
 

 

 

 اإلنسانيةفي المؤتمر العلمي الدولي األول للعلوم  للمشاركةملخصاتهم  المقبولة أسماء الباحثينمن  الثالثةالقائمة 

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

 عنوان البحث اظم الباخث/الباخشين #

1.  Amal Farhat Bridging the Gap in the Curriculum Through Project-Based Learning: A Sample Project 

 بً عبذالىشيم بً ئبشاهيم. د  .2

 العيبان عبذالشخمً

 رلً في واإلاعىكاث العلمي البدث في ( ؤلاهترجذ)  العاإلايت اإلاعلىماث ؼبىت جىظيف

 ؼلشاء بجامعت الخذسيغ هيئت أعضاء على ميذاهيت دساظت

 الذاسظين مً العشبيت اللغت واسسي  لذي الىخابت مهاسة  في وأزشه اللغىي   الخعذد الجىادبه أخمذ. د  .3

 مفادس أسبعت مً الفغشي  آظيا حىىب في والاًلخاهيين اإلاماليً بين م،1277/  هـ576 الابلعخين معشهت     اللشامي خعين بً مخعب. د  .4

 ملاسهت دساظت مخخلفت

 ألادبي الخامغ الفف ظالب لذي الشياضياث جدفيل في اإلاخلذمت اإلاىظماث اظخخذام أزـش الالصي   الىشيم عبذ دمحم. د  .5

 (جدليليت داسظت)  العىداوي اللاهىن   في ؤلاسهاب  حشائم ظه أخمذ ظيذ فىصيت. د  .6

 الباخت حامعت في املجخمعيت للمعإوليت والليمي ألاخالقي البعذ الحاسسي  دمحم فهذ. د  .7

 بعىظت ابً و ًىهت ابً سخلتي في كشاءة باإلاؽشق  العامت الحياة في واليىاسر ألاصماث زشأ الجحمت عبذالعضيض هىاف. د  .8

 ألاظباء لذي اإلانهي لإلهجاص بالذافعيت وعالكخه الضبغ مشهض الهذي هىس  ًدياوي . د  .9

 الجامعي وهشان بمعدؽفى واإلاليمين العامين ألاظباء مً عيىت على ميذاهيت دساظت

ٌ   في ملاسبت/   الؽشيف الىبىي   والحذًث الىشيم اللشآن في حذا اللفيرة اللفت مىساط مىيرالباخث   .11 ى  ألـا

 الاحخماعيت الخيؽئت علي وأزشها العىإلات بالؿ هللا وكيع الشخمً عبذ هجالء. د  .11

  أهثر واحخماعيت ئوعاهيت علىم أحل مً اإلاشهب الفىش الىاـش عبذ ظيفشالباخث   .12
ا
 ؤلاظالمي العشبي املجخمع في وفاعليت جفاعال

 العىيت غير العلىهياث مع الخعامل في الففي الضبغ اظتراجيجياث      الغضالوي حميل عامش دمحم. د. م. أ  .13

  العشاق في اإلاخىظعت الذساظت
 
 أهمىرحا

14.  Prof. Dr. Amra Ibrahim Sultan             

Hella  Sultan    

Measurement of Sociolinguistic Competence of EFL Post Graduate Students 

م1655-1620الؽام بالد في العؽائش ججاه العشماهيت الذولت ظياظت الشاوي  عباط هشيم عماد. د  .15  

          عمش دًذوح الذهخىس  ألاظخار  .16

       فاظمت سخماوي الباخشت ألاظخارة

 الىظشيت مععياث ضىء على لعاهيت ملاسبت؛ جىاـليت ألغشاض لألجشان العشبيت الىظيفيت اإلافشداث حعليميت

 الخىاـليت الخعليميت

البياحي واظم صييب. د. أ  .17   العالمي الفً واإلاعشح الدؽىيل بين الؽيليت اإلاععياث وجذاخل اإلاعاـش الفً      
 
أهمىرحا    

عىيضت عذهان. د  .18 ئظالميت هظش وحهت مً جدليليت هلذًت دساظت - العادٌ الىلذ ومعاًير الشكميت الىلىد   

أميىت عباظتد.   .19 (اإلاهىيت الخبرة, الجيغ, اإلانهي مفذسالضغغ) اإلاخغيراث ضىءبعض في العييىظىماجيت الاضعشاباث     

  اإلاخىظغ الخعليم
 
أهمىرحا    

ألاهباسي  هجم جىفيم. د. م. أ  .21 ٌ  مع للخعامل ُمفخعلت أميرهيت إلًذًىلىحيت هلذًت دساظت ألاظالمىفىبيا  العشبيت الذو  

دساوؼت مىس ى أخمذ الذًً ـالحد.   .21 الياجب الحميذ عبذ عىذ الترظل فً في ألاخالقي الاججاه   

 ًديى بً خمىد بيذ وىزشالباخشت   .22

      عىضت

الععىدًت العشبيت باإلاملىت الابخذائيت للمشخلت الىباس حعليم بشهامج في وواحباتها اإلاشأة خلىق   

ظلمى وىهذة. د  .23  

هىاٌ ظهيلي. د       

  الفيعبىن3 اإلاشاهلين ظلىن على الاحخماعي الخىاـل مىاكع أزش
 
أهمىرحا    



 

 

24.  Dr. Eftekhar Tawfiq Abdul 

Muhsin 

The Incorporation of KWL and Brain Storming Strategies in the Reading Comprehension 

of EFL for 1st year Students  

الخعيب خعين ظامي. د  .25 الخالميز وواكع اإلاىهج مخعلباث بين الهىة سدم في ودوسها اإلاذسس ي الذعم بشامج   

الشوافـذ مذسظـت ججشبـت في كشاءة  

ـــــذ بــىعــــضيـــض. أ  .26      مدمــ

       عمش بً حبىسي. د

 اإلاذسظين لذي الىفعيت الضغىط مً الخخفيف في  الشياضيت الترويديت اإلاماسظت ئظهاماث

 الجضائشي  الذولت ملجلغ الاظدؽاسي  الشأي       صييب خميذة عماس مىاليالباخشت   .27

 العلم صمً العام الذولي اللاهىن  في الالىتروهيت الجىظعت       هشدي سخاب  الباخشت  .28

29.  BENMANSOUR SOUHEYLA Integrating ICT in EFL teaching: Endeavours and Challenges 

  1231 وختى 1223 عام مً اإلاعاـش جشهيا جاسيخ في سؤيت الغشباوي  دمحم اصهاس. د. م. أ  .31

 الىماليت الخجشبت في كشاءة

 الععىدًت العشبيت باإلاملىت الهفىف مذًىت في ألاسض اظخخذاماث حغير أخمذ خعىين مها. د  .31

 حغشافيت دساظت -( م2016-1226) بين ما الفترة في

. د           آدم ضىالبيذ الفادق ظامي  .32

 الذسويؾ دمحم أخمذ دمحم الؽبلي

 واإلاعاهذ بالجامعاث اإلاخعلم بعلىن الاسجلاء في هجاخه ومذي الذًني الخعليم هدى الجامعاث ظلبت اججاهاث

 العىداوي العليا

 العشبي الىظً في الجامعي و الشاهىي  الخعليم في الجيبىليخىغ و العياظيت الجغشافيا جعبيم خمشان علي دمحم ألاظخار  .33

 (ملاسهت دساظت) العشفي الىياح وأظباب دوافع أخمذ دمحم خمضة خىان. د  .34

   العىدان في الاظدشماس على والجمشوي الضشيبي الدؽشيع أزش عىض خعً هاحش. د  .35

 والخعبيم الظاهشة بين العلماهيت ـالح ادسيغ الشخمً عبذ. د. م. أ  .36

 العالج وظشق  ألاظباب باإلهخداس وعالكخه ؤلاهخئاب وعيمه مىفىس  بً.  د  .37

 الذم لخففيت الخاضعين اإلاضمً اليلىي  اللفىس  مشض ى لذي الزاجيت بالىفاءة الخعامل اظتراجيجياث عالكت       عضوص اظمهان. د  .38

 ( اإلاخغيراث بعض ضىء في ميذاهيت دساظت)

 (وملترخاث آساء)  العشبيت بغير للىاظلين والعليذة الفله جذسيغ عبذهللا ـذًم العضيض عبذ .د  .39

ٌُ  ظليمان بذوي  مففى هاجي. د  .41 ـــى ـــ ـُ (العلم عفشاهّيت و العّىت أـالت بين) الّىْفِغ  علم أ  

  2002-1222  الىىوي ئًشان لبرهامج الشوس ي الذعم وخعىاث مدذداث خعً حاظم عماد .د .م .أ  .41

 العىداهيت الؽشواث في ؤلاكخفادًت والخىميت اإلاعخذام ألاداء حىدة في الحىهمت آلياث دوس       اإلايي دمحم الىىس  نهلت. د  .42

 الخفاوض في الذبلىماس ي الذولي اللاهىن  دوس  خلف أخمذ ظبهان بؽيرد.   .43

 التربىيت اليلياث في الخذسيغ هيئت أعضاء هظش وحهت مً املجخمع خذمت في ألاسدهيت الجامعاث دوس  واكع جلييم الضعبىط عيذ ُظميت. د  .44

 الجيعيت التربيت وسهان الاهترهذ ؼبىت عبر ألاظفاٌ ضذ الجيعيت الجشائم      الضهشة فاظمت كملاوي. د  .45

 (العاإلايت أفشيليا حامعت ظالب)    ألافشيليت البيئت على للشخفيت الىبري  الخمعت العىامل ملياط جلىين     دمحم هشون ًديى  ئًمان. د  .46

 رلً في العلف علماء ودوس  ألادوى باإلاغشب ؤلاظالميت للشلافت الىظعي للعابع جاسيخيت دساظت عشيبي دمحم حمعت فخخي. د  .47

 والخدذًاث الىاكع بين  الترفيهي الشياض ي البذوي واليؽاط الؽباب     الفادق بىبىش. د  .48

يت الجىائيت الحماًت     ئبشاهيم ظاسق  هىاٌ. د. م. أ  .49    اإلاعلىماث عفش في ألاشخاؿ لخفـى

 الاكخفادًت والعىإلات الخدىالث ظل في والجمشهيت الضشيبيت اللىاهين دوس      الخميمي اخمذ عباط دمحم. د. م. أ  .51

ٌ  دساظت)  (الاكخفادي الاهفخاح ظل في الىاميت الذو

  ميلىد كاظم. د  .51

     دهذوقي ظميت. أ

 الجضائش في الىاكعيت واإلاماسظت الذظخىسيت الضماهاث بين اإلاىاظىت كيم



 

 

 الجضائشي  املجخمع في الؽائعت الشخفيت اضعشاباث ابشيعم ظاميت. د  .52

 (الجضائش - جبعت مذًىت في ميذاهيت دساظت)

       ليلى اإلااحي. د  .53

   بشيلل هاؼمي.  د

ليت كشاءاث و ظىظيىلىحيت مالخظاث الؽباب، مؽىالث ظىظيىلىحيا في  امبًر

 ألاجمخت جدليم في الالىتروهيت ؤلاداسة هظام فعاليت اللشيش ي حعفش مىس ى عمش  .54

    -الجضائش خالت دساظت - وألافشاد للمإظعاث اإلااليت اإلاىاسد لخعبئت هملجأ ؤلاظالميت الفيرفت   ظاسق  ؼىقي .أ  .55

 العشبيت الجامعاث في ألاوادًمي ودوسه الجامعي ظخارألا  الاغبري  علي ظعيذ بذس.  د. أ  .56

 الؽباب لذي ؤلاسهاب مً الحذ في الععىدًت العشبيت باإلاملىت الشياضيت ألاهذًت دوس  اللشوي عبذهللا بً خعً .د  .57

  جبىن مىعلت) 
 
 (أهمىرحا

 وألازش اإلاالبعاث الفغشي  آظيا في بشبشوظا فشدسيً الامبراظىس  غشق       الغامــذي ظـــعيذ بً عبذهللا. د. أ  .58

       مديىص  هشيمت.   د  .59

 حابشي  ظاسة  الباخشت

 الترهيت اللغت و العشبيت اللغت حعليم مذسظت – البيذاغىحيت و ؤلاداسيت ألاظش بين اللغاث حعليم مذاسط

 
 
 أهمىرحا

 الشكمي الاكخفاد ظل في ؤلالىترووي اإلاعتهلً خماًت      بىهىخالت أماٌ. د  .61

 الؽىابىت علي للؽاعش الياظمين ظفش دًىان في ألاظعىسي والبىاء اإلاّخيأ الشبيداث أخمذ عمش. د  .61

  الؽاملت الجىدة معاًير وفم الجضائشي  العالي الخعليم في الاظتراجيجي للخخعيغ فاعلت آليت     ظباع بً ـليدت. د  .62

 العملي اإلالاسبت،العياق اإلاىهج، 

     ظمشاء غشبيــت. د  .63

     أظماء باؼيخ.   د

 الخعليميت العمليت في التربىي  والخلىيم اإلاذسظيت دساةؤلا 

ٌ      لىشيني دمحم. د  .64  العلمي البدث وخياس العشبيت الذو

 الشكميت البيئت ظل في الصحفي الخدليم وأفاق جدذًاث الجذًذ وؤلاعالم ؤلاظخلفائيت الصحافت     سابـخي ظليمت. د  .65

 ؤلاظالميت الؽشيعت مىظىس  في اإلاشأة ضذ الخمييز أؼياٌ على اللضاء اجفاكيت       فخيدت عضوص بً. د  .66

 هشيمت  خيىاوي. د  .67

 بعمت ـالح بً. د

  JCQ  هشصان لشوباس العمل مدخىي  اظخبيان خعب الاظخاراث لذي اإلانهي الاحهاد مفادس

فيت دساظت   الاحخماعيت و الاوعاهيت العلىم ووليت البىاقي أم بىالًت التربىيت باإلاإظعاث جدليليت ـو

  البىاقي بأم مهيذي بً العشبي بجامعت

   ظيفىن  باًت. د  .68

    خمذًني أبدعام. د

 الجذًذة اإلايذًا صمً في الهىياحي الخفىً مالمذ

 ( واإلاعىكاث الىظائل) ؤلاوعاهيت ئظعاد في اللشآهيت الهذاًاث جفعيل أبىصيذ هاؼم هاله. د  .69

 (همىرج عمشان آٌ ظىسة مً 121 ،120 آلاًاث) 

الخاـت الاخخياحاث لزوي  اإلاعلىمت جشبيذ في ودوسه لفظي الغير الاجفاٌ علي اخمذ ابشاهيم هادًت. د  .71  

 الفضائيت الجضيشة بلىاة خباسيتؤلا  العشوض على جعبيلت دساظت

 ملاسهت دساظت الخاـت؛ واإلاذسظت الحيىميت اإلاذسظت بين الجضائش في الخعليم واكع    هادًت خاجي. د  .71

عاهياث واكع      الحبيب مدّمذ خاج. د  .72
ّ
غىيت الّذساظاث وجعّىس  الل

ّ
 العشبيت البلذان في الل

 هبي بً مالً اإلافىش خعاباث

 الهادي عيس ى. د  .73

 ظاعذ سكيم. د

 الؽباب عىذ اإلاىاظىت زلافت صسع في الشياضيت اإلاماسظت دوس 

 خذاد دمحم. د  .74

 ليليا جىعاظذ. أ

 الجضائش في الخلاعذ هظام هفاءة جدعين هدى



 

 

 الحضاسي  الىلذ في دساظت ؤلاظشائيلي املجخمع في املخبىء عىدة خليل. د .أ  .75

 ألاخمش البدش بىالًت البرإلاان في واإلاؽاسهت اإلاشأة   عبذهللا اوهىس  علي مشيم. د  .76

 هضاعاتها وحعىيت الفىشيت اإلالىيت خلىق  خماًت في الذوليت اإلاىظماث دوس  الخضسجي خاحم عاؼىس  ليلى. د. م. أ  .77

 الجضائشيت اإلاعلىماث مإظعاث في اإلاعشفت ئداسة مبادئ جعبيلاث       ئبشاهيم مشصكالٌ. د  .78

 للمعخلبل اظدؽشافيت سؤيت

 ؤلاحخماعيت البيئت جلىيم في اللاهىهيت الضىابغ فعاليت     هىسالذًً بشيًالباخث   .79

الخيتها ؤلاظالميت الؽشيعت     أخمذ هللا خلف عمش عماد. د  .81  وميان صمان ليل ـو

ٌ  خعب منى. د  .81  الزسيت العاكت مؽشوعاث فضالث ـشف عً الىاجج البدشيت البيئت جلىر عً الذولت معئىليت      الخي عبذ خعً الشظى

 اإلاخغيراث بعض ظل في الىيميائي للعالج الخاضعين العشظان مشض ى لذي الخعامل أظاليب وليذة مشاصكت .د  .82

  فخيدت عضوص بً. د  .83

    مشيم جياهتي الباخشت

 ؤلاظالميت الؽشيعت مىظىس  في اإلاشأة ضذ الخمييز أؼياٌ على اللضاء اجفاكيت

الحشبي هىيجع عبذالشخيم. د  .84 لخذسيعيت اإلاهاساث    الحادي اللشن  في والىظىيت الاحخماعيت الذساظاث إلاعلمي الالصمت ا

لتربىيين اإلاؽشفين هظش وحهت مً والعؽشيً  الععىدًت العشبيت باإلاملىت ا

 الاحخماعيت الليم علي الخلفاصيت الذساما ئظلاظاث عبذهللا بؽاسة دمحم ـالحتد.   .85

  ظليمت بىخيغ. د  .86

    ًاظميىت هخفي. د

 الذولي والخعاون  املجخمعاث ـشاع

   اإلاخغيراث بعض ضىء في جبىن مىعلت في العمل عً الباخشين الجامعيين الخشيجين خاحاث ععيري  عبذهللا بً دمحم. د. أ  .87

ُشهُ  الاْعِخَلاِد  َمَعاِئِل  ِفيْ  الَيِلْيُن  ساض ي مدعً دمحم. د  .88
َ
ز
َ
ِت  َوْخَذةِ  ِفيْ  َوأ مَّ

ُ
 ألا

 خضاسي  مىظىس  مً ؤلاسهاب إلافهىم العياس ي الخدليل اللشاًا أبى بؽير. د  .89

يت   ألامين دمحم  ظليمان بً الباخث  .91   الجضائش الاسهاب؛ الجشائم في اإلاخابعت خفـى
 
 أهمىرحا

  ؼّبر خضير الهام. أ  .91

 عبذالجباس عبذالعخاس مها. د. م

الجامعي العياحي الخعليم مخشحاث على وجأزيره البؽشي  اإلااٌ سأط جىميت  

 وهشبالء اإلاعدىفشيت بجامعتي العياخيت العلىم وليت في جعبيليت دساظت

 بالجضائش العشماوي العهذ أواخش الفىمام خىض في الخعليميت اإلاإظعاث    بىمىلت هبيل. د  .92

 خماط ظه هبراط. د  .93

 الىشيم عبذ خىمذ بان. د. م. أ

 البغذادي الؽباب هظش وحهت مً اإلاشأة ضذ العىف ظبابأ

حالٌ هماٌ ميعىن . م. م  .94  والشخفيت العىف العشاكيت الشخفيت ظلىهياث 

 خضىس  الؽشيف فهذ فهيذ علي .د. أ  .95

 خضىس  العخيبي هليل هذًمغ بً جشوي .د. أ  .96

 خضىس       سدام واظم مؽخاق. أ  .97

 خضىس       فخخي دمحم هيشم. د  .98

 خضىس       عياػ ملشان. د  .99

 خضىس       ظلىم خعين. أ  .111

 


