
 

 اإلنسانيةفي المؤتمر العلمي الدولي األول للعلوم  للمشاركةملخصاتهم  المقبولة أسماء الباحثينالقائمة األولى من 

  8132 –أبريل/ نيسان 31 -31بتاريخ  المزمع انعقاده في جامعة أالنيا كيكوبات  

 ت / الباخثحن/الباخثت اظم الباخث كىىان البدث

ألاسدهُت هدى وحىد الشكابت كلى اظخخذاماتهم آساء ػلبت الجاملاث 

ت الخلبحر.  لؽبياث الخىاصل الاحخماعي وجأزحر رلً كلى خٍش

 1 أ. د. كبذ الشصاق دمحم الذلُمي

ا خالٌ اللصش اإلالىوي  فحن وازَش ؿهىس الىشاس ي الللمُت في الحشمحن الؽٍش

 م( 1517. 1250/ 923ٌ .  648)

ض ساؼذ العيُذي  أ.  2 د. كبذ اللٍض

اء أ زش اظخخذام ألاظئلت العابشة في الخدصُل والذافلُت هدى حللُم الفحًز

 لؼلبت الصف ألاٌو اإلاخىظؽ )العابم ألاظاس ي(

ض دمحم اإلالمىسي  أ.  3 د. كصام كبذ اللٍض

ا في باهعخان  . –حللُم اللغت اللشبُت للىاػلحن بغحَر  4 الحافف كبذ الشخُم أ. د.  الىاكم واإلاأمٌى

م ظىشأ. د.  الاظتراجُجُاث الخللُمُت في حللُم مفهىم الدعامذ لذي الىاصخحن .  5 خُذس هٍش

 6 صباح مهذي سمُع أ. د.  1880 - 1841الخىـُماث اللثماهُت في مُذان الخللُم في والًت ظىسٍا 

خ الحذًث في طىء الخدلُل اللغىي   7 غادة غاصي كبذ املجُذ أ. د.  مصؼلحاث كلم الخاٍس

 فخدُت هشهىػ أ. د.  البدث الللمي واؼيالُت الخىمُت في املجخمم الجضائشي 

 د. أمُىت بً كىٍذس 

8 

 9 ًاظحن صغحر أ. د.  اللُم الذًيُت وكالكتها باإلاشاكبت الزاجُت لذي ػلبت الجاملت 

دكىي جصحُذ اليعب بالبصمت الىسازُت دساظت ملاسهت في الازباث 

 اللظائي 

 11 آوان كبذ هللا مدمىد الفُض ي  د.  م. أ.

 11 سحاء كبذ الشخُم خاؼم الشاوي أ. م. د.   داللت حمم الخىعحر في ظىسة )ٌغ(.

خلائم أزش الذًً ؤلاظالمي كلى شخصُت الؽاب والججراٌ واللىصل 

 والامبراػىس هابلحن بىهابشث

 12 مُثاق بُاث كبذ الظُفيأ. م. د.  

ا مً اللغاث .آزاس اخخيان اللغت اللشبُت   13 أخمذ ؼىش دمحم اللضاوي أ. م. د.   بغحَر

 14 آالء خمضة ؼىاوة أ. م. د.   1945 -1939الاظتراجُجُت الترهُت في الحشب اللاإلاُت الثاهُت 

ازش اظتراجُجُت الاظخلصاء الخأملي في جىصُل مادة ألادب والىصىص 

 لؼالباث الصف الشابم اللام.

 

 15 اهخصاس واؿم حىاد أ. م. د.  



  -1000العُاظُت في فلعؼحن ابان الالف ألاٌو كبل اإلاُالد اإلاخغحراث 

 ق.م 331

ُب خضكل َخاػ أ. م. د.    16 ػلمت َو

 واؿم كبذ هللا كؼُت أ. م. د.   اإلاعخىػىاث آلاؼىسٍت في بالد الاهاطٌى )بالد خاحي(

 ظلذ ظلمان فهذ  أ. م. د.   

17 

التركُم الجماعي في جدصُل مادة الىُمُاء واجخار فاكلُت اظتراجُجُت 

 اللشاس كىذ ػالب الخامغ الخؼبُلي .

م اللباس يزمىأ. م. د.    18 س مبذس كبذ الىٍش

اطُاث باظخخذام اظتراجُجُت الخخُل اإلاىحه في مهاساث  غ الٍش أزش جذَس

 الخفىحر الخأملي لذي ػالباث الصف الثاوي اإلاخىظؽ .

 مُلاد حاظم العشاي أ. م. د.  

 د. غفشان حاظم كباط .

19 

بلغشاد وختى ملاَذة العُاظت اللثماهُت ججاٍ الىمعا مً فخذ 

خُت وجدلُل الىخائج .  واسلىفدغ اإلالؼُاث الخاٍس

 21 وغم ػالب كبذ هللا أ. م. د.  

ت "اللشاق اهمىرحا". اب كلى مؤؼشاث الخىمُت البؽٍش  21 وظام كبذ هللا حاظم أ. م. د.   جذاكُاث ؤلاَس

ت وكالكتها بالذساظاث الاهثروبىلىحُت.  22 ػاَشاخمذ ػاَش اخمذ أ. م. د.   الجغشافُا البؽٍش

 أ. د. ساهُا فىصي دمحم    جؼىٍش أغلفت وكبىاث الؽىهىالجت

 د. دمحم العُذ الىفشاوي 

23 

م الجضائشي .  24 صذساحيد. هبُلت  خماًت الؼفل الجاهذ في الدؽَش

أزش ؤلاداسة الالىتروهُت في وحىد الخذماث بالخؼبُم كلى الجاملاث 

 الُمىُت الخاصت .

 25 إبشاَُم إظماكُل كلي الىاؼشي  . أ

 26 بىكشة  آماٌ  . أ ؤلاكالمي ؤلاراعي بحن الخهجحن والفصحى لغت الخؼاب 

 27 . امل بيذ خعحن آٌ مؽُؽ د اللشبُت العلىدًت .جلذًش اإلاحزاهُت اإلاائُت إلاىؼلت مىت اإلاىشمت في اإلاملىت 

 28 . إبشاَُم دمحم خعحن د ملاًحر كبٌى الؼالب في حاملاث ملذٌؽى كاصمت الصىماٌ 

الىفعُت التي جأزحر الذكم الىفس ي والاحخماعي في مىاحهت الظغىغ 

 ًخلشض لها الؽاب الجامعي 

غ الصمُلي  .د  29 خعً بً ادَس

 بغذاد باي كبذ اللادس  د. اللؼاق ؤلاكالمي كشاءة في العماث والخصائص . اللغت الخؼابُت في

 د. جُلىًٍ مصؼفى 

31 

اللالكاث الذولُت في الؽشق ألادوي اللذًم مً خالٌ الخىافغ الشافذًني 

 ق.م  605 –ق.م 1550اإلاصشي  

 31 د. ظمحر اللُذاوي 

 32 د . ظمحرة ظالم  كىإلات خلىق الاوعان والخصىصُاث الثلافُت 

ض الغامذي  الىفاًاث اإلاهىُت الالصمت إلاللمي التربُت ؤلاظالمُت في مذسظت اإلاعخلبل .  33 د . كادٌ بً مؽلل كٍض

 مبادئ ؤلاداسة باألَذاف ودوسَا في سفم الىفاءة ؤلاهخاحُت في اإلاىـماث . 

 

 

 34 د . نهالء ػه محجىب ػه 



أظش ألاػفاٌ روي الاخخُاحاث الظغىغ الىفعُت وسدود ألافلاٌ لذي 

 الخاصت .

 وفاق صابش كلي كبذ هللا  .د

غ الذومت    د. هصش الذًً اخمذ ادَس

35 

ت وفلعفُت ملاصشة   36 . ابىش كبذ البىاث آدم د الذًً والخذًً ملاسباث فىٍش

م في الذسط الىدىي. شاوي د الخأدب مم اللشآن الىٍش  37 . اخمذ بً دمحم الفلُه الَض

 38 . اخمذ كثمان فظُل خعً .د اللغت اللشبُت في جدذًذ الهىٍت والعُادة الىػىُت .دوس 

ت للؽشهت .  39 . أخمذ مدمىد اإلاعاكذةد أزش الاكخصاد الشكمي كل.ي البِئت الخجاٍس

 2017-2015العىدان  –آلازاس البُئُت للىفاًاث اإلاجزلُت بمذًىت ود مذوي 

ت .   دساظت خالت وخذة ود مذوي ؼشق ؤلاداٍس

 41 أمل ميي كبذ الشخمً  بابىش . د

ت  اإلاىاؿش الؼبُلُت والضخاسف اللعحري في جصمُم وجىفُز َذاًا جزواٍس

 وملللاث وعُجُت 

 41 امحرة كبذ هللا هىس الذًً اإلاهذي  .د

؛ دساظت ملاسهت بحن سادًى جىؿُف الاكالم الجذًذ للخفاكلُت في الشادًى 

 العلىدًت والاماساث .

 

 إباء أخمذ الخجاوي  .د

 د.َىُذة كىذًل ابىبىش  

42 

 43 . إبشاَُم الخظش الحعً د اإلاظامحن التربىٍت في كصت ؿهاس أوط مً صوحخه خىلت )امهنع هللا يضر( 

اللىف البيُىي والخدٌى الذًملشاػي في الذٌو اللشبُت : دساظت جدلُلُت 

. 

 . آدم كبذ الشخُم حُلي د

شاء ًىظفي د  . فاػمت الَض

44 

فلالُت اظخخذام ؼبياث الخىاصل الاحخماعي في جىمُت الاهخماء وخب 

 الىػً لذي ػالب اإلاشخلت الثاهىٍت . 

 45 . العُذ دمحم كضث د

الخغحراث في اللشي الىمىرحُت ودوسَا في الخمىحن الاحخماعي للمشأة 

فُت   الٍش

 46 . الهام كبذ الشخمً كثمان إظماكُل د

حر بً ابي ظلمى دساظت هدىٍت جؼبُلُت  ألاهماغ الؽشػُت في ملللت َص

 . جدلُلُت إخصائُت

 47 . الُاكىث دمحم خعً كعم العُذ د

 48 د . اهصاف بً كمشان  اإلالاصشة لللاهىن الذولي ؤلاوعاوي الخدذًاث

 49 . أووعت دمحم كبذ هللا أووعت د آلازاس الىفعُت والاحخماكُت لـاَشة أػفاٌ الؽىاسق وحىىح ألاخذار.

م الجضائشي واللاهىن الذولي .  . باسة كصام  د الحماًت الجىائُت للؼفل بحن الدؽَش

 . ظهام كىاظمُت د 

51 

فلالُت مىاكم الخىاصل الاحخماعي في حللُم اللغت اللشبُت للؼالب 

 ادًمُحن دساظت مسحُت .ألاحاهب مً وحهت هـش الاو

 51 . بؽاس كبذ الشخمً مؼهشد

DIFFICULTIES FACED ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS IN 

INTEGRATING THINKING SKILLS AMONG STUDENTS  

  بؽشي ظلذون دمحم الىىسي  . د

 د. بؽشي ولمه ساؼذ  

 

52 



ا كلى اظخلشاس اللالكاث  اللشصىت الالىتروهُت جىؿُفها العُاس ي وأزَش

 الذولُت دساظت معخلبلُت .

 53 بؽشي ؼِبىغ . د

غ باليلُاث  ت بجاملت جلىٍم الؼلبت ألداء أكظاء َُئت الخذَس الىـٍش

عُت .البدش ألاخمش في طىء الىفاًاث   الخذَس

 54 . بالٌ كِس ى بالٌ مىس ى د

 55 . بى خفص حالب ولىاكت د الاظتراجُجُت ألاممُت لحماًت ألامً الالىترووي .

دوافم اخخُاس الؼلبت للفشكحن الاخُائي والخؼبُلي في اإلاشخلت ؤلاكذادًت في 

 مً اإلاخغحراث . طىء كذد 

 56 . زاوي خعحن خاجي . م. دأ

مىـماث الخذماث بالعىدان بشأط اإلااٌ الفىشي مً معخىي اَخمام 

 وحهت هـش اللاملحن بؽشواث الاجصاالث بالعىدان .

 57 . خعً دمحم أخمذ دمحم مخخاس . د

دكىي ألاظؼىسة في اللصص اللشآوي ، كشاءة في مذوهت دمحم أخمذ خلف 

 هللا .

 58 . خىُم مىخان كىاد اإلاىظىي د

م الى هعب ملشهت الاهخماء؛ مً هفاءة الخىاصل الى هفاءة  اللشبُت والؼٍش

 الاوؽاء الخذاولي ألكماٌ اللٌى .

 59 . خالذ كبذ الشخمً الحشبي د

الحىهمت البُئُت اللالمي همذخل حذًذ لحماًت وجشؼُذ اإلاماسظاث 

 البُئُت .

 . خحرة لىمحن  د

 . ًىظف دكلت د

61 

 61 . دًىا دمحم كىاد د البنى الخصمُمُت للصىسة الشكمُت اإلالاصشة .

دوس املحىمت الجىائُت الذولُت في خماًت ألاػفاٌ واليعاء أزىاء الجزاق 

 اإلاعلح .

 . رًب دمحم د

 . خلُل بىخاسي أ 

62 

  Blackboardفاكلُت اظخخذام هـام إداسة الخللم الالىترووي بالن بىسد

في جىمُت الابذاق الخىىىلىجي لذي الؼالباث اإلاللماث في كعم كلم 

 الىفغ .

 63 د. صبُذة كبذ هللا كلي صالح الظالعي  

اللُم الجمالُت لخصمُم أكمؽت صي اإلامثلحن ودوسَا في ظِىىغشافُا 

 اللشض اإلاعشحي .

ذ ظلمان د  . ٍص

 د. اًام ػاَشخمُذ 

64 

م ألاسدوي .الحماًت الجىائُت للبِئت في   65 . ظائذ صاًذ دمحم الحىسيد الدؽَش

غ البصشي في جدصُل جلمُزاث الصف  فاكلُت اظتراجُجُت الخذَس

 الخامغ الابخذائي .

 66 . ظالم َىبي وخُذ د

 67 . ظلُمان بً ظُف بً ظاإلاحن الغىاميد دوس مىاهج اللغت اللشبُت وحللُمها ألبىائها في غشط الهىٍت .

الضمىُت في الخيبؤ بالىـام الخللُمي في الخللُم اللالي  اظخخذام العالظل

دساظت ملاسهت )جشهُا والىػً اللشبي ( اإلاملىت اللشبُت العلىدًت 

.
ً
 اهمىرحا

 

 68 . ظهاد كلي كثمان كبذ هللا.د



الىفاًاث اإلاهىُت التي ًمخلىها ألاظخار الجامعي الجضائشي خعب وحهت 

 هـش ػلبخه.

 69 . صباح هصشاوي د

 71 . صحشة خمُلي د خماًت خلىق الاوعان في صمً الجزاكاث اإلاعلحت .

ت في حاملت العلؼان كابىط  اظخخذام الؼلبت روي ؤلاكاكت البصٍش

 لخىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث ألغشاض الخللم وملُلاث الىصٌى .

 71 . كائؽت دمحم عجىة د

لُا( ومىكفهم في مىاحهت  ت كبائل الباهخى )حىىب افٍش اللىي الاظخلماٍس

 1877 - 1779دساظت في جدلُم الىحىد وازباث الهىٍت 

 72 . كباط غالم خعحن د

ألاخؼاء اإلاىهجُت   –وكائم البدىر الللمُت اإلاُذاهُت في مجاٌ املحاظبت 

 )دساظت جدلُل مدخىي البدىر املحاظبُت في العىدان(.

د. كبذ الشخمً كبذ هللا كبذ الشخمً 

 كبذ هللا

73 

بشهامج اسؼاد حمعي اهخلائي في خفع دسحت الاختراق الىفس ي وسفم  أزش 

دسحت الخىحه ؤلاًجابي هدى الحُاة لذي كُىت مً مىؿفي حاملت الامام 

 كبذ الشخمً بً فُصل .

ض بً صالح اإلاؼىق   74 د. كبذ اللٍض

 75 . كبحر بً مصؼفى د الصىائذ كىذ ظِبىٍه في مىـىس كلم ألاصىاث الحذًث.

ت في الخىمُت الاحخماكُت .دوس اإلاش   76 د. كذاد وظام  أة الجضائٍش

ملىكاث كُاط هىاجج حللم الؼالب بجاملت هجشان مً وحهت هـش أكظاء 

غ.  َُئت الخذَس

 77 . كلي دمحم صهشي د

 78 . كمش أهىس الضبذاويد اإلاذاسط الىـامُت ودوسَا في الحفاؾ كلى َىٍت الامت ؤلاظالمُت.

 79 . كمش اخمذ ظلُذ د العلجىقي بىاث ملىؽاٍ اهمىرحا.اإلاشأة في اللصش 

ض العلميد الفىش الفلعفي والفالظفت في كشػبت في اللشن الحادي كؽش اإلاُالدي.  81 . فىاص بً كبذ اللٍض

شاويد جىؿُف املخؼىغ في الشواًت العلىدًت .  81 . ماحذ بً اخمذ الَض

تها(. ;الـىاَش الجُىمشفىلىحُت   82 . مدعً دمحم كلي كىاودةد )جىصَلها ،مىسفىمتًر

لي وأبلاد اَخمام الجضائش باإلاىؼلت   83 . دمحم ألامحن بً كائؽت د جؼىس الاصمت في مىؼلت العاخل الافٍش

مؽىالث الاكالم التربىي في حسخحر جىىىلىحُا اإلاللىماث لللظاء كلى 

 ؿاَشة الاغتراب اللغىي في اإلاىاػم راث اللهجاث اإلاضاخمت للغت اللشبُت 

 84 . دمحم خعً كلي ملُبلد

ً الؼىلىوي والاخؽُذي  -868ٌ/ 358-254ؤلاداسة في مصش في اللصٍش

 م. 968

م اخمذ ؼهاب الىلُمي د  85 . دمحم كبذ الىٍش

 86 دمحم كبذو  .د الىـام الخللُمي في حاملت دمحم الخامغ أبى ؿبي بحن الىاكم واإلاأمٌى 

ا في إداسة نهظت املجخملاث ومذي إمياهُت  كُم اللُادة العُاظُت وأزَش

اظخفادة اللالم ؤلاظالمي مً همارج نهظىٍت ظابلت دساظت جدلُلُت كلى 

 بلع الىمارج النهظىٍت الحذًثت 

 

ف بً هماٌ مؽىحد  87 . دمحم ؼٍش



ظلىن الخىمش لذي ػفل الشوطت وكالكخه بأظالُب اإلالاملت الىالذًت 

اض الحىىمُت بمذًىت بىسحعىدان.لذي كُ  ىت مً أػفاٌ الٍش

 . مها اخمذ كبذ الحلُم د

 د. كبذ الحمُذ آدم إبشاَُم  

88 

مذي جىؿُف مبادئ إداسة اإلالشفت لذي اللُاداث ألاوادًمُت بجاملت 

 هجشان 

ف د  . هاجي الؽٍش

 د. ًديى كلي فلُهي 

89 

 ٌ فُت اإلاخياملت الىاكم واإلاأمى  91 َاحش خمُذة ظلمان فشح .د الخىمُت الٍش

ض مبذأ الاكخذاٌ  كُاط أزش اظخخذام ؼبياث الخىاصل الاحخماعي في حلٍض

اب أساء كُىت مً ػالباث حاملت الامحرة هىسة بيذ كبذ الشخمً  وهبز ؤلاَس

اض  بالٍش

 91 . وسدة بللاظم اللُاش ي د

غ بجاملت بدشي   -هفاًاث ألاظخار الجامعي )كظى َُئت الخذَس

 مىرحا.العىدان(اه

 92 . وصاٌ إبشاَُم اخمذ كالم د

ألاظغ الللمُت والفىُت لخؼبُم التراهُب اليعُجُت في الضحاج 

 pate de verreباظخخذام جلىُت 

 93 د. والء خامذ دمحم خمضة 

شة كبرص  ت اظترداد حٍض اظتراجُجُت العلؼان ألاؼشف بشظباي اللعىٍش

 اهمىرحا.

 94 ًىظف بً هصشة هللا دمحم .د

اض فشج مبرون  بً كبذاث د اللىاكذ الفلهُت في جدلُم الشؼذ الذكىي .أزش   95 . ٍس

أزش اظتراجُجُت هجمخحن وسغبت في جىمُت الخلبحر الفني كىذ جلمُزاث 

 الصف الخامغ الابخذائي .

 96 . هىسط خُذس مدمىدد

-1919ألاإلااوي وكلذة الخدالفاث الذولُت  –إؼيالُت لصشاق الفشوس ي 

1871 

 97 . اظُل كبذ العخاس خاحم د

همارج مً معىىواث العلؼان مدمىد بً ظبىخىحن الغضهىي في اإلاؽشق 

 م :دساظت في مدخىاَا. 1030-998ٌ/ 421-388ؤلاظالمي  

 98 . خاجم فهذ َىى الؼائي د

 99 مشاد  لؼالي .د كاهىن البِئت بحن خماًت البِئت وجىَشغ خم الاوعان في البِئت .

 111 املجُذ كمشاويأ. د. كبذ  

 


