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 المركز األوروبي للبحوث واالستشارات 

European Contre for Reseach & Consultancy (ECRC)  



 
  Registration التسجيل 9:33 – 8:03

9033– 9:51  
 كلمة االفتتاح

    د/ عبد المحسن عايض القحطاني أ.رئيس المؤتمر: 

9:51– 53:33  

 المتحدث الرئيسي
 البروفيسور/ عبدالرحمن الحجي

  الشريفة والتاريخ اإلسالمي واألندلسي وحضارتهأستاذ السيرة النبوية 
   عنوان المداخلة: المورسكيون على بوابة التاريخ

[[ 

 Session I  11:00 – 10:00األولى   الجلسة 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 العماًشة هاًف دمحم/ د.أ م1004-1002/ َـ484-َـ485 املعافشي  جحاف بً جعفش أحمذ ابى اللاض ي عهذ في بليعيت مذًىت

ألاهذلغ بالد في العشبي الثلافي للىجىد كشوهىلىجيت ملاسبت  ضىذسة جىابـي/ د 

ين والعابع العادط اللشهين خالل جيعيٍر وآلياث العشبي الىحى في ألاهذلس ي املزَب خطائظ  آظيت مخلف/ د الهجٍش

  Session II  12:00 – 11:00الثانية   الجلسة 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 الباس ابتهال/ د اللغاث حعليم في الىظيفي واملذخل العشبي الىحى في مضاء ابً مىهج بين

ت ت أظلىبيَّ خ" واملثل الحكمت صجليَّ اط بيذ جيعير/ د همىرجا" مكىاط أسع مً شٍى ذ عبَّ ف محمَّ  الشٍش

ت املعالم بعض ً حي) ألاحمش عهذبني في غشهاظت في الحضاٍس ف جىت وكطش البياٍص   العٍش
 
الشياب دمحم احمذ إبشاَيم/ د (همىرجا  

 

  break                         12:00 -12:30                             استراحة 
 

 Session III  1:30 – 12:30   الثالثةالجلسة 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

ت الحشبي أحمذ فاًضة/ د (أهمىرجا ظه للمخىكل الحمشاء إلى الخشوج)  ألاهذلغ ظلىط مع املخفاعل املعاضش الشعشي  الىظ حىاٍس  

 البعاظي دمحم ظعيذ بيذ َذي/ د ألاهذلغ هحاة عىذ الىحىي  الاحخجاج

ت البلالي الىفاء أبى/ أ العشبي العشدي الىظ داخل الجعذ سمٍض  

 Session IV  2:30 – 1:30الرابعة   الجلسة 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

ت   مالمح   ــاس/ د أشعاس ٍ في ،(250ٌ)الغضال  : الحكم   بً ًحيى شخطيَّ ذ اللادس عبذ عمَّ  شــبلي محمَّ

خيت الجغشافيا كخابت في ألاهذلعيين إظهاماث كشي  هللا عبيذ أبي مؤلفاث في كشاءة الخاٍس  معشوف حفطت/ د همىرجا الب 

ٍش العب وشش في ألاهذلغ أظباء إظهاماث  دًب ضفيت/ د إلاظالمي املغشب في وجعٍى
 

  

Monday 25 Mar. 2019 



 
 

  Session I  11:00 – 10:00األولى   الجلسة 
 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

احي الخماًض ًاظين بني ًىظف/ د.أ املبكشة ألاهذلعيت التراجم كخب خالل مً بينهما الفاضلت والضىابغ الحذود في كشاءة ألاهذلس ي وغير ألاهذلس ي: الهٍى  

ت جأظيغ ألاهذلغ في العاعىن  ملشع العلميت امللاسبت كعب خالذ/ د.أ العذوي  في هظٍش  

ل هضاس/ د همىرجا الغشهاظي صمشك ابً سائيت: ألاهذلس ي الخعيب بً الذًً لعان اغخيال في الشعشي  الحجاج ومغالعاث املعنى جذاوليت الععىدي جبًر   

  Session II  12:00 – 11:00الثانية   الجلسة 
 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج
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ا الفلعفي ألاهذلعيت اللطت في العشدًت البييت  الحاسثي ظعذ َاللت/ د همىرج 

بلكفيف ظمير/ د فلعفيت كشاءة -الللاء فيىىميىىلىجيا إلى الدشكل أهثربىلىجيا مً – والفً الذًً  
 

 break                         12:00 -12:30                           استراحة 
 

  Session III  1:30 – 12:30الثالثة   الجلسة 
 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 والطشاع الخعاٌش بين الهجشي  الثامً اللشن  خالل غشهاظت للمجخمع والثلافيت والذًييت العشكيت املكىهاث

 الخعيب بً الذًً للعان غشهاظت أخباس في إلاحاظت لىطىص جحليليت كشاءة
 املغشاوي  سابح/ د.أ

ض بً هللا عبذ بً ظالم/ د.أ (م852 -488( )  َـ238- 142)  ظىت مً املمخذة الفترة في باألهذلغ  والفلهاء الحكىمت بين العالكت  الخلف عبذالعٍض

 (َـ488)ث ألاهذلس ي  عباد بً املعخمذ إلاشبيلي شعش في العيميائيت الطىسة جكثيف
 حعين دمحم/ د. أ - الخميمي حمىد َادي شاكش/ د.أ

جه كمال مشجض ى/ د.م.أ -  املهذاوي  هللا عبذ  حٍش

ى ألاهذلعيت   الفلعفت   جأثير  
َ
ْبراهيت   َعل َيت   الع  ا سشذ ابً" َوالالجيي  ج 

َ
ىر ظعيذ دمحم/ أ "أهم   

ين عطشي  -:  ألاهذلغ في العكت هظم م شاسف/ أ – العىائف وملىك ألامٍى  مٍش

ً   أثش في املعخعشبين شهاداث ين الحضاسي   العماسة ف  كشفال العاَش هجاة/ أ لألهذلعي 
 

 Certificates-delivery Ceremony          توزيع الشهادات                              
 

 

Tuesday 26 Mar. 2019 

 


