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 الظلمي والتعايؽ الثلافي التىىع:  ول  اململىز 
 (الجصائس) أمين مصسوي. د :  الجلظت زئيع  9:00 – 10:00:  (1) الجلظت

  هابلع فسع املفتىحت اللدض حامعت مديس عىاد ذياب يىطف. د.أ  -والظياطت الديً بين ما التظامح–  

 (فلظطين)

 طامساء حامعت/  التربيت كليت ،ػاكس صاحب حيدز د. م  -الظلمي والتعايؽ الثلافي التىىع في الاطالم أثس 

 (العساق)

 حامعت في مظاعد أطتاذ ،مساشيم ميظىن . د  -الثلافي والتىىع إلاطالميت الحضازة بين اليظلي التضايف 

 ( زدن) حسغ

 ( الجصائس) دباغين، ملين مملمد حامعت عـطىط، آمــىت  طتاذة  -آلاخـــس و  هـا حـــدليت

 (العساق) كسيم يىطف واكدة. د: الجلظت زئيع  10:00 – 11:00: (2) الجلظت

   حظً عثمان. د  -العسبي الىطً في والظياطيت الفكسيت التملدياث.. الظلمي والتعايؽ الثلافي التىىع 

 (الظىدان) الخسطىم ـ بالخازج الظىداهيين ػشىن  جىظيم حهاش عثمان،

 ملين مملمد حامعت ذيب فتيملت أطتاذة آلاخس أو املتمسكصة والراث  ها بين  الثلافي الحىاز مفهىم في 

 الجصائس 2 ططيف دباغين

 َبلّيت  وظاب اختالف
َ
لافيّ  التىّىع إذكاء إلى طبيال الل

ّ
 والعلىم آلاداب كلّيت خىالديت، أطماء. أ   -وإثسائه الث

ادة، إلاوظاهّيت
ّ
  (جىوع.)الليروان بسك

 (الظىدان) عبدالىهاب جلىو . د: الجلظت زئيع  11:00 – 12:00: (3) الجلظت

  (الجصائس)  وهسان حامعت حيفسو  أمال وظيمت. أ  -العسبيت الؼعىب هىيت على وأثسها الثلافيت العىملت 

 (لبىان) العلمي البملث حيل مسكص ،الصيً طميح اميمت. أ  –حضازو  صدام أم إوظاوي إثساء الثلافي التىىع 

 حامعت لىهيع فازض  طتاذ  -"هملً" وال "هم" ال بين واملىاطىت الاطتلساز على وأثسها الهىيت طياطاث 

 (الجصائس) الؼلف  –بىعلي بً حظيبت
 Les bonnes pratiques favorisant une coexistence pacifique et durable, M. Belmokhtar 

Azeddine, Ecole Préparatoire en Sciences et Techniques-Université de Tlemcen. Algérie. 

 الثلافي التىىع وصىن  احترام على التربيت: الثاوي اململىز 
 (العساق) الظفيرو  علي حظين أحمد.د:  الجلظت زئيع  14:00 – 15:00: (4) الجلظت

   امللكت كليت ، عليماث عليان مملمد إيىاض. د   -الثلافي التىىع جفعيل في الاحتماعيت التيؼشت مؤطظاث دوز 

 (أالزدن) الهاػميت الجامعت/ للطفىلت زاهيا

  د.م.أ زاهي، خيرهللا مجيد د.م.أ  -التالمير لدي الفكسو  التطسف مىاحهت في الاطالميت التربيت مىهج دوز 

  العساق  -التربيت كليت  –واطط حامعت ، نهيرزاهي صالح

  (الجصائس) العلمي البملث حيل مسكص ،بلبكاو حمال. أ  -أثس ما بعد الحداثت في التربيت 

 عايؽ إلى طبيال ـ الثلافّيت التربيت
ّ
 الجصائس جلمظان حامعت ـ الّديً شيً ممتازو . د.أ الت

( فلظطين) عىاد ذياب يىطف. د.أ:الجلظت زئيع   15:00 – 16:00: (5) الجلظت

   مىاكؼت وحىاز
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: املظتدامت والتىميت الثلافي التىىع :  الثالث اململىز 
 (جىوع) خىالديت أطماء. أ : الجلظت زئيع  9:00 – 10:00:  (6) الجلظت

  هىفظتيد حيرث لىمىذج وفلا املىظماث في الثلافي التىىع Geert Hofsted  العلىم كليت طليماوي، مىيرة. أ 

( الجصائس) عىابت ممتاز باجي –التظيير وعلىم الاكتصاديت

 بً الؼاذلي حامعت طازة، شويتي  طتاذة  -الىاميت للدول  املظتدامت التىميت على  اوعكاطاتهاو العىملت 

( الجصائس) -الطازف   –حديد

   ( زدن) مساشيم ميظىن . د :الجلظت زئيع  10:00 – 11:00: (7) الجلظت

  عىابت حامعت هادف، زاهيت. أ   -العمل بيشت في الفسد عىد الىفس ي الضغط لخلم كعامل الثلافي التىىع 

(  الجصائس)

 حامعت بهجت، عمسووي الاطتاذة  -الثلافي التىىع عىامل مً كعامل الجصائس في اليظىو  الحسفي اليؼاط 

( الجصائس) الجصائس

 La diversité culturelle un atout pour l’entreprenariat et le développement économique, Mme. 
Hammache elkaina CREAD ALGERIE 

 إلابداعيت اللدزاث اشدهاز في الثلافي التىىع دوز : السابع اململىز 
 (لبىان) الصيً اميمت. أ : الجلظت زئيع  11:00 – 12:00: (8) الجلظت

  (العساق) طامساء حامعت كسيم، يىطف واكدة. د   - هدلظيت السطائل في الثلافي التىىع 

 طامساء حامعت ،الظفيرو  علي حظين أحمد.د  -الحديث العساقي الؼعس على وأثسه الثلافي التىىع 

  ( العساق)

 لافّيت الصىاعت
ّ
 أمين. د   -فساهكفىزث مدزطت هظس وحهت مً فلظفيت ملازبت  التىميت آفاق و الث

   الجصائس جلمظان حامعت مصسوي

 ( الجصائس) ،كظىطيىت مىتىزو إلاخىة حامعت فىشو، عمازة. أ  -لإلبداع خالق كمصدز الثلافي التىىع

 (لبىان/  الجصائس) املل طالبي طسوز. د : الجلظت زئيع  14:00 – 15:00: الختاميت الجلظت
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