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المزمع انعقاده في محافظة أنطاليا التركية بتاريخ  22 -22أكتوبر /تشرين األول – 2102
#

اسم الباحث/الباحثين

الدولة واملؤسسة

املحىر

.1

د .أظماء بيذ غبذ الػضٍض الخعين

.2

د .بً غضوص فخُدت
الباخثت جُاهتي مشٍم

.3

الباخثت ظهام كىاظمُت

حامػت ألاميرة هىسة بيذ غبذ
الشخمً
العػىدًت
اإلاشهض الجامعي بمغىُت
حامػت ابى بىش بللاًذ
جلمعان  -الجضائش-
حامػت دمحم الؽشٍف
معاغذًت ،ظىق أهشاط
الجضائش

غلم الىفغ

.4

الباخث بذًاس ماهش
د .ؼيرًً مأمىن ظُذ أخمذ دمحم

SHERIEN MAMOUN SAYED
AHMED MOHAMED

ولُت الفجش للػلىم
والخىىىلىحُا
حامػت الػلىم والخلاهت
العىدان

عنىان البحث
أظالُب الخفىير وغالكتها بالخىافم الجامعي لذي والباث كعم غلم الىفغ بجامػت ألاميرة هىسة

اإلاشأة واإلاعإولُت املجخمػُت اجفاكُت اللماء غلى أؼياٌ الخمُيز لذ اإلاشأة في مىظىس الؽشَػت ؤلاظالمُت

اللاهىن

الاكخفاد
ئداسة ؤلاغماٌ

ئمياهُت اظخخذام بفمت املخ في ؤلاثباث الجىائي في الدؽشَؼ الجضائشي

الذوس الىظُي للفىسة الزهىُت في الػالكت بين اإلاعإولُت ؤلاحخماغُت و اإلايزة الخىافعُت اإلاعخذامت (دساظت مُذاهُت
غلى غُىت مً ؼشواث ؤلاجفاالث العىداهُت)
The Moderating Role of mental image in relationship between the social responsibility and sustainable
) competitive advantage ( Field work study on a sample of Sudanese Communication Companies

وصاسة التربُت والخػلُم
ألاسدن

اللغت

الخبادٌ الفىحي بين ـىحي الفاد والعين في البىاء الفشفي( ب ط ه) في اللشاءاث اللشآهُت
دساظت لغىٍت داللُت

.5

د .ـالح فلُذ صغل اإلازهان

حامػت الغشٍش
ؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذة

ؤلاغالم

مػالجت البرامج الخىاسٍت للماًا الخىمُت واللُم الىوىُت
دساظت ملاسهت للىاة الػشبُت وكىاة()BBC

.6

د .هىُذة كىذًل أبى بىش

اللغت

كشاءة البُان مً خاسج البُان خىٌ اإلاإثشاث الثلافُت في وؽأة البالغت الػشبُت

.7

د .وعُمت بغذادي

حامػت اإلاعُلت
الجضائش

اللاهىن

.8

د .بً غائؽت هبُلت

.9

د .هؽام مذاكين

حامػت اإلاذًت
الجضائش
حامػت اإلاعُلت
الجضائش

اللغت

 .10د .غبذ الشخمً غبذ هللا غبذ
الشخمً غبذ هللا

حامػت الىُلين
العىدان

الاكخفاد
ئداسة ؤلاغماٌ

 .11د .غمش بؽاسة أخمذ بؽاسة

حامػت دهلال
العىدان
حامػت الامام غبذالشخمً بً
فُفل العػىدًت

التربُت والخػلُم

د .ئؼشاكت أسباب خمذ غبذالىشٍم

العلىاث ؤلاداسٍت الالمشهضٍت في اجخار اللشاس  -الجضائش أهمىرحا -
معخلبل الذساظاث ألادبُت في ظل الخىحه الثلافي

اإلاشاحػت الاظتراجُجُت للخىهمت ومذي جىافشها في البِئت العىداهُت
دساظت مُذاهُت غلى اإلافاسف العىداهُت

جلىٍم أهذاف ومدخىي ملشس الشٍالُاث للفف الثامً بمشخلت ألاظاط مً وحهت هظش مػلمي الشٍالُاث
دساظت وـفُت جدلُلُت بمدلُت دهلال ،العىدان

 .12د .غىاوف بىكشة
الباخثت خلُمت بىكشة
 .13د .أماوى خمِغ دمحم غثمان

AMANY KHAMESS
MOHAMED OSMAN
 .14الباخثت ظلمى وىهذة

الباخث أخمذ ساؼذ عجشػ
اإلاػُني

 .15د .غائؽت دمحم عجىة

.16

Dr. Nasir Ali Osman Satti

 .17البروفِعىس ًمُىت بىظبخت

 .18م .ظهاد غذهان حلىب
م .باهُاط غذهان حلىب

حامػت اإلاعُلت الجضائش

غلم الىفغ

حامػت ؤلامام غبذ الشخمً بً
فُفل
العػىدًت

التربُت والخػلُم

حامػت دمحم إلاين دباغين
ظىُف 2الجضائش
حامػت جىشٍذ
الػشاق

الاظخذامت

حامػت العلىان كابىط
ظلىىت غمان

غلم الىفغ

Tabuk University
Saudi Arabia

اللغة

حامػت الجضائش2

غلم الىفغ

حامػت بغذاد
الجامػت اإلاعدىفشٍت
الػشاق

اظتراجُجُاث الخدلُل ؤلاخفائي اإلاػاـشة في الػلىم الاحخماغُت :الىمزحت باإلاػادالث البىائُت أهمىرحا
فػالُت اظتراجُجُاث الخػلم اليؽي في جىمُت الفػالُت الزاجُت ألاوادًمُت والخدفُل ألاوادًمي
لذي والباث كعم سٍاك ألاوفاٌ بيلُت التربُت بالجبُل

ججاسب سائذة في مجاٌ العُاخت البُئُت :ؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذة أهمىرحا

جفىساث مذساء ومذسس ي ألاوفاٌ روي ؤلاغاكت اإلاشجبىت بداالث ؤلاظاءة بين ألاوفاٌ روي ؤلاغاكت

Genre Analysi : Investigation of the steps of the Rhetorical Moves in the Arab Translator's Introduction

اظتراجُجُاث اإلاشافلت الػائلُت في الػملُت الخأهُلُت اإلاُذاهُت :ؤلاغاكت العمػُت أهمىرحا

وظائل الخىاـل الاحخماعي وجأثيرها غلى اللُم الاحخماغُت للىالبت الجامػُت

 .19دً .اظش أخمذ بذس

 .20د .هجاة غبذالشخُم ابشاهُم

 .21أ .د .غبذ الشصاق خعين

 .22د .خالذ بً غبذهللا الػخُبي

.23

الباخثت هادًً مفىفى الىدُل

حامػت املجمػت
العػىدًت

اللاهىن

دوس ؤلاغالم في جشوٍج ومىاحهت ظاهشة ؤلاسهاب :مىظىس كاهىوي :دساظت جدلُلُت ملاسهت

حامػت الامام غبذالشخمً بً
فُفل
العػىدًت

اللاهىن

الخلؼ :دساظت ملاسهت بين الؽشَػت واللاهىن

حامػت اإلالً فهذ
العػىدًت

التربُت والخػلُم

التربُت وأدب ألاوفاٌ :الخأظِغ واإلاىهج

حامػت ألامير ظىام بً
غبذالػضٍض
العػىدًت
حامػت بيروث الػشبُت
لبىان

التربُت والخػلُم

ملاسهت معخىٍاث أداء ولبت اإلاذاسط الخيىمُت وألاهلُت في اخخباس الخدفُل الذساس ي باإلاملىت الػشبُت العػىدًت

NADINE EL KAHIL
حامػت اإلالً خالذ العػىدًت
 .24د .ظهاد غلي غثمان غبذ هللا

 .25البروفِعىس اظُا ؼشٍف

CHERIF ASSIYA
د .بلػُذي أماٌ

اإلاذسظت الىوىُت الػلُا
لإلخفاء والاكخفاد
الخىبُلي ،الجضائش
حامػت الجضائش2

الػلىم العُاظُت
والػالكاث الذولُت

الخػلُم الػالي والبدث
الػلمي

غلم الاحخماع

اللىة الىاغمت وئداسة ألاصماث الذولُت

اظخخذام العالظل الضمىُت في الخيبإ بالىظــام الخػلُمــي فــي الخػلُــم الػالــي
دساظــت ملاسهــت (جشهُا والىوً الػشبي) اإلاملىت الػشبُت العػىدًت أهمىرحا

ظاهشة التهشم العياوي في الجضائش هدى سؤٍت معخلبلُت

 .26د .الخاج مىس ى بً غمش

 .27د .ئؼشاكه غبذ هللا دمحم ؼُخ
ئدسَغ
 .28د .بىخُي ظلُمت

اإلاذسظت الػلُا لألظاجزة
بىصسَػت
الجضائش

الذساظاث الخاسٍخُت وآلاثاس انهُاس الذولت الػثماهُت وكُام جشهُا الػلماهُت

حامػت الباخت
العػىدًت

الاكخفاد وئداسة ألاغماٌ

حامػت دمحم بىلُاف اإلاعُلت
الجضائش

الجغشافُا

ألابػاد الدعىٍلُت للمعإولُت الاحخماغُت ودوسها في جدلُم اإلايزة الخىافعُت للؽشواث

مؽىالث التهُئت الخماسٍت باإلاذن الجذًذة في الجضائش :اإلاذًىت الجذًذة ،غلي مىجلي ،بلعىىُىت أهمىرحا

د .بىهىٍلت هفيرة

اإلاىخباث ودوسها في جىمُت ثلافت وكذساث الىفل :دساظت مُذاهُت إلاىخباث ألاوفاٌ بىالًت الخشوىم

 .29د .أميرة غالء الذًً ـالح دمحم

حامػت دهلال
العىدان

الىفل

Asst. Prof. Dr. Bushra Ni„ma .30
Rashid
Dr. Rasim Tayeh
.31
Assist. Prof. Dr. Bushra
Saadoon Al-Noori

حامػت بغذاد
الػشاق
Imam Al- Khadim
University
The University of
Baghdad
Iraq

اللغت

DISCOURSE ANALYSIS OF TABOO WORDS IN THE COMMENETS OF THE SOCIAL MEDIA

اللغت

Critical Pragmatic Study of Sarcasms in American and British Interviews

Salih M. Hameed
.32
Hadeel M. Al-Hilu
 .33د .هاؼمي بشٍلل

د .فشٍذ بىهخلت
 .34د .صٍيب خعً الفافي أخمذ
 .35د .غلي هاسون دمحم

ALIYU HARUNA
MAHAMMAD
 .36د .ظىٍذاء أخمذ الضًٍ الخعً

 .37د .فىصٍت مفباًذ

د .أماٌ ملذم
 .38د .ئلهام ؼهشصاد سوابذ

 .39د .دمحم غىدة غىاد الخماد

University of Babylon
Iraq
حامػت ابً خلذون -جُاسث
الجضائش

حامػت اإلالً خالذ
العػىدًت
حامػت باًشو واهى
هُجيرًا

اللغت
الخػلُم الػالي والبدث
الػلمي

A FOURTEEN-CENTURY-BACK TRIP: A READING IN THE REPRESENTAION OF FEMALE
FIGURES IN THEQURANIC STORIES
الجامػت في ظل ججشبت هظام ٌ م د

الفلعفت والثلافت الذًيُت

ألاخادًث التي ًىهم ظاهشها الخػاسك :همارج مً هخاب فخذ الباسي البً حجش

الفلعفت والثلافت الذًيُت
أو
الاكخفاد

دالالث ؤلاًمان والػمل الفالح ودوسهما في جدلُم الخىمُت لألمت ؤلاظالمُت

حامػت اإلالً خالذ
العػىدًت

الجغشافُا

حامػت الجُاللي بىوػامت –
خمِغ ملُاهت
الجضائش

غلم الاحخماع

حامػت البلُذة 02
الجضائش

اللاهىن

مذسظت حابش بً خُان
كىش

التربُت والخػلُم

التهُئت الػمشاهُت و الخخىُي الخمشي واإلاذن الخمشاء

ُدوس اإلاعىين في املجخمؼ الجضائشي بين الخدىالث ُ
البيُىٍت لألظشة و حغير وعم اللُم

جمىين اإلاشأة مً خالٌ حػذًل كاهىن ألاظشة الجضائشي :كشاءة مػملت لىق اإلاادة 11

أثش اظخخذام دوسة الخػلم الخماظُت (  ) 5 e`sفي جدعين معخىٍاث الخفىير الهىذس ي في الشٍالُاث
لذي والب اإلاشخلت ؤلابخذائُت في دولت كىش

 .40د .كملاوي فاومت الضهشة

 .41د .أهىاسي صهير

حامػت مىلىد مػمشي  -جيزي
وصو
الجضائش
حامػت بجاًت
الجضائش

غلم الاحخماع

الخيؽئت الاحخماغُت للمشأة في ألاظشة الجضائشٍت بين اإلااض ي والخالش

اإلاشأة واإلاعإولُت املجخمػُت الخىفُم بين الخُاة الػائلُت والخُاة اإلاهىُت :اظتراجُجُت اليعاء ؤلاواساث في مىاحهت العلف الضحاجي

AHOUARI Zahir
 .42د .هبُل الخىُب
 .43ألاظخارة واضح ـلُدت

البروفعىس ؼشٍف آظُا

الجامػت اللبىاهُت
لبىان
اإلاذسظت الىوىُت الػلُا
لإلخفاء و ؤلاكخفاد
الخىبُلي
الجضائش

CHERIF ASSIYA
حامػت الامام غبذ الشخمً بً
 .44د .وىثش حماٌ الذًً خلف هللا
فُفل
العػىدًت
 .45د .حـؽ ــام فاسوق
 .46د .خالذ بً ظلُمان الىىذي
 .47دً .اظمُىت هخفي

حامػت وهشان 2
الجضائش
حامػت العلىان كابىط
ظلىىت غمان
حامػت دمحم بىلُاف معُلت
الجضائش

مفهىم الذًملشاوُت في البلذان الػشبُت :دوس اللىاهين الاهخدابُت في جفػُلها لبىان أهمىرحا
غلم الاحخماع

اإلاعىىن ومإظعاث الخىفل الاحخماعي والفحي :خالت مشهض اإلاعىين أو اإلاػىكين في الجضائش

التربُت والخػلُم

واكؼ الىظشٍاث اإلافعشة لفػىباث الخػلم في اإلاذاسط الابخذائُت :دساظت جدلُلُت

الخػلُم الػالي والبدث
الػلمي
اللغت

هظام الخػلُم الػالي الجذًذ LMD
وأثاسه غلى جدعين هىغُت و حىدة البدث والخػلُم الػالي :دساظت ججشبت الجضائش
ّ
فخىت اإلافىلخاث واإلافاهُم الىدىٍت وجأثيرها في الخػلم والخدلُل

التربُت والخػلُم

دوس الخػلُم الخدميري في جىمُت الخفىير ؤلابذاعي للىفل :دساظت مُذاهُت ببػن اإلاذاسط الابخذائُت بمذًىت اإلاعُلت

Yasmina ketfi
د .أظماء ئبشاهُمي

 .48د .دمحم بً خعين الخاسثي الؽشٍف

 .49الباخثت مِعــىم لُلى

 .50م .د .دمحم خلُل دمحم اإلاػمىسي
م .د .حغشٍذ خلُل دمحم اإلاػمىسي
 .51د .ههى الفمُل

 .52دُ .ظ ّ
مُت غُذ الضغبىه

العػىدًت

ُ
الذساظاث الخاسٍخُت وآلاثاس الذوس الخاسٍخي للؽشٍف دمحم أبىه َم ّي الثاوي خاهم الدجاص وأمير الخشمين الؽشٍفين في اللشن الػاؼش الهجشي /العادط
غؽش اإلاُالدي في الخفذي للغضو البرحغالي للدجاص

حامػت جلمعان
الجضائش

غلم الىفغ

ئدمان ألاهترهذ وأثشه غلى الصخت الىفعُت للؽباب :دساظت مُذاهُت غلى غُىت مً مىخشوي وغير مىخشوي دوس الؽباب
بىالًت ظُذي بلػباط  -الجضائش

حامػت جىشٍذ
الػشاق
حامػت ؤلامام غبذ الشخمً
الفُفل
العػىدًت
مإظعت ألاـىٌ للبدث
الػلمي
ألاسدن

الجغشافُا

جفمُم همىرج حُىمىسفىلىجي سكمي لشـذ ومشاكبت مخاوش الجفاف واوػياظاجه البُئُت ملخافظ ـالح الذًً
باالغخماد غلى اإلاإؼشاث الىُفُت
بشهامج ملترح لشفؼ هفاًاث مذًشاث سٍاك ألاوفاٌ وفلا الخخُاحاتهً الخذسٍبُت

غلم الاحخماع

جفىس ملترح لذوس ؼبياث الخىاـل الاحخماعي في حػضٍض اللُم مً وحهت هظش ولبت ولُاث الػلىم الخىبىٍت في الجامػاث
ألاسدهُت :الفِغ بىن أهمىرحا

Sumaia Eid Hussein
Mohammad
اججاهاث الىالذًً هدى أوفاٌ الخىخذ باإلاملىت الػشبُت العػىدًت
غلم الىفغ
حامػت ؤلامام غبذ الشخمً بً
 .53د .أمل غبذهللا دمحم الخاسثي
فُفل
Amal Abdallah Mohammed
العػىدًت
Al Harthy
اإلاشأة واإلاعإولُت املجخمػُت دوس مؽشوع الخىمُت املجخمػُت للهُئت الخيرًت ؤلاظالمُت الػاإلاُت في جمىين اإلاشأة اكخفادًا و احخماغُا في العىدان
العىدان
 .54الباخثت الػاحبت الىُب مفىفى

 .55د .أخمذ غُذ الخىُم بً بػىىػ

حامػت باجىت 1
حامػت جبعت
الجضائش

غلم الاحخماع

ثلافت الػمل الخىىعي للىلبت الجامػُين :دساظت مُذاهُت بيلُت الػلىم ؤلاوعاهُت والاحخماغُت بجامػت باجىت 1

د .ظميرة لغىٍل

Samira Laghouil
 .56د .خخام خعين جمُم
 .57د .غادة الىىس الىشٍفى غبذ
الشخمً
 .58أ .د .دمحم مىس ى دمحم أخمذ البر

 .59د .غائذه غثمان غبذهللا

 .60د .فُفل وامل الخمُذي

د .غادة دمحم غثمان

حامػت عجمان
ؤلاماساث
حامػت الامام غبذ الشخمً بً
الفُفل
العػىدًت
حامػت اللشآن الىشٍم
والػلىم ؤلاظالمُت
أم دسمان
العىدان
حامػت ألاميرة هىسه بيذ
غبذالشخمً
العػىدًت

حامػت أبىظبي
ولُت ؤلاماساث للخىىىلىحُا
ؤلاماساث

غلم الاحخماع
التربُت والخػلُم

ؤلاغالم والاجفاٌ

الاكخفاد وئداسة ألاغماٌ

ؤلاغالم والاجفاٌ

أثش اظخخذام ؤلاهترهذ غلى الخيؽئت الاحخماغُت للؽباب :دساظت مُذاهُت في دولت ؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذة غلى غُىت مً
ولبت حامػت عجمان
دساظت جدلُلُت الخخباس جدفُلى مادة الجغشافُا والذساظاث البُئُت للفف الثالث الثاهىي مؼ ملترح بىً أظئلت
(العىدان)
دساظت في غلم الاجفاٌ :وظائل الخىاـل الاحخماعي وخشٍت الخػبير

دوس املخاظبت البُئُت في جلُُم ألاداء اإلاالي في ؼشواث اإلاعاهمت :دساظت جدلُلُت مً وحهت هظش مىظفي ؼشهت ظابً
العػىدًت

الفِغ بىن بال كُىد :دساظت خىٌ الدعىٍم للمػلىماث الاكخفادًت

 .61د .بىفالىت ظُف الذًً

لمان الجىدة في مإظعاث الخػلُم الػالي باظخخذام مىهجُت ظُجما ظخت

حامػت كعىىُىت 02
الجضائش

د .غضٍضي هزًش

 .62د .ئباء أخمذ الخجاوي غمش غىك

حامػت اإلالً غبذ الػضٍض
العػىدًت

ؤلاغالم والاجفاٌ

فاغلُت الُىجُىب في بث ألافالم الىثائلُت اإلاىخجت للخلفضٍىن

 .63د.غبذالشخمً غادٌ خلُل غثمان

حامػت الىُلين
العىدان
ألاسدن

الاكخفاد وئداسة أغماٌ

أثش حىدة اإلاشاحػت الذاخلُت غلي مخاوش اإلاشاحػت الخاسحُت

 .64د .هذي دمحم غعاف الشوظان

HUDA MOHAMMAD ASAF
ALROSAN
ههى دمحم غعاف الشوظان
NUHA MOHAMMAD
ASSAF ALROUSAN
حامػت بغذاد
 .65م .د .ماحذة حاظم خعين واوؼ
 MAJDAH J.HUSEINحامػت اإلاثنى ومذًشٍت ألاخىاٌ
اإلاذهُت في اإلاثنى
KATTEA
الػشاق
د .ـباح خعً بلشالؽام
حامػت بجاًت
 .66د .بً أمعُلي إلاُت

التربُت والخػلُم

الجغشافُا

واكؼ جىبُم ئداسة الخميز وفم أهمىرج )(EFQM
لذي مذًشي اإلاذاسط الثاهىٍت الخابػت إلاذًشٍت التربُت والخػلُم كفبت ئسبذ

الخدلُل اإلاياوي لجشائم املخذساث في مدافظت اإلاثنى وغالكتها بالبىالت للمذة 2012-2013

معاهمت الاخخباساث ؤلاظلاوُت في دساظت الخىظُف الػائلي

الجضائش

 .67أ .م .د .لحى غادٌ مدمىد

حامػت بغذاد
الػشاق

التربُت والخػلُم

أهماه اللُادة ألافمل مماسظت لخىفير الخاحاث ؤلاوعاهُت مً وحهت هظش ولبت الجامػت

 .68د .خذسباػ بؽير

HADERBACHE Bachir
 .69أ .د .صٍيب واظم البُاحي

حامػت بجاًت
الجضائش

حامػت بغذاد
الػشاق

غلم الاحخماع

الفً والخفمُم

اظتراججُاث الخىفُم بين الخُاة اإلاهىُت والخُاة الػائلُت لليعاء اإلاعيراث للمإظعاث الاكخفادًت ؤلاهخاحُت الجضائشٍت

اظخخذام بشهامج  Corel Drawفي مىلىغاث الفً الدؽىُلي والخفمُم

م .د .ظىذط خاجم مجُذ

 .70الباخث ئبشاهُم مخخاس آدم
IBRAHIM MUKHTAR
ADAM

FEDERAL COLLEGE OF
EDUCATION, KATSINA
NIGERIA
هُجيرًا
حامػت اإلاذًت
الجضائش

 .72د .ظامُت غبذالعالم دمحم اخمذ

وصاسة اإلاالُت والاكخفاد و
اللىي الػاملت بىالًت هعال
العىدان
حامػت اإلالً خالذ
العػىدًت

 .71د .دبُذ صهيرة

 .73د .فخذ ؤلاله دمحم اخمذ دمحم

د .دمحم ئسخاق غبذ الشخمً غِس ى

اللغت

اللاهىن

البالغت الفىجُت في الفاـلت اللشآهُت :الجضء ألاخير أهمىرحا
PHONETICAL RHETORIC IN THE BREAKS “FAWASIL” OF THE HOLY QUR„AN: A CASE STUDY OF
THE LAST PORTION
العلىاث ؤلاداسٍت اإلاشهضٍت في اجخار اللشاس :الجضائش أهمىرحا

الذوس الىظُي للخغُير في الػالكت بين اللُادة الفاغلت و الخميز اإلاإظس ي :دساظت مُذاهُت غلي اإلاشهض اللىمي للمػلىماث

الاظخذامت

جبني مشاحػت ألاداء البُئي في بِئت ألاغماٌ العىداهُت :املخذداث واإلاأمىٌ لخغُير اإلاماسظت الخالُت وحهاث هظش مشاحعي
الخعاباث

 .74د .ظِىا ظلُم مللذ

 .75أ .غلُاء بيذ دمحم بً ظالم
الدجشٍت

 .76د .غبذ الػضٍض الهىذي غثمان

 .77ألاظخارة خلىػ فاومت أماٌ
HALLOUCH FATIMA AMAL
خلىػ فاًضة (مشافم)
HALLOUCH FAIZA

 .78د .أخمذ مدمىد اإلاعاغذ

 .79د .مالً ظلُم الضبىن

د .مأمىن ظلُم الضبىن

الثاهىٍت الاهجُلُت الفشوعُت
Collège Protestant
Français
لبىان
وصاسة التربُت والخػلُم-
اإلاذًشٍت الػامت للخلىٍم
التربىي
ظلىىت غمان

اللغت

التربُت والخػلُم

العُىشة ّ
مىاهج حػلُم اللغت الػشبُت في صمً ّ
ّ
ىىىلىحُت :خمىع أم مؽاسهت
الخ

مذي اظخخذام ئظتراجُجُاث الخلىٍم البذًل في مىاهج العالظل للفف الشابؼ ألاظاس ي مً وحهت هظش اإلاػلماث في
ظلىىت غمان

جفمُم مىاهج حػلُم الػشبُت للىاولين بغيرها في ّ
العىدان :دساظت جلىٍمُت

العىدان

اللغت

حامػت حُاللي لُابغ ظُذي
بلػباط
الجضائش

اللاهىن

خماًت مفلخت اللاـش في ظل كىاغذ كاهىن ألاظشة الجضائشي وأخيام الؽشَػت ؤلاظالمُت

ألاسدن

اللاهىن

الخأمين مً اإلاعإولُت إلاعدثمشي الىائشاث :دساظت ملاسهت بين اللاهىن ألاسدوي والاجفاكُاث الذولُت

الجامػت ألاسدهُت
ألاسدن

أثش اظخخذام اظتراجُجُت الخػلم اإلاذمج في الخدفُل في مادة الخاظىب لذي ولبت الفف الخاظؼ ألاظاس ي في ألاسدن

 .80د .دمحم ظػذ غبُذ دمحم اخمذ

جامعة امللك فيصل
جامعة امللك خالد
السعىدية

التعليم العالي والبحث
العلمي

واقع التعليم املحاسبي في الجامعات السعىدية ومدي استجابته ملتطلبات سىق العمل في ظل رؤية اململكة 2030م

د .فخذ ؤلاله دمحم اخمذ دمحم

 .81د .معفش بً حبران آٌ سفػه

حامػت حاصان
العػىدًت

التربُت والخػلُم

 .82أ .د .فاومت بذس

حامػت بغذاد
الػشاق

اللغت

 .83د .سكُت هاجي ئظماغُل الذغِغ

حامػت اإلاذًىت الػاإلاُت-
ماليزًا
مذًش غام كعم الخلىُت
بالهُئت الػامت للبرًذ -الُمً

التربُت والخػلُم

 .84د .غائؽت حمعي

حامػت ًحي فاسط اإلاذًت
الجضائش

اللغت

 .85م .م .دالٌ حاظم غبذ الشلا

وصاسة التربُت  -مذًشٍت جشبُت
الشـافت الثالثت
الػشاق

التربُت والخػلُم

م .غبذ الشخمً هاجي الذغِغ

ألاظالُب التربىٍت الىبىٍت في مػالجت ألاخىاء العلىهُت

اللغت الػشبُت لغيرلىاولين بها الفىث والفىسة

مػاًير ومخىلباث الخػلم الالىترووي ودوسه في جفػُل همي الخػلُم غً بػذ في الجامػاث ومإظععاث الخػلُم

مهاسة الاظخماع ودوسها في اهدعاب الػشبُت

دوس أظالُب اإلاػاملت الىالذًت في همى مهاساث العالم لذي أوفاٌ الشٍاك

 .86د .فاومت دمحم خعً مباسوي

دوس ألاوكاف في اصدهاس الخشهت الػلمُت في مىت اإلاىشمت في الػفش اإلاملىوي

حامػت الامام غبذالشخمً بً
فُفل
العػىدًت

الذساظاث الخاسٍخُت وآلاثاس

 .87د .مشاد حجاج

حامػت بىمشداط
الجضائش

الػلىم العُاظُت
والػالكاث الذولُت

الذبلىماظُت الػشبُت ومىاهبت الخدىالث الذولُت :غلى لىء الخىافغ ألامشٍيي -ألاوسوبي

 .88د .ظمير بً غُاػ

حامػت بىمشداط
الجضائش

الػلىم العُاظُت
والػالكاث الذولُت

ألاكىاب اإلاإثشة في جدذًث هظام الجماغاث املخلُت في الجضائش :الفشؿ واللُىد 2012-2000

 .89أ .د .خعً غلي العاغىسي

حامػت الىُلين
العىدان

الػلىم العُاظُت
والػالكاث الذولُت

معخلبل الػالكاث العىداهُت الترهُت

 .90أ .د .غثمان خمىد الخمش

حامػت اليىٍذ

غلم الىفغ

ئدسان الػذالت في بِئت الػمل :اإلالُاط والاسجباواث ؤلاولُيُىُت

 .91الباخثت حمُلت بً كىة

الجضائش

غلم الىفغ

الجُىىغشام وأداة حشخُفُت في غلم الىفغ التربىي :دساظت خالت مخػلم مخفىق دساظُا أهمىرحا

 .92د .ظػـذ الـذًً بىوبـاٌ
د .هىذ بً خمُذة

حامػت خمِغ ملُاهت
اإلاشهض الجامعي غليزان
الجضائش
اإلاذسظت الػلُا إلداسة ألاغماٌ
بخلمعان
اإلاشهض الجامعي بغليزان
الجضائش

 .93د .ظالمي غبذ الجباس
د .بضاوٍت غبذ الخىُم

ثلافت الخىاس والخػاٌؾ مػا مً مىظىس احخماعي ئظالمي

الخػلُم الػالي والبدث
الػلمي

ئدساج الخىهمت لمً املخاوس ألاظاظُت لممان حىدة الخػلُم الػالي في اإلاملىت اإلاخدذة

 .94د .بلغىامي هجاة وظُلت
Belghanami Nadjat Wassila
د .فشدي خماد
Fardi Hammad
 .95د .غىاج ظامُت
Samia Aouadj
أ .ظامُت جبري
Tebri samia
 .96أ .د .دخماوي غلي

اإلاشهض الجامعي جىذوف
الجضائش

الاكخفاد وئداسة ألاغماٌ

دمحم إلاين دباغين ظىُف
الجضائش

ؤلاغالم والاجفاٌ

حامػت مىلىد مػمشي – جيزي
وصو
الجضائش

غلم الاحخماع

الـؽـبـاب :دغـامـت اإلاـجـخـمـؼ الـمـذهـي في اإلاؽاسهت والخىىع الاحخماعي

 .97الباخثت أخالم بيذ خمُذ بً
ظػُذ اإلاىزسٍت

حامػت العلىان كابىط
ظلىىت غمان

غلم الاحخماع

جلُُم ججشبت الشغاًت الاحخماغُت للمعىين مً وحهت هظش اإلاعخفُذًً

 .98د .بً ظباع ـلُدت

حامػت دمحم إلاين دباغين
ظىُف 2
الجضائش
حامػت ـىػاء
الُمً

ؤلاغالم والاجفاٌ

ـىاغت ؤلاغالم الػشبي وئؼيالُت ألامً اللىمي

التربُت والخػلُم

جفىس ملترح إلاػاًير حىدة الخػلُم غً بػذ في الجامػاث اإلافخىخت بالُمً

 .99د .غبذ العالم هاجي الذغِغ
Abdul slam Naji Aldoais
د .ـفُت هاجي الذغِغ
Safia Naji Esmail Al-Duais
 .100أ .د .بىظىين ظلُمت
أ .د .بىؼػُب ئًمان

ؤلاداسة الالىتروهُت واظتراجُجُت جىمىٍت مػشفُت حعخجُب إلاخىلباث الاكخفاد الشكمي

مفير الهىٍت الثلافُت في ظل ؤلاغالم الجذًذ

حامػت اإلاذًىت الػاإلاُت
ماليزًا
حامػت الجضائش 2
الجضائش

غلم الىفغ

الخأثير العلبي لخىىىلجُاث ؤلاغالم والاجفاٌ غلى ألاظشة الػشبُت وظهىس الخىخذ الاحخماعي

