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 المركز األوروبً للبحوث واالصتشاراث 

European Contre for Reseach & Consultancy (ECRC)  



 
  Registration التسجيل 9:54– 9:00

9:5: – 00:::  
 

 كلمة االفتتاح
 رئيس المؤتمر: د/ عبد المحسن عايض القحطاني

      Opening Speech 
Conference Chair: Dr. Abdulmuhsen A. Alqahtani 

 

 Session I  11000 – 10000األولى   الجلضت 

 طه جبار عبدالقادر/ د.م.أرئٍش الجلضت0 

    Author المحاضر   Title عىوان البحج

وألاثس املفهىم إػياليت - وإلازهاب إلاوظاوي الدولي اللاهىن  اوي مجيدة/ د  الٍص  

 طاطيت طليمي/ د - وعيمت مدان/ د الجصائس في ألاطفال عمالت دوافع و أطباب

ألاخباز مخابعت في الاطخخدام مدي: العسبي الىطً في املحمىل  الهاجف صحافت واكع عياغ باطم ًحيى/ أ   
 

  Session II  12000 – 11000الثاوٍت   الجلضت 

 الزٌاوً مجٍدة/ درئٍش الجلضت0 

    Author المحاضر   Title عىوان البحج

 الثلافي اليظم وجحىالث الاطخعازة
  طه حباز عبداللادز/ د.م.أ

 حمعت احمد احالم/ د.م.أ

يػلبي الدًً صالح طماح/ د مظخلبليت زؤٍت - الخعليم مجال في الىكف  

راث بين البالغت علم  
ّ
ص عبد أهيف/ أ اللسآوّي  الّىّص  فهم في والاطدؼساف الت بىزٍني محّمد العٍص  

 

 Break + Snack                         12:00 -12:30اصتراحت + وجبت خفٍفت                           
 

  Session III  13030 – 12030الثالثت   الجلضت 

 شلبً الدٌه صالح صماح/ درئٍش الجلضت0 

    Author المحاضر   Title عىوان البحج

 املدازض في ألاشماث حظيير عً أحىبيت هماذج
  فخيحت بلمهدي/ د  - وهيبت الجىشي/ د

 مخيجت بؼير/ د.أ - امال بىواٌع/ د

باًت بىوشة/ د - وزدًت زاػدي/  د العسبي العالم في والاجصال إلاعالم ودزاطاث لبحىث حدًد وأفم أهثروبىلىجي الظيميى الخحليل  

الىزػفاوي مسوي/ أ الدؼىيليت الفىىن  بمراق املخجددة الحب ذاهسة  

 حماًمي محسش / أ العسبي التراث في ألاحالم طيمياء

 خيرة طاوض/ د الجصائسي  اللاهىن  في الصوحيت للسابطت الجصائيت الحماًت
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  Session I  11000 – 10000األولى   الجلضت 

 الٍحٍاوي ٌاصٍه/ درئٍش الجلضت0 

    Author المحاضر   Title عىوان البحج

 ػيتر زحيمت /د.أ املضمسة ألاوظاق و الثلافيت الظياكاث بين الصىفي الىص

 معىصس حبيبت/ أ والفاعلّيت العدد بين ألاكلّيت مفهىم

ت عً البحث بين الفاٌظبىن مىكع مظخخدمي طيىز  إًمان/ أ الخصىصيت وحماًت الحٍس  

 

  Session II  12000 – 11000الثاوٍت   الجلضت 

 شٍتر رحٍمت /د.أرئٍش الجلضت0 

    Author المحاضر   Title عىوان البحج

اليحياوي  ًاطين/ د إلاوس ي وأفله امللدض دزاطت  

ً دوز   الخعليم أطاجرة  مً عيىت على ميداهيت دزاطت - ألاطاجرة لدي املنهي ألاداء مظخىي  جحظين في البيداغىجي الخيٍى

 زهيى وادي مللاطعت( عسبيت لغت) الابخدائي
فاطمت حياللي/ أ  

بلعباض بً الدًً بدزأ/  الساهً ملخغيراث اطخجابت الللم إحخماع علم بىاء هحى  

 

 Break + Snack                         12:00 -12:30اصتراحت + وجبت خفٍفت                           
 

  Session III  13030 – 12030الثالثت   الجلضت 

 خٍرة صاوس/ درئٍش الجلضت0 

    Author المحاضر   Title عىوان البحج

 الغامدي سحيم هللا عبد حنان/ د والداللت الىاكع:  الظعىدًت  اليظائيت السواًت في املىاصت

 الاػهب عماز/ أ - حمصة همالي/ أ املظخلبل فسضياث و املاض ي إزهاصاث بين الغرائي ألامً

ت الؼسائع في املسأة ميراث  طازة كسميطأ/  إلاطالم في حىله املثازة الؼبهاث و الظماٍو
 

 

                                                                                         Certificates-delivery Ceremony                               13:30 -14:00         توزيع الشهادات                              

 

Friday 4 May 2018 


