
 الوضع القانونً لألطفال الالجئٌن فً بلد اللجوء

 أ.د. مانع جمال عبد الناصر أ. صحرة خمٌلً
1  

 (عمالة األطفال السورٌٌن الالجئٌن فً بلدان اللجوء ) تركٌا نموذجا  

 د. أحمد محمود شٌخ حسٌن
2  

 دور األمم المتحدة فً حماٌة حقوق الالجئٌن السورٌٌن: الطفل والمرأة نموذجا  

 م. د. إسراء عالء الدٌن نوري   أ. م. د. نصر محمد علًأ. 
3  

 ظاهرة عّمالة أطفال الالجئٌن السورٌٌن فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة

 د. ظاهر لفا عافت النوٌران
4  

 آلٌات تفعٌل المعاهدات المتعلقة بحقوق األطفال الالجئٌن السورٌٌن

 الباحث: شالل عواد سلٌم العبٌدي
5  

 (ورٌٌن فً دوِل الجوار )دول اللجوءتعلٌُم الس  

م ا ظالَّ ٌَّ  أ.د. زكر
6  

 أسالٌب التعلٌم المتبعة بفنلندا ونظرة جدٌدة لتعلٌم الالجئٌن السورٌٌن

 ، والباحث المهندس: ٌاسر علٌوي أ.د.عبد الرحمن حسٌن
7  

رٌن: مشاكله وحلوله علٌم العالً للُمهجَّ عل م والتَّ برنامج جامعة طرابلس اللبنانٌة والُكلٌِّات ) التَّ

 .(فً جامعة مارٌن الحكومٌة نموذجا   الُمفَتَتحة باللغة العربٌة

 د. حسن الخطاف

8  

 .(دراسة مسحٌة مٌدانٌة) غازي عنتاب نموذجا   -التعلٌم العالً للمهجرٌن السورٌٌن فً تركٌا 

 د. عبد العزٌز محمد الخلف
9  

 .والحاجة الملّحة له للطلبة السورٌٌن التعلٌم عن ُبعد فً المراحل دون الجامعٌة أهمٌة

 الدكتور المهندس خالد بكرو
10  

 تعلٌم الالجئٌن السورٌٌن: الصعوبات والمشاكل

 د. ٌسرٌة موسى أحمد جمال الدٌن
11  

 (م 2102 – 2102األوضاع التعلٌمٌة لطلبة اللجوء السوري فً األردن من )

 د. هٌفاء عبد الهادي الدالبٌح 
12  

 (لبنان نموذجا  ) التعلٌم سالح السالم -الالجئون السورٌون والتعلٌم 

 د. نادٌن مصطفى الكحٌل
13  

 .(جٌل بال تعلٌم )الالجئون السورٌون نموذجا  

 والباحثة بوسكران فاطمة الزهراء الباحثة رمضاوي ملٌكة
14  

من وجهة نظر الطلبة الالجئٌن وأولٌاء  واقع مدارس الالجئٌن السورٌٌن وسبل تطوٌرها تقٌٌم

 .أمورهم فً األردن

 حمزة عبدالكرٌم الربابعة د.

15  

  16 (حالة دراسٌة: األردن) السٌاسة التعلٌمٌة تجاه الالجئٌن السورٌٌن



 الباحثة: ساجدة وجٌه الحاج

 طالق الالجئات العراقٌات والسورٌات: األسباب والمعالجة

 أ.د.ساجدة عبدالكرٌم خلف التمٌمً  أ.د. بٌرك فارس حسٌن الجبوري
17  

 موقف المرأة السورٌة من تداعٌات الحرب وأثره على أوضاعها االجتماعٌة

 نرجس أسعد كدرو د.
18  

دراسة فً مظاهر االستعباد واالضطهاد ) السبل القانونٌة الجنائٌة لحماٌة المرأة السورٌة الالجئة

 (ذات الطابع الجنسً وسبل مواجهاتها

 د. محمد رشٌد حسن محمد رشٌد الجاف

19  

 زواج الالجئة السورٌة وطالقها

 د. محمد نور حمدان
20  

 العنف ضد المرأة السورٌة الالجئة

 د. حسن محمد أحمد محمد
21  

 العنف واللجوء وأثرها على المرأة السورٌة ثنائٌة

 والباحثة: مرٌفان مصطفى رشٌد محً الدٌن د. ازهار عبدهللا حسن الحٌالً
22  

من وجهة نظرهن  فاعلٌة الخدمات المقدمة لالجئات السورٌات فً وقف الُعنف الموجه ضدهم

 ."موذجا  مدٌنة فراٌبورغ أن" ووجهة نظر المهنٌٌن فً جمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة

 واألستاذة: غدٌر عزم  الباحثة: منال القٌسً

23  

 لبنان نموذجا   –زواج الالجئة السورٌة: المشكالت والحلول 

 الباحثة: سناء العجمً
24  

السودانٌٌن  بٌن اإلٌجابًالقٌم االجتماعٌة والثقافٌة المشتركة ودورها فً تحقٌق التعاٌش 

 .والالجئٌن السورٌٌن فً السودان

 عبدالعاطً أحمد موسى قدالأ.د. 

25  

 .(هجرة المسلمٌن وتهجٌر السورٌٌن)واقع الهجرة والتكٌف بالمجتمعات بٌن الماضً والحاضر

 د. عبدالجبار الزٌدي   أ.د. عبدالرحمن حسٌن
26  

 القٌم االجتماعٌة والثقافٌة المشتركة ودورها فً تحقٌق التعاٌش اإلٌجابً فً تركٌا

ا)  .(أدٌامان أنموذج 

 أ.د.عبد الرحمن األغبري

27  

 .(الالجئون السورٌون أنموذجا  ) من االغتراب الثقافً للذات الالجئة إلى االنتشار الثقافً

 د.نعٌمة رحمانً
28  

مواجهتها فً ضوء  وسبل تحدٌات التكٌف االجتماعً لالجئٌن السورٌٌن فً المجتمع المصري

 .بعض المتغٌرات

 د.أسماء جابر علً مهران

29  

  30 .(حرب سورٌا نموذجا  ) التطرف العقدي وآثاره فً تفكك القٌم األخالقٌة االجتماعٌة اإلسالمٌة



 د. مرٌم خضر عبد العظٌم بابكر  

ٌّف االجتماعً لالجئٌن السورٌٌن بتركٌا  الدٌن ودور مإسساته فً التك

 د. كرٌمة بومعاز
31  

 ركٌا وسبل تذلٌلهالالجئٌن السورٌٌن فً ت عوائق التكٌف واالندماج االجتماعً

 د. موفق عبدهللا العوض
32  

ٌّف االجتماعً بٌن السورٌٌن واألتراك  .(مدٌنة أدٌامان أنموذجا  ) التك

 الباحث محمد نور النمر
33  

 .المهاجر السوري فً رواٌة )عائد إلى حلب( لعبد هللا مكسور

 أ.د. خلٌل عودة
34  

 .نقل واقع الالجئٌن السورٌٌن دور منصات ومواقع التواصل االجتماعً فً

 د.ابراهٌم بعزٌز
35  

دراسة تحلٌلٌة سٌمٌولوجٌة  دور الصورة الكارٌكاتٌرٌة فً معالجة قضٌة الالجئٌن السورٌٌن

 .لعٌنة من كارٌكاتٌرات الجرائد العربٌة

 د. عبدالنور بوصابة

36  

وجهة نظر الطلبة من  التغطٌة التلفزٌونٌة للفضائٌات السورٌة لقضاٌا الالجئٌن فً تركٌا

 .(السورٌٌن )دراسة مسحٌة مٌدانٌة

 د. عبد هللا لبابٌدي

37  

 .للروائٌة مها حسن "غربة األنا وصدمة المكان فً رواٌة "مترو حلب

 د.مٌس أبو زٌادة
38  

 السٌاسة اإلعالمٌة الخارجٌة للجزائر ودورها فً التؤثٌر على واقع اللجوء السوري

 الباحثة: فضٌلة حاج محمد
39  

 .(رادٌو فجر نموذجا  ) اإلعالم المسموع وأثره فً واقع الالجئٌن السورٌٌن دور

 مساعدة وتدقٌق: ضٌاء الخطٌبو  الباحث: عالء الدٌن حسو
40  

دراسة من ) الشراكة بٌن الحكومة التركٌة والهالل األحمر التركً لحماٌة حقوق الالجئة السورٌة

 .(منظور النوع االجتماعً

 والباحثة: شوفً أسماء   أ.د. عبد الكرٌم كٌبش

41  

بٌن عزوف السلطات الحاكمة وعجز المجتمع المدنً  :الالجئون السورٌون فً المنطقة المغاربٌة

 .عن المرافعة

 أ.د صالح زٌانً

42  

ا)الوقف وأثره فً مواجهة األزمات..   (أزمة الالجئٌن السورٌٌن أنموذج 

 د. عماد حمدي إبراهٌم
43  

 .(الواقع والتحدٌات والمؤمول) بالالجئٌن السورٌٌن فً مالٌزٌاالجمعٌات التً تعنى 

 د. عالء الدٌن إسماعٌل
44  



 .سٌاسة تركٌا إزاء ملف الالجئٌن السورٌٌن.. الطبٌعة والتفاعالت

 أ.م.د. محمد شطب عٌدان   أ.م.د. مثنى فائق مرعً
45  

 (اإلمارات والسعودٌة نموذجا  ) الالجئون السورٌون فً الخلٌج

 سلٌمان محمد حسٌند. 
46  

 دور الهٌئة األممٌة فً حماٌة حقوق الالجئ السوري

 والباحثة: سمٌحة برق  الباحث: فرٌد برق
47  

فً إعادة الالجئٌن السورٌٌن إلى موطنهم األصلً  دور مفوضٌة األمم المتحدة لشإون الالجئٌن

 .بعد الحرب

 الباحث: هاوري كمال محمد

48  

 .المتحدة فً متابعة أوضاع الالجئٌن السورٌٌن فً تركٌا دور األمم

 الباحثة: نورة معمر سعد ابراهٌم الشوٌشٌن
49  

 .مبدأ "التدخل" فً األمن اإلسالمً ودورة فً تعزٌز حماٌة الالجئٌن السورٌٌن

 أ.د ماهر علٌان أحمد خضٌر
50  

 .الحقوق األساسٌة للنازحٌن السورٌٌن فً القانون الدولً

 والباحث.موسى ألٌاس عباس البٌاتً   هادي حمٌدي الشكراوي أ.د.علً
51  

دراسة تقٌٌمٌة لحالة الالجئٌن السورٌٌن فً تركٌا بٌن التجنٌس ) تركٌا ومفهوم مسإولٌة الحماٌة

 (.والتوطٌن

 الباحثة: سحقً سمر

52  

السورٌٌن فً دراسة تطبٌقٌة على واقع الالجئٌن ) الحمــاٌة الــدولٌة لالجئٌن وآلٌات تفعٌلها

 .(تركٌا

 د. وسام الدٌن العكلة

53  

 (.الالجئ السوري نموذجا  ) الوسائل القانونٌة فً القضاء الجنائً الدولً لحماٌة الالجئٌن

 د. فهد الكساسبة   د. نبٌل العبٌدي
54  

الحماٌة القانونٌة لالجئٌن السورٌٌن بٌن قواعد اللجوء اإلنسانً ومتطلبات حقوق اإلنسان 

 .(تقٌٌمٌة للتجربة التركٌة واأللمانٌة)دراسة 

 أ.د. صدام فٌصل كوكز عبد الحمد المحمدي

55  

 .اللجوءحق الالجئ السوري فً التمتع بجنسٌة دولة 

 سامٌة خواثرة د.
56  

 .واألبعاد المترتبة على وجودهم الوضع القانونً لالجئٌن السورٌٌن فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة

 اللطٌف البٌاتًد. ارواء فخري عبد 
57  

 المعونة القضائٌة كضمانة قانونٌة لحصول الالجئ السوري على التعوٌض المدنً

 م.م. حسام عبد محمد    م.م. وسام عبد محمد   أ.د. بٌرك فارس حسٌن
58  

  59 مشكالت الالجئٌن السورٌٌن والطرق القانونٌة لمعالجتها



 الدراجً والباحث: محمد رعد تحسٌن   الباحث: أحمد عادل إبراهٌم

 األمن النفسً وأثره على توافق الالجئٌن السورٌٌن فً المجتمعات الجدٌدة

 والباحثة: نهى عبدالحمٌد عبدالعزٌز   أ.د. فكري لطٌف متولً
60  

عند السورٌات القاصرات المتزوجات فً  فاعلٌة برنامج إرشادي فً رفع مستوى الثقة بالنفس

 .األردن

 د. فاطمة عبدالرحٌم النواٌسه

61  

 الضغوط النفسٌة التً ٌواجهها المسنون الالجئون السورٌون

 والباحث: أسعد تقً العطار   د. مها عبد المجٌد العانً
62  

دراسة استشرافٌة باستخدام طرٌقة   يالسورالصحة النفسٌة بٌن الواقع والمؤمول فً الداخل 

 .دلفً

 الباحث األخصائً النفسً: محمد السلٌمان

63  

والٌة الوادي بالجمهورٌة ) النفسً وعالقته بالصالبة النفسٌة لدى الالجئٌن السورٌٌن الضغط

 (.الجزائرٌة أنموذجا  

 والباحث: ضٌف األزهر  والباحثة: هند علً غداٌفً  د. محمد بن عماره

64  

 الوضع الصحً لالجئٌن السورٌٌن فً الجزائر المشاكل والحلول

 الباحثة: زاوط سعٌدة
65  

 (.الالجئ السوري نموذجا  ) النفسً للتعلٌم فً حالة الطوارئالدعم 

 الباحث: أٌمن دٌاب خمٌس
66  

 الضبط اإلداري االقتصادي فً مخٌمات الالجئٌن السورٌٌن وأثره فً حقوق اإلنسان

 م.د. فواز خلف ظاهر      أ.د. أحمد خلف حسٌن الدخٌل
67  

من وجهة نظر مإسسات المجتمع  ى األردناآلثار االجتماعٌة واالقتصادٌة لالجئٌن السورٌٌن عل

 .المدنً

 د. هٌام موسى التاج     أ.د. عاطف مقابلة

68  

 .المسإولٌة اإلدارٌة واألمنٌة للمنظمات الدولٌة داخل مخٌمات الالجئٌن

 د. ماهر فٌصل صالح ذٌاب الدلٌمً
69  

 .اللجوء السوري وانعكاسه على االقتصاد المضٌف

 العبٌديد. حاتم غائب سعٌد هادي 
70  

ولتحقٌق األمان المعٌشً للالجئٌن  الشراكة االقتصادٌة كآلٌة فً سٌاسة الحماٌة االقتصادٌة

 .السورٌٌن فً مصر

 د. نجـوان حسن عبده ادرٌس

71  

دراسة لقٌاس طبٌعة ) تشخٌص المعوقات المهنٌة وتؤثٌرها فً عمل الموارد البشرٌة المغتربة

 (.السورٌٌن فً تركٌاومستوى المعوقات المهنٌة لالجئٌن 

 د. بسام عبدالرحمن ٌوسف

72  



 .العوامل المإثرة على تنمٌة سبل العٌش لالجئٌن السورٌٌن فً تركٌا: دراسة تحلٌلٌة

 الباحث: محمد مصطفى العبدهللا
73  

دراسة مقارنة لفرص الالجئ السوري ) الالجئون السورٌون وإشكالٌة االنخراط فً سوق العمل

 (.ا وألمانٌافً كل من األردن تركٌ

 الباحثة: خـالً آمال

74  

 


