
    

            
  كلیة دار العلوم            جامعة الفیوم                                             

  
  

  المؤتمر الدولي الثالث لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة                         
  بعنــوان

  البیئة في المجتمعات العربیة عبر العصور
        )م٢٠٠٩ دیسمبر ٩- ٨في الفترة (

  مؤتمربرنامج ال

  م٨/١٢/٢٠٠٩الثالثاء : الیوم األول 
  
  

  ص١٠٫٣٠-٩٫٣٠: التسجیل
  

  )صباًحا١٢ -١٠٫٣٠(  الجلسة االفتتاحیة
  قرآن كریم

 المنسق اإلعالمي للمؤتمر: فوزي تاج/ كلمة األستاذ
  فرید عوض حیدر /األستاذ الدكتور: كلمة مقرر المؤتمر

  ئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةوكیل الكلیة لش
  .عمید الكلیة   خلیل عبد العال خلیل /األستاذ الدكتور: س المؤتمریلمة رئك

 عبد الحمید عبد التواب/  الدكتوركلمة األستاذ
  .نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

  .رئیس الجامعة        أحمد الجوھري / كلمة األستاذ الدكتور
  ) ظھًرا١-١٢ بریك اإلفطار(استراحة 

  
  
  

  
  



    

  
  

  )ظھًرا٣-١: (الجلسة األولى
  الدراسات البیئیة والتلوث

  .أحمد عبد اهللا الشریف /د.أ: رئیس الجلسة 
  البیئة واالنتروبي -١
 الزراعة وتلوث البیئة -٢

 دراسة االستجابة البیئیة للمشاكل البیئیة و تحدیدا تلك المتعلقة -٣
ة بالمیاه بین طالب عدد من الجامعات في دولة اإلمارات العربی

  المتحدة
لتلوث البیئي ودوره في اإلعاقات التكوینیة لألجنة  ا-٤
  )بیئيالجتماع االدراسة تحلیلیة في إطار علم (
مشكالت (دور الجغرافیا في دراسة مشكلة البیئة  -٥ 

  )األراضي الزراعیة في محافظة المنوفیة نموذًجا
 وآثارھا ظاھرة صعود المیاه بالمناطق الصحراویة -٦

  ) الجزائر- ي سوفادحالة والیة و(البیئیة 
  . مساء٥-٣) اءغد(استراحة 

   ورید خیاطة/د.أ
   أحمد عبد اهللا الشریف/د.أ
عبد الفتاح / مد اهللا العبیلي و د/ د

  یاغي 
  
  عال عبد المنعم الزیات/ د
  
  موسى فتحي موسى/ د
  
  عالوة بولحوش/د
 
  

  )مساء ٧٫٣٠-٥٫٣٠: (الجلسة الثانیة 
  والبیئةالدراسات اإلسالمیة 

   محمد عبد اهللا عفیفي/د.أ :رئیس الجلسة 
   سعید بن نزال العنزي/د  عنایة السنة النبویة بالبیئةمظاھر   -١

 في االبیئة النباتیة مفھومھا وأھمیتھا والمحافظة علیھا وأحكامھ -٢
  السنة النبویة

  محمد بشیر محمد /د

  ید مشاليصابر الس/ د   أثر الوقف في تعزیز التقدم المعرفي _ ٣

   بلیكزه رند/د  التنسیق الحضاري عبر العصور وأثره على البیئة -٤

   عبد الباري الطاھر/د  حمایة البیئة في الحضارة اإلسالمیة -٥

   آمال محمود عوض/د  .دور المحتسب في حمایة البیئة -٦

   فرج حسنین عبده عیسى/أ    اإلسالم وقضایا البیئة-٧

   أحمد عرفات القاضي/د.أ   الفلسفة والبیئة في مصر-٨

  ل محمد علياد ع/د   البیئة الثقافیة لإلمام یحیى بن حمزة-٩

  



    

  
  

  م٩/١٢/٢٠٠٩األربعاء : الیوم الثاني 
  ) صباحا١١٫٣٠-٩٫٣٠ (الثالثةالجلسة 

  اللغة والبیئة
  )عمید الكلیة(خلیل عبد العال خلیل  /د.أ: رئیس الجلسة 

   حسام البھنساوي/د.أ  ئة وأثرھا في نشأة اللغة العربیة الفصحى  دور البی-١

  حسام النادي/ د   مظاھر البیئة في المصطلح العروضي-٢

   قروية زھیر/د   أثر البیئة االجتماعیة في ازدواجیة اللغة لدى الطفل الجزائري-٣

ب  -٤ ي غری ة ف ي النھای ة ف ن العام ر  لح دیث واألث ة (الح دراس
  )كیبیة داللیةصوتیة صرفیة تر

   محمد عبد العال محمد إبراھیم/د

  روريغ عبد المنعم ال/م   تأثیر البیئة اإلسالمیة والعربیة على المعجم اإلنجلیزي-٥

  . شعبان قرني عبد التواب/د   أثر البیئة في النمو اللغوي عند الطفل-٦

  

  ) ظھرا٢٫٣٠-١٢(الرابعة الجلسة 
  بیة والفنیةدالبیئة والدراسات األ

  . أبو القاسم رشوان/د.أ: رئیس الجلسة 
  ربیع عبد العزیز/ د.أ  لغة النقد العربي القدیم أثر البیئة في  -١

  أبو القاسم رشوان/ د.أ  أثر البیئة في شعر شوقي -٢

  عمر شحاتة محمد  المرأة واألداة الشعریة عند امرئ القیس -٣

   كمال أحمد محمد زین/د   الجاھلي في معاني الكنایة في الشعرداة واالعتقدا أثر الع-٤

   جمیلة قیسمون/د، لیلى جباري /د  ثقافیة وتجلیاتھا في النص الرحلي - البنیة السوسیو -٥

د         المستترة التشخیصیة -٦ راء التجری  في التصویر اإلسالمي إلث
  في التصویر المعاصر

   ھاشم محمد مبروك/د

ربي المعاصر  ھبوط اإلنسان على القمر من منظور الشعر الع-٧
  )دراسة في المضمون والفن(

  . یاسر حشیش/د

ر     -٨ دیث والمعاص صر الح ام الع صدر الھ صریة كم ة الم  البیئ
  )محمود مختار نموذجا (

  ھاني علي عبد البدیع علي/ د

  عبد الناصر بدوي أمین علي/ د  أثر البیئة في قندیل أم ھاشم -٩

   احمد سمیر/ أ   بیئة الشعر في خطاب شوقي  -١٠

  محمد مصطفي منصور/ د  صبري عبد اللطیف سلیم             / د -: التوصیاتلجنة 

  
  


