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برنامج المؤتمر
Conference Program
4th ECRC International Scientific Conference Program
“Contemporary Perspectives in Social Sciences and Humanities - 2”
(Challenges and Horizons)
Marmara University – Ilahiyat Faculities
Istanbul – Turkey
25 - 26 Septmber 2017

المركز األوروبي للبحىث واالصتشاراث
European Contre for Reseach & Consultancy (ECRC)

Monday 25 Sep. 2017

التسجيل Registration

8:00– 8:54

كلمة االفتتاح
رئيس المؤتمر :د /عبد المحسن عايض القحطاني
Opening Speech
Conference Chair: Dr. Abdulmuhsen A. Alqahtani
المتحدث الرئيسي أ.د /صدقي رياض

8:40 –0000

العلوم االنسانية واالجتماعية :رؤية شمولية تكاملية لدورها في البرامج الدراسية الجامعية

0:00– 0:54

Keynote Speaker Pro. Sedki Riad
Humanities and Social Sciences: A holistic inclusive view
الجلضت األولى Session I 10000 – 11000
رئيش الجلضت 0أ.د /حميد جابر
عنىان البحج Title
المحاضر Author
د /طليماوي صبرًىت

الازغىهىميا زؤيت جىمىيت لخطىيس واكع العمل التربىي

د /طميرة السفاعي  -د /عبد الكسيم السفاعي

دوز الخطاب الدًني في زفع املكاهت ألاطسيت للمسأة :كساءة جسبىيت

أ.م .د حىان اللاطمي

أثس الخطسف على الظلم الاحخماعي

أ /آمال بلحميتي

كساءة في مضامين العالكاث املغازبيت البيييت

المحاضر Author

الجلضت الثانيت Session II 11000 – 12000
رئيش الجلضت 0د /هيثم محمىد
عنىان البحج Title

د /حميلت طليماوي

زؤي معاصسة في علم هفع إلازهاب  -الازهاب الالكترووي همىذحا-

د /زاػد طليمان

هلد هظسيت طيادة الامت ئطاز أولي لىلد الدًملساطيت

د /صالح الدليمي

الهىيت الثلافيت العسبيت بين التراث واملعاصسة في ظل عالم مخغير جحدًاث -وآفاق مظخلبليت

أ /عمس ملكاوي

عاصسة
إلاعالم إلاطالمي :جىصيف املحخىي وفم زؤيت م ِ

اصتراحت  +وجبت خفيفت

المحاضر Author

Break + Snack

12:00- 13:00
الجلضت الثالثت Session III 13000 – 14000
رئيش الجلضت 0د /صميرة الرفاعي
عنىان البحج Title

أ.د /حميد حابس

حسكيت طنن اللسآن الخازيخيت في الحيز الخطبيلي للعلىم إلاوظاهيت

أ.د /حمال العظاف

ػسوط اخخصاص املسكص الدولي لدظىيت مىاشعاث الاطدثماز بمىحب اجفاكيت حظىيت مىاشعاث الاطدثماز بين الدول
ومىاطني الدول ألاخسي

أ /بصيلت هجيب

الاججاهاث الىظسيت في حعسيف مفهىم الفظاد

أ /عائؼت املطيري – أ /طهام املحيميد

دوز وطائل الخىاصل الاحخماعي في جحليم الضبط الداخلي وجىميت املظإوليت ألاخالكيت بين الىاكع واملأمىل

أ /خباب الؼسيف

أثس اطخخدام أداة الىيكي في الخحصيل الدزاس ي ملادة اللغت الفسوظيت باليظبت لخالمير الطىز الثالث ثاهىي
ػعبت علىم ججسيبيت  -دزاطت ميداهيت في الجصائس

صالة الظهر والعصر

14:00

Dhuher and Asr Salat

Tuesday 26 Sep. 2017

المحاضر Author

الجلضت األولى Session I 9000 – 10000
رئيش الجلضت 0أ .د /كمال خماس
عنىان البحج Title

أ.د /اًىاض الصفاز

ملازباث الىلد الحضازي في اعمال حىاد طليم حدازيت هصب الحسيت اهمىذحا

د /حىان طه – د /ثىزة علي

املكخباث املىكىفت وئطهامها في الخلدم العلمي

د /مسوة بىحالل

زهاهاث و جحدًاث ألامً الجصائسي في بيئت مً التهدًداث املظخدامت

أ /عبد اللادز بً س ي كدوز

اطتراجيجيت ألامً اللىمي السوس ي ..و املخاطس ألامىيت املعاصسة

المحاضر Author
د /حبيبت ػ ْهسة

الجلضت الثانيت Session II 10000 – 11000
رئيش الجلضت 0أ.د /جمال العضاف
عنىان البحج Title
مفهىم إلازهاب ( وؼأجه وأطبابه )

د /حىان عبيد  -أ.م.د /حظين الصيادي
د /عبد الىاصس ػلير

الخخطيط الاطتراجيجي لخىميت وجمكين املساة في البلدان العسبيت "مإػساث واطتراجيجياث وحلىل ملترحت

أ /حليمت زمضان

بسامج الخأهيل للملبلين على الصواج ضسوزة حخميت ملظلمي أطتراليا

أ /طازة بىحادة

جداعياث الثىزة الخىوظيت على أمً واطخلساز املىطلت املغازبيت

اصتراحت  +وجبت خفيفت

المحاضر Author

Break + Snack

11:00- 12:00
الجلضت الثالثت Session III 12000 – 13000
رئيش الجلضت 0أ.د /ايناس الصفار
عنىان البحج Title

أ .د /كمال خماض

املىطيلى والغىاء في التراث البغدادي

د /هيثم محمىد

الحىافص في ضىء التربيت إلاطالميت

أ /ػيخت املدًلىي  -د .مىير كسادػت

الخماطك ألاطسي في ظل الخغيراث الخىمىيت بىالًت الدكم في طلطىت عمان :دزاطت كميت جحليليت

أ /دمحم عياغ

كاعدة ًحدث للىاض مً ألاكضيت بلدز ما أحدثىا مً الفجىز وجطبيلاتها املعاصسة

المحاضر Author

الجلضت الرابعت Session IV 13000 – 14000
رئيش الجلضت 0د /حبيبت شُه َْرة
عنىان البحج Title

د /وعمان املىطىي

ئػكالياث كياض مإػساث الجىدة وجىظيفها في اللطاع التربىي

أ /حميد كبىغ

جسبيت الؼعب  :زؤيت ججدًدًت

أ /هىزة بلعيدي

الدعاًت و الحسب الىفظيت في الاطتراجيجياث العظكسيت :كساءة في دوز إلاعالم و الفضاء السكمي

أ /دمحم أبى طعدة

مظخلبل الىحىد إلاًساوي في طىزيا مً مىظىز ئطسائيلي

د /عداد حظً – أ /بىيصزي طمساء

الاضطساباث الىفع _ حظميت في محيط العمل

توزيع الشهادات
صالة الظهر والعصر

14:00- 14:30

Certificates-delivery Ceremony
Dhuher and Asr Salat

