
 

1  

 
 

 دور الدولة العثمانية في حماية قوافل الحج كساسبةأ. د. حسين فالح ال

أ.د. فائزة عبد األمير نايف 

 الهديب

 ليةالتربية الصهيونية اليهودية في كتب التعليم اإلسرائي

 اسيا شريف أ.د.

 بلعيدي أمال أ.

 " الجزائر " حالةدور المرأة في التنمية المستدامة 

 التراث التاريخي واألثري ودوره في التعريف بتاريخ الجزائر" " أ.سليمة  بودخانة

مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طبرق للكفايات المهنية  ر عقوبأ. خليل عقوب الصغي

على كلية  (ميدانية)الالزمة لمهنة التدريس الجامعي" دراسة 

 االقتصاد والعلوم السياسية "
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 األسالموفوبيا أ.م.د. توفيق نجم األنباري

" دراسة نقدية إليديولوجية أميركية ُمفتعلة للتعامل مع الدول العربية 

" 

 1914 – 1838األوربية  –أسس العالقات التجارية العثمانية  أ.م.د.إياد ناظم جاسم

خزعل م. د. طعمه وهيب أ.

 هتاش

 1000)  المتغيرات السياسية في فلسطين إبان األلف األول قبل الميالد

 ق.م ( 331 –

 نظام التعليم العام في اسرائيل أ.م.د. شيماء فاضل حمودي

 البيئة واالنسان في الصحراء الوسطى خالل العصر الحجري الحديث هميل سميرة .أ

 هاديا.م.د. ايفان علي 

م. د. وسام احمد شهاب

على وفق  تقويم تطبيق مهارات التدريس لمدرسي التربية الفنية

 ISOمعايير نظام جودة األداء 

 سميرة لغويل د.

أحمد عبد الحكيم بن بعطوش د.

بين معطيات الواقع وتحديات  المجتمعية للمسنين في الجزائرالرعاية 

 المستقبل
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 جاني عمر عوضد. اباء أحمد الت

د. هنيدة قنديل أبو بكر أحمدون

 توظيف اإلعالم الجديد في ترسيخ قيمة التفاعلية

 " دراسة مقارنة بين محطات الراديو السعودية واإلماراتية "

د. مجدي حسانين إسماعيل حسن 

الحنفي

ة إشكالية ترجمة المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم إلى اللغة التركية، ترجم

 رئاسة الشؤن الدينية التركية

لجبار عبد م. د شيماء عبد ا

 الكريم عباس السامرائي

 اإللكتروني دور الصورة الرقمية كخطاب بصري في اإلعالم

 

بن عبد هللا  خلفان بن سالم د.

 الكحالي

وسائل التواصل االجتماعي و درجة تأثيرها على التحصيل الدراسي 

 من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بسلطنة عمان

 اإلعالم الجديد ودوره في تعزيز الهوية الثقافية إلقليم دارفور حسن يفاروق أحمد يح د.

 أثر األزمات والكوارث في الحياة العامة بالمشرق مةحيز الجد. نواف عبد العز

 " قراءة في رحلتي ابن يونة وابن بطوطة "

 االتصال غير اللفظي ودوره في تثبيت المعلومة لذوى االحتياجات الخاصةد. نادية ابراهيم احمد علي

 جزيرة الفضائيةدراسة تطبيقة على العروض االخبارية بقناة ال

 م.د. بشير سبهان أحمد

م. عمر حمد كردي

 دور القانون الدولي الدبلوماسي في التفاوض
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المسئولية ا لدولية عن تلوث البيئة البحرية الناتج عن صرف نفايات  ل حسنمنى حسب الرسود. 

 مشروعات الطاقة الذرية

  

 د. رابح بحشاشي

 . فؤاد بوفطيمةد

مساهمة اإلعفاء الضريبي في تكوين رأس مال المؤسسة  مدى

 الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 صديق عبدهللا عبد العزيزد. 

 سليمان

 تدريس الفقه والعقيدة للناطقين بغير العربية  )آراء ومقترحات(

 

 اثر استراتيجية نجمتين ورغبة في التعبير الفني  م.نورس حيدر محمود

 لدى تلميذات الصف الخامس ابتدائي

 حسن عووضة حمد كشكش

 

 حماية الطفل في الشريعة اإلسالمية والتشريعات المقارنة

 في التعامل مع السلوكيات غير السوية استراتيجيات الضبط الصفي لغزالنيمحمد عامر جميل ا
 " الدراسة المتوسطة " العراق أنموذجا  

نت راشد بن شريفة ب. الباحثة

 خطيب الشماخية

فاعلية استراتيجيات تدريسية قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في 

تماعية تحصيل طالبات الصف العاشر في مادة الدراسات االج

 واتجاهاتهن نحوها
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ت راشد شريفة بنالباحثة 

 الشماخيَة

شيخة بنت عبدهللا الباحثة  

 الجفيليَة

عائشة بنت سالم الباديَةالباحثة 

برنامج تدريبي لتحسين اتجاهات طالبات الصف العاشر نحو  أثر

 حصص االحتياط في مدرسة حيل العوامر للتعليم بسلطنة عمان

 النزعة اإلنسانية في نصوص مسرح الطفل العراقي أ.م.د. سلوى جرجيس سلمان

  قبائل البانتو )جنوب افريقيا( وموقفهم في مواجهة القوى االستعمارية  م حسينم . د . عباس غال

 1877 – 1779ثبات الهوية  ا  دراسة في تحقيق الوجود و 

 اآلثــــــــــار العثمانيــــــــــة فـــــــي الســــــــودان د.عبدالرحمن ابراهيم سعيد علي

 أ.د. هدى محمود عمر 

                                    أ.م.د. اسيل إبراهيم محمود

 في الفضاء الداخلي ( وألياته التصميميةbio mimicryعلم البيوميميكري )

 المحاكاة الطبيعية للمتحف

   سي الطيب فاطمة الزهراء.د

 

السياسة السكانية و التنمية الشاملة  في الجزائر بين معطيات الواقع 

 و تحديات المستقبل

 مى   الباحثة.كوندة سل

                           د.سهيلي نوال     

 أثر مواقع التواصل االجتماعي على سلوك المراهقين: الفيسبوك

 أنموذجا
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 ى الميتميد. معين صالح يحي

 

لمحتوى اإللكتروني العربي على شبكة لالتحديات التقنية والثقافية 

 اإلنترنت

  أ.م.د موفق أيوب محسن 

 

ة البيئة برنامج تربوي فلسفي توجيهي وقائي مقترح لخفض استجاب

 العراقية لحالة الطالق

حيدر أحمد أ.م.د.آمنة محمد 

 الموسوي

 المعجمي في ديوان ) الفراشة والعكاز( السبك 

 للشاعر حسب الشيخ جعفر

مع تجارب رائدة في دراسة مقارنة  -بداع إلبتكار واإلدارة اٳأفاق و تحديات  د.فريوه نرجس

-بعض الدول  

 1830من أجل إعادة االعتبار لتاريخ الدولة العثمانية في الجزائر قبل  د. بلعالية ميلود 

 اماني مختار عوض هللا محمدد. 

 

دور الشراكة المجتمعية في تحقيق الجودة الشاملة في مدارس  

ر تعليم مرحلة التعليم االساسى بوالية الخرطوم)من وجهة نظ

 الموجهين والمديرين ،محلية كرري(
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  محمدد. يوسف بن نصرة هللا
 

 

استراتيجية األشرف برسباي العسكرية " جزيرة قبرص 

 أُنموذجا  "

 

 د.عادل حسين

 

 وقضية الهوية الوطنية انعكاس الحياة، نوعية: والرفاهية التعليم

 والمكان الزمان في النزاع

 الزهراء فضلوند. 

 

مدى تطبيق مؤشرات الجودة في التعليم العالي بالجزائر من وجهة 

 نظر األساتذة

 سياآد.طويل 
 أحمد راشد عجرش المعينأ.م.

دور االستثمار األجنبي المباشر في تمويل التنمية االقتصادية للدول 

  -دراسة تجارب رائدة  - النامية

 سياآد.طويل 

 د.فريوه نرجس

أهمية دور عوامل نجاح المناطق الصناعية و الحرة في تنمية 

 الصادرات

 " دراسة بعض تجارب عربية ودولية متعددة"

  نوال علي ياسين عبد الرحمن د.

 

)دراسة  تقويم وسائل االستثمار االسالميةفي المصارف االسالمية 
 م(2008-م1999السودانية الفترة ) حالة المصارف
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محمد د. التجاني إبراهيم 

 إسماعيل

 

 الداللي في استنباط اآلراء النقدية  –فاعلية المعنى النحوي 

 ) دراسة تطبيقية على أقسام الشعر عند ابن قتيبة (

 د.تهاني إبراهيم محمد محجوب

 

 اتلتنظيمات اإلفتراضية وتأثيرها على جودة األداء في المنظما

 

 العربية نموذجا اللغة بين التفكير والتعبير وجدل الهوية ويمها حسن يوسف القصرا د.

 د. ناجي حسين ناجي الشريف 

 د. يحي علي فقيهي                   

من وجهة نظر  بجامعة نجران مدى توظيف مبادئ إدارة المعرفة

 القادة األكاديميين 

 هاجرعبد الدايم  الباحثة .

 

 الحماية القانونية للطفل بين الشريعة اإلسالمية و القانون الجزائري

   توظيف السحر في المسرح العراقي بكريم.م. وصال خلفه كاظم ال

سليمان عثمان أماني. د  

 

 للمؤسسات التنافسية الميزة تحقيق في التسويقية المعرفة إدارة دور

السعودية العربية بالمملكة  العالي التعليم  

نورة األميرة بجامعة واألعمال اإلدارة كلية على بالتطبيق  
 جامع الحيدر خانه معلم التراث البغدادي وحصن الحراك الوطني الحديث ) أ.م .د. طارق زيدان خلف

1826-1921) 

الفن المعاصر وتداخل المعطيات الشكلية ..بين التشكيل والمسرح  أ.د. زينب كاظم البياتي



 

9  

 
 

 )الفن العالمي انموذجا( 

 لجابرعبد الرحمن بن حمد اد. 

 

تقويم برنامج التربية العملية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 من وجهة نظر الطلبة المعلمين بكلية أصول الدين

إشكاليات المياه وآفاق العالقات العراقية التركية ما بعد تحرير  الزهيريفالح خلف كاظم أ.م.د. 

 الموصل

أ.م.د. ميعاد جاسم 

                               اي السر

غفران جاسم   الباحثة .           

 عباس

اثر تدريس الرياضيات باستخدام استراتيجية التخيل الموجه في 

 لدى طالبات الصف الثاني المتوسط مهارات التفكير التأملي

 

 د. عبدهللا علي العسيري

 

 وتغير صورة الدولة الذهنيةتطوير المهارات المتعلقة باإلعالم الجديد 

 تحقيق األهداف الوطنيةل

   م.م. محمد جمعة رحيم

 سويدم.م. محمود عبد القادر

 

-2000أثر بعض المؤشرات على معدل دوران السهم لقطاع التأمين

 )دراسة حالة األردن( 2013

 

 ا.م.د. بيمان جالل احمد

 

لدى  وأساليب التدريس ودورها في تنمية اإلبداع والتفوقمناهج 

 مدارس المتميزين والموهوبين
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 اظمابتسام ناجي كالباحثة .

 رنا ميري مزعل الباحثة.
في الفن التشكيلي  االستلزام التخاطبي لمشاهد االهوار بين الموروث والحداثة

 العراقي

 " تطور ثقافة السالم لدى االطفال " دليميم.م اسماء عباس عزيز ال

  معالجات التركيز الضوئي واللوني في العرض المسرحي  د. محمد عزيز حسن

 نجاة حمدي عبدهللا م.م.

 

 فاعلية االشراف التربوي في تحسين اداء معلمي المواد العلمية في 

 المرحلة االبتدائية
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