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حشلُى 

انًهفبث

حشلُى ػُىاٌ انــبـحــثاعــى انببحــث

 انصفحبث

ػبذانذائىأ.د. عحش ػبذانمبدس 1  

 

يصبدس انخًىَم واثشهب ػهً انخجبسة انخبسجُت 

 فٍ انغىداٌ )ببنخطبُك ػهً انبُىن انغىداَُت(

1-32 

أ.د. دمحم كبظى جبعى انجُضاٍَ                                      2

 أ.و.د. انهبو فبظم ػببط

 

اثش بشَبيج حذسَبٍ يغخُذ انً ػبدة انؼمم 

 )انًثببشة( فٍ

حشكٍ نخحغٍُ انخحصُم  -االدسان انحظحًُُت 

 انذساعٍ

 نذي غهبت انًشحهت االػذادَت

70-33 

 

 

 أ.د. يهُذ دمحم ػبذانغخبس 3

 د. خهُم انجىساٍَ

دساعت ححهُهُت الظطشاببث يببؼذ انصذيت نذي 

 االغفبل انًخؼشظٍُ نهصذيبث فٍ انؼشاق

94-71 

 

. وعـبو ػـبذهللا جـبعـى                                            أ.و.د 4

 أ.و.د . ػهٍ نفخت عؼُذ

انخًُُت انًغخذايت بٍُ ايكبَُت اعخغالل انًىاسد 

 انطبُؼُت

ويغؤونُت حًبَت انبُئت " انخجشبت انؼشالُت 

 اًَىرجبً "

95-114 

وػاللخه ببنُعج االَفؼبنٍ انخطشف االجخًبػٍ  أ و. د . خُغبء ػبذ انشصاق ػبذ 5

 نذي غهبت

 انًشحهت االػذادَت

115-133 

 ا.و.د. يُبدة اعؼذ يىعً 6

 و.د. عُُبء احًذ ػهٍ

وظغ يؼُبس نخمىَى عهىن  انخغبيح نذي غهبت 

 انجبيؼت

 

160-134 

 

 أ.و.د. أواٌ ػبذ هللا انفُعٍ 7

 

حجُت األوساق انًبنُت اإلعاليُت فٍ اإلثببث 

 دساعت يمبسَتانمعبئٍ انًذٍَ 

161-187 



 أ.و.د. ػبُش ػُبَج عؼُذ انذوعكٍ 8

 

بٍُ يبض َهذس ويغخمبم َفمذ جبيغ لشغبت 

 انكبُش ويششوع ححىَهه انً يهكُت خبصت

 اثبسَت(-)دساعت حبسَخُت

188-217 

9 

 

 أ.و.د. هبٍَ حًُذ يشجم

 أ.و. دجهت يهذٌ يحًىد

اثش انثمبفت انخُظًُُت ػهً جىدة انًؼهىيبث 

 انًحبعبُت

 

290-218 

 

 أ.و.د. أَبد هبشى دمحم 10

 

انخهذَذ االجخًبػٍ واظطشاة انشخصُت 

االَفصبيُت نذي انُبصحٍُ وغُش انُبصحٍُ يٍ 

 غهبت جبيؼت دَبنً

291-307 

 –انًُجض انبالغٍ وانُمذٌ ػُذ انًبشد األصدٌ  أ.و.د. ببٌ حًُذ فشحبٌ 11

 إظبءة جذَذة

308-328 

 اعًبػُم غفىسأ.و. كًبل  12

 

اثش اعخخذاو أًَىرجٍ أوصوبم وبشوَش فٍ 

ححصُم غبنببث انصف االول انًخىعػ فٍ يبدة 

 انشَبظُبث

349-329 

 

13 
 أ.و. أشىاق َصشث جبعى

 

 األنفبظ اِسايُت فٍ انؼبيُت انؼشالُت

362-350 

 

14 Dijla  Mahdi Mahmoud 

Al- Najar   /     Assistant 

professor 

Impact of Organizational 

Commitment in The  

Application of 

The  Total Quality Management 

Principles 

363-388 

 د. صوبُذة انًبحٍ 15

 أ.د . يكٍ دمحم

انصفحت انُفغُت نهًشأة انًشىهت جغذَب جشاء 

 انؼُف انزكىسٌ

389-402 

ال انبُج فٍ  انخفبؤل وانخشبؤو نذي غهبت جبيؼت د. اعًبء بذسٌ االبشاهُى 16

 االسدٌ فٍ ظىء بؼط انًخغُشاث

403-426 

 د. كفبَت خهُم ابىانهذي 17

 د.حغٍُ انًحًذ

أثش صُبػت  انفحى انُببحٍ ػهً بُئت بهذة َؼبذ 

 فهغطٍُ –شًبل انعفت انغشبُت 

427-450 



آنُبث يالحمت وحبكًت يجشيٍ انحشة ػٍ  أ.  يىالٌ ػًبس حىهبيٍ 18

 االَخهبكبث

 عىسَبانًشحكبت فٍ 

473-451 

 

 د. فبغًت انضهشاء َىعفٍ 19

 د. َبجٍ ػًبسة

انًمبسبت انخشكُت فٍ فهى وانخفبػم يغ 

 االَخفبظبث انؼشبُت )األصيت انغىسَت أًَىرجب(

474-490  

 

 إفشَمُـــــب بُـٍ انـهـه وجـىجـى د. عبسَت َىعف إبشاهُى 20

 )دساعت فٍ انًؼخمذاث اإلفشَمُت (

515-491 

 

 



 (Ress CONGRESS ) 

ذرلُى 

انًهفاخ

 ذرلُى انصفساخػُىاٌ انــثـســثاضــى انثازــث

انًهُذضاخ اندسائرَاخ انؼايالخ فٍ  د . أهىارٌ زهُر 21

 انمطاع االلرصادٌ  طًىزاخ ورهاَاخ

 529-516  

 

د. ازًذ تٍ دمحم ازًذ ال  22

 خُرج ػطُرٌ

درخح خىدج انًسرىي انرلًٍ نًمرراخ 

انذراضاخ االخرًاػُح ػثر شثكح االَررَد 

يٍ وخهح  SCORMوفك يؼُار ضكىرو 

 َظر انًؼهًٍُ وانًشرفٍُ انررتىٍَُ

 597-530 

 

نغح أَكهىٍَ انثراغُُث تٍُ انًُغ  د. أََىر شَُّاوٌ رَاب 23

 واإلتازح,دراضح ذأصُهَُّح

598-610 

 د. أيُرج دمحم ػهً أزًذ زطٍ 24

 

خىدج انخذيح انرؼهًُُح ودورها فٍ ذسمُك 

انًُسج انرُافطُح وارضاء زاخاخ انًطرفُذ 

 فٍ انًذارش انثاَىَح تىالَح انخرطىو

611-642 

هذف انرًُُح تٍُ اإلَطاٌ وانؼًراٌ انًادٌ  د . أزًذ صانر ػهٍ تافضم 25

 وانرمٍُ

 ـ يمارتح ويىازَح ـ

 668-643 

 

 َدىد ػطا هللا انسىايذج د. 26

 أضرار يشارن

خًانُاخ انرُاص انمرآٍَ فٍ شؼر انغسل 

 األيىٌ *

ػُذ انشؼراءػًر تٍ أ تٍ رتُؼح ويدُىٌ 

 وانؼرخٍ تثُُح وُكثُرػسج نُهً و خًُم 

  697-669 

 

 

27 

 

 د . لذور فرَذج

انؼصرَح يٍ خالل انطىق وآثارها 

اإلضرذراكٍ ػهً دًَىيح انًُرىج انرمهُذٌ 

 انصُاػاخ

دراضح اَثروتثىنىخُا  -انرمهُذَح ًَىرخا

 –فُُح 

698-710 



28 
يذي اضرخذاو يذرضٍ االزُاء ألضانُة  و . اًَاٌ يدُذ ػسَس زاج

 طهثرهىذًُُح انرفكُر نذي 

711-731 

دور انذتهىياضُح انطؼىدَح فٍ زم األزيح  د. ػهٍ ضهُى تخُد انغىَرٍَ 29

 1990 – 1975انهثُاَُح 

732-755 

انًرازف فٍ انطىداٌ: رتظ األخُال اندذَذج  د. أزًذ زطٍُ ػثذ انرزًٍ 30

 تسُسها اندغرافٍ

756-771 

خانىضطُح فٍ اإلضالو انًمىياخ وانرسذَا زُاٌ ػىض إتراهُى ػهٍ .د 31  793 - 772  

 د. يساضٍ ػهٍ خهُم انساج 32

 

دور انخصخصح فٍ ذسمُك ترَايح ذسمُك 

 انرىازٌ انًانٍ فٍ

 انًًهكح انؼرتُح انطؼىدَح

794-814  

33 
 د. َىضفاخ ػهٍ هاشى

 

يـــــــــــــُمارتاخ انُُهىض تسمُىق انًـرأج 

وانماَىٌ تٍُ انشرَؼح اإلضاليُح 

 انىضؼٍ)دراضح يمارَح(

832 -815  

 

يطرىي يهاراخ انرفكُر انُالذ نذي طهثح  ػائشح دمحم ػدىج د . 34

 خايؼح انطهطاٌ لاتىش

861 -833  

  

 د. فرَذج تىنطُاٌ 35

 د. اضًهاٌ تهىو

انؼىايم انًطاهًح فٍ خرًَح اخرطاف 

 األطفال

"دراضح يُذاَُح ػهً ػُُح يٍ األخصائٍُُ 

 انُفطاٍَُُ "

 862-874  

 

دالالخ انًؼًُ وانًصطهر نهروذ وانُفص  د. َداج زطٍ أزًذ َص 36

 ػهً ضىء انكراب

 وانطُح

875-896 

37 

 

 د. َؼمىب اتراهُى انساج

 

دور يؤضطاخ انخذيح االخرًاػُح فٍ 

فٍ ظروف  ذؼسَس لُى انطهى االخرًاػٍ

 انُساػاخ

االضاليُح ) خايؼح انمراٌ انكرَى وانؼهىو 

 ًَىرخا (

908-897 

 

 



   أ .د . خهفاٌ رشُذ  38

 انثازثح .كسهىظ كهُُح   

ظروف انؼًم انفُسَمُح وأثرها فٍ صسح 

انؼايم دراضح يُذاَُح فٍ يؤضطح صُاػُح 

 خسائرَح

 

923-909 

39  

Saffeen N. Arif 

 

Female Identity between 

Personal Independence and 

Patriarchal Authority: An 

Anti-Feminist Reading of 

Henry James's Washington 

Square 

924-943 

 د. َىرانذٍَ تىخُىفح 40

 

أهذاف ذؼهًُُح يهارج االضرًاع فٍ 

 انهغح انؼرتُح نهُاطمٍُ

 (A2-2وأ 1انًطرىي أتغُرها فٍ ظم 

/A1)  ٍنإلطار األوروتٍ انًرخؼ

 انًىزذ نهغاخ

966 -944  
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حشلُى 

انًهفاث

 حشلُى انصفحاثعُىاٌ انــبـحــثاعــى انباحــث

عهى انهغاَُاث انخمابهُت عُذ انعشب وانغشب  د. يشاد حًُذ انعبذ هللا 41

 حأصُم وحىصُف

967-985 

 د. دمحم انشوعاٌ 42

 

أثش اعخخذاو األَشطت انهغىَت فٍ حًُُت 

يهاساث األداء انهغىٌ انشفىٌ فٍ انهغت 

انعشبُت نذي طالب انصف انشابع األعاعٍ 

فٍ انًذاسط انحكىيُت فٍ يذَشَت حشبُت 

 اسبذ األونً

1003 -986 

 

 د. عىاطف ياو 43

 أ. خضشة حالب

االحخُاجاث انخذسَبُت نًعهًٍ انخشبُت انخاصت 

 فٍ انجضائش

دساعت يُذاَُت بانًشكض انطبٍ انخشبىٌ 

 نهًعالٍُ عمهُا

1029 -1004  

 

د. ابخغاو عبذ انًاجذ  44

 حغٍُ

 أحكاو انُفمت انضوجُت فٍ انفمه االعاليٍ

 وأثش انعًم عهً انُفمت انضوجُت

1030-1050 

 أ. سَا ابشاهُى اعًاعُم 45

 

انضغىط انُفغُت نذي انُاصحٍُ فٍ يخُى 

 صالح انذٍَ / انعشاقانشهايت فٍ يحافظت 

1051-1070 

جىَذة بشحُم بٍ  . أ 46

 عصًاٌ

َىس انهذي  . أ

 بضساوٌ

دساعت اعخطالعُت نىالع انصحت انُفغُت 

 نذي انًغٍُُ

1071-1078 

 أ.د. خهفاٌ سشُذ 47

 . بىصساٌ فشَذةانباحثت 

ثمم انًحفظت انًذسعُت واالثاس انصحُت 

 انُاجًت عٍ حًهها نذي انخاليُز

1079-1091 



 

2 
 

خهُفت  دمحم 48  د. عًُت 

 

 ٍانىظُف بانشضا وعاللخه انُفغٍ االيٍ

 بجايعت انعايهٍُ نهًىظفٍُ يُذاَُت دساعت

 انجضَشة والَت  –انغىداٌ- انبطاَت

1116- 1092 

 

و.د. عثًاٌ عطُه  49

 انجبىسٌ

د. دمحم خضُش فُاض 

 انحًذاٍَ

انثاَىَاث االعاليُت فٍ دَىاٌ انىلف انغٍُ 

  سؤَت والعُت 2003 فٍ انعشاق بعذ انعاو

 يغخمبهُت

1117-1142 

دوس االعخثًاس انغُاحٍ فٍ حًُُت انغُاحت  د. احًذ عهٍ عبذهللا 50

 انذَُُت فٍ انغىداٌ

 "دساعت حطبُمت عهً والَت انجضَشة"

1161 -1143  

 

 د. خهفاٌ سشُذأ. 51

 . بىدَغت وسدَتانباحثت

االَعكاعاث انُفغُت وانفغُىنىجُت نهعًم 

 انعًال انهُهٍ عهً

1162-1178 

52 
عبذهللا أحًذ عهٍ  أ.و.د.

 بٍ عثًاٌ

اعخششاف يغخمبم انًٍُ فٍ ضىء انغُت 

 انُبىَت

1179- 1206 

يشاعم عبذانشحُى د. 53

 عبذانشحًٍ بخُج

اثش حطبُك انُاث حىكًت انششكاث فٍ 

ححغٍُ االداء انًانٍ وانًحاعبٍ فٍ 

 انششكاث انغعىدَت

1245-1207  

 

غاصٌ و.و. اعشاء  54

 ابشاهُى

 

انخىصَع انجغشافٍ نالًَاط انًىعُمُت فٍ 

 انعشاق

 دساعت فٍ انخباٍَ انًكاٍَ

1269-1246  

 

فاعهُت انخعهى انخعاوٍَ فٍ حذسَظ  يادة  و . جُاٌ حغٍُ عطا   55

طشائك انخذسَظ انعايت نطانباث يعاهذ 

 انفُىٌ انجًُهت

1270-1295 

أ.و. د.عبذ انجباس خضعم  56

 حغٍ انعخاب

 Graffitiاالَخمائُت فٍ انفــٍ انكشافُخٍ  )

Art (فٍ فُىٌ يابعذ انحذاثت ))سوبشث

 باَغكٍ  و فُكخىس فاصاسَهٍ ((أًَىرجا

1296-  1314 

 

 


