
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إفتتاحية المؤتمر العلمي الرابع 

 مكان تنفيذها الفعالية الوقت

 قاعة األديب علي أحمد باكثير تسجيل 8:30 – 8:00

 قاعة األديب علي أحمد باكثير تقديم و ترحيب بالحضور 8:35 – 8:30

 قاعة األديب علي أحمد باكثير القرآن الكريم 8:40 – 8:35

 قاعة األديب علي أحمد باكثير كلمة اللجنة العلمية 8:55 – 8:40

 قاعة األديب علي أحمد باكثير التحضرية كلمة رئيس الجامعة و رئيس اللجنة 9:10 – 8:55

 قاعة األديب علي أحمد باكثير كلمة السلطة المحلية 9:25 – 9:10

 قاعة األديب علي أحمد باكثير تكريم الراعي الرسمي للمؤتمر 9:35 – 9:25

 إستراحة بوفية 9:55 – 9:30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم األول
 مكان تنفيذ الفعالية الفعالية الوقت

 الجلسة األولى

 . عبد القادر علي باعيسىد مقرر الجلسة:                                                                أ.د محمد سعيد خنبش الجلسة: رئيس

10:00 – 10:10 
 أ.د. أحمد محمد برقعانعرض المتحدث: 

 دور الترجمة اآللية في تحول الجامعات العربيةعنوان العرض: 

قاعة األديب علي أحمد 

 باكثير

10:10 – 10:20 
 د. أحمد غالب المغلسعرض المتحدث: 

 الجامعات اليمنية بين تحقيق األمن االجتماعي وإشكالية الهويةعنوان العرض: 

قاعة األديب علي أحمد 

 باكثير

10:20 – 10:30 
 د. أحمد صالح بافضلعرض المتحدث: 

 نظمات المجتمع اليمني للتنمية المستدامةدور الجامعة في تهيئة معنوان العرض: 

قاعة األديب علي أحمد 

 باكثير

10:30 – 10:40 

 منال أحمد الفقيه: ةعرض المتحدث

األولويات االستراتيجية للتحول نحو مجتمع المعرفة في الجامعات  عنوان العرض:

 اليمنية

قاعة األديب علي أحمد 

 باكثير

10:40 – 10:50 

 نور صالح الناخبي: ةعرض المتحدث

واقع أساليب التقويم المستخدمة من قبل الهيئة التدريسية في  عنوان العرض:

 جامعة حضرموت

قاعة األديب علي أحمد 

 باكثير

10:50 – 11:00 

 عرض المتحدث: علي محمد الكاف

عنوان العرض: دور جامعة حضرموت في تحقيق المسئولية المجتمعية من أجل 

 التنمية المستدامة

قاعة األديب علي أحمد 

 باكثير

11:00 – 11:10 

 علي لرضيعرض المتحدث: ياسر 

عنوان العرض: اتجاهات طالبات كلية البنات في جامعة حضرموت نحو الكتاب 

 الورقي واإللكتروني

قاعة األديب علي أحمد 

 باكثير

 مناقشة األوراق 11:45 – 11:15

 استراحة 12:30 – 12:00

 

 

 

 

 

 

    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم األول
 مكان تنفيذ الفعالية الفعالية الوقت

 األولى الجلسة

 أ.د. ماهر سعيد بن دهري مقرر الجلسة:                                                                 أ.د عبد هللا صالح بابعير الجلسة: رئيس

10:00 – 10:10 
 د. سالم مبارك بن قديمعرض المتحدث: 

 أثر التغيرات في حجم اإلنتاج النفطي على التنمية المستدامةعنوان العرض: 

 مجلس الجامعةقاعة 

10:10 – 10:20 

 د. صالح عمر بلخيرعرض المتحدث: 

: المشاريع الصغيرة ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية في عنوان العرض

 محافظة حضرموت

 مجلس الجامعةقاعة 

10:20 – 10:30 
 باحويرث عبود ليبيا. د: ةعرض المتحدث

 استراتيجيات التنويع االقتصادي ودورها في التنمية المستدامةعنوان العرض: 

 مجلس الجامعةقاعة 

10:30 – 10:40 
 د. محسن محمد بن كليبعرض المتحدث: 

 أثر البرامج األكاديمية في تنمية الموارد البشرية عنوان العرض:

 مجلس الجامعةقاعة 

10:40 – 10:50 
 الجابري محمد خالد. دعرض المتحدث: 

 أثر الثقافة المالية لرواد األعمال على التنمية االقتصادية عنوان العرض:

 مجلس الجامعةقاعة 

10:50 – 11:00 
 د. محمد صالح الكساديعرض المتحدث: 

 ات الماليةأثر تقلبات أسعار الصرف في التعويضعنوان العرض: 

 مجلس الجامعةقاعة 

11:00 – 11:10 

 د. هاني سالمين بلعفير  عرض المتحدث:

دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية في عنوان العرض: 

 إحداث التنمية الزراعية في الدول العربية الفقيرة

 مجلس الجامعةقاعة 

11:10 – 11:20 

 العكام محسن  اإلله عبد. دعرض المتحدث: 

الفعالية اإلداريةتحقيق في  اإللكترونية اإلدارةتطبيق  أثر متطلبات  عنوان العرض: 

 -دراسة ميدانية آلراء عينة من موظفي إدارة السلطة المحلية في محافظة المهرة 

 اليمن

 مجلس الجامعةقاعة 

 مناقشة األوراق 11:50 – 11:20

 استراحة 12:30 – 12:00

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم األول
 مكان تنفيذ الفعالية الفعالية الوقت

 الثانية الجلسة

 سالم عبود غانمد.  :مقرر الجلسة                                                                          أ.د. خالد يسلم بلخشر :الجلسة رئيس

12:30 – 12:40 

 أ.د. عبد هللا حسين البارعرض المتحدث: 

النقد األدبي من الحداثة المنهجية إلى الدراسات البينية ) منهج عنوان العرض: 

 لتكاملي شعراً وسرداً (التأويل ا

 مجلس الجامعةقاعة 

12:40 – 12:50 
 مريم عبد القادر العزاني: ةعرض المتحدث

 النظرية التحويلية والتوليدية وتطورها: عنوان العرض

 مجلس الجامعةقاعة 

12:50 – 1:00 
 أ.د. ماهر سعيد بن دهريعرض المتحدث: 

 النقد الثقافي منهجاً نقدياً عنوان العرض: 

 مجلس الجامعةقاعة 

1:00 – 1:10 

 ياسر سعيد سالم مسلمعرض المتحدث: 

) قصة يوسف قراءة  حداثة المنهج ودوره في تنمية الدراسات الدينية عنوان العرض:

 ( في اتصال العناصر وانفصالها

 مجلس الجامعةقاعة 

1:10 – 1:20 
 د. سالم محمد بامؤمنعرض المتحدث: 

 وال السيميائية في مؤلفات الجاحظالد عنوان العرض:

 مجلس الجامعةقاعة 

1:20 – 1:30 

 د. خالد عوض بن مخاشنعرض المتحدث: 

 :Assimilatory Processes in Arabic Mukalla Dialectعنوان العرض: 

An OT Analysis 

 مجلس الجامعةقاعة 

  مناقشة األوراق 2:00 – 1:30

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 اليوم األول
 مكان تنفيذ الفعالية الفعالية الوقت

 الثانية الجلسة

 د. نجيب محفوظ الزبيدي مقرر الجلسة:                                                                  أ. د. سالم عبد هللا باصريح الجلسة: رئيس

12:30 – 12:40 

 العسكري د. عمر سالم عوضعرض المتحدث: 

الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية عنوان العرض: 

 امةالمستد

قاعة األديب / علي 

 أحمد باكثير

12:40 – 12:50 
 د. رزق سعد هللا الجابريعرض المتحدث: 

 التحليل المكاني للتوزيع الجغرافي لسكان حضرموت: عنوان العرض

/ علي األديب قاعة 

 كثيربا أحمد

12:50 – 1:00 

 عبد الواحد عوض باضاويعرض المتحدث: 

على النخيل وإنتاجه من التمور في منطقة غيل  2008أثر فيضانات عنوان العرض: 

 عمر

قاعة األديب / علي 

 أحمد باكثير

1:00 – 1:10 
 د. عبد الحكيم محمد يوسفعرض المتحدث: 

 ظاهرة موسم البلدة وأهميتها االقتصادية ودورها في التنمية المستدامة عنوان العرض:

قاعة األديب / علي 

 أحمد باكثير

1:10 – 1:20 
 د. أمين عبد القادر هشلةعرض المتحدث: 

 التدهور البيئي لساحل حضرموت وتحديات التنمية عنوان العرض:

قاعة األديب / علي 

 أحمد باكثير

1:20 – 1:30 

 محمد حسين بن الشيخ أبوبكرعرض المتحدث: 

التنمية المستدامة  الدور المحوري لعلوم التاريخ واآلثار في تحقيقعنوان العرض: 

 واالستفادة من الموروث الحضاري لمحافظة حضرموت

قاعة األديب / علي 

 أحمد باكثير

  مناقشة األوراق 2:00 – 1:30

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانياليوم 
 مكان تنفيذ الفعالية الفعالية الوقت

 األولى الجلسة

 د. أمين باسليمان مقرر الجلسة:                                                                        الخوالني محمد هللا عبد. د.أ الجلسة: رئيس

8:30 – 8:40 
 د. محمد عبد القادر العيدوسعرض المتحدث: 

 أثر الزكاة في التنمية عنوان العرض:

 مجلس الجامعةقاعة 

8:40 – 8:50 
 د. عمر محفوظ باجبيرعرض المتحدث: 

 نأثر تطبيق مقاصد الشريعة على تحقيق معايير الجودة األكاديمية عنوان العرض: 

 مجلس الجامعةقاعة 

8:50 – 9:00 
 د. أحمد صالح بافضلعرض المتحدث: 

 العلوم الشرعية وتحقيق التنمية المستدامة عملية التصنيع نموذجاً : عنوان العرض

 مجلس الجامعةقاعة 

9:00 – 9:10 
 د. أحمد عوض بازهيرعرض المتحدث: 

 حكم النسخ قبل بلوغ الناسخ واثره على تصرفات المكلفينعنوان العرض: 

 مجلس الجامعةقاعة 

9:10 – 9:20 
 د. زين محمد العيدروسعرض المتحدث: 

 مهددات حماية الوطن في السنة النبوية عنوان العرض:

 مجلس الجامعةقاعة 

9:20 – 9:30 

 د. سعيد عمر بن دحباج عرض المتحدث: 

حرية التفكير والتعبير أساساً ألداء أكاديمي نوعي ونهضة مجتمعية  عنوان العرض:

 رائدة منهجاً قرآنياً 

 مجلس الجامعةقاعة 

  مناقشة األوراق 10:00 – 9:30

  استراحة 10:40 – 10:10

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم الثاني
 مكان تنفيذ الفعالية الفعالية الوقت

 األولى الجلسة

 د. سعيد أحمد البطاطي مقرر الجلسة:                                                                      أ.د. أحمد محمد السقاف الجلسة: رئيس

8:00 -8:30 
قاعة األديب / علي  تسجيل

 أحمد باكثير

8:30 – 8:40 

 علي محمد قراضة د.عرض المتحدث: 

إمكانية تفعيل دور التربية المستمرة وتعليم الكبار في الجمهورية  عنوان العرض:

 اليمينة

/ علي األديب قاعة 

 كثيربا أحمد

8:40 – 8:50 

 د. عبد هللا محمد بن ثعلبعرض المتحدث: 

مدى توافر مفاهيم التنمية المستدامة في كتب الدراسات االجتماعية عنوان العرض: 

 ليم األساسي في اليمنللتع

/ علي األديب قاعة 

 كثيربا أحمد

8:50 – 9:00 
 علي عبد العزيز باعشنعرض المتحدث: 

 تأثير  مؤشرات الفجوة التعليمية للنوع االجتماعي: عنوان العرض

/ علي األديب قاعة 

 كثيربا أحمد

9:00 – 9:10 

 أروى عبد هللا باعويضان: ةعرض المتحدث

مستوى وعي معلمات رياض األطفال بقضايا التربية من أجل التنمية عنوان العرض: 

 في رياض األطفال المستدامة

/ علي األديب قاعة 

 كثيربا أحمد

9:10 – 9:20 

 توفيق عبد هللا الكامل عرض المتحدث: 

مدى مساهمة أئمة مساجد المكال في توعية المجتمع للحد من مخاطر  عنوان العرض:

 الكوارث الطبيعية

/ علي األديب قاعة 

 كثيربا أحمد

9:20 – 9:30 
 فاطمة عبد هللا باهديلة: ةعرض المتحدث

 مستوى قلق البطالة لدى طالب السنة األخيرة في جامعة حضرموت عنوان العرض:

/ علي ديب األقاعة 

 كثيربا أحمد

9:30 – 9:40 
 د. صقر محمد الجوهيعرض المتحدث: 

 مدى االلتزام بأبعاد المسئولية االجتماعية ودورها في تنمية المجتمععنوان العرض: 

/ علي األديب قاعة 

 كثيربا أحمد

  مناقشة األوراق 10:10 – 9:40

  استراحة 10:40 – 10:10

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم الثاني
 مكان تنفيذ الفعالية الفعالية الوقت

 الثانية الجلسة

 د. سالم محمد بامؤمن  مقرر الجلسة:                                                                          أ.د. أحمد محمد برقعان الجلسة: رئيس

10:40 – 10:50 
 د. عبد هللا محمد بن شهابعرض المتحدث: 

 النحو العربي ) رؤية سيميائية (عنوان العرض: 

 مجلس الجامعةقاعة 

10:50 – 11:00 
 د. نجيب محفوظ الزبيديعرض المتحدث: 

 افتتاحية سورة الكهف وخاتمتها دراسة لغوية نصية: عنوان العرض

مجلس الجامعةقاعة  

11:00 – 11:10 
 د. حسين علوي الحبشي عرض المتحدث: 

 ويهمالمح النظرية التحويلية والتوليدية في كتاب سيبعنوان العرض: 

مجلس الجامعةقاعة  

11:20 – 11:30 

 د. أحمد سعيد عبيدونعرض المتحدث: 

في ضوء علم اللغة  مبدأ االختالف والثنائيات في لغة القرآن الكريم عنوان العرض:

 الحديث

مجلس الجامعةقاعة  

11:30 – 11:40 
 د. أحمد كرامة مصيباح عرض المتحدث: 

عند شعراء الصحابة في العهد النبوي معاني اللّون  عنوان العرض:

مجلس الجامعةقاعة  

11:50 – 12:00 
 علي أحمد بارجاءعرض المتحدث: 

 طريقة جديدة لتدريس مادة العروضعنوان العرض: 

مجلس الجامعةقاعة  

  مناقشة األوراق 12:30 – 12:00

  استراحة 1:00 – 12:30

1:00 – 1:30 
 الجلسة الختامية

 أ.د. عبد هللا سعيد الجعيديالجلسة:  رئيس

/ علي األديب قاعة 

 كثيربا أحمد

 


