محمذ عواطف
عىوان املذاخلة

املتذخل

الخجذًذ الترابي :باسادًكم حذًذ في الػلىم الاحخماغُت

ابىاي ظػُذ

مىطلت " جُفاظذ " ألاسض والهىٍت  -ملاسبت اهثروبىلىحُت.

غفام بشاهم

التراجبُت الاحخماغُت في مجخمؼ واحت وادي صٍض بخافُاللذ.

ظاسة مامىوي غلىي

الجامعة
كلُت آلاداب والػلىم

البلذ
اإلاغشب

املرجع
106

ؤلاوعاهُت حامػت اللاض ي
غُاض
حامػت – ابي بكش بللاًذ–

الجضائش

231

جلمعان -الجضائش
واكؼ وافاق الخبطُط الترابي باإلاذن اإلاخىظطت:حالت مذًىت كلػت العشاغىت (اإلاغشب) ظكُىت الػمشي،
اإلاحشكت في الفىُين الُىهاوي والشوماوي

حامػت ابً طفُل باللىُطشة ،اإلاغشب

141

اإلاغشب

237

حامػت محمذ الخامغ

غبذ اإلاجُذ السحىىوي

الشباط

أظماء اظماغُل محمذ

حامػت الاظكىذسٍت

غىاطف

29

مفش

117

الحالي للعفىح وأزشه غلى اوػذاماظخلشاس اإلاحاوس الطشكُت بالشٍف ألاوظط الجىىبي:

خالذ اإلاىدوي،

حامػت ظُذي محمذ بً غبذ اإلاغشب

دساظت الىكؼ وجلُُم الخذخالث مً خالل حالت اهض ق ظاحل بطُىي غلى الطشٍم

غبذ الغني الهىاسي

هللا ،فاط-ظاٌغ

الجهىٍت 510بئكلُمخاوهاث ،اإلاغشب

إظماغُل الخىخىسي

آلازاس البُئُت للخىظؼ الحضشي إلاذًىت ظال اإلاغشبُت واظتراجُجُت الخذبير اإلاعخذام

هضهت غشبي؛

حامػت الحعً الثاوي بالذاس

.محمذ أهفلىط

البُضاء.

اإلاغشب

154

175

مذًش مبخبر دًىامُت اإلاجا ث
واإلاجخمػاث
اـالح الخػلُم والصحت بمىطلت حبالت خالل الىفف الثاوي مً اللشن 19م.

البؽير البىهىحي

LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES, EN GRANDE VILLE EN
LA

ACTEUR DE

PREMIER

LE

EXPRIMENT

حامػت غبذ اإلاالك العػذي

 .AMIRECHE Louisaالجضائش

اإلاغشب

178

الجضائش

167

CROISSANCE

METROPOLISATION MORPHOLOGIQUE : LE CAS D’ALGER.
التراجبُت الاحخماغُت في مجخمؼ واحت وادي صٍض بخافُاللذ.

ظاسة مامىوي غلىي

حامػت ابً طفُل باللىُطشة ،اإلاغشب

141

اإلاغشب
Mariam Ait Nicer

Patrimoine architectural et enjeux de conservation dans les territoires de

UniversityMarrakech,

107 Morroco

montagne : une approche par l’intelligence collectiveCas de la vallée du Zat
حىض كُكاث (حىض أم الشبُؼ ،اإلاغشب) وؤلامخطاحاث العُلُت :الخدبؼ ،اللُاط،

لحلى هادًت،

مبخبر دًىامُت اإلاؽاهذ

ؤلاظخبالؿ والخحلُل

الغاش ي محمذ،

اإلاباطش والترار ،حامػت

30

اإلاغشب

128

العلطان مى ي ظلُمان ،

الخاللي ًحيى

بني مالل-اإلاغشب
الخحى ث العىظُىمجالُت لللفباث :مً اإلاشكضٍت إلى الهامؽُت حالت ق ـشآًذ بً مشٍم اكذاد :مالل،
حذو بىسصاصاث /اإلاغشب

 ،حامػت العلطان مى ي

اإلاغشب

اإلاغشب

136

ظلُمان

كمال احؽىػ:

اللطب اإلاُىائي طىجت اإلاخىظطي واظتراجُجُت إغادة الخمىكؼ في مضُم حبل طاسكأ

جطىان-اإلاغشب

غلُبى لشبح

اإلاغشب

253

الشواؿ بذس الذًً
الػفش الحجشي اللذًم في أغالي نهش غطبرة في ؼشق العىدان

الىىسط بابكشغىض

حامػت الىُلين-

الكشٍم بابكش

حامػت ؼىذي-

العىدان

268

ابىبكشاإلاعخػين باهلل
غثمان ظػذابي
Sayagh, Environmental degradation of M’goun’s Geo-park and local inhabitant’s
Wail perception
Authors:

Anas
Mohamed
AIMANE

31

Cadi Ayyad University

Morocco

165

مىاقشة عامة
16.00-15.30

راحة
إختتام فعاليات املؤثمر وثوزيع الشهادات على املشاركين
قراءة التوصيات وإلاقتراحات
كلمة رئيط املؤثمر
كلمة مذًر املخبر
كلمة رئيط املركس وإلاعالن عن إختتام املؤثمر

32

 3/2/1هوفمبر 2019

املؤثمر الذولي العلوم الاوضاهية والاجتماعية قضايا معاصرة التكامل أصاش املعرفة
التاريخ 3 :هوفمبر 2019
2

قاعة املؤثمرات رقم

التوقيت9.00-8.00 :

الجلضة رقم21:

رئيط الجلضة :د .شاهر إصماعيل الشاهر
املرجع

عىوان املذاخلة

املتذخل

الجامعة

البلذ

اهتهان خلىق ؤلاوعان ليعاء الشوهىجُا في مخُم

مدمذ معين الذًً

الجامعت ؤلاظالمُت العاإلاُت ؼِخاغىوغ

بىغالدٌؾ 74

الالحئين في بىغالدٌؾ
الحشب الذولُت على ؤلاسهاب لم جبذأ بعذ...

ؼاهشئظماعُل الؽاهش

خل مؽيلت الهجشة غير الىظامُت باإلاىؼلت اإلاغاسبُت في ظمير بً عُاػ،

حامعت صً ًاث ظين -الصين

الصين

271

حامعت أمدمذ بىكشة بىمشداط

الجضائش

53

ئػاس الخيامل والدعىٍت الؽاملت للمؽاول العاللت
ظُاظت هخلش ججاه العشاق 1945-1930

 .منى مدمذ خعىن الععذي

اليلُت التربىٍت اإلافخىخت  /وصاسة التربُت

العشاق

239

مؽاسهت اإلاشأة اإلاىخخبت في جذبير الؽأن العام ،بين مؼمذ

ؼفُم عبذ الغني

حامعت ابً ػفُل اإلاغشب

اإلاغشب

200

الخمىين وئهشاهاث العللُت الزوىسٍت.
ازش الخعصب على الخعاٌؾ العلمي في العشاق

صالح عشٍبي عباط العبُذي

33

حامعت هشوىن

العشاق

245

اإلاعالجت الذولُت والىػىُت للجشائم الالىتروهُت

اكىظم الحاج غىسي،

الجضائش

حامعت جُاسث

129

هشواٌ هبُلت هبت،
اإلاعإولُت الذولُت الجىائُت للفشد في ظل هظام سوما

مدمذي مدمذ ألامين.

 :حامعت ابً خلذون -جُاسث-

الجضائش

130

ئلضامُت ئعالم اإلاعتهلً في العلىد ؤلالىتروهُت

بىدلُى ظلُم

حامعت ؤلاخىة مىخىسي كعىؼُىت 01

الجضائش

149

بىعشوج ؼعُب
بىعشوج خىلت
اللاهىن الذولي للبِئت –بين اللاهىن الذولي للخىمُت و

فاصٍت هصاح

الجضائش

حامعت الجضائش 1

227

طشوسة خماًت البِئت
الذوافع اإلاشجبؼت بالعىف ألاظشي ومعالجتها بين الفله

ولُت الامام الاعظم(سخمه هللا) الجامعت

ابدعام عِس ى مدمىد

العشاق

79

واللاهىن
قاعة املؤثمرات قم 2
التوقيت10.00-9.00:

الجلضة رقم 22:
رئيط الجلضة :د.وهوغي هبيل
عىوان املذاخلة

املتذخل

ؤلاػاس اللاهىوي للعىف اإلاذسس ي باإلاغشب وأظئلت الحصُلت

هنزة مشخبى

وآلافاق.

الحعً مادي

الجىائُت ّ
الذ ّ
ّ
ولُت
عشاكُل اإلادىمت

بالٌ هُذً ،ىظف

الجامعة
.حامعت مدمذ الخامغ بالشباغ -اإلاغشب.
حامعت ظعذ دخلب
34

البلذ

املرجع

اإلاغشب

112

الجضائش

+118

آلُاث ميافدت الجشٍمت العُبراهُت في الدؽشَع الجضائشي

هُذ ،ظاسة هُذ

اإلاذسظت العلُا لألظاجزة ّ
اللبت

الىدىي ظلُمان

ولُت الحلىق حامعت ألاغىاغ

119
الجضائش

236

ػاهشي عبذ اإلاؼلب
الحم في بِئت ظلُمت بين اإلاعإولُت اإلاذهُت واإلاعإولُت

خذًجت لحلى

حامعت ػاهشي مدمذ بؽاس – الجضائش-

الجضائش

31

الجضائُت في الدؽشَع الجضائشي
كشاءة في خلىق الؼفل في الذوٌ العشبُت خالٌ العلذًً

مدمذ عبذه الضغير وصاسة الخىمُت الاحخماعُت

ألاولين مً ألالفُت الشالشت ..الىاكع والخدذًاث وآفاق

مدمذ

اإلاعخلبل

خضامى حماٌ

أخصائُت لذي كشي ألاػفاٌ sos

ظلؼىت

24

عمان
ظىسٍا

الاخمذ
ؤلاداسة اإلادلُت وجدذًث دوس الىالة و العماٌ

أظامت خشباػ

الحم في جىلي الىظائف العامت بين الظماهاث الذظخىسٍت

ئهشامي بعُىوي عبذ حامعت ؼلشاء –الععىدًت

والخىمُت اإلاعخذامت

الخي خؼاب

حامعت اللاض ي عُاض مشاهؾ

اإلاغشب

156

الععىدًت 208

واكع حشٍمت الاججاس بالبؽش على صعُذ اإلاغشب العشبي

جىص ملُىت

Univrsity of Algiers 1

الجضائش

64

خماًت الحُاة الشكمُت الخاصت لألفشاد في ظل جىامي

بخخـ ــت لعؼب

اإلاشهض الجامعي جِعمعُلذ

الجضائش

251

الجشٍمت الالىتروهُت

لعــشوس ي أخمـذ

مياهت كاهىن ألاعماٌ في الدؽشَع الجضائشي

وهىغي هبُل

اإلاشهض الجامعي بشٍىت

بىهاجي ئبشاهُم
35

الجضائش

9مىاقشة عامة
قاعة املؤثمرات رقم 2
التوقيت11.00-10.00 :

الجلضة رقم23:

رئيط الجلضة :د .إكرامي بضيووي عبذ الحي خطاب
عىوان املذاخلة

املتذخل

الجامعة

البلذ

العُاخت الذًيُت مفهىمها وحعشٍفها وأكعامها

فهذ بً مدمذ بً

حامعت أم اللشي بمىت اإلاىشمت

الععىدًت 195

ً
الفىىن الجمُلت والعُاخت :لبىان أهمىرحا
جىمُت اإلاضاساث الذًيُت للىصىٌ بها

م ن مجشد مضاس ئلى

عبذالشخمً اللشش ي
مها مدمذ خالذ

الجامعت اللبىاهُتولُت التربُت-

لبىان

27

أؼشوق عاؼىس

سئِغ كعم ؤلاسؼاد العُاحى

مصش

17

ملصذ ظُاحى
واكع وآفاق الخىمُت العُاخُت بخلمعان الضٍاهُت

املرجع

باإلاعهذ العالى للذساظاث الىىعُت –
د.صبرًىت دخماوي

اظخارة مداطشة .كعم علم الازاس ـ حامعت جلمعان ـ الجضائش.

الجضائش

168

(الجضائش)
الترار الشلافي حضء مً ملىماث الخىمُت العُاخُت في

مؼشوح ام الخير

اإلاشهض الىػني للبدث في علم آلازاس

الجضائش

166

الجضائش

ً
" مذًىت جلمعان و كصبت مذًىت الجضائش همىرحا
فاعلُت العُاخت اللشوٍت مً خالٌ مإظعاث ؤلاًىاء

أ.ظميرة لحشػ

حامعت الحعً الشاوي – الذاس البُظاء

العُاحي بأخىاص اإلاذن الىبري "الذاسالبُظاء" خالت ئكلُم

أظماء بىعىٍىاث

حامعت الحعً الشاوي – اإلادمذًت
36

اإلاغشب
211

مامىن عمشاوي

بً ظلُمان"

حامعت الحعً الشاوي – الذاس البُظاء.

مشاهص ي
الترار الشلافي الالمادي هميؽؽ أهتروبىلىجي للعُاخت

بشوخى هبُلت.

اإلاغشب

حامعت ابً ػفُل ،اللىُؼشة

229

الحمىٍت - :خمت مىالي ٌعلىب همىرحا-
" دوس العُاخت الذًيُت في وؽش وجشظُخ زلافت الحىاس"

مدمذ أساسو

الخىمُت العُاخُت بالجضائش بين اإلالىماث و اإلاعىكاث

خلُفت سخماوي

حامعت عبذ اإلاالً الععذي جؼىان
 -حامعت جيزي وصو.

اإلاغشب

260

الجضائش

29

عالء الذًً بىؼى
سبُعت سمِص ي
مىاقشة عامة
قاعة املؤثمرات رقم 2
التوقيت12.00-11.00 :

الجلضة رقم24 :

رئيط الجلضة :أ.د مطروح أم الخير
الجامعة

عىوان املذاخلة

املتذخل

الترار ؤلاوعاوي أهم مصادس جىمُت العُاخت بمخخلف

دمىماوي هادًت،

حامعت مدمذ الؽشٍف معاعذًت ظىق أهشاط

أؼيالها بالجضائش

وغالُت فاًضة،

حامعت خعُبن بً بىعلي الؽلف

" العُاخت الشلافُت و الشٍاطُت في والًت ظىق أهشاط

دلهىم عماد
37

البلذ
الجضائش

املرجع
259

أهمىرحا "
العُاخت الشلافُت بمذًىت فاط :واكع وسهاهاث

ظىُىت البلالي

دعىة روي الاخخُاحاث الخاصت ئلى هللا وأزشه على الفشد

عبذ الشخمً بً

واإلاجخمع

ظُف الحاسر

دوس الصىاعاث الخللُذًت في التروٍج للعُاخت الترازُت –

بً ظعُذمععىدة

مىؼلت الجىىب الجضائشي همىرحا-

آماٌ

حامعت ظُذي مدمذ بً عبذ هللا ،ولُت آلاداب والعلىم ؤلاوعاهُت

اإلاغشب

270

ظهش اإلاهشاص -فاط اإلاغشب
حامعت هجشان

حامعت ػاهشي مدمذ ،بؽاس

الععىدًت 37

الجضائش

275

جشوي خفُظت
العُاظت الجبائُت وجأزيرها على الاكخصاد خاسج كؼاع

حاب هللا مصؼفى

حامعت مدمذ بىطُاف باإلاعُلت

الجضائش

4

الىفؽ
خالت الجضائش
ملىماث هجاح اللؼاع العُاحي في ماليزًا وامياهُت

ا.م.د .ماهش حباس

الافادة منها في جىمُت العُاخت في العشاق – دساظت

مدمذ علي الخلُلي

ولُت الامام الياظم – بغذاد

العشاق

77

جاسٍخُت اكخصادًت ملاسهت
جؼبُم مبادئ الحىهمت في الجامعت الجضائشٍت وعالكتها

ػاسق بىخفص

حامعت مىالي الؼاهش –ظعُذة

بجىدة الخعلُم العالي دساظت مُذاهُت ملاسهت بين حامعت

فــشوق ٌعلى

حامعت مدمذ إلاين دباغين – ظؼُف 2
38

الجضائش

212

 جيزي وصو- ظمير ًىظف خىحت حامعت مىلىد معمشي
حامعت ظىق اهشاط

الجضائش

بً دسٍذي مىير

 وحامعت حامعت جيزي وصو وحامعت الععُذة02ظؼُف
الخذسٍب عىصش اظتراجُجي لخىمُت اإلاىاسد البؽشٍت

ػشابلس ي عبذ الحم
235
123

الجضائش
Maroc

 خيؽلت-حامعت عباط لغشوس

عىاػف ظلُماوي

أوعىت اإلاشهض في فىش مالً بً هبي

Université Cadi Ayyad

Hanane

L’aménagement d’une ville en mutation : entre

YOUSSOUFI,

intelligence et compétence territoriales cas de la

Anass

ville de Marrak

BENICHOU
183

Maroc

Université Cadi Ayyad Authors: AIMANE An overview of Water Management Strategies in
Mohamed Wail,

Morocco

SAYAGH Anas
187

Maroc

Université Mohamed Premier- FLSH-Oujda-

HAKIMA
MOUSSADAK

La gestion des connaissances au niveau des
établissements de l’enseignement supérieur, cas de
l’université Ibn Zohr d’Agadir

242

Alger

université Alger 2

Université Mouloud Mammeri Tizi

AIT ISSAD

Ouzou

Mohammed
KHELFANE
39

Approche chronobiologique du travail posté.
Chrobiological approach to shift work

Rachid
La socialisation numérique à travers la dynamique

Dr Tillou

corps/écran

Lallouna,

Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou

Alger

262

Digital socialization, through body / screen
dynamics
قاعة املؤثمرات 2
التوقيت13.00-12 :

الجلضة رقم25:

رئيط الجلضة :د .عبذ الرحمن بن صيف الحارثي
مذًىت الصىٍشة  :جشار مادي وزلافي وجىمُت

وعُمت الحظشي

الخىىع الشلافي :ػشٍم هدى جدلُم الخىمُت

خذًجت الخىصاوي  -حامعت مدمذ ألاوٌ

اإلاغشب

142

حامعت ابً ػفُل اللىُؼشة اإلاغشب

اإلاغشب

228

خشف ألاهشاد في العصش العباس ي وهُفُت جىمُتها

ًىظف بً هاجي

الهُئت العامت للخعلُم الخؼبُلي و الخذسٍب

اليىٍذ

127

تهُئت مذًىت في جدىٌ  :بين الزواء واإلاهاسة الترابُين ،خالت

خىان ًىظفي

حامعت اللاض ي عُاض ،مشاهؾ

اإلاغشب

123

مذًىت مشاهؾ

أوغ بً ئؼى

اإلاخُاٌ الخىىىلىجي وئعادة بىاء الهىٍتالفشد.

خً حماٌ

اإلاشهض الجامعي أخمذ صباهت غليزان-الجضائش

الجضائش

D1

بً علي مدمذ
ًدُاوي صهير.
خىاس الحظاساث  :ألاؼيالُاث والخُاساث اإلاخاخت

فشح صابش

حامعت بغذاد – ولُت التربُت للعلىم الاوعاهُت
40

العشاق

182

كصىس صحشاء الجضائش و دوسها في جىمُت اكخصاد اإلاىؼلت

صهُت ساحعي

معهذ الازاس ،حامعت الجضائش 2

الجضائش

173

اإلاخُاٌ الخىىىلىجي وئعادة بىاء الهىٍتالفشد.

خً حماٌ –

اإلاشهض الجامعي أخمذ صباهت غليزان-الجضائش

الجضائش

D1

بً علي مدمذ –
ًدُاوي صهير.
دساظت صىجُت فيزًائُت لىالم الؼفل ألاصم في الىظؽ

جيعاوث صافُت

العُادي الجضائشي – دساظت ملاسهت بين ألاػفاٌ الصم

هىسٍت لعشٍبي

حامعت الجضائش '' ''2أبى اللاظم ظعذ هللا

الجضائش

255

اإلاجهضًٍ هالظُىُا والحاملين للضسع اللىكعي والعادًين
دوس جلىُت  lehucheفي الخخفُف مً خذة الخأجأة لألػفاٌ بىعضة الصالح
بين ظً  12-11ظىت

حامعت مدمذ إلاين دباغين ظؼُف 2

الجضائش

58

كيرواوي صهُت

دساظت الاظخجابت الاهخئابُت لذي اإلاشاهلاث في خؼش

فاػمت الضهشاء بً

معىىي

مجاهذ

.حامعت كاصذي مشباح وسكلت

الجضائش

257

صهىس مىهه
الؽعىس بالععادة الىفعُت لذي ػلبت حامعتي بغذاد و

ًمان مدمذ الؼائي مشهض البدىر التربىٍت والىفعُت  ،حامعت بغذاد

اإلاىصل (دساظت ملاسهت)

عالء الذًً علي

العشاق

خعين
ملترح بشهامج ئسؼادي لخعشٍف أظاجزة الخعلُم الابخذائي

خىاط خظشة

حامعت باجىت 1

41

الجضائش

G4

بالخالمُز روي صعىباث الخعلم

دخماوي وهُبت
قاعة املؤثمرات 2
التوقيت15.00-14.00 :

الجلضة رقم26:
رئيط الجلضة :د.ابتضام مركيش
م ـ ــذي ئظخج ـ ــاب ـ ــت ب ـشامج الخى ــىًٍ اإلاعخـ ـ ــمش

أظ ـ ــاجزة بىعـ ــضة الصــالح

الخعــلُم اإلاخىظؽ إلاخؼ ــلباث مىــاهج ؤلاص ــالح

أم ـ ـ ــاٌ بعُ ـ ـ ــبؾ

مدم ــذ إلاُ ــً دب ــاغُ ـ ـ ــً  -ظؼُـف 2

الجضائش

62

() 2003/2002
الخلىُاث الحذًشت ودوسها في العملُت الخعلُمُت

ػاسق بىلخصاًم

حامعت مدمذ الصذًم بً ًديى حُجل

الجضائش

71

دسحت امخالن أظاجزة الخعلُم الشاهىي لىفاًاث الخعلُم

علي فاسط

حامعت مدمذ إلاين دباغين ظؼُف 2

الجضائش

214

ؤلالىترووي في طىء بعع اإلاخغيراث:دساظت ملاسهت

عبذ الشخُم سخابي

حامعت البلُذة 2

الاظخخذام آلامً للخلىُاث الخعلُمُت الحذًشت

علي لؼفي علي

حامعت الاظخلالٌ أسٍدا

فلعؼين

حامعت عبذ الشخمان ميرة بجاًت

الجضائش

مهىُت ظير

لبىان

والصعىباث التي جىاحهها باإلاذاسط الحيىمُت الفلعؼُيُت كؽمش
مً وحهت هظش اإلاعلمين والؼلبت

عبذي ظميرة

63

ظميرة علي عشبغ
الخفاعلُت في اظخخذام ألاًلىهاث الخعبيرًت عبر مىاكع

ئبدعام مشهِؾ

حامعت جىلىص

42

فشوعا

139

الخىاصل الاحخماعي واوعياظهاعلى اللغتالفاٌعبىن
والعىاب ؼاث اهمىرحا
بشهامج ئسؼادي ملترح لخىمُت الزواء الاهفعالي لذي

خىاط خظشة

حامعت باجىت 1

ألاػفاٌ

كىاسف ساهُت
َّ
عمــاس عبذ اللادس

حامعت بير صٍذ -فلعؼين

ُّ
َّ
العشبُت في ؤلاعالم ّ
اإلاشئي ،وأزشها في بىاء
صىسة اللغت
ِ
ُ
اله َّىٍت))

الجضائش
فلعؼين

250

َّ
مدمذ ؼبلي

ً
َّ
همىرحا
فظائُت الجضٍشة ؤلاخباسٍَّت
"
الحشان ؤلاعالمي العشبي وبذاًت نهاًت اخخياس ّ
العلؼت
ّ
الع ّ
ُاظُت لإلعالم؟

اإلاعض بً مععىد

حامعت كؼش

كؼش

280

ملىماث هجاح اللؼاع العُاحي في ماليزًا وامياهُت

ماهش حباس مدمذ

ولُت الامام الياظم – بغذاد

العشاق

77

الافادة منها في جىمُت العُاخت في العشاق – دساظت

علي الخلُلي

جاسٍخُت اكخصادًت ملاسهت
اظتراجُجُاث العالكاث العامت في ئداسة أصمت الشبُع العشبي ساٌغ علي ئبدعام:

حامعت أخمذ بً بلت  – 1وهشان-

زىسة ً 25ىاًش همىرحا

خالذي ظعاد:

 ،حامعت ػاهشي مدمذ  -بؽاس

العُاظت الجبائُت وجأزيرها على الاكخصاد خاسج كؼاع

حاب هللا مصؼفى

حامعت مدمذ بىطُاف

الىفؽ
خالت الجضائش
43

الجضائش
الجضائش

254
4

ملترح بشهامج ئسؼادي لخفع دسحت الاختراق الىفس ي

خىاط خظشة

لذي معلمي العىت الخامعت ابخذائي دساظت مُذاهُت

لللُب هىس الهذي

الجضائش

حامعت باجىت 1

ببعع اإلاذاسط الابخذائُت إلاذًىت باجىت
(ظُاظاث جمىين اإلاشأة) البرامج واإلاعىكاث مىظىس

فهُمت هشٍم سصٍج

ظىظُىلىجي

وازم صادق سظً

The Relationship Between Positive Personality and

حامعت بغذاد

Nizar Ismat Ali

العشاق
University of Zakho

26+25

157 Iraq

Depression Among Internally Displaced in North
Iraq
ؤلاسهاب والخؼشف وظبل العالج

مدمذ عبذ الشصاق

حامعت البللاء الخؼبُلُت

ألاسدن

51

الشعىد
علم الىفغ الصحت مً خالٌ الىمىرج البُىلىجي

بضٍى ظلُم

الىفس ي الاحخماعي ودوسه في الصحت واإلاشض

لُلى ؼِباوي

اججاهاث أظاجزة مشخلت الخعلُم اإلاخىظؽ هدى ؤلاصالح

خفُظت خلىف

حامعت مدمذ خُظش -بعىشة ،حامعت لىهِس ي علي  -البلُذة -2
حامعت مىلىد معمشي جيزي وصو

الجضائش
الجضائش

G10
108

التربىي الجذًذ في الجضائش(دساظت مُذاهُت بمخىظؼت
خامغ علي وخلِؾ خعين بخيزي وصو والظفت الخظشاء
بالجضائش)
دوس خؼب الجمعت في ميافدت ؤلاسهاب والخؼشف

مدمذ

حامعت ؼِخاغىوغ
44

بىغالدٌؾ 73

واظدئصالهما مً اإلاجخمع

غُار
الذًً
حعللذاس

ؼشعُت مىظمت الخدشٍش الفلعؼُيُت بين العلؼت

أخمذ ًىوغ ألاغا

حامعت غضة

الفلعؼُيُت والاهلعام العُاس ي

هبُلت خعً

حامعت غضة

فلعؼين

90

اظماعُل الىدلىث
الخبر الضائف  ...سؤٍت مفاهُمُت

خُذس أخمذ خعين

ولُت ؤلاعالم حامعت ري كاس

العشاق

230

ئؼشاف :ظعذ
أبشاهُم
حامعتمدمذ إلاين دباغين ظؼُف2

هىضاث العىإلات الشلافُت للهىٍاث الشلافُت اإلادلُت :معاس

لبُذ عماد

هدى الخصادم أم الخيامل.

مخاؼىت أمىت

:ؤلاػاس اإلافاهُمي والىظشي لعلم الىفغ ؤلاًجابي .

بىسوبي سحاح فشٍذة حامعت مىلىد معمشي جيزي وصو

الجضائش
الجضائش

15

أوؼِؾ الجىدي
علُىان خمُذة
مذي معاهمت خاطىاث ألاعماٌ في حعضٍض الشوح

أخمذ بً عِؽاوي

حامعت وسكلت

اإلالاوالجُت لحاملي اإلاؽاسَع الصغيرة و اإلاخىظؼت دساظت
مُذاهُت لعُىت مً خاملي هزه اإلاؽاسَع بىالًتي وسكلت و
45

الجضائش

162

بعىشة – حىىب ؼشق الجضائش .
جفعُل أزش الخخصُص ألامشل للمىاسد والىفاءاث

فىصٍت ملشاػ

حامعت مدمذ الصذًم بً ًخي حُجل

الجضائش

الخىظُمُت لخدلُم اإلايزة الخىافعُت – دساظت جؼبُلُت

فيروص مصلح

حامعت مإجت

ألاسدن

على ؼشواث صىاعت ألادوٍت ألاسدهُت

الظمىس

جأزير وظائل الخىاصل الاحخماعي الافتراطُت في مىظىمت

هادًت صٍذ الخير

حامعت باجىت-1الحاج لخظش

الجضائش/

اللغت العشبُت وجؼىٍشها ظالُب الخىاصل اللغىي".

بذس الذًً صمىس

بجامعت مىىبت

جىوغ

"

ظعاد لعشٍبي

حامعت باجىت-1الحاج لخظش

زالىر الصشاعاث (الؼائفُت ،ؤلاظالم العُاس ي،

هعبي عائؽت

حامعت  -وهشان -2

ؤلاظالمىفىبُا)
ُ
ُّ َ
هخب أصى ٌِ
البدث اللغىي عىذ الىعائي(ث 189هـ) في ِ

هعبي عبذ اإلاجُذ

حامعت الجُاللي الُابغ -ظُذي بلعباط

صباح علي

حامعت جىشٍذ ،العشبُت

الفله

العلُمان

الخؼاب الىلذي العشبي اإلاعاصش بين ظلؼت الىاخذًت  .منى حابش مجبل

حامعت اليىفت

الجضائش
لعشاق
العشاق

266

G2

92+91
83
232

وجشاجبُت الخعذد
اللغت العشبُت واإلاعشفت

ظاهشة خعين

حامعت البصشة

العشاق

261

مدمىد الصامشي
اإلالاوالجُت ودوسها في جدلُم الخىمُت الاكخصادًت في

حاب هللا ػُب

الجضائش

ئسحاق سخماوي

حامعت البىٍشة

46

الجضائش

222

لللُؼي صٍان
الجضائش

أخللت العمل في الصحافت وجدلُم ألامً اإلاجخمعي كشاءة

بغذاد باي عبذ

اإلاشهض الجامعي غليزان

في البِئت الاعالمُت الجضائشٍت بين الىاكع واإلاأمىٌ

اللادس

حامعت مدمذ إلاين دباغين ظؼُف 2

هىادف سابذ
اكخصادًاث الجىىب بين اججاهاث ّ
جؼىس الخعاون حىىب-
ّ
حىىب وسهاهاث حؽيل الجغشافُا الجذًذة للعالكاث

الجضائش

مدمذ ٌعلىبي

116

حامعت البلُذة 2

الاكخصادًت الذولُت
ظُاظاث جمىين اإلاشأة البرامج واإلاعىكاث مىظىس

مدمذ عبذ علي

ظىظُىلىجي

ؼفي العشاجي

الخعلُم العالي في الجضائش :بين ػمىخاث الجىدة وكىىاث

آماٌ ًىىن

العشاق

حامعت بغذاد

حامعت مدمذ الصذًم بً ًخي حُجل -الجضائش

الجضائش

الفعاد
preparatory education between theoretical text and

Dr. Lourci sara,

applied practice: which action to achieve

prof. abdelkader

educational quality

LOURCI

الاظخخذام آلامً للخلىُاث الخعلُمُت الحذًشت

علي لؼفي علي

Algeria University of Lounisi Ali Blida 2

حامعت ؤلاظخلالٌ أسٍدا
47

فلعؼين

217

263

والصعىباث التي جىاحهها باإلاذاسط الحيىمُت الفلعؼُيُت كؽمش
مً وحهت هظش اإلاعلمين والؼلبت

عبذي ظميرة

حامعت عبذ الشخمان ميرة ،بجاًت

الجضائش

مهىُت ظير ػشابلغ

لبىان

ظميرة علي عشبغ
الخمىين في الفىش ؤلاداسي ملاسبت هظشٍت
Produits de terroir et politiques publiques, vecteurs

حامعت مدمذ إلاين دباغين ظؼُف 2

رًاب لبنى
GOMIH Sofia,

Doctorante à la FLSH Marrakech

d’attractivité territoriale ? Cas du territoire
Ouezzane-Chefchaouen
مىاقشة
راحة
إختتام فعاليات املؤثمر وثوزيع الشهادات على املشاركين
قراءة التوصيات وإلاقتراحات
كلمة رئيط املؤثمر
كلمة مذير املخبر
كلمة رئيط املركس وإلاعالن عن إختتام املؤثمر

48

الحضائش
Maroc

192

