الرقم

1
2
3
4
5

االسم والكنية
أ.د .ماىر علياف أحمد

خضير

د يحيى فاضل عباس
الفضلي

د.أميرة برحايل بودودة
د .عبد الرحمن
األغبري

د .نجيب بن عمر
عوينات

الجامعة
المؤسسة

الدولة

جامعة اإلسراء

فلسطين

جامعة بغداد

العراؽ

جامعة

قسنطينة3
جامعة أدياماف
جامعة جندوبة
جامعة اإلماـ

تونس

الالجئوف السوريوف وإنتهاؾ القانوف الدولي اإلنساني

7

د .سمر سحقي

جامعة تبوؾ

السعودية

9

المحيميد

واستشراؼ المستقبل"

(يمني)

جامعة الجزائر3

د .حسين محمد

تأثيرات صعود اليمين المتطرؼ على السياسات

اإليجابي

الجزائر

جامعة أوردو

السوريين

تركيا

6

8

المعايير الفقهية والقانونية في آلية أبعاد الالجئين

القيم االجتماعية والثقافية ودورىا في تحقيق التعايش

د .مريم راشد التميمي

ىادي القحطاني

حماية الالجئين السوريين

الجزائر

عبدالرحمن بن

د :ىنادي حسين آؿ

مبدأ التدخل في األمن اإلسالمي ودوره في تعزيز

األوروبية تجاه أزمة الالجئين السوريين "دراسة للواقع

السعودية

فيصل بالدماـ

عنواف البحث

تركيا

(سوري)

أثر الدين في التكيف االجتماعي للالجئين السوريين
تركيا ومفهوـ مسؤولية الحماية -دراسة تقييمية لحالة
الالجئين السوريين في تركيا بين التجنيس والتوطين

دراسة لبرنامج تدريبي مهني مقترح للتمكين

االقتصادي لالجئات السوريات ذوات اإلعاقة

مشكلة الطالؽ لدى الالجئين السوريين ( التعسف في
الطالؽ وضياع حقوؽ المرأة )

10
11
12
13

د .ليندة طرودي
د .أيمن محمد احمد
فريحات

أ.د .خليل عودة
د .حكيم غريب
د .نبيل دريس

14

د.أحمد نايل الغرير

15

د.محمد غازي رشيد

16
17
18
19
20
21
22
23

د .سهاـ علي أحمد
القبندي

د .وساـ الدين العكلة
د .فاطمة عبدالرحيم

جامعة الجزائر3
جامعة البلقاء
التطبيقية -
األردف

الجزائر
األردف

جامعة النجاح

فلسطين

جامعة البليدة2

الجزائر

جامعة أـ القرى

 مكة المكرمةجامعة ارتقلو –
ماردين

جامعة الكويت
جامعة ارتقلو –
ماردين

السعودية

سورية

أ .انس جاموس
د .موفق بن عبداهلل

رابطة العالم

الوحيشي

د.سعيد الحسين
عبدولػ ػػي

أ .آماؿ خػالي

سورية

جامعة الزاوية

ليبيا

جامعة قرطاج

تونس

جامعة خميس

مليانة  -الجزائر

والواعظات في محافظتي عجلوف وجرش

المهاجر السوري في رواية عائد إلى حلب لعبد اهلل

مكسور

اإلعالـ األوروبي وأزمة الالجئين السوريين :الواقع

والرىانات.

فاعلية برامح الدعم النفسي لالجئين السوريين

الكويت

جامعة الجناف

د .علي مصباح محمد

لدى الالجئوف السوريوف من وجهة نظر أئمة المساجد

الالجئوف السوريوف بين الواقع والمأموؿ

لبناف

العوض

أثر المسجد في تحقيق األمن االجتماعي والنفسي

سورية

جامعة مؤتة

اإلسالمي

االندماج السوسيو-ثقافي)

الواقع التعليمي للالجئين السوريين -تركيا نموذجاً

األردف

النوايسو

مستقبل األطفاؿ السوريين الالجئين في تركيا(مأزؽ

الجزائر

الحمػػاية الػػدولية لالجئين زمػػن النزاعات المسػلحة

وآليات تفعيلها " (دراسة تطبيقية على واقع الالجئين
السوريين في تركيا).

فاعلية برنامج ارشادي في رفع مستوى الثقة بالنفس

عند السوريات القاصرات المتزوجات في األردف.
الدمج وأثر تعليم اللغة التركية للطالب السوريين

.وتأثير ذلك في طمس اللغة والثقافة العربية ألجياؿ.
عوائق التكيف واالندماج االجتماعي لالجئين
السوريين في تركيا وسبل تذليلها.

دور منظمة األمم المتحدة في حماية الالجئين
السوريين.

التدخل االجتماعي في الوسط المفتوح لصالح

الالجئين السوريين :من التشخيص إلى رسم الخطة.

الالجئوف السوريوف وإشكالية االنخراط في سوؽ

العمل :دراسة مقارنة لفرص الالجئ السوري في كل

من األردف تركيا وألمانيا.

24
25

د .عبد العزيز محمد
الخلف

د .إبراىيم بعزيز
أ.د.عبدالرحمن حسين

26

د.تيسير الزامل

د.المهندس صالح
مصطفى

27
28
29

جامعة غازي

تركيا

جامعة الجزائر3

الجزائر

عنتاب

جامعة اسطنبوؿ
جامعة حلب
جامعة حراف

د .ىشاـ علي طة

جامعة عجلوف

أ .نريماف نحاؿ

جامعة الجزائر3

د .الهادي بن عمػػار

جامعة قفصة –

شطناوي

غيلوفي

الوطنية

تونس

(سوري)

تركيا

(سورية)
األردف
الجزائر
تونس

كلية العلوـ
30

د.عائشة الزبيدي

31

د.محمد عزت فاضل

32

د .منير طبي

السياسية

والعالقات

الجزائر

الدولية

33

34
35
36

د .ىاشم محمود
مسلم الزيود

د .فالؽ شبرة صالح
أ.نورة معمر سعد

ابراىيم الشويشين

د .أنس الجاعد

جامعة الموصل
جامعة العربي
التبسي

العراؽ
الجزائر
اإلمارات

الجامعة األردنية

العربية

المتحدة
(دبي)

جامعة مستغانم

الجزائر

جامعة طرابلس

ليبيا

جامعة غازي

تركيا

عثماف باشا

(سوري)

التعليم العالي للمهجرين السوريين في تركيا غازي

عنتاب نموذجاً -دراسة مسحية ميدانية.

دور منصات ومواقع التواصل االجتماعي في نقل واقع
الالجئين السوريين.

الثورة واالبداع -التفوؽ غلب القهر
دور الالجئين السوريين في التنمية االقتصادية في
االردف.

التوظيف الديني لعملية انتقاء الالجئين السوريين في

ألمانيا.

الالجئات السوريات والصمود والتغلب على محنة

التهجير.

المرأة السورية الالجئة بين تفكك البنية القيمية وأزمة

إنتاج واقع إجتماعي جديد.

نظاـ الحكم المناسب الستقرار المجتمع السوري
معالجة الكاريكاتير الصحفي ألزمة الالجئين السوريين

– دراسة وصفية تحليلية لعينة من الصحف العربية.

التحديات التعليمية التي تواجو الالجئين السوريين في

األردف.

والمنصات التفاعلية في خدمة
فعالية األدوات الرقمية
ّ

قضايا الالجئين السوريين.

دور األمم المتحدة في متابعة أوضاع الالجئوف
السوريوف في تركيا

العقبات والمشاكل التي يواجهها األكاديميوف

السوريوف المدرسوف في الجامعات التركية الحكومية.

37

د .باكير محمد علي
أ.د .مانع جماؿ عبد

38

الناصر

39

د .نبيل العبيدي

40
41
42
43

أ.خميلي صحرة

أ.د.عبدالعاطي أحمد
موسي قداؿ

جامعة باجي

مختار -عنابة
جامعة األنبار
جامعة القراف

الكريم وتأصيل
العلوـ

الجزائر
العراؽ
السوداف

أ .شالؿ عواد سليم

جامعة كركوؾ

أ .فضيلة حاج محمد

جامعة معسكر

الجزائر

جامعة دمشق

سورية

العبيدي

أ .محمد مصطفى
العبداهلل

44

د .سعيد شواىنة

45

د.أيوب دىػقػاني

46

جامعة الزىراء

سورية

د .ماىر فيصل صالح
الدليمي

47

د .محمد نور حمداف

48

د .نعيمة رحماني

49

د .نصيرة بكوش

50

عساني
د .ىشاـ أحمد َّ

العراؽ

جامعة النجاح
الوطنية

جامعة صقاريا
تركيا

العراؽ

فلسطين
تركيا

جامعة األنبار

العراؽ

جامعة الزىراء

سورية

جامعة ابي بكر
بلقايد تلمساف

جامعة ابي بكر
بلقايد تلمساف
كلية أصوؿ
الدين

الجزائر
الجزائر
السوداف

51

د .شريفة كالع

جامعة الجزائر3

الجزائر

52

أ .وساـ عبد محمد

جامعة تكريت

العراؽ

الالجئوف السوريوف والتعليم الجامعي.
الوضع القانوني لألطفاؿ الالجئين السوريين في بلد
اللجوء

الوسائل القانونية في القضاء الجنائي الدولي لحماية

الالجئين-الالجئ السوري نموذجاً-
القيم االجتماعية والثقافية المشتركة ودورىا في تحقيق
التعايش اإليجابي بين السودانيين والالجئين السوريين

في السوداف (دراسة وصفية تحليلية)

آليات تفعيل المعاىدات المتعلقة بحقوؽ األطفاؿ
الالجئين السوريين

السياسة اإلعالمية الخارجية للجزائر ودورىا في حياة
الالجئين السوريين

واقع وآفاؽ تنمية سبل العيش لالجئين السوريين في
تركيا :دراسة تحليلية

صورة الالجئين السوريين في فن الكاريكاتير
المفوضية العليا لشؤوف الالجئين وأوضاع الالجئيين
السوريين في الجزائر ،الواقع والتحديات

المسؤولية اإلدارية واألمنية للمنظمات الدولية داخل

مخيمات الالجئين

زواج الالجئة السورية وطالقها
من االغتراب الثقافي للذات الالجئة الى االنتشار
الثقافي -الالجئوف السوريوف أنموذجاً.
الالجئة السورية الحاملة والناقلة للقيم ..الشرؼ

نموذجاً.

دمج الطالب السوريين في المدارس الحكومية التركية
المقاربة الجزائرية في التعامل مع الالجئين السوريين:
بين الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
المعونة القضائية والتعويض المدني لالجئ السوري

53
54

55
56
57
58
59
60

61

62
63
64
65

د .نوزاد أحمد ياسين
الشواني

أ.د.فكري لطيف
متولي

أ .نهى عبدالحميد

عبدالعزيز

د .سامية صديقي
د .عماد حمدي
إبراىيم

د .يوسف موسى
مقدادي

د .جبر خضير البيتاوي
أ.د .عبدالحفيظ
أوسوكين

د .عبد المهيمن
الديرشوي

د .صداـ فيصل كوكز
المحمدي

د .ماجد عبد العزيز
الخواجا

أ.محمود الراوي
د .محمد األمين بلو
األمين الحاج

جامعة كركوؾ
العراؽ

جامعة مصر
للعلوـ

والتكنولوجيا
مدير المؤسسة
العربية للتربية

والعلوـ واآلداب

العراؽ
مصر

مصر

جامعة الجزائر

الجزائر

جامعة سوىاج

مصر

جامعة آؿ البيت

األردف

جامعة النجاح
الوطنية

فلسطين

العنف ضد الطفل السوري الالجئ في القانوف الجنائي

الوطني والدولي (دراسة تحليلة مقارنة )

األمن النفسي وأثره توافق الالجئين السوريين في

المجتمعات الجديدة

رضا الزوجة السورية عن حياتها خارج وطنها وعالقتو
بالسلوؾ التوافقي ألبنائهن

اللجوء اإلنساني وسبل معالجتو -اللجوء السوري

نموذجاً
الوق ػػف وأثره في مواجهة األزم ػ ػػات أزمة الالجئين
أنموذجا)
السوريين (
ً

عوامل الخطورة المرتبطة باضطراب ضغوط ما بعد
الصدمة لدى أطفاؿ الالجئين السوريين في مخيم

الزعتري

دور اإلعالـ الفلسطيني في تبني قضايا الالجئين
السوريين والفلسطينيين

الوسائل التي تمتلكها منظمتي اليونيسيف والمحافظة

جامعة وىراف 2

الجزائر

السامية لالّجئين على المستوى المؤسساتي لالستجابة

جامعة الزىراء

تركيا

السوري في تركيا من وجهة نظر الطلبة (جامعة الزىراء

جامعة الفلوجة

العراؽ

االنساني ومتطلبات حقوؽ االنساف "دراسة تقييمية

الجامعة األردنية

األردف

جامعة األنبار

العراؽ

جامعة الجزيرة

السوداف

المهجرين والالّجئين
لحاجيات ىذه الفئة من
ّ
الكفايات المهنية الضرورية لعضو الهيئة التدريسية

نموذجاً).
الحماية القانونية لالجئين السوريين بين قواعد اللجوء
للتجربة التركية واأللمانية"

اإلعالـ العربي وىالمية الطرح ،الالجئوف السوريوف

أنموذجاً
تعليم السوريين في تركيا  ..مشاكل وحلوؿ

القيم الحضارية وأثرىا في التكيف االجتماعي

وتطبيقاتها على الحالة السورية

66

67

د .عماد كنعاف
أ.د.وداد غزالني
أ.خيرة لكمين

68

د .ظاىر النويراف

69

د .عبدالنور بوصابة

جامعة كيليس
عميدة كلية

تركيا

(سوري)

الحقوؽ والعلوـ

الجزائر

جامعة البلقاء

األردف

السياسية قالمة

جامعة مولود

معمري  -تيزي
وزو

الجزائر

د .حمزة عبدالكريم

70

سليماف الربابعة

القاضية أسماء محمد

جامعة اليرموؾ

األردف

أحمد ربابعة
71

د .عبداهلل عبدالعزيز
ابكر

جامعة الدلنج
جامعة سيدي

محمد بن عبد

السوداف

72

د .كريمة نور عيساوي

73

أ .إيماف العباسي

العليا للعلوـ

74

د.عبد اهلل بن زىية

جامعة الجزائر2

الجزائر

75

أ.د صالح زياني

جامعة باتنة 1

الجزائر

76

أ.سنية حمدي

جامعة صفاقس

تونس

77

أ .ياسين مخليصي

جامعة الحسن

المغرب

اهلل

المدرسة الوطنية
السياسية

المغرب

الجزائر

الذ َك ِاء الع ِ
توظيف منظومة َّ
اط ِفي في المنظور اإلسالمي
َ

بُغيَةَ تنمية مهارات التكيف النفسي مع مخرجات
الحرب في سورية (أزمة اللجوء نموذجاً)

كيف تدعم األمم المتحدة حماية حقوؽ الالجئين
السوريين في ظل المعيقات المثبطة؟

ظاىرة عمالة أطفاؿ الالجئين السوريين في المملكة
األردنية الهاشمية

دور الصورة الكاريكاتيرية في معالجة قضية الالجئين
السوريين "دراسة تحليلية سيميولوجية لعينة من

كاريكاتيرات الجرائد العربية".

تقييم واقع مدارس الالجئين السوريين وسبل تطويرىا

من وجهة نظر الطلبة الالجئين وأولياء أمورىم في

األردف.

أزمة الالجئين السوريين بين الواقع والمأموؿ
دور مؤسسات المجتمع المدني في اندماج الالجئين
السوريين بسويسرا (منظمة آرارات أنموذجاً)

الرعاية الصحية للالجئين السوريين بلبناف :الواقع

واآلفاؽ

األزمة السورية واإلعالـ الغربي ،انتقاء المعلومة وخيانة
التصوير.

الالجئوف السوريوف في المنطقة المغاربية بين عزوؼ
السلطات الحاكمة وعجز المجتمع المدني عن
المرافعة

الجئوف مبدعوف :سوريو تركيا واإلبداع في الوطن
الجديد

الهجرة واللجوء السوري بالمغرب من بلد للعبور إلى

بلد استقباؿ واقع الحاؿ والرىانات المطروحة

الثاني الدار
البيضاء

78

أ.د .زكريا ظالـ

79

د .صالح مصطفى

80

د.راجي يوسف محمود
البياتي

81

د.سوسن بالحاج قاسم

82

أ .عامر محمد برادعي

83

أ .فدوى ابراىيم عبّاد

84

د .حسن خطاؼ

85

86

87
88
89

د  .أسماء جابر علي
مهراف

د .بساـ عبدالرحمن
يوسف

مؤسسة تعليم
بال حدود
(مداد)

تأثير وسائل التواصل االجتماعي على حياة الالجئين

جامعة الزىراء
جامعة كركوؾ

العراؽ

جامعة قرطاج

تونس

و دور المجتمع المدني في اإلحاطة بهم :دراسة

سورية

تعليم الالجئين السوريين بين الواقع والمأموؿ

جامعة يلدرـ
بيزت أنقرة

جامعة حلواف

مصر

جامعة آرتقلو

تركيا

جامعة أسيوط

مصر

جامعة الموصل

العراؽ

ماردين

(سوري)

السوريين في تركيا (غازي عينتاب وىاتاي نموذجاً).
دور المنظمات الدولية في الحد من اللجوء (جامعة

الدوؿ العربية نموذجاً في مساعدة الالجئين السورين)

سبل االندماج االجتماعي لالجئين السوريين في تونس
كيفيّة سوسيولوجية

المرأة السورية والصدمة في ظل االحتالؿ والحروب

"نهج من فاقدة لفاقدة من منظور الدعم الشمولي".
هجرين السوريين "مشاكلو
للم َّ
التَّعلُّم والتَّعليم العالي ُ

وحلولو" برنامج جامعة طرابلس اللبنانية وال ُكليات

المفتتحة باللغة العربية في جامعة ماردين الحكومية

نموذجاً
تحديات التكيف االجتماعي لالجئين السوريين في
المجتمع المصري وسبل مواجهتها

تشخيص المعوقات المهنية وتأثيرىا في عمل الموارد
البشرية المغتربة -دراسة لطبيعة ومستوى المعوقات
المهنية لعمل الالجئين السوريين في غازي عنتاب-

تركيا

د .أحمد شيخ حسين
د .والء محمود

جامعة أكاديمية

أ .أحمد عادؿ إبراىيم

والحلوؿ

تركيا

جامعة كيليس

د .دعاء شديد

سورية

تعليم الطالب السوريين في دوؿ اللجوء .المعوقات

الفنوف

كلية الكتاب

تركيا

(سوري)
مصر
العراؽ

عمالة األطفاؿ الالجئين السوريين ( تركيا نموذحاً )
الثقافة السورية ومدى التعايش داخل المجتمعات:

الالجئوف السوريوف بالمجتمع المصرى نموذجاً
مشكالت الالجئين السوريين والطرؽ القانونية

لمعالجتها.

الجامعة-
كركوؾ

90

د .أركاف حميد جديع

جامعة األنبار

العراؽ

91

د.نرجس أسعد كدرو

جامعة حلب

سورية

أ .فريد برؽ

جامعة فرحات

92

أ.سميحة برؽ

93

د.رغد نصيف جاسم

حشاد

جامعة بغداد
مركز ىلمهولتز

تونس
العراؽ

94

د .نضاؿ سعيد

للبحوث البيئية

ألمانيا

95

د .عبد اهلل لبابيدي

جامعة الزىراء

سورية

د .عالء الدين

جامعة السلطاف

96
97

98

99

إسماعيل

UFZ

أزلن شاه

د .عبدالجبار الزيدي

رئيس جامعة

حسين

كلية الهندسة

أ.د .عبدالرحمن

أ.زهرة نوال بوشعور

أ.عبد اإللو بن اشنهو

أ.أماني السنوار

 100د .زىية يسعد
 101أ.ـ.د.ازىار عبداهلل

العثمانية ،وعميد

ماليزيا
سورية

مذيعة بإالذاعة
الجهورية

الجزائرية –

الجزائر

تلمساف

معهد االتحاد

األوروبي (جامعة
مرمرة/اسطنبوؿ)
جامعة قاصدي
مرباح

جامعة النهرين

تركيا
الجزائر
العراؽ

التدابير الحمائية الدولية لألطفاؿ من االستغالؿ

الجنسي (حالة الالجئين السوريين)

موقف المرأة السورية من تداعيات الحرب وأثره على

أوضاعها االجتماعية.

دور ىيئة األممية في حماية حقوؽ الالجئ السوري.
التنشئة االجتماعية ألطفاؿ المهاجرين السوريين في

تركيا.

األطر المستقبلية لالكاديمي السوري المهجر قسرياً
التغطية التلفزيونية للفضائيات السورية لقضايا الالجئين

في تركيا من وجهة نظر الطلبة السوريين (دراسة
مسحية)

الجمعيات التي تعنى بالالجئين السوريين في ماليزيا -

الواقع والتحديات والمأموؿ.

واقع الهجرة والتكيف بالمجتمعات بين الماضي
والحاضر  -ىجرة المسلمين وتهجير السوريين.

دور الهالؿ األحمر الجزائري اتجاه الالجئين
السوريين.

أزمة اللجوء السوري بين معادلة األمن الوطني واألمن

اإلنساني

التسويق اإلعالمي لصورة الالجئين السوريين عبر
القنوات الفضائية العربية " دراسة تحليلية "

ثنائية العنف واللجوء وأثرىا على المرأة السورية.

حسن

أ.مريفاف مصطفى رشيد

وجامعة كركوؾ

أ.د .بيرؾ فارس حسين

102

الجبوري

أ.د .ساجدة عبدالكريم

جامعة تكريت

العراؽ

خلف التميمي

 103د .ميس أبو زيادة

جامعة

االستقالؿ
جامعة االمة

 104د.جماؿ بكر حسن

للعلوـ

والتكنولوجيا –
اسطنبوؿ

د .مها عبد المجيد

 105جواد العاني

أ.أسعد العطار

106

د .حيدر زاير عبوسي
العامري

 107د .خالد بكرو

جامعة مسقط

فلسطين
تركيا

(سوري)
سلطنة
عماف

جامعة الكوفة

العراؽ

الجامعة العالمية

تركيا

للتجديد

(سوري)

جامعة األمير
108

د.رحيمة بن حمو
أ.لمياء ىمامي

عبد القادر
للعلوـ

اإلسالمية-

الجزائر

طالؽ الالجئات العراقيات والسوريات (األسباب

والمعالجة).

غربة األنا وصدمة المكاف في رواية " مترو حلب "
للروائية مها حسن.

حقوؽ الالجئة السورية – تركيا أنموذجاً

الضغوط النفسية التي يواجو المسنين الالجئين

السوريين.

المواقف االقليمية والدولية من األزمة السوربة

وانعكاساتها على حقوؽ االنساف للالجئين السوريين.
أىمية التعليم االلكتروني عن بُعد في المراحل دوف
الملحة لو للطلبة السوريين.
الجامعية والحاجة
ّ

حماية الالجئات السوريات من العنف -من منظور

شرعي وقانوني –

قسنطينة

109

د .محمد رشيد حسن
محمد رشيد الجاؼ

 110د .عائشة محمد عجوة
 111أ .رشيد اللحياني

جامعة

السليمانية
جامعة السلطاف
قابوس

جامعة القاضي
عياض

السبل القانونية الجنائية لحماية المرأة السورية

العراؽ

الالجئة ،دراسة في مظاىر االستعباد واالضطهاد ذات

سلطنة

الحاجات النفسية للسوريات الالجئات وتطورىا مع

المغرب

الالجئوف السوريوف :الواقع ،التحديات ،اآلفاؽ

عماف

الطابع الجنسي وسبل مواجهاتها.

مرور الوقت :تحليل بعدي

د.محسن عبدالقادر

112

صالح محمد

أ .سنبل عبدالجبار

جامعة كركوؾ

العراؽ

العنف ضد المرأة (الالجئات السوريات انموذجاً)

أحمد

أ.د .احمد خلف

 113حسين الدخيل

د .فواز خلف ظاىر

 114د .ىيفاء الدالبيح
 115د .سامية خواثرة
 116أ .محمد السليماف

جامعة تكريت
جامعة اؿ البيت
-المفرؽ

جامعة بومرداس
الباحث

العراؽ
األردف
الجزائر

األخصائي

سورية

 117د .مثنى العبيدي

جامعة تكريت

العراؽ

 118د .حاتم غائب سعيد

جامعة الفلوجة

العراؽ

 119أ .ساجدة الحاج

النفسي

معهد الدوحة

للدراسات العليا

قطر

أ.ـ.د .ناظر احمد
120

منديل

د .محمد صبحي

جامعة تكريت

العراؽ

خلف

121

د.عكاب احمد محمد
د.شيماء فارس محمد

 122د .سمير العبد اهلل
 123د .سمير منصور

أ .عبدالرزاؽ محمد

124

أ .أبوبكر محمد
امحمد أبوسوير

جامعة الفلوجة
جامعة تكريت

جامعة سلجوؽ
جامعة تورنتو
الدولية

جامعة مصراتة

الضبط اإلداري االقتصادي في مخيمات الالجئين
السوريين وأثره في حقوؽ اإلنساف

األوضاع التعليمية لطلبة اللجوء السوري في األردف
من ( ) 2016 – 2012

حق الالجئ السوري في التمتع بجنسية دولة اللجوء.
الصحة النفسية بين الواقع والمأموؿ في الداخل

السوري  -دراسة استشرافية باستخداـ طريقة دلفي

لرصد االعراض السلوكية التي تظهر على األطفاؿ.

سياسة تركيا إزاء ملف الالجئين السوريين ..الطبيعة
والتفاعالت.

اللجوء السوري وانعكاسو على االقتصاد المضيف
السياسة التعليمية تجاه الالجئين السوريين :دراسة

حالة /األردف

الحماية الدولية لالجئين اثناء النزاعات المسلحة
الداخلية  /الحالة السورية نموذجاً

العراؽ

حقوؽ الالجئ السوري

تركيا

أوضاع الطالب السوريين في الجامعات التركية

(سوري)
كندا
ليبيا

(الواقع -المشاكل واقتراح الحلوؿ)

تأىيل الطالب السوريين للدمج في المدارس التركية-

المشاكل والحلوؿ -دراسة ميدانية -استنبوؿ إنموذجاً
االعتداء على حرمة السوري الالجئ

 125د .نايف أحمد ضاحي

 126د .محمد ليبا
127
128

أ .سليماف إبراىيم
اشتيوي

د .إرواء فخري عبد
اللطيف

 129أ .سهاـ الدريسي
أ.د .عبدالرحمن

 130حسين

أ .ياسر عليوي

 131أ .أيمن دياب خميس
 132أ.محمد اجغيف
د .اسراء عالء الدين

 133نوري

د.نصر محمد علي

134
135

د.ايناس محمد
عليمات

د .مريم خضر عبد
العظيم بابكر

أ .عطااهلل عطية

 136اسكندر

د .علي شهاب أحمد

 137أ .عمر مصطفى شايب

جامعة تكريت
العراؽ

الجامعة

العراؽ

اإلسالمية

تايلند

جامعة مصراتة

ليبيا

جامعة بغداد

العراؽ

جامعة منوبة

تونس

العالمية

جامعة إسطنبوؿ
جامعة حمد بن
خليفة

جامعة كيليس
جامعة النهرين
الجامعة

الهاشمية
جامعة الجزيرة
كلية القلم

الجامعة-كركوؾ
جامعة حلب

تركيا

(سوري)
قطر
تركيا

(سوري)
العراؽ

األردف
السوداف

الحقوؽ وااللتزامات التي يقررىا حق اللجوء

(الالجئوف السوريوف أنموذجاً) دراسة في إطار القانوف

الدولي.

الوضع القانوني لالجئين السوريين في ماليزيا
دعوة اإلسالـ إلى التكيف االجتماعي (الالجئين
السوريين نموذجاً)

الوضع القانوني لالجئين السوريين في األردف
التمثالت السياسية و اإلعالمية لظاىرة اللجوء :أزمة

اللجوء السوري في الخطاب الغربي والعربي.

أساليب التعليم المتبعة في فنلندا ونظرة جديدة لتعليم
الالجئين السوريين

الدعم النفسي للتعليم في حالة الطوارئ (الالجئ

السوري نموذجاً)
المنظمات الدولية غير الحكومية ودورىا في حياة
الالجئ السوري

دور األمم المتحدة في حماية حقوؽ الالجئين
السوريين :الطفل والمرأة نموذجاً

مستوى آثار األزمة السورية على التوافق النفسي

واالجتماعي والمستوى التحصيلي والحالة السلوكية
على األطفاؿ السوريين الالجئين.

التطرؼ العقدي وآثاره في تفكك القيم األخالقية

االجتماعية اإلسالمية...حرب سوريا نموذجاً

العراؽ

آليات الحماية الدولية لالجئين السوريين

سورية

الالجئة السورية بين الموت والمأموؿ

138

د.رشا يحيى عبيس

ىاني

أ.د .علي ىادي

139

حميدي الشكراوي

141

أ.موسى ألياس عباس

د .فاطمة عمر العاقب

جامعة الزعيم

أ .نشتيماف حسن

جامعة صالح

علي

عبداهلل

 142د .مليكة رمضاوي
 143أ .سناء العجمي
د .ازاىر حسن
144

عبدالرحمن

د .محمد عبدالحميد
محمد أحمد

145
146
147
148
149

جامعة بابل

جامعة الكوفة

البياتي
140

جامعة الكوفة

د.محمد األمين بن
عودة

د.قحطاف حسين طاىر
د.نصرمحمد علي
د.رشيد شيخو
أ .وائل أحمد

د.خالدة محمد سالم

بابكر

د .ياسر علي محمد
علي

 150أ.أحمد يوسف دبش

األزىري

الدين – أربيل
جامعة تونس
المنار

جامعة اللبنانية
جامعة إفريقيا
العالمية

المركز الجامعي
بتمنراست

جامعة بابل

جامعة النهرين

العراؽ

العراؽ

الدولي

الوضع القانوني لالجئين السوريين دراسة تحليلية

العراؽ

عمالة أطفاؿ الالجئين واالتفاقيات الدولية

تونس

جيل بال تعليم (الالجئين السوريين أنموذجاً)

لبناف

السوداف

الجزائر
العراؽ

جامعة القاىرة

مصر

جامعة

تركيا

التطبيقية

الحقوؽ األساسية للنازحين السوريين في القانوف

السوداف

جامعة أرتقلو

جامعة البلقاء

التكيف االجتماعي وسبل تذليلها

مقارنة بين دولتي السوداف وتركيا وأثره في استقرار

سورية

يوزنجوييل

الواقع الديني وأثره في التكيف االجتماعي  -عوائق

(سوري)
األردف

الالجئين

زواج الالجئة السورية المشكالت والحلوؿ -لبناف
نموذجاً

األوضاع االقتصادية واالجتماعية للسوريين الالجئىن
في جمهورية السوداف

اإلعالـ األروبي ومسألة إدماج الالجئين السوريين:

دراسة في التجربة األلمانية

دور االمم المتحدة في دعم الالجئين السوريين
(دراسة تقويمية).

التمكين االقتصادي واالجتماعي للشباب السوري في

دوؿ اللجوء

حقوؽ المرأة الالجئة :دراسة حالة الالجئة السورية
ما يجب تقديمو ألطفاؿ الالجئين السوريين
عوامل الحرماف المدرسي لألطفاؿ من وجهة نظر
الالجئين السوريين

 151أ .سيد ضياءالحسنين
152
153

أ .فتحية فاروؽ عمر

حكيم

أ.د .كيبش عبد الكريم

أ .أسماء شوفي

د .ىياـ موسى التاج

 154د .عالء أحمد
حراحشة

155

أ .مناؿ القيسي

أ .غدير عزـ

 156أ .ىاوري كماؿ محمد

157

د .مراد كموش

د .حناف شعباف

د .محمد شطب

 158عيداف

د .مثنى فائق مرعي

 159أ .دارين حمحوـ
 160د .صباح سامي داود

161

أ.سعيدة زاوط
أ.رزيقة لقصير

الجامعة الوطنية

للغات الحديثة.

باكستاف

جامعة بحري

السوداف

إسالـ أباد

جامعة

قسنطينة3
جامعة عماف
العربية

جامعة القدس
المفتوحة

كلية الكتاب
الجامعة

جامعة الجزائر3

الجزائر

األردف

فلسطين

العراؽ

الجزائر

جامعة تكريت
جامعة ظفار-

سلطنة

جامعة بغداد

العراؽ

عماف

جامعة األمير
عبد القادر
جامعة

قسنطينة3

الالجئين السوريين والمواطنين  -دراسة تحليلية.

جدلية االستقرار والعبور :الالجئوف السوريوف في
السوداف

الشراكة بين الحكومة التركية والهالؿ األحمر التركي
لحماية حقوؽ الالجئة السورية -دراسة من منظور

النوع االجتماعي

معوقات التحاؽ األطفاؿ السوريين المعوقين بالمدارس
األردنية وسبل مواجهتها من وجهة نظر الالجئين

السوريين ومدراء المدارس في ضوء بعض المتغيرات
فاعلية الخدمات المقدمة لالجئات السوريات من قبل

العراؽ

صاللة

وسائل اإلعالـ ودورىا فى التقارب الثقافي بين

الجزائر

العنف المبني على النوع
الحكومة األلمانية للحد من ُ

االجتماعي الموجو لهن من وجهة نظرىن في دولة

ألمانيا " مدينة فرايبورغ أنموذجاً"
دور مفوضية االمم المتحدة لشؤوف الالجئين في

إعادة الالجئين السوريين إلى موطنهم األصلي بعد
الحرب

صورة الالجئين السوريين في اإلعالـ الدولي -دراسة
تحليلية سيميائية لنماذج من األيقونات بقناة الجزيرة

وفرانس 24

سياسة تركيا إزاء ملف الالجئين السوريين :الطبيعة
والتفاعالت

وسائل اإلعالـ العربي بين المهنية والمتاجرة بوضعية
السوريين.
الالجئين ّ

جريمة االستغالؿ الجنسي لالجئات -دراسة في إطار
القانوف الدولي اإلنساني (سوريا أنموذجاً)

الوضع الصحي لالجئين السوريين في الجزائر

المشاكل والحلوؿ

 162د .كريمة بومعاز
أ.د.عاطف يوسف

 163مقابلة

د .ىياـ موسى التاج

جامعة القرويين
جامعة عماف
العربية

المغرب
األردف

منظمة صحفيوف
 164أ.حازـ تماـ

من أجل حقوؽ
اإلنساف -

كندا

منظمة دولية
165
166
167

د.نادين مصطفى
الكحيل

د .علي حمزة عباس

أ .وساـ حازـ سلماف

170

د .فكرت عادؿ ترزي
أ .فلة جياليلي

أ .محمود محمد

طيجاف

د .براء منذر كماؿ

 171عبداللطيف

د .شريف عمر

172
173

كلية االسراء
الجامعة

أ .عالء الدين حسو مدير راديو فجر

 168د .محمد صديق

169

الجامعة اللبنانية

د نصر محمد علي

د قحطاف حسين طاىر
د .يسرية موسى أحمد

جماؿ الدين

جامعة باريس
الغرب

رئيس الجبهة
التركمانية
بالعراؽ

جامعة طرابلس
جامعة تكريت
جامعة النهرين
وجامعة بابل

جامعة كردفاف

لبناف
العراؽ
سورية
فرنسا

الدين ودور مؤسساتو في التكيف االجتماعي لالجئين
السوريين بتركيا

اآلثار االجتماعية واالقتصادية لالجئين السوريين على

األردف من وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني

واقع االعالـ السوري المستقل وأثره على الالجئين
السوريين

التعليم سالح السالـ( -الالجئوف السوريوف في لبناف

نموذجاً)
األبعاد القانونية للتخلي عن الجنسية السورية

واكتساب الجنسية التركية

دور اإلعالـ المسموع وأثره في واقع الالجئين

السوريين راديو فجر نموذجاً
مساىمة اإلتحاد األوربي في حل أزمة الالجئين
السوريين الواقع والمأموؿ

دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تحسين
العراؽ

أوضاع الالجئين السورين في تركيا دراسة حالة دور
مؤسسة سيكوا  SEQUAفي توفير المنح

الدراسية للطلبة السوريين بتركيا
سورية
العراؽ

واقع التعليم الديني في المخيمات التركية مخيم تل
أبيض نموذجاً

الحماية المؤقتة لالجئين السوريين بموجب اتفاقية

دبلن وتعديالتها (المشاكل والحلوؿ)

حماية الالجئين السوريين وفقاً للقانوف الدولي

العراؽ

االنساني :دراسة في دور اللجنة الدولية للصليب

السوداف

تعليم الالجئيين السوريين الصعوبات والمشاكل

األحمر

 174د.حميد غويرؽ
175

د .خلود محمد
خميس

 176أ .حناف مراد
 177د.ىالة صالح الحديثي

178

د .عادؿ عبد الرزاؽ
مصطاؼ

 179د .فيروز لمطاعي
180

د .أحمد محمد
المومني

 181د .آمنة سلطاني
182

أ .يلدز سعد الدين

عبد الغني

جامعة الجزائر2

الجزائر

جامعة بغداد

العراؽ

جامعة الحسن

الثاني المحمدية

المغرب

جامعة كركوؾ

العراؽ

جامعة بغداد

العراؽ

جامعة الجزائر3

الجزائر

 -الدار البيضاء

ودور ذلك في ربط وشائج القربى بين اإلخوة
السوريين واألتراؾ

دوراالمم المتحدة في حماية حقوؽ الالجئين
السوريين (دراسة في اآلليات والوسائل)

األمن وإشكالية الهجرة عند النساء السوريات
األطفاؿ الالجئوف السوريوف ..بين تحديات الواقع

وضبابية المستقبل (المشكالت والحلوؿ )

فاعلية الخطاب اإلعالمي العراقي في تناوؿ قضية

جامعة عماف
العربية

جامعة الشهيد
حمو لخضر
الوادي

جامعة بغداد
جامعة عبد

األردف
الجزائر
العراؽ

 183أ.د.اسعيدة العثماني

الملك السعدي

المغرب

 184د .صالح الخدري

جامعة أدياماف

اليمن

 185د .ىيا علي المصالحة

قدسية اللغة العربية في نظر المسلمين غير العرب

_طنجة

جامعة الزيتونة
االردنية

األردف

الالجئين السوريين (دراسة تحليلية ألخبار الالجئين

في نشرات األخبار الرئيسة في القنوات الحكومية

والحزبية والخاصة العراقية أنموذجاً)
المعالجة اإلعالمية لواقع الالجئين السوريين عبر
الفضائيات العربية اإلخبارية (الجزيرة نموذجاً).

حقوؽ المرأة السورية الالجئة في األردف
دور المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف في تكريس
الحق في الحياة العائلية لالجئين السوريين .

التحديات التي تواجو الالجئين السوريين في التعايش

مع المجتمع التركي

حدود تطبيق مبدأ الحماية الدولية لالجئين السوريين.
حياة المسلم في بلد اللجوء بين التزاـ الشرع وفرضية

الواقع.

التكيف االجتماعي للطلبة السورين في الجامعات

االردنية ( دراسة استطالعية ،جامعة الزيتونة األردنية

أنموذجاً)

186
187
188
189

أ.جماؿ شكشك
أ.الرا المحلي

د .أسماء بدري
االبراىيم

د .حسن محمد أحمد
محمد

أ.أنس إحساف شاكر
أ.ثابت حساف ثابت

 190أ.محمد نور النمر
191

أ .مروة محمود يوسف

حسينات

 192أ.محمود أحمد
 193أ.وسيلة بلحاج

194

د .سػػليماف محمد
حسػين

 195أ.عقلة أبو حمدة

 196أ .مهند ىاروف موسى

جامعة إيجو -
إزمير

تركيا

في الطرؽ واألساليب الفعالة لتعليم اللغة العربية
لألطفاؿ السوريين في بلد اللجوء

التجربة األردنية في التعاطي مع األبعاد اإلنسانية

جامعة آؿ البيت

األردف

والنفسية للهجرة غير الشرعية (الالجئين السوريين

جامعة السوداف

السوداف

العنف ضد المرأة السورية الالجئة

جامعة نينوى -

أنموذجاً)

دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية

العراؽ

اإلقتصادية -دراسة حالة على الالجئين السوريين في

جامعة أدياماف

سورية

التكيف االجتماعي بين الالجئين السوريين واألتراؾ

جامعة مؤتة

األردف

الموصل

جمعية النهضة
العلمية

جامعة أبو بكر
بلقايد تلمساف
جامعة العلوـ
اإلبداعية

جمعية النهضة

العلمية (مجلس
اإلدارة)

معهد الدوحة

للدراسات العليا

سورية
الجزائر
اإلمارات
(دبي)
سورية

قطر

تركيا

األمن النفسي وعالقتو بالتكيف االجتماعي لدى
الالجئات السوريات في األردف

التسرب المدرسي لألطفاؿ الالجئين السوريين:

األسباب والحلوؿ

عمالة الالجئين السوريين في الجزائر ما بين تعاطف

الشعبي والتضييق الحكومي  -دراسة ميدانية بمدينة

تلمساف 2017

الالجئوف السوريوف في دوؿ الخليج والتفاعالت منذ

عاـ ( 2011اإلمارات العربية المتحدة نموذجاً) رؤية
شاملة.

منظمات المجتمع المدني ودورىا في حياة الالجئين

السوريين – جمعية النهضة العلمية أنموذجاً.

المعالجات التي قامت بها المنظمات ومؤسسات

المجتمع المدني والمؤسسات األوربية اتجاه الالجئين
السوريين.

