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 (30:01 –00:12) / الجلسة العلمية األولى / 71/03/0007 األربعاء 
 

  رئيس الجلسة أ. د. حسين فالح الكساسبة 

 اسم الباحث الدولة عنوان البحث التوقيت

ن
م

 

 مديرية األوقاف في رام الله جائحة كوروناالدور الريادي لعلماء الشرع في 
 فلسطين

د. نجوى نايف 

 شكوكاني

 

 جامعة سوسة النص بين النحوّي والتداوليّ 
 تونس

د. فــدوى 
 العـــــــــذاري

7
0

:2
2

 

 0جامعة الجزائر  األصول اليونانية للمنطق الحواري
 الجزائر

 الباحثة يسمينة قادوم
 أ. د. فريد زيداني     

ى
إل

 

The orientalists ’position on the fundamentalists’ 

consensus 

Imam Al-Kadhim 
University College of 

Islamic  
Iraq 

Dr. Nsaif 

Mohsin 

Ssoayssea 

2
7

:1
2

 

جامعة األمير عبد القادر للعلوم  أركون واالستشراق: مقاربة في فهم طبيعة العالقة بين الحداثة واالستشراق
 اإلسالمية

 7جامعة الجزائر
 الجزائر

 د. نورة رجاتي    

 الباحثة أمزيان وسيلة

 

 كلية االمام الكاظم المعالجات القرآنية في النهي عن ظلم المرأة
 العراق

 م. د. جالل سلمان كاظم  
م. د. مسلم حسين 

 عطية     

  
 

 الباحث العاقل المودن الملك السعديجامعة عبد  أثر التصوف اإلسالمي السني في ترسيخ مبدأ التماسك االجتماعي  

 

معايير التدقيق الجزائرية من منظور الشريعة اإلسالمية  )دراسة مقارنة بين 
 ومعيار شروط االرتباط لعملية المراجعة070معيار التدقيق الجزائري رقم 

 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية(

 جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي 
 الجزائر

 الباحث ممي إسماعيل

 

أ. د. حسين فالح  جامعة مؤتة هـ(333-030قضاة الكوفة في الدولة العباسية )
 الكساسبة

   استراحة       ساعة       نصف 

 رئيس الجلسة أ. م. د. ماهر مبدر عبد الكريم العباسي  

ن
م

 

عريّة في   د. باكير محمد علي جامعة كلس الشعر المعاصرحكم الضرورة الّشِّ

2
0

:2
2

 

 جامعة زاخو التركيب النحوي وأثره في تغيير الداللة المعجمية
 العراق 

أ. د. َعّزة عدنان   
ّزت  أحمد عِّ

ى
إل

 

 الجامعة العراقية داللة الفقد عند الشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد
 

 جامعة بغداد

د. محمود فوزي 
الكبيسيعبدالله   

 د. لمياء حسين علي

0
3
:3

0
 

MUSTAFA KUTLU’NUN SIR ADLI HİKÂYESİ 
ÜZERİNE BİR DENEME 

Harran Üniveristesi Doç. Dr. Levent 
Bilgin 

 Ağrıdağı Efsanesinde İsim-Fiillerin Tespiti Harran Üniveristesi Dr. Osman 
Türk 

الزروق عبد الحميد د.  ليبيا ظاهرة التكرار عند عبد القادر جحا 
            علي عبد الحميد

 د. نجوى عمر السوسي  

يَّةٌ   يٌّ أَْم َفْوَضى ُمْصَطَلحِّ بّيِّ: ثََراٌء ُمْعَجمِّ ّيِّ اْلَمْغرِّ يغِّ ْعرِّ اأْلََمازِّ يَّةُ الّشِّ األكاديميّة الجهويّة للتّربية والتّكوين  ُمْصَطَلحِّ
 المغرب

 د. محمد أمحدوك
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 (00:00 –03:00) /الثانيةالجلسة العلمية  /71/03/0007األربعاء 

 

  رئيس الجلسة د. محمود فوزي عبدالله الكبيسي

 مؤسسة اإلنتساب عنوان البحث التوقيت

 الدولة

 اسم الباحث

 

م من أمثلة ُجُموع التَّكسير  جامعة واسط ما فاَت الَمعاجِّ
 العراق

 جامعة محمد لمين دباغين 

 الجزائر

 د.مجيد خيرالله راهي      
 

 الباحثة سارة خاشة

 

 تداوليات اللغة والقيم في الفضاء العام
 نحو مقاربة تداولية موسعة للخطاب المتداول

 الباحث يونس حباش المغرب

 

 جامعه الزيتونه أدلة التوحيد بين الدين والفلسفة
 تونس

 الباحث صابر الكوكي

 

 جامعة الزيتونة آفاقه تأويل المعتزلة للمتشابه حدوده و
 تونس

 الباحثة مليكة حاجي

 

محددات االستثمار في سوق األوراق المالية وأثرها على إتخاذ قرارات  
 المستثمرين

 كلية المصطفى الجامعة 
 العراق

 م. م. شيماء طالب علي

ن
م

 

 جامعة بغداد م 7610-7601اإلصالحات اإلدارية في بغداد إبان حكم الوالي مدحت باشا 
 العراق

 م. م. سحر ماهود محمد

 

دور منظمات المجتمع المدني الفاعلة في إدارة الشأن المحلي تكامل األدوار جمعية 
 ذكرى الخيرية لرعاية االطفال ذوي االحتياجات الخاصه أنموذجا

جمعية ذكرى لرعاية االطفال ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 ليبيا

الباحث حسن محمد 
 ابوكتيف

 

 جامعة تكريت  منازعات العقود اإلدارية الدولية التحكيم لحل

 العراق

الباحثة شيماء سعدون 

 عزيز الصجري

2
0

:2
2

 

 الباحث عيسى بايوب أبو القاسم سعد الله 0جامعة الجزائر على أداء الموارد البشرية ISO 9001 – TQMأثر التسيير بالجودة

 أ.د. سماح عبد الواحد 

 

 ( في الدول العربيةIAS/IFRSالدولية)تبني المعايير المحاسبية 
 ) المتطلبات والتحديات( 

 جامعة سوق
 الجزائر

 د. سوالم صالح الدين
 د. رحالية بالل

 

 جامعة الزيتونة كتــــابة التّـــاريخ اإلسالمي المـبّكر: مقاربة منهجية
 تونس

 الباحثة نادية الربيع

 

هيئة التدريس في ضوء معايير البحث العلمي ودوره في تطوير مهارات أعضاء 
 الجودة و تقييم األداء بجامعة طرابلس

 جامعة سرت
 ليبيا

د. عبدالقادر امحمد صالح 
 منصور

 

MYTHOLOGICAL ELEMENTS IN ER-TOSTUK TALE أكاديمية ريمار 
 كزاخستان

Dinara 
Ashimova 

ى
إل

 

( و ISAالدولية )الرقابة الخارجية على الحسابات في الجزائر بين معايير التدفيق 
 (NAAمعايير التدقيق الجزائرية  )

 جامعة عنابة
 جامعة سوق اهراس

 الجزائر

 د. قصابي الياس
 

 د. عابدي محمد السعيد

 

 جامعة مصراتة اإلعالم .... ودور وسائله في صنع القرار السياسي
 ليبيا

د. أنور محمد أحمد 
 ابوجناح

2
0

:2
2

 

لقضية دارفور: دارسة بعض النماذج أثر التدويل على الخطاب السمعبصرى 
 السينمائية والتلفزيونية

 جامعة السودان
 السودان

 د. عادل ضيف الله

أ. م. د. ماهر مبدر عبد  جامعة ديالى 7131-7110الصحافة العربية في المهجر األميركي  
 الكريم العباسي

 0000 – 0000التسلسل الزمني لثقافات العصر الحجري الحديث في تساليا ) 
 حضارية –ق.م (: دراسة آثارية 

 جامعة بغداد
 العراق

 م. م. هند فائز آل مجيد

د. الشفاء محمود محمد  جامعة أم درمان االسالمية مستوى الشعور بالسعادة لدى المسنين بدور ايواء المسنين بوالية الخرطوم 
 أبو حسبو   
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76/30/0007 الخميس  
 الجلسة العلمية األولى

(70:00– 77:30) 
 
 

   د. باكير محمد علي رئيس الجلسة 

 د. عزوز سعيدة
 

 د. بنان كريمة

 أنموذجا 71دور االعالم الصحي في نشر الثقافة الصحية أزمة كوفيد 3جامعة الجزائر 

 

أ. م. د. زينب عبد علي 
 محسن

 جامعة بغداد
 العراق

 األزياء محوراً اتصالياً لتمثيل الحضارات في اإلعالم المعاصر

 

 د. بن عياد جليلة         
 

 د. مالك فائزة  

 جامعة أمحمد بوقرة
 

 7جامعة الجزائر
 الجزائر

 دور اإلعالم الرقمي في دعم خطة التنمية المستدامة

ن
م

 

 د. فاطمة قفاف   
الباحثة كريمة عبد الله   

 أدراه           

 المركز الجامعي الشهيد سي الحواس
 الجزائر

 جامعة القاهرة
 مصر

 العالقة الجدلية بين حرية التعبير وضوابط التقييد

7
0
:0

0
 

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة الباحث ياسين صدوقي
 

 الجزائر

الصحف الجزائرية ونشرها للوعي االجتماعي في ظل جائحة كورونا: صحيفة 
 الشروق نموذجاً 

 

 جامعة بشار د. حشوف يسين
 

 الجـزائر

 في المنظومة الخليجيةتركيا: الدور اإلقليمي 

ى
إل

 

 د. جمال  بن مرار  
 د. نصيرة مالح        

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة 
 

 الجزائر

 القوى الصاعدة: أنماط إلعادة توزيع القوة في السياسات العالمية

 

د. عمران محمد المرغني 
 الجداري       

د. خيرية محمد محمد  
     الدغيلي

جامعة الزيتونة                                                         
 جامعة مصراتة 

 ليبيا

 الفكر السياسي والدولة المعاصرة
 الدولة الوطنية و التحوالت السياسية المعاصرة

7
7
:3

0
 

الباحث نصر عبد الله 
 محمد مفلح

 جامعة محمد الخامس 
 المغرب

المؤثرة على التخطيط للمدينة الفلسطينية: مدينة طولكرم اإلشكاليات الجيوسياسية 
 أنموذجاً 

 

 0 دةيجامعة البل دةيد. بعوني حم
 الجزائر

 تركيا واليونان واستراتجية التنافس على الطاقة في شرق المتوسط

 

الباحث شريف إبراهيم 
 دسوقي

 
أ. د. نهج عبدالمجيد 

 علوي

كفاءة األداء التنظيمي إلدارة المشاريع على تعثر المشاريع اإلنشائية بالمملكة أثر  جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
 العربية السعودية

 

 خديجة قورين
 فاطنة قورين

 جامعة عمار ثليجي األغواط
 الجزائر

دور التسويق الداخلي في تحقيق رضا العاملين في المؤسسة: دراسة ميدانية على 
لمؤسسة إتصاالت الجزائر بمدينة األغواط عيّنة من عّمال الوكالة التجارية 

  )الجزائر(
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76/30/0007الخميس   

ألولىالقاعة ا  
 الجلسة العلمية األولى
(03:00– 07:00) 

 
 

 رئيس الجلسة د. محمد أمحدوك  

م: الشام أنموذجاً 7607- 7631اإلصالحات العثمانية وأثرها على الواليات العربية    جامعة سرت 
 ليبيا 

الباحثة عائشة الجروشي 
 علي

ن
 م

م(71-76ه/ 73-70نماذج من السكة لدول العالم اإلسالمي خالل القرنين )   
 -من خالل القطع النقدية المحفوظة بالمتحف العمومي الوطني سيرتا-

0جامعة قسنطينة   
 الجزائر

 د. رزقي فهيمة

 Contribution to the study of the old Algiers’s wall and 
the development of its constructive system 

National Center for 
Archaeological Research 

Saliha Djeddi       
 

Baya Bennoui 

0
7
:0

0
0جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة المنهج التاريخي و تطبيقاته في الدراسات األثرية   الباحثة مكاس مليكة 

الطلبة المتفوقين أكاديميا لمدرسة االمتياز في الجزائر من تقييم جودة عملية انتقاء  
 وجهة نظرهم

7جامعة باتنة  
 الجزائر 

 د. سامية تومي

ى
 إل

د. رجاء موسى عبد الله  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا أهمية الموسيقى في مراحل التعليم العام في السودان
       عبد الخير

على اإلبداع: نحو متعلم ناقد ومبدعديدكتيك النقد والتربية     وزارة التربية الوطنية 
 

 المغرب

 د. زهير ابعيزة

0
3
:0

0
ثقافية: االمتدادات التربوية للعالقة بين -التكامل المعرفي في سياق الدراسات البين 

 .اتجاه الكتابة والتمثيل المكاني لمفهوم الزمن نموذجا
 جامعة محمد الخامس

 المغرب
الطايفي د. حسبية 

 البرنوصي

اتجاهات طلبة التعليم العالي نحو التعلم الموجه عن بعد في ظل جائحة  
(71كورونا)كوفيد  

 جامعة صحار
 سلطنة عمان

د. خلفان سالم عبدالله 
 الكحالي

الباحث محمد بن سالم   
                 بن راشد السعيدي

للتعلم:  نحو تجديد طرق التعليم الثورة الرقمية واستعدادات دماغ المتعلم الفطرية  
71-والتعلم في سياق كوفيد  

 جامعة قطر
 قطر

 د. بنعيسى زغبوش  

 A Study of Tense Shift as a Resource for Identity 
Construction 

University of Baghdad 
Iraq 

Shatha N. 
Qaiwer 

الموارد البشرية بناء تصور لتخفيف الهدر في ضوء أسلوب كايزن لتنمية وإدارة  
 بوزارة التربية والتعليم العمانية

د. إسماعيل بن علي بن  جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
 محمد الرئيسي

البرفسور روسني بن 
 سامه

ن بن سيف الأز الدكتور
 بحاروم

 Descriptive Study of Dyslexia and Dysgraphia Suffered 
by Iraqi EFL Students 

AL- Mustansiryiah 
University 

Iraq 

Muna Dalaf 
 

Angham Talib 
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76/30/0007الخميس   
األولىالقاعة   

االثانيةالجلسة العلمية   
(03:00– 00:00) 

ّزت   رئيس الجلسة   أ. د. َعّزة عدنان أحمد عِّ

 

 كاديمية ريمارأ د. نائلة جريس حداد
 فلسطين

االحتياجات الخاصة بين الواقع والمأمول من تطبيق الدمج الشامل لطالب ذوي 
  وجهة نظر معلمي المدارس االبتدائية داخل الخط األخضر، مقترحات للتطبيق

أ. د. ُسميّة عيد 
 الزعبوط

 أكاديمية ريمار 
 األردن

تقييم واقع التعليم عن بعد أثناء الوباء الكوروني من وجهة نظر معلمي ومعلمات 
ن األردنالمدارس العامة في 

م
 

 د. محمد الجرايدة  
. حمد بن سعيد  أ  

 الخروصي     

 جامعة نزوى
 كلية العلوم الشرعية

 سلطنة عمان

 أنظمة التعليم االلكتروني في الجامعات
 ( أنموذجاً  Moodleالمودل) 

0
3

:0
0

 

مركز القياس والتقويم في المدرسة  د. حمزة علي اغبارية
 األهلية أم الفحم

 فلسطين

تطبيق تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في ظل جائحة الكورونا عند تحديات 
 مربيات رياض األطفال العربيات في الداخل الفلسطيني

 

د. جوخة بنت محمد بن 
 سليم الصوافي  
 د. أمينة بوقويدر

 جامعة الشرقية
 

 سلطنة عمان 

سلطنة مدى توافر المهارات االرشادية لدى معلمات التعليم قبل المدرسي في 
 عمان

ى
إل

 

 الباحثة بن فارح نبيلة 
 الباحثة لغراب إيمان    

 جامعة الطاهري محمد بشار
 الجزائر

  تحوالت التعليم في ظل جائحة كورونا: المدرسة الجزائرية أنموذجاً 

الباحث جمال شفيق 
 زيد

 المدرسة األهلية
 فلسطين

الثانوية في منطقة درجة فاعلية إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس 
 المثلث داخل الخط األخضر

 

  0جامعة قسنطينة  د. طبوش صبرينة
 الجزائر  

تجسيد التعليم الرقمي في  الجامعة الجزائرية  في ظل األزمات: دراسة مقارنة  
 بالتجارب العربية والعالمية

0
0

:0
0

 

الباحث جعفر محمد 
 عارف جرادات   
الباحثة فوقية محمد 

         عارف جرادات

 جامعة محمد الخامس
 المغرب

 كلية تربية عين شمس
 فلسطين

قلق االختبار اإللكتروني في عملية التعليم المدمج لدى طلبة المرحلة المتوسطة 
 في فلسطين )مدرسة حطين األساسية أنموذجاً(

 

د. محمد بن صالح بن 
 محمد العجمي

 جامعة ُصـحار 
 سلطنة ُعـمان

اللغة العربية لمهارات التعليم المتمايز في الحلقة الثانية من مدى ممارسة معلمي 
 التعليم األساسي في سلطنة عمان

 

م. د. قاسم عبدالحسين 
 أحمد الكناني

المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة 
 االولى
 العراق

البيئة المدرسية وعالقتها باألمن النفسي لدى تالميذ المدارس االبتدائية في 
 بغدادمحافظة 

 

م. م. جوالن حسين 
 خليل

 مركز البحوث النفسية 
 العراق

 أسباب أحجام وأقدام الطالبة الجامعية عن ممارسة األنشطة الرياضية

 

Dr. Dahmani 
Mama 

Pr. Mahieddine 
Rachid 

University of Adrar 
 Algeria 

Language, culture and variability in speech 
Community 

 

 مصلحة ادارة الوسائل درويش فطيمةالباحثة 
 الجزائر

 دور المرأة في تربية األطفال
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76/30/0007الخميس   

الثانيةالقاعة   
األولىالجلسة العلمية   

(07:00– 03:00) 

 

  

 

   د. طبوش صبرينة رئيس الجلسة
 

د. فاطمة سعد بادي 
 الجفالي النعيمي

 جامعة قطر
 
 قطر

  اإللكتروني بعد جائحة كورونااستراتيجيات التعليم 

 د. خميس البوسعيدي    
أ. سالم بن حمد بن 

 جميل النعماني

 وزارة التربية والتعليم 
 سلطنة عمان

( من وجهة ٩١واقع استخدام التعليم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة )كوفيد
 نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان

ن
م

 

Dr. Dahmani 
Meryem   
       

Pr.Mahieddine 
Rachid 

University of Tlemcen 
University of Ahmed Draia 

Algeria 

How to be Eclectic in Teaching Foreign languages 

 

المركز الجامعــــــــــــــــــــي الحاج  د. حليمة بن مامة
أخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك موسى أق 

 تمنراســـــــــــــــــــــــــت
 الجزائر

المقاربة النصية في تعليمية اللغة العربية التعليم األساسي الطور الثانوي 
 بالمدرسة الجزائريـــــــــــــــــــــة أنموذجاً 

 

 د. نادية غالية
 

 د. أحالم دراوشة

القيادي لمديرات المدارس في الوسط العربي داخل الخط األخضر،  معيقات الدور فلسطين
 وسبل تطويره

0
7

:0
0

 

 د. صبرينة رماش   
 

 الباحث سمير نويري

 جامعة  باجي مختار 
 الجزائر

 السياحة العالجية كمدخل لتنمية القطاع السياحي في الجزائر   

ى
 إل

 د. بومعزوزة نسيمة      
 د. آيت حبوش سعاد   

 0الجزائر جامعة 
 الجزائر

  التطور المفاهيمي لالحتياجات الخاصة من خالل رمزية اإلساءة والتنمر

Dr. Khalid 
Ahmed Hassan 

Ahmed 

Omdurman Islamic 
University 

Sudan 

Enhancement of Creativity and Intelligence through 
Language 

 

 د. بن مهرة ليندة لطيفة
 د. بوريش محمد     

 جامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت
 الجزائر

 دور الخدمة االجتماعية في رعاية المسنين
 دراسة ميدانية بدار العجزة لوالية عين تموشنت

:0
0

0
3

 

الباحثة نايت بلعيد   
 ملخير 

 
 د. بن تونس الطاهر

 جامعة مولود معمري
 الجزائر

 المشكالت السلوكيةمدى فعالية البرامج العالجية اإلرشادية في الخفض من 
 :العدوانية  أنموذجا ـــ دراسة مسحية ـــ

 

 د. طرشاوي رقية    
 د. حساين عويشة

 0جامعة وهران 
 الجزائر

دور منظمات المجتمع المدني خالل جائحة كورونا بالجزائر:مقاربة 
 -الجمعيات النسوية أنموذجا -انتروبولوجية

 

أ. م. د. بشرى سلمان 
 حسين العبيدي

 المصطفى الجامعةكلية 
 العراق

  جريمة الزواج القسري: دراسة من منظور قانوني واجتماعي
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 76/03/0007لخميس ا

الثانيةالقاعة   

 الجلسة العلمية الثانية

(03:00– 00:00) 

 

   أ. د. ُسميّة عيد الزعبوط رئيس الجلسة

 الباحث خروفة سعيد
 د. عمارة فاتح

 جامعة باجي مختار
 الجزائر

األسرة الجزائرية كمؤسسة التنشئة االجتماعية ودورها في إنحراف الحدث واقع 
 )األسباب، العوامل، المقاربات النظرية التحليلية المفسرة إلنحراف الحدث(

 

 جامعة عبد الرحمن ميرة د. نصيرة ريلي
 الجزائر

 الحكاية الشعبية ودورها في تنمية خيال الطفل

ن
م

 

د.  هناء بنت مبارك 
 الصائغيةبن حمد 

د. هدى بنت ناصر 
 بن علي البوسعيدية

 وزارة التربية والتعليم
 سلطنة عمان

( وعالقته 71-مستوى القلق الناتج عن فيروس كورونا المستجد )كوفيد
باستراتيجيات التكيف النفسي لدى موظفي القطاعين الحكومي والخاص في 

 سلطنة عمان

0
3
:0

0
 

الباحثة سعادة بنت 
هاشل بن سليم 
 الظفرية     

الباحثة هناء بنت 
مبارك بن حمد 

 الصائغية

 وزارة التربية والتعليم
 سلطنة عمان

استراتيجيات التكيف النفسي مع جائحة كورونا لدى موظفي القطاعين الحكومي 
 والخاص في سلطنة عمان في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية

 

 وهيبةد. قيرع حاتم 
 الباحثة حفاف حسيبة      

 جامعة عبد الرحمان ميرة
 الجزائر

 الصحة النفسية و فيروس كورونا

ى
إل

 

م. د. ياسمين علوان 
 كريم    

 مديرية التربية الرصافة األولى
 العراق

  الضغوط النفسية لدى منتسبي مستشفيات العزل لجائحة كورنا في وزارة الصحة

 الباحثة نوال بلعباس  
 الباحثة نبيهة سعيدي

 جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين
 3جامعة الجزائر

 الجزائر 

 الحمامات المعدنية كرافد للسياحة العالجية في الجزائر  
 حمام ملوان أنموذجاً 

0
0
:0

0
 

الباحثة رهام ارشيد 
 نصير    

 
الباحث عمر      

 جميل موقدي

  التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية للتنمية الصحية المستدامة جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية  

Hind Naji 
Hussein 
Ithawi 

University of Baghdad  
Iraq 

Between Albee’s Dog and Goat: Images of Animal 
Companionship 

 

 جامعة  باجي مختار  الباحث سعيد خروفة
 الجزائر

في الحقل السوسيولوجي للعلوم اإلجتماعية مدخل إبستمولوجي للمنهج العلمي 
 قاستون باشالر( -)عقالنية العلم عند إيميل دور كايم
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 71/03/0007 الجمعة

األولى الجلسة العلمية  

(70:00– 70:00) 

 

   أ. م. د. سهير ابراهيم حاجم نخيله رئيس الجلسة

الباحث مصطفى 
 بنعسكر

 
الباحث عبد الخالق 

 غازي

 طفيلجامعة إبن 
 

 المغرب  

دينامية الموارد المائية في اقصى الشمال الشرقي للمغرب بين الواقع واثار 
 التغيرات المناخية حالة سهل تريفة

 

 جامعة محمد بوضياف  د. قرقور حدة
 

 الجزائر

 مخاطر المنشات المصنفة على البيئة والسبل القانونية لمواجهتها

ن
م

 

أ. م. د. سهير ابراهيم 
 نخيلهحاجم 

 كلية المصطفى الجامعة
 العراق

  حماية البيئة وفرص الحصول على الموارد الطبيعية ال سيما المياه

د. خوادجية سميحة 
 حنان

 7جامعة االخوة منتوري قسنطينة 
 الجزائر

التزام منظمي الرحالت السياحية البحرية  بتأمين سالمة وأمن السياح في القانون 
 الجزائري  )دراسة مقارنة(

7
0
:0

0
 

 جامعة زيان عاشور بالجلفة د. حياة مكي
 الجزائر

المتحف المركزي للجيش، تعبير مرئي للسيادة الجزائرية ونموذج للحفاظ على 
 ذاكرة أمة .

 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جرائم اإلرهاب الدولي)بين إمكانية  7جامعة باتنة  د. إخالص بن عبيد
 ضرورة التعديل المستقبلي لهذا االختصاص( امتداد االختصاص الحالي للمحكمة و

 

 د. سوالف سليم   
د. فايزة  بن        

 ناصر         

 0جامعة البليدة 
 الجزائر                                             

 أنواع الحقوق المقررة لالجئين

ى
إل

 

 المركز الجامعي مغنية د.  حنان ميساوي
 الجزائر

 0000الدستورية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة  مستجدات الرقابة

7
0
:0

0
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 71/03/0007 الجمعة

 الجلسة العلمية األولى

(07:00– 03:00) 

 

   د. راضية عيمور رئيس الجلسة

 عيمور راضيةد. 
د. غريبي فاطمة 

 الزهراء

 جامعة األغواط
 

 الجزائر

  العقد في القانون المدني الجزائريحماية إرادة المتعاقد أثناء مرحلة تكوين 

الباحثة حكيمة عبد 
 العزيز  

 د. فاطمة عيساوي  

 جامعة بومرداس
 جامعة البويرة

 الجزائر

  أساس قوة القانون وعالقته بالعدالة

 د. كريمة كريم
 

 جامعة جياللي ليابس 
 الجزائر

  مقارنةالمعلومة والحق، في ظل الثورة الصناعية الرابعة: دراسة قانونية 

  0جامعة لونيسي علي البليدة  د. بوكموش سرور
 الجزائر 

  بطاقة "الشفاء" كآلية لعصرنة قطاع الضمان االجتماعي في الجزائر

د. صليحة يحياوي حرم 
 بوقادوم

 7جامعة الجزائر 
 الجزائر

  مدى كفاية وفعالية القانون الجزائري في حماية البيئة

 7 جامعة الجزائر د. جادي فايزة
 الجزائر

 الجرائم في زمن الكوفيد

ن
م

 

 جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة د. زعموش فوزية
 

 الجزائر

 على ممارسة الحريات العامة 71-تأثير انتشار جائحة كوفيد

 

  ساعة ربع استراحة

  د. محمد الجرايدة          رئيس الجلسة

 

 د. اسمهان عبدالرزاق
 

 بديلة للدعوى العمومية الوساطة كآلية 7جامعة الجزائر 

0
7
:0

0
 

سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية األهداف الحديثة للضبط  7جامعة الجزائر  د. نسيمة جالخ
  اإلداري:  دراسة في التشريع والتنظيم الجزائري

م. د. سامي غني 
 خضير عطره

 كلية المصطفى الجامعة
 

 العراق

ومؤشراته اإلحصائيةاالنحدار الخطي المتعدد   
spss باستخدام البرنامج اإلحصائي 

ى
إل

 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية د. فراس فاضل مهدي
 العراق

استثمار الطاقة الشمسية ألغراض إنتاج الطاقة الكهربائية في البادية الجنوبية من 
 العراق

 ) األنبار، النجف، السماوة ، البصرة(

0
3

:0
0

 

الباحث خالد محمد 
 البطاشي

 وزارة التربية والتعليم
 سلطنة عمان

 واقع اإلبداع اإلداري في مؤسسات التعليم بسلطنة عمان: الفرص والتحديات

 

 

 مناقشة 
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