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األول الدولي العلميالمؤتمر   
 
 

"آفاق جدیدة:العلوم اإلنسانیة  فى القرن الحادى والعشرین "  
مارس١٣- ١٢  

م٢٠١٢مارس ١٢األثنین : الیوم أألول  
 
 
 

ا١٠،٣٠ - ٨،٣٠ ً االستقبال والتسجیل:  صباح  
 

الجلسة االفتتاحیة ١١،٣٠ - ١٠،٣٠  
 قرآن كریم

 
 كلمة رئیس الجامعة

 
 كلمة رئیس المؤتمر

 
 كلمة مقرر المؤتمر

 
 
 

استراحة وتناول الشاى   ١١،٣٠ - ١١  
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م٢٠١٢مارس ١٢األثنین : الیوم أألول  
     ١،٣٠ -١١،٣٠:الجلسة األولى       

٢مدرج   التوقیت قاعة المؤتمرات 
 رئیس الجلسة

د محمد الخزامى.أ  
 

 رئیس الجلسة
حامد أمین شعبان/د.أ  

 

  عاطف منصور محمد رمضان/ د .أ
  اھرة تسجیل أسماء الشخصیات التاریخیةظ

 على النقود بعد وفاتھم فى العصر اإلسالمى

  حسین خمیس محمود شحاتھ/د
التفسیر الصوتى لظاھرة الجر على 

 الجوار فى النحو العربى

١١،٣٠ 

  عالء الدین عبدالعزیز أبو الحسن/د
األمراض ودورھا السیاسى فى عصر سالطین الممالیك 

 البحریة

  على طھحنان / د
استلھام الموضوعیة فى األجناس 
األدبیة وإشكالیة التمیز اإلبداعي 
ا ً  موضوع السندباد البحرى نموذج

١١،٤٥ 

إبراھیم محمد عبدهللا/د  
 ترمیم وصیانة منزل االمصیلى األثرى بمدینة رشید

  أحمد مفرح أحمد السید/د
المشترك المعنوى فى أضداد 

  الجوھرى
 

١٢ 

غندر إبراھیم صبحى السید/د  
 بیوت الطیور على العمارة التركیة

ھدى على نور الدین/د  
مشكالت ترجمة المصطلح النقدى 
من الفرنسیة للعربیة من خالل 

ا"الدرجة الصفر للكتابة: ً "نموذج  

١٢،١٥ 

جمال صفوت سید الفیومى/د  
 جامع محمود بك بمدینة قسطمونى بشمال األناضول

حسام الدین سمیر عبدالعال/د  
البحث اللسانى فى مصر اتجاھات "

قراءة بیلوجرافیا " المعاصرة 
 لمراجع اللسیانیات فى مصر

١٢،٣٠ 

محمد عبدالودود عبدالعظیم عبدالوھاب/ د  
دراسة الكتابة على العمائر العثمانیة الباقیة فى جزیرة 

 كریت
"دراسة فى الشكل والمضمون"  

السید سالمة أحمد حسن/ د  
ألخیلیةاالنكفاء على اللذة ودیالیتك ا  

١٢،٤٥ 

ربیع رشاد محمود إمام/د  
 الحضارة العربیة اإلسالمیة وأثرھا على أوربا

إسامة عطیة عثمان/د  
اسم المفعول فى صورة البقرة 

دراسة صرفیة داللیة"  

١،٠٠ 
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٣،٣٠ -١،٣٠: سة الثانیةالجل  
٢مدرج  التوقیت قاعة المؤتمرات 

 رئیس الجلسة
إبراھیم صقر/د .أ  

 رئیس الجلسة
رعاطف منصو /د.أ  

 

مدیحة حمدي عبد العال/د  
المضامن الروحیة والخلقیة والعبادات عند الغزالي 

"الصالة نموذجا"  

عبد هللا  عزباوي/د .أ  
 التاریخ والمستقبل

١،٣٠ 

حمد عليأحمادة /د  
 النوما عند ارسطو

الجمیعي إبراھیمعبدالمنعم /د .أ  
تطور الدراسات التاریخیة الحدیثة 

المصریةبالجامعات   

١،٤٥ 

محمد على محمد خلیل المسبكاوي/د  
.مفھوم السببیھ العكسیة واثاره الفلسفیة والمنطقیة   

حمد عبد الدایم محمد حسینأ /د  
 القیل والقال في التاریخ

"اتجاه جدید لدراسة التاریخ"  

٢،٠٠ 

سامح محمد عطیة الطنطاوي/د  
 الرؤیة الجمالیة للفن في الفكر الجمالي المعاصر من

 المثالیة الى نظریة التأویل

غدیر دردیر عفیفي خلیفة/د  
یة ناولة في العمائر السكنالمخزانة 

 في مصر

٢،١٥ 

زینب عبد الرحمن عبد هللا حسن+ حمادة احمد علي /د  
 الفلسفة قبل سقراط قراءة جدلیة ھیجیلیة

عبد الرحمن علي بشیر/د  
الیھود في مملكتي قشتالة 

م١٤٩٢-١٣٩١وارجوان  

٢،٣٠ 

 

بكر أبونشوى كرم /د  
فعالیة برنامج ارشادي لتنمیة االتجاھات اإلیجابیة نحو 

 الذات لدى عینة من التالمیذ ذوي صعوبات التعلم

 

جیلة أبوعامر جاد /د  
ابن خلدون "النقد التاریخي 

"والسیوطي  

٢،٤٥ 

سامى إسماعیل/ د  
 

 ماھیة الفن

محمد الفاضل العوض/د  
ضارة االثر الثقافي واالجتماعي للح

االسالمیة على اوروبا خالل فترة 
 الحروب الصلیبیة

٣،٠٠ 

   
 

٥-٣،٣٠:جبة الغذاء تناول و  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٧- ٥:الثالثة الجلسة   
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٢مدرج راتمقاعة المؤت   التوقیت 

 رئیس الجلسة
أمینة  محمد بیومى/د  

 رئیس الجلسة
عبدالمنعم الجمیعى/د .أ  

 

سنیة السید/ د  
لدینیة لطالب التعلیم قیمة التسامح في منھج التربیة ا

"دراسة تحلیلیة "االساسي   

أسماء محمد اسماعیل/د  
االمن في ضوء تخطیط بعض المدن 

سالمیة ومنشآتھاإلا  
ھـ١٦- ٦/ ھـ ١٠- ١من القرن   

٥٫٠٠ 

مل محمد محمد یوسفأ/د  
 ثقافة التظاھر في المجتمع المصري

"ینایر حتى االن٢٥دراسة تحلیلیة الحداث "  

محمود ھیمإبراولید محمد / د  
المد الشیعي العبیدي في االندلس 

االمویة في عھد عبد الرحمن الناصر 
"دراسة تاریخیة "  

٥،١٥ 

مبروك إبراھیممحمد /د  
:استشراق وصناعة المستقبل   

 االسس واالشكالیات

یمن عبد الرحمن رشیدي عبد هللاأ/د  
الحاوي من خالل تصادیر 

المخطوطات االیرانیة والمدرسة 
دراسة فنیھ "ي الھند المغولیة ف

"حضاریة   

٥،٣٠ 

ممدوح عبد الواحد محمد الحیطي/د  
االزمة االقتصادیة العالمیة وانعكاساتھا االجتماعیة 

دراسة "على عملیة التنمیة في المجتمع المصري 
"میدانیة  

حمد توني رستم تونيأ/د  
دور النقود في ابراز العالقة بین 

والدول المجاورة لھا  ھدولة بني بوی
 في ایران في القرن الرابع الھجري

٥،٤٥ 

سید محمد علي فارس/د  
االنثروبولوجیا واالتجاھات المعاصرة في دراسة 

الثقافة الشعبیة التجدید في موضوع االنثروبولوجیا 
.ونظریتھا   

نجالء محمود علي حسن/د  
استخدام التقنیات الحدیثة في دراسة 
الزخرفة اللونیة االثریة لدكة المبلغ 

الخشبیة في العصر العثماني 
تطبیقات على دكة المبلغ بجامع "

"سنان باشا ببوالق   

٦،٠٠ 

محمود زكي جابر/د  
دور علم االجتماع في دراسة تغیرات المستقبلیة 

.للبنیة الطبقیة في القریة المصریة   

ید عبد هللامحمد زا/د  
الدراسات البیزنطیة المتاحة مجانا 

دراسة حصریة "االنترنت"على    

٦،١٥ 

محمود محمود عرفان/د .أ  
االنعكاسات التبادلیة بین البحث االجتماعي وضع 

فرض التعزیز "سیاسات الرعایا االجتماعیة 
"ومحاذیر االھتزاز   

مجدى رشاد/د  
الموقف البریطانى من استیالء السید 

بن سعید على الحكم فى عمانتركى   

٦،٣٠  

 
 
 
 
 
 
 



 5 

م٢٠١٢مارس١٣الثالثاء   :الیوم الثانى  
١٢ -١٠:  الجلسة األولى  

٢مدرج  التوقیت قاعة المؤتمرات 
 رئیس الجلسة

عبدالعاطى كیوان/د .أ  
 رئیس الجلسة

عبدهللا محمد عزباوى/د .أ  
١٠،٠٠ 

عمرو محمد فرج مدكور/د  
معاجم علم "صطلحي ترتیب المداخل في التدوین الم

"اللغة نموذجا   

شیرویت مصطفى السید فضل/د  
المدارس السكندریة القدیمة 

 ونظریات العلم الحدیث

١٠،١٥ 

  حمدأوئام محمد سید /د
معینات الذات في قصیدة رثاء ابي تمام لمحمد بن 

 .حمید الطائي 

  +یمن وزیري أ/د
  یمان احمد ابوزیدإ/د

الرقم القیاسي لمصر عبر عصورھا 
التاریخیة القدیمة في انتھاج سبل 

 .التقاویم 

١٠،٣٠  

  حمد عبد المقصودأحمد أ/د
 المروي لھ في السرد الشعري

  حمد البربريأحمد محمد أ/د
 دراسة تاریخیة لعواصم مملكة سبأ

١٠،٤٥ 

  حمد جاد الكریمأعبد هللا /د
 اللغة العربیة وترویض العوالمة

  حمد الشریفأعلي /د
عات اللیل زمن الدیكانات وقیاس سا

 المصریین القدماء

١١ 

  حمد سمیر العاقورأ/أ
 .العنف وتجلیاتھ في االدب 

  الشال أمیمھ/د
المناطق االثریة في مصر على 
سواحل البحر المتوسط والبحر 

 االحمر

١١،١٥ 

  مصطفى عبد العاطي غنیمي/د
 نظریة الشخصیة في النقد العربي

  محمد السید عبد الحمید/د
المة في الفكر الوطن ومفھوم ا

 المصري القدیم

١١،٣٠ 

   
  عادل السید عبد العزیز/د .أ

  محمد راغب دردیري/د
ة من المناظر الجنائزیة الموروث

عصر الدولة القدیم في معابد جیاتة 
  طیبة الغربیة

 

١١،٤٥ 

استراحة وتناول الشاى  ١٢،٣٠ - ١٢  
 
 
 
 
 

٣،٣٠ - ١٢،٣٠: نیة الجلسة الثا  
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٢مدرج یتالتوق قاعة الموتمرات   
  رئیس الجلسة

 أحمد عبدالسالم/د
  رئیس الجلسة

 خالد عبدالفتاح/د
١٢،٣٠ 

  محمد مصطفى محمد عبد الرحمن/د
The Impact of some Indian Doctrines 
on The Spiritual & Intellectual Re . 

Orlentlion Of Some Majos Noveliyty 
A comparative study  

  حسن إبراھیمحامد  أماني/د
  حمد محمد حسنأن یمأ+ 

العدالة النوعیة وابعاد التمیز ضد 
دراسة مقارنة بین "المرأة الریفیة 

ثقافتین فرعتین بمحافظتي الشرقیة 
 "والفیوم في مصر 

١٢،٤٥ 

  تشیكوف والتمثیل المسرحي االنثوي
 سینیشا مارش.د

  براھیمإمصطفى محمود مصطفى /د
العوالمة والصراع القیمي ودور القیم 

ي تخفیف حدة الصراع الدینیة ف
ینایر  ٢٥القیمي للعوالمة في ظالل 

 م٢٠١١

١،٠٠ 

  بو ضیف محمودأسید محمد /د
النظریة النسویة النقدیة كما تظھر في روایات 

 .الیاس وكر

  تامر یوسف عمروت/د
رصد التغیرات الطبقیة بسطوح 

دراسة في "المراوح الفیضیة 
التطبیقات الجغرافیة بتقنیات نظم 

الجغرافیة واالستشعارعن المعلومات 
 "بعد

١،١٥ 

  یمان محمود عبد التوابإ/د
 الرعب السیاسي في الروایة الالطوبیة

  حمد عبد هللا ابوبكرأ/د
االرشفة االلكترونیة والدبلوماتیكا 

شروع في االلفاء ام شروع "العربیة 
 ".في االبقاء 

١،٣٠ 

  ھاني جورج فانوس سولایر/د
 احدى قصائد أمل دنقل نظریة الكیانات المتلفظة اما

  بو الخیرأزینب حسن /د
استخدام المفضالت االجتماعیة في 

 البحث العلمي

١،٤٥ 

  خلف عبد العزیز عبد العظیم/د
تقدیم العالم العربي في المخیلة الروائیة للكاتبة 

 دومینیك سیجو

  رحاب عبد الھادي سویفي/د
االفادة من قواعد معلومات النصوص 

دراسة "فیوم الكاملة في جامعة ال
 "تحلیلیة 

٢،٠٠ 

  

  نجالء سعد محمد حسن/ د
صور الحرب فى شعر كل من براین تیرنر و جون 

 الشاعر كشاھد عیان: ماكري 

  
  لطیفة علي الكمیشي/د

 توظیف االنترنت في المكتبات

٢،١٥ 

  حمدأمحمد عبد الحكیم +حسین مجاھد مسعود .د
 تقییم االثار البیئیة للسیاحة في لیبیا

  عبیرة حبیطي+م حریز ھشا.د
 الداللة والمعنى في الصورة الثابتة

٢،٣٠ 

  
 فاتن احمد رمضان/د

An Insight into the Future in 
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Amin Maalouf's The First 
Century After Beatrice: A 

Postmodernist Reading 
 

  آمنة محمد بشیر محمد مریود.د
تقسیم للتدھور البیئي في شمال 

 كردفان
 

  
٢،٤٥  

 

  فؤاد بن غضبان.د
 GISتطبیق نظم المعلومات الجغرافیة 

في تسییر الخدمات الصحیة بالمدن الجزائریة 
  "دراسة تطبیقیة على مدینة عنابة "الكبرى 

 

  علي عیاد الكبیر.د
الزراعیة بالجزء  األراضيتدھور 

الشمالي الغربي بلیبیا بین العامین 
م باالستعانة بتقنیة ٢٠٠٩- ١٩٨٥
ار عن بعد ونظم المعلومات االستشع

 .الجغرافیة 

٣،٠٠ 

 

٥ -٣،٣٠الغذاء وجبة تناول    
٦ -٥:الجلسة الختامیة   
 التوصیات

 
 


