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 المركز األوروبي للبحوث واالستشارات 

European Contre for Reseach & Consultancy (ECRC)  



 
  Registration التسجيل 00:9 – 0099

00:9– 09:99  

 كلمة االفتتاح
 : د/ عبد المحسن عايض القحطانيالملتقىرئيس 

      Opening Speech 
Symposium Chair: Dr. Abdulmuhsen A. Alqahtani 

 

 Session I  99:22 – 92:22األولى   الجلسة 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 اللسش ي خالد أفىان/ أ - بسيىوي صدكت سىشان/ د املكسمت بمكت الابخدائيت املسحلت طالباث لدي السوحي والركاء املىطلي الخفكير لخىميت لألطفال حعليمي بسهامج فاعليت

 البادي علي/ أ الكريم القرآن في والتثبت التبيه بيه المعلومات تداول

 عمازة طيب فىشيت/ أ العسبي املجخمع في الخداوليت أبعاده و اللغىي  الخعدد

الاسكىدهافيت الدول  في البروحسخاهديت املسيحيت الطىائف عىد إلاسالم صىزة شىين صفيت/ أ   

  Session II  90:22 – 99:22ية   الثانالجلسة 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

فسيدة عكسوث/ د للطلبت اليىمي الاجصاليت السلىكياث و الجامعي الفضاء لخمثالث ميداهيت دزاست  

أوصاز نًاسي/ د -البيضاء بالداز الجىىب ملاطعاث حالت – الحضسي  العجص مفهمىم بىاسطت الترابيت السياست جلييم  

الهسان صالح عىاطف/ أ - بىصلحه دمحم مسيم/ أ الكىيذ دولت في إلابخدائي السابع للصف العسبيت اللغت لكخاب اللسائي الفهم ملهازاث الخلىيميت ألاوشطت جحليل  

 بىدويد زادًت/ أ املعاصسة وججلياتها اليهىدًت في العالم نهاًت هبىءاث
 

 Coffee break                         12:00 -12:30                                             استراحة 
 

 Session III  9:02 – 90:02   الثالثةالجلسة 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 ليلى مىس ى سيدي/ د الجصائسيت ألاسسة في الجيسيت الخيشئت إشكاليت

L'impact de la mondialisation sur l'identité culturelle dans le contexte des sites de réseaux sociaux سكىز  اًمان/ أ  

 اليحيائي دمحم/ أ (جازيخيت دزاست) م 4191-4261 ُعمان في الحكم هظام جطىز 

 الخخسج على امللبلين الجامعت طالب مً عيىت لدي الالعلالهيت وألافكاز الراجيت بالفاعليت وعالكخه املسخلبل كلم

 - بالىادي لخضس حمت الشهيد بجامعت ميداهيت دزاست  - 
 وادة فخحي/ أ

 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

  املخحدة العسبيت إلامازاث دولت" السياسيت -الاجخماعيت البييت على واوعكاساتها السيعيت الدولت جحىالث
 
امليسسي  الهازش دمحم عبدهللا إحسان/ أ "همىذجا  

Traduction technique au Canada : Provenance, expérience, résultats et solution بليلت حفيظت/ أ  

 سميرة مىاد/ أ الاجخماعي املخيال في السوحيت الصعامت الدزاست

 أبىسكساكت ميالد حىان/ أ 6242 إلى 6222 مً الليبيت للسواًت املصاحب الخطاب
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  Session I  92:22 – 1:22األولى   الجلسة 
 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج
 الىلدًت املصطلحاث)  البحثيت أطسوحاتهم صياغت عىد العليا الدزاساث طلبت أمام املترجمت املصطلحاث إشكاليت

 (أهمىذجا
 الدوسسي  ذًاب بدحه/ أ - الحسبي أحمد فاًصة/ د

La fixation du Canon du Nouveau Testament طسقي حميدة/ أ  

 مسعىدي مبازكت/ أ أهمىذجا الىزثيالهيت السحلت السحالث أدب في العثماوي صىزة

  Session II  99:22 – 92:22الثانية   الجلسة 
 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 لدشكيل الليميت عادألاب في دزاست- املسئي إلى الليمي مً الجدًد إلاعالم في البصسي  للخطاب الفني البعد

 - الالكترووي الفيلم في املبنى و املعنى
 الصهسة فاطيمت عباست كادًت/ أ - حيفسي  هىال/ د

  للمعاكين الاجخماعي الخمكين في الخعىيضيت الخلىياث دوز 
 
 الجعيد عبدهللا/ أ بصسيا

عىصسم حبيبت/ أ إسباهيا في املسلمت ألاكلياث على وجطبيلاتها الدًييت الحسيت ملصد  
 

  Coffee break                         11:00 -11:30                                             استراحة 
 

  Session III  90:02 – 99:02الثالثة   الجلسة 
 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 خالل مً املىضىعي الخفسير في هجهومى( م4916/ه4222 ث) الحىفي ألاماس ي الدًً سىان ًىسف إلامام

 املحازم جبيين  كخابه
 معاش دمحم ليلى/ أ

 بالخطبيم جدة مدًىت في الشباب مً عيىت على وصفيت دزاست الشباب على الجدًد لإلعالم ألامىيت املخاطس

 (شاث سىاب واحساب، جىيتر،) بسهامج على
 السلمي مسشوق  بً صلس/ أ

 حلاوي حليمت/ أ الاوساوي الامً مىطم مً الازهاب مكافحت
 

 Certificates-delivery Ceremony          توزيع الشهادات                              
 

 

 

Tuesday 02 Mar. 2018 


