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 للعلوم اللغوية واألدبية الثانيالمؤتمر البحثي الدولي برنامج 
 

ıı. uluslararası dil ve edebiyat kongresi Programı 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2222 يونيو 24الموافق  لخميسيوم ا اإلفتتاح

 

 بتوقيت إسطنبول العاشرةالساعة 
 
 
 
 
 

Açılış  
 

42 Haziran 2021 Perşembe günü 
 saat 10:00'da  

 

 
https://veduboxsystem.zoom.us/j/95179853867?pwd=NEkzeVR

ia0U3UWxQcldOZjg1OFA0UT09 
 

Zoom Id :95179853867 
Zoom Password :F4Tz9X 
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  Perşembe 42/06/4042الخميس 

 

 

 عبد الحميد علي عبد الحميدد. الزّروق 

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

 I. Oturum  ()الجلسة العلمية الأولى 

22:22-24:32 

başlık 

 عنوان البحث

kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 اسم الباحث

يةقلقيل–مديرية التربية والتعليم  مناهج تعليم العربية للناطقين بغيرها    

 فلسطين

 ودمها داود محمود سع. د

بوعلي بن الحسن الحاتمي الشخصية البلاغية المنسية في تاريخ أ

 البلاغة

جميلة السيد علي السيد  د. جامعة أوشاق كلية الإلهيات تركيا

 زيدان

د. الزّروق عبد الحميد علي  ليبيا العاطفة في شعر علي الفيتوري رحومة

 عبد الحميد

 . نجوى عمر السوسيد

 د. محمد عبد الله حسين ليبيا التجريد وخلق المعنى في الخطاب الشعري

التوابع وموانع الصرف عند أبي بكر عبد الرحمن الداغستاني في 

 دراسة وتحقيق -حاشيته على شذور الذهب

 الجامعة العراقية

 وزارة التربية

 العراق 

محمود فوزي عبدالله  د.أ. 

 الكبيسي

 جبر جربوع فهد

جامعة ابن طفيل، القنيطرة،  في التعليم المغربي جودة المحتوى والإطار التربوي نموذجاالجودة 

 المملكة المغربية

 د. محمود جدي

 لعراق جامعة القادسيةا جمالية اللغة وانزياحها في قصيدة) نشيد الجبار( لأبي القاسم الشابي

 العراق جامعة القادسية

 د. هيام عبد الكاظم إبراهيم

 الله حبيب التميمي د. عبدأ.

 Ce que disent les émojis dans le groupe C23 ladies club : 

portée symbolique  

Université Badji Mokhtar. 

Annaba. Algérie 

  Dr. Laref wafa 

 جامعة بغداد تصوير الطبيعة في حكاية خلدون تانر الموسومة " صباحٌ في القصر"

 اللغة التركية

 العراق

 علي حسين حسند. 

 د. حازم محمد حسين حسن

العراق -جامعة صلاح الدين فاعلية الإدراك التداولي وآلياته في خطاب الوداع لأوباما أ.د. أشواق محمد إسماعيل  

 النجَّّار
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Perşembe 42/60/4642الخميس   

 

 محمود فوزي عبدالله الكبيسي د. .أ

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

II. Oturum (انية)الجلسة العلمية الث 

21:66-21:36 

Başlık 

 عنوان البحث

Kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 اسم الباحث

مفهو م التقييم  و استراتيجيات الإتصال التفاعلي في 

 الفصيول الإفتراضية

 أ. م. د. ايناس سالم ابراهيم الجاهعة الوستنصرية العراق 

دراسة وصفية تحليلية–الخاص المعجم اللساني   دائرة التعليم الديني 

 العراق

 وزارة التربية

 العراق

قحطان عدنان الباحث  

 عبدالواحد الصميدعي 

ثامر حمزة علي  الباحث

 الدليمي

الترجمة وحدود المتخيل:ترجمة جماليات المكان إلى اللغة 

للروائي الجزائري  L’infante maureالعربية في رواية 

 محمد ديب

 سكيكدة، الجزائر -2511أوت  46جامعة 

 2511أوت  46أستاذة مشاركة جامعة 

 سكيكدة

 د. سميرة محمد بن علي

 الباحثة سارة بوكرمة

 الكلية الأكاديميّة العربيّة للتربيّة_ حيفا الشعر على الشعر  في أدب محمود درويش

 فلسطين

 د. حسين حمزة

 يوب حبيبيأ أ. المغرب جامعة فاس الذات في الشعر العربيبلاغة صورة 

 د. عمر شيخ عثمان الكاميرون جامعة ماروا رحلة بيرتون ورحلة ابن بطوطة: دراسة مقارنة

Les Procédés de la mise en argumentation 

dans le discours politique 

l’université de Sétif 2, Algérie 

l’ENS de Bouzaréat- Algérie 

Dr. Nadji KHATTAB  

Hanaa KADEM  
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 cuma41/60/4642 الجمعة 

 

 
 

 د. سميرة محمد بن علي

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

 III. Oturum (ثالثة)الجلسة العلمية ال 

26:66-22:36 
Başlık 

 عنوان البحث

Kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 اسم الباحث

جامعة   -أستاذ التعليم العالي  كتاب الأمير للأعرج واسيني  بين الحقيقة التاريخية والإبداع الروائرواية 

 الجزائر –بسكرة 

 . صالح مفقودةد أ.

Positivity and Negativity of Using Translation in ELT 

Settings 

الإسلامية السودان و منسق 

 أكاديمية ريمار بالسودان

 حسن أحمدد. خالد أحمد 

Authenticité et originalité dans L'Incendie de Mohamed DIB لةقجامعة قاصدي مرباح ور 

 الجزائر

 ني اد. لويزة حش

الدلالة الاشتقاقیة وتعددها في معجم مقاییس اللغة. لابن فارس 

ه(593)ت.  

 أ. سنیة هني جامعة وهران، الجزائر

. الجزائر -4جامعة الجزائر  العربية بين التقريب والتغريباستراتيجيات ترجمة الأدب الغربي إلى   عايدة صايم                                                                                                 أ

Comparative studies in transions of the Noble Qur'an, Surat 

Al-Duha as a model 

 براء خلف حماديالباحث  عراقال جامعة بغداد

أبو نواس الحسن بن هانئ بين العقاد والنويهي، مقاربة في تمثُّّل 

 المنهج النفسي

جامعة محمد لمين دباغين 

 الجزائر 4سطيف

 د. نسيمة براق

 

 ريمة برقراق د.

تأملات في نظامي اللغتين العربية و التركية مقاربة دلالية حول تعليم و 

 كتاب–  Hikayet لمؤلفيه  موسى يلدز و إركان أفسار تطبيق الترجمة

  

 خلاف إبتسامد.  الجزائر-جامعة البليدة

Le résumé comme stratégie d’enseignement du FLE à 

l’Université 

Université Badji 

Mokhtar.Annaba.Algérie                                   

Université Bouzaréah 

alger2.Algérie                  

ALI GUECHI Lamia 

SAADANI Bouba  
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