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  Registration التسجيل 53:9 – 03:8

53:9– 5::8  

 كلمة االفتتاح
 د/ عبد المحسن عايض القحطانيأ.رئيس المؤتمر: 

      Opening Speech 
Conference Chair: Prof. Abdulmuhsen A. Alqahtani 

[[ 

 Session I  10:30 – 9:30األولى   الجلسة 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 الخم جاد ابشاهيم دمحم إًاد/ د.ؤ جدليليت دساست - للذعىي  اإلاسلط الضمان مشوس مذة وكف

 
 
يغت ِّ

  الص 
 
ت ها الصشفيَّ ت  ِّ  اهفخاحِّ  في وفاعليَّ

ِّ  الىص 
هفاقِّ  آًت) - اللشآوي   ( البلشة سىسة: 261 ؤلاِّ

 
 فشخان عكله دمحم/ د - ؤهمىرجا

 امال هاشم/د - خظشة ساشذي/ د الاجخماعيت الخمثالث و الخصائص:  الجضائش في العاصباث ألامهاث

املجخمع جىميت في وؤثشه الخطىعي العمل  الخشبي عىاض بً سعذ/ د 

  Session II  11:30 – 10:30الثانية   الجلسة 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 (معاصش سىسيىلىجي مىظىس ) الشكميت املخذساث
  سلمان اخمذ مشوان/ م.م - سصيج كشيم فهيمه/ د.ؤ

 السشاجي شفي علي عبذ دمحم/ د

هلذًت لغىيت دساست" والشفع اللبىل  بين ألاهذلس ي جابش ابً كصيذة  الخميمي الباسط عبذ مصطفى الذًً جلي/ د "

ؤسكىن ' عىذ جطبيليت إلسالمياث الخإسيس هدى الخذاثت؛ وؤسئلت التراث  مضي  اللادس عبذ/ د '

  البخاسي  صخيذ كصص الىبىيت السيرة في بالخب التربيت
 
ؤهمىرجا  ألاخمذي هللا عطيت هللا عبذ/ د - الخاسثي دمحم فهذ/ د 

 

  break                         11:30 -12:00                                        استراحة 
 

 Session III  1:00 – 12:00   الثالثةالجلسة 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

ت باللشاساث ؤلاثباث حجيت  مدالوي  جمعت طالل بً بىذس/ د العمذ اللخل في اليسىيت املخبًر

 الشمشي  باًم عىاد/ د همىرجا البخاسي  صخيذ العشبيت اللغت في لإللصاق اللساهيت البييت

السكاف الصمذ عبذ سىسً/ د همىرجا ؤلاماساث الخذسيسيت اإلاعلمين بإساليب وعالكخه العليا اإلاذسسيت اإلاشاخل طلبت لذي اللشائي الاسديعاب طعف  

 Session IV  2:00 – 1:00الرابعة   الجلسة 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

اإلاكىىصي الهادي دمحم/ د كأليت الشكميت الفكشيت اإلالكيت: والاجخماعيت الاكخصادًت الخدىالث لظبط اللاهىن  جدذًث  

 إسالمي جشبىي  مىظىس  مً والخجىب اللضوم صفاث بين وملترخاجه مفهىمه: الىالذي الخإهيل
  الشفاعي عبذهللا سميرة/ د.ؤ

الشفاعي الكشيم عبذ/ د   

هاحي مىصىس / د - عذة صهشة/ د ؤهمىرجا جني وابً وسيبىيه الخليل العشبي اللغىي  الفكش في الخذًثت الىظيفيت اللساهيت الىظشيت ججلياث  
 

  

Wednesday 27 Mar. 2019 



 
 

 

 

  Session I  10:30 – 9:30األولى   الجلسة 
 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 العساف عبذالشخمً جىفيم خالذ/ د الاسدوي السائذ لذي  الزهىيت الصىسة على وؤثشه الاسدن في  السياحي اإلاىخج مكىهاث

غيظان علي ًىسف هذي/ د ألاسدوي الشخصيت ألاخىال وكاهىن  ؤلاسالمي الفله في الضوجاث حعذد وؤسباب طىابط  

  واإلاسلمين العشب: الغشبي ؤلاعالم في آلاخش صىسة
 
ؤهمىرجا العبيذ هاجش/ ؤ   

CORRELATION FOR THE GROWTH OF SOCIETY, THE MAIN CONCEPTS عثمان اإلاهذي دمحم/ ؤ 

  Session II  11:30 – 10:30الثانية   الجلسة 
 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 الشبابعت دمحم خسً إبشاهيم/ د بغيرها للىاطلين العشبيت اللغت وحعليم العجائبي ألادب

 عائشت عابذ بً/ ؤ (الجضائش)  وهشان في الخصىبت بمشاكض والشجال لليساء الاجخماعيت الخجشبت:  لإلهجاب الطبيت اإلاساعذة

 بلكفيف سمير/ د اإلايخا معشفت ، هدى ابسخمىلىجبا الخكامل

  لبىان(/2016-2000)للمذة اإلاسخذامت الخىميت في املخلي الاسدثماس ؤثش
 
 اهمىرجا

  خسين خمذ عبذالشصاق/ د.ؤ

 سهى دمحم هضهان/ د.م.ؤ 
 

 break                         11:30 -12:00                                       استراحة 
 

  Session III  1:00 – 12:00الثالثة   الجلسة 
 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

ادساوي  العياش ي/ د ؤلاسالمي الفكش وجطىيش الذًني الىص فهم ججذًذ في وؤهميخه ؤلاوساهيت والعلىم الششعيت العلىم بين الخكامل  

هت الثلافيت الخإثيراث  بشبخ فاًم طاسق / ؤ العىإلات ظل في الشبكي املجخمع وجدذًاث الشكميت للهىيت اإلاىج 

  السيميائياث  
 
لِّ  وفلسفت

ي   الخكام  فِّ ْعشِّ
َ
 السلمي مشصوق  اللطيف عبذ/ د اإلا

 البصشة مدافظت في الصشع بمشض الاصابت في العىامل بعع الثش اخصائيت دساست
  الثعلبي صيً خسين ساهشة/ م.ؤ

 صعالن الامام عبذ سيسان/ د.م

 Session IV  2:00 – 1:00الرابعة   الجلسة 
 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 مصطفى دمحم عبذالباقي داليا/ د السعىدي الشعش في الىجذاوي الاججاه

 ؤميىت خالذي/ د همىرجا ودلخاي شالًشماخش جاسيخي علل هلذ هدى الخاسيخيت اإلاعشفت ابسخمىلىجيا إلى الفيلىلىجيا مً

 كشيمت بلعض/ ؤ عالكت؟ ؤي والعلم الفلسفت

 علي الشيخ دمحم دمحم مشيم/ ؤ " وطشوسة طبيعت"  البالغيت الذساساث في الخكاملي اإلاىهج
 

 Certificates-delivery Ceremony          توزيع الشهادات                              
 

 

 

Thursday 22 Mar. 2019 

 


