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التسجيل Registration

53:9 – 03:8

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

5::8 –53:9
[[

الجلسة األولى Session I 21:41 – 9:41
المحاضر Author

عنوان البحج Title

د /مظعىد بىشخشىخت

الخطسف الدًني أطبابه وطبل مىاحهخه

د/طميرة عبدهللا السفاعي

الخأهيل الصواجي :مفاهيم وجطىزاث ملترحت

أ /مسيم بيذ خميع املحسوكيت
أ.د /علي بً هىيشل الشعيلي  -د .دمحم طليم
أ /بىشسة ضاهبت

أثس اطتراجيجياث ما وزاء املعسفت املضمىت في مىدًىالث حعليميت على اججاه طالباث الطف الخاطع ألاطاس ي هحى
العلىم بظلطىت عمان
ملازبت الىىع الاحخماعي في العالم العسبي وضساع املسحعياث(املغسب همىذحا)

الجلسة الثانية Session II 22:41 – 21:41
المحاضر Author

عنوان البحج Title

أ.د /خالد كطب  -أ.دً /ىطف بني ًاطين

الخخططاث وامللسزاث البيييت في كظم العلىم إلاوظاهيت بجامعت كطس  -دزاطت جحليليت اطدشسافيت

د /مسشوق دمحم  -د /عياش ي بىشيان

الخمكين الظياس ي للمسأة العسبيت في املجالع املىخخبت (دزاطت على ضىء اللاهىن الدولي و اللاهىن الجصائسي)

د /حىان ضبحي عبيد  -د /عبد الىاضس فؤاد شلير
د /دمحم عسب املىطىي
أ /فاطمت بيذ حمدان الحجسيت
أ.د /عبد هللا بً خميع أمبىطعيدي

دوز الازغىهىميا "الهىدطت البشسيت" في حصخيظ الخحدًاث التي جىاحه الخعليم الجامعي والاطتراجيجياث امللترحت
ملعالجت هره الخحدًاث واوعكاطاتها على الخىميت اللىميت
مظخىي إلاهخاحيت الدشازكيت للمعسفت لدي معلمي العلىم في طلطىت عمان وعالكتها بمخغيري الىىع الاحخماعي
واملجمىعت الخدزيبيت

استراحة

Coffee break

12:00- 11:30
الجلسة الثالثة Session III 2:11 – 23:11

المحاضر Author

عنوان البحج Title

د /خدًجت الحميد

جطىزاث الشباب إلامازاحى عً جأثير الشبكاث الاحخماعيت في جىاضلهم باللغت العسبيت  :دزاطت ميداهيت

د /أحمد طعمت حلبي

الخىاص مع اللسآن الكسيم في شعس أمل دهلل

أ /بً الطيب علي – أ /مهلىل شكسياء

آليت الخدخل الاحخماعي -الاكخطادي ودوزها في معالجت الخكاليف الخفيت في املؤطظاث الاكخطادًت

أ /ملداد أميرة  -أ /شاوي آمــال

الاحتراق الىفس ي ألامىمي :إزهاق بعىىان الحب

الجلسة الرابعة Session IV 3:11 – 2:11
المحاضر Author

عنوان البحج Title

د /ماحد حسب

املنهاج الاحخىائي :التربيت في مىاحهت إلاكطاء والتهميش

د/إبدظام غاهم – د /بً ضغير كسيمت
د /إغمين هدًسة

الخطىزاث الاحخماعيت بين ألاطاض الىظسي والخطبيلاث العمليت (همــىذج جطبيلـي للياض الخطىزاث الاحخماعيت مً
خالل جلىيت "الاطخحضاز الدظلظلي L’évocation

د /شيصيذ مططفى هىفل

الخدخل املنهى لخدعيم الابخكاز و الخعبير عً السأي ألبىاء الاطس املطللت

أ /فخحي بىدفلت

مىهج البحث في العلىم إلاطالميت في ظل هظسيت الىظم العامت ( – ) la systémique généraleعلم الخجىيد أهمىذحا -

Thursday 22 Mar. 2018

الجلسة األولى Session I 21:41 – 9:41
المحاضر Author

عنوان البحج Title

د /طمير بلكفيف

مشكلت إلاوظان في العلىم إلاوظاهيت والاحخماعيت

أ /اًمان طكىز

Les médias cyniques entre la liberté d'expression et l'éthique professionnelle

أ /وفاء مطسوح

الليم الثلافيت مً خالل لغت امللطلاث إلاعالهيت الخجازيت-دزاطت جحليليت طيميىلىحيت لعيىت مً
امللطلاث إلاعالهيت لعالمت "داهىن" باملغسب العسبي-

أ /أوطساز مططفى

العالكت بين ألام والطفل في فضاء السجً  -ملازبت طيكىلىحيت  -دزاطت ميداهيت

الجلسة الثانية Session II 22:41 – 21:41
المحاضر Author

عنوان البحج Title

أ.د /علي عيس ى عبد السحمً

املىظىز إلاطالمي لألمً إلاوظاوي

د /دمحم فىشي إبساهيم

الركاء الاضطىاعي في ميزان الدشسيع

د /جيظير بيذ َّ
عباض َّ
محمد الشسيف

ُ
َ
الل َّ
الع ْى َىهت ُّ
غىيت كساءة أطلىبيت َّ
بالغيت في كطيدة " ًدشابهىن وأهذ اطخثىاء
والظلطت

د /ضباح العسفي

مفهىم الخىف اللسآوي كساءة في ظاهسة إطالمفىبيا في الغسب

د /هدي فيطل

ججازب عامليت في الخجدًد التربىي

استراحة

12:00- 11:30

Coffee break

الجلسة الثالثة Session III 2:11 – 23:11
المحاضر Author
د /زاهيا محمىد الكيالوي

عنوان البحج Title
أشمت البحث العلمي و العالكت البيييت بين العلىم الخطبيليت والخىظيرًت  -دزاطت اطخطالعيت آلزاء بعض
الخبراء فى العلىم الاحخماعي

د /ابتهال دمحم الباز

اكدظاب اللغت بين منهجي :الفكس اللغىي العسبي اللدًم و اللظاهياث الحدًثت

د /حمصة كادزي  -د /شهيت دب ـ ــاب
د /وزدة بسوي ــع

زهاهاث علم الاحخماع في الىطً العسبي

أ /حبيبت معىطس

الحسيت بين املبدأ وامللطد في الشسيعت إلاطالميت – دزاطت ججدًدًت-

أ /هدي ضالح

NP structure in Amharic

توزيع الشهادات

Certificates-delivery Ceremony

