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 :وبالتوسيق مع.الجزائر–بسكرة –أكاديمية العلوم والدراسات االستشرافية 
 1جامعة وهران–اللهجات ومعالجة الكالم مخبر 

 على هامش االحتف ال بذكرى ثورة نوفمبر المجيدة ينظمون

 :"-الجميع فوق وطن"شعار وتحت-
 :بتقوية التحاضر عه بعد  األول المؤتمر الدولي

 2021نوفمبر  18-17يومي  الوحدة الوطنية وخطر التطرف وخطاب الكراهية

 2021نوفمبر  17: اليوم األول

 :الجلطة الافححاحية

 ضا  09:00ضا إلى  8:30: ..الحىكيد

 آيات بيىات مً اللزآن الكزيم 

  اليػيي الىوطن الجشاازر 

  حامعة بطكزة – وعيمة ضعيية  /د.أ ......................................  :ؤثمزالمكلمة رايظ- 

  حامعة وهزان -ضعاد بطىاس ن/د.أ  .............   : ....... .:اللجىة العلميةرايظ كلمة- 

 

 

 



 

 2 

 2021هىفمبر  17 لليىو ألاوو الجلطة ألاولى 

 ضا 10:10ضا إلى  09:00: ..الحىكيد

 -1حامعةكطىطيىة –مػحة مهير . د:ملزر الجلطة                         -حامعة بطكزة–د وعيمة ضعيية .أ:رايظ الجلطة

 حامعة الاهحماء عىىان اإلاياخلة اضم اإلاحيخل الحىكيد

د عبيالؼطى .أ 09.10–09.00

سهزة عبيالفحاح 

الجذور وألاضباب، ووزق  . الطاافية فى ؤلاضالو

 العالج

حامعة ألاسهز 

 حامعة بيروت في الحطزف و خطاب الكزاهية مصطفى الجىسو.د 09:20  –09:10

صالح حطين . د - 9:30  –09:20

                               علي

هبيلة عبيالفحاح . د-

كػطي 

الضحلزارالعالكة بين احتراو حلىق اإلاىاوىة ضمان 

اليولة واإلاجحمع 

حامعة اإلاىصل  -

 العزاق

حامعة  -

 مصز-الشكاسيم

أهىاع الاكصاء اإلاىحجة للحطزف عبيالحميي خحالة  .د 09:30-09:40

 .وضيىرلافيةصكزاءة

 .حامعة خيػلة

عبي هللا بً . د 09:40-09:50

 الزحمً الحييرر 

في دراضة : رضالة ومطؤولية : مىاحهة ؤلارهاب 

 هماذج مً الػعز

حامعة ؤلاماو 

محمي بً ضعىد 

ؤلاضالمية اإلاملكة 

العزبية 

 الطعىدية

الىحية الىوىية في خطابات ومىاريم الحزكة ''فزيح لخميس ن  .د 09:50-10:00

 ''الىوىية والثىرة الححزيزية

حامعة محمي 

 خيضز بطكزة

  د 10مىاكػة عامة  10:00-10:10
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 2021هىفمبر  17ألاوو لليىو  الثاهية الجلطة 

 11:20إلى  10:10مً 

          -2حامعة كطىطيىة -أضماء لليلط. د :ملزر الجلطة                        -العزاق  –محمي خليف الحياوي   :رايظ الجلطة

 حامعة الاهحماء عىىان اإلاياخلة اضم اإلاحيخل الحىكيد

وثفش ن خطاب الكزاهية في الحطزف الفكزر د وعيمة ضعيية  .أ 10:10-10:20

ألاوضاط الػبابية وضبل ثجاوسه للحفاظ على 

الىحية الىوىية 

حامعة محمي  -

 خيضز بطكزة

خطاب ؤلاكصاء ضبيل الحطزف في ليبيا دراضة  أميىة هيريش. د 10:30  –10:20

 ريخية ثحليليةثا

حامعة صبراثة 

 ليبيا

 :وضلم واو عليه هللا صل  الزضىو  شخصية عاإلاية العامزر  رااية .د.و.أ 10:40 –10:30

 وضلىكا فكزا
بابل  حامعة

 العزاق

هبيلة عبي الفحاح .د 10:50 –10:40

كػطى 

 مصزاإلاىاوىة  ثفعيل كيم دور ؤلاعالو في

: يمة الكزاهية بين ألاها وآلاخز، وألاها وألاها فيتإضالو ماهز عمارة . د 11:00 –10:50

 ."العػم اإلاليوظ"و" الفزاغات والؼيالن"

حامعة أولىداغ، 

 .بىرصة ثزكيا

الهاو معحصم  .د 11:10  –11:00

 البػير  باهلا.د

ضعف الثلافة الطياضية في اإلاجحمع ألافزيلي  

 -هغاو الحكم الييملزاوي الطليم ثطبيم  عىق 

 
ًا
 الطىدان اهمىذحا

حامعة الخزوىو 

 الطىدان

  د 10مىاكػة عامة   11:20 -11:10
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 2021نوفمبر  18: الثانياليوم 

 2021هىفمبر  18 الثاويلليىو الجلطة ألاولى 

 ضا 10:10ضا إلى  09:00: ..الحىكيد

 -1حامعة وهزان -إبزاهيم  يحي. أ :ملزر الجلطة                                 -حامعة وهزان -ضعاد بطىاس ن د.أ :رايظ الجلطة

 الاهحماءحامعة  عىىان اإلاياخلة اضم اإلاحيخل الحىكيد

ثيطير عبي الجبار .د 09.10–09.00

 ألالىس ن

نها الهىية عبين إهماو مخزحاتها وط: عاهزة الحطزف

 الىوىية  وبين أضظ  معالجتها  وإسالة أضبابها

 حامعة هىلىيا

غهيرة سرهاجي .د 09:20  –09:10

فىسية دهيوكة  .د

 دور الخطاب الحعليمي  في جعشيش الىحية الىوىية

العزبية لحالميذ الطىة الثاهية محىضط اللؼة  كحاب

أهمىذحا 

حامعة محمي 

 خيضز بطكزة

كزاءة في كحاب الخطامح وأخىة اليياهات وحزية  إدريظ حزادات.د 9:30  –09:20

الػعىب للباحث ػىطىص حزيظ ػىطىص ابً 

فلططيطنسخىين في الجليل او  

مزكش الطىابل 

لليراضات 

-والتراذ الػعبن

 الخليل/ضعير

أضماء لليلط         . د- 09:30-09:40

 ضمير محمي حالب.أ-

دور الاصالح التربىر الجشاازر في جعشيش ثزبية 

 اإلاىاوىة

  2امعةكطىطيىةج
 حامعة وركلة-

دور وضاال الحىاصل الاححماعي في جؼذية الحطزف  عثمان مليرع. د 09:40-09:50

 وإغاعة الطلم ووحية الىوً 

 حامعة اإلاطيلة

أحمي مصطفى د .ط 09:50-10:00

 مميوح مىيور 
  إلاىىفيةاحامعة  ماهية الحطزف

 -مصز–

  د 10مىاكػة عامة   10:00-10:10
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 2021هىفمبر  18 الثاويلليىو  الثاهية الجلطة 

 11:20إلى  10:10مً 

 -1حامعة وهزان–عائػة دوبالة . د:ملزر الجلطة                       -2حامعة ضطيف  –خييجة مزات . د :رايظ الجلطة

 حامعة الاهحماء عىىان اإلاياخلة اضم اإلاحيخل الحىكيد

محمي الىاصز .د 10:10-10:20

صييلي 

أضبابه ووزق :لحطزف الىافي إلاىطلحىا اإلاؼاربيةا

الىكاية مىه 

حامعة حىيوبة 

ثىوظ 

 .حامعة معطكز .اإلاىاوىة وآليات ثفعيلها في الىاكع فزفار حماو. د 10:30  –10:20

و إيىاص محمي .أ 10:40 –10:30

 عشيش

الحيػئة الاححماعية ودورها في بىاء رلافة الىحية 

 الىوىية

حامعة اإلاىصل 

 العزاق

 –في هصىص الكحاب اإلايرس ن كيم اإلاىاوىة و رفعت ليلى حؼاو. د 10:50 –10:40

ضىة ودراضة في ملطع مً ملاوع الكحاب اإلايرس ن و

 الخامطة ابحيائي

حامعة محمي 

 خيضز بطكزة

حياة مػزر د .ط- 11:00 –10:50

رغيي ضلطاوي  .د-

ثياعيات كضية حماو بً اضماعيل وفاعلية 

خطاب الىحية والعلل في الحي مً اهخػار خطاب 

الكزاهية على مىاكع الحىاصل الاححماعي 

حامعة العزبي 

 ثبطة  –الحبس ن 

  كاضمي إكزاود .ط- 11:10  –11:00

د كىاضمية .ط-

 العلمي

 حامعة أو لبىاقي- الحطزفعمىميات حىو 

 حامعة الىادر -

  د 15مىاكػة عامة   11:20 -11:10

                                                                                                               :اإلاؤثمز ثىصيات                                                                                        

                                                                   الجشااز/ اإلازكش الجامعي ثيباسة/حلىو حمزيط ضليم . د                                                            

                                                                                               حامعة هىلىيا     / ثيطير عبي الجبار ألالىس ن. د                                                             

              ثىوظ                                                                                                                         / حامعة حىيوبة /  محمي الىاصز صييلي.د                                                              

                                                                                                                                                                                                              العزاق                                                                                                                       / حامعة بابل / العامزر  رااية .د.و.أ                                                            

                                                           الجشااز                                         /   1إيمان حزبىعة حامعة كطىطيىة. د                                                           

                                                                                                                               الجشااز/ حامعة ػيليزان/ ضليم بً لباد . د                                                           

                                                                                                                     الجشااز/ حامعة ثيارت/مىصىر مهيير. د                                                             

 خححاوؤلامزاضيم                                                                                           


