برنامج جلسات
املؤمتر العلمي الرابع لطالب جامعة حضرموت
(طالب اجلامعة يف خدمة التنمية)
الجلسة االفتتاحية
األحد الموافق  /03مارس1029 /م
قاعة األديب على أحمد باكثير

الجلسة االفتتاحية

الوقت

الكلمات

0099 -0099
00:9 - 0099
00:9 -00:9
00:9 -00:9
:9099-00:9

االفتتاح بآي من الذكر الحكيم
كلمة رئيس لجنة المؤتمر العلمي الرابع
كلمة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب
كلمة رئيس الجامعة

اســـتراحـــة

1

اليوم ألاول
الجلسة ألاولى
الزمان :ألاحد  /03 -مارس1029 /م
املكان :قاعة ألاديب على أحمد باكثير

محور العلوم الطبيعية والتطبيقية
المجموعة األولى  -هندسة وعلوم حاسوب
إدارة الجلسة0
 .1د .مشعل أحمد شيبان
 .2د .هشام عوض باحميش
 .3د .أمين مبروك بن مهنا

الوقت

رئيس الجلسة
عضوا
عضوا

موضوع البحث

المتحدث  /المتحدثة

:90:9-:9099

نظام تقييم األداء للجامعة

صفاء جعفر النهدي

:90:9-:90:9

النظارة الذكية للمكفوفين

فاطمة عمر العماري

:90:9-:90:9

تطبيق طلب اإلسعافات

ساعد عمار الجابري

::099-:90:9

تطبيق برنامج  WMS 10.1لدراسة حماية منطقة الغليلة بالمكال من السيول

::0:9-::099

البناء بالطوب الخفيف لتقليل كلفة المشروع

مبارك هادي قباش

::0:9-::0:9

نظام حماية الدراجات النارية من السرقة

نو ار حسين باناجه

::0:9-::0:9

مشروع تخطيط وتصميم مدينة حيف السياحية الترفيهية

::099-::0:9

حضرموت نحو عاصمة لألمن الغذائي

هاشم هادي باكربشات

رشدي صالح مزروع
أسامه أحمد باحشوان
حسن محمد السقاف

في ختام كل جلسة سيتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم وجميع المشاركين بشهادات تقديرية ومشاركة
اما اعالن النتائج النهائية وتكريم الفائزين فسوف يتم في الحفل الختامي السبوع الطالب الجامعي الثامن
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اليوم الثاني
الجلسة الثانية
الزمان :ألاثنين  /00 -مارس1029 /م
املكان :قاعة ألاديب على أحمد باكثير
محور العلوم الطبيعية والتطبيقية – المجموعة الثانية
العلوم الصحية ،والعلوم  ،والعلوم البيئية
إدارة الجلسة0
 .:د .نوال سعيد بانافع
 .:د .كمال أحمد باعوم
 .:د .حسن بيار علي

الوقت
00:9-00:9
0099-00:9

رئيس الجلسة
عضوا
عضوا

موضوع البحث
تقييم جودة مياه الشرب في بعض مدارس مديرية المكال بمحافظة حضرموت
عزل وتشخيص الجراثيم المسببة لتسوس أسنان طالب بعض مدارس التعليم

األساسي في مدينة المكال /حضرموت

المتحدث  /المتحدثة
إيمان محمد بو عسكر
أبوبكر نبيل مسيعـد

00:9-0099

التأثيرات السامة للكادميوم على صحة اإلنسان

00:9-00:9

حسابات تراكيز اليورانيوم وبعض نظائره المشعة في مياه الشرب

أمل عوض بن جازع

00:9-00:9

معرفة وسلوك وممارسة مرضى التالسيميا في ساحل حضرموت  -اليمن

عفاف حاج باضريس

:9099-00:9

واقع استخدام زيوت القلي ومدى مالئمتها لصفات الجودة في مدينة المكال

رانيا صبيح الغرابي

:90:9-:9099

تدوير نفايات المواد البالستيكية إلنتاج الوقود (الديزل)

عبداهلل خالد صبين

:90:9-:90:9
:90:9-:90:9

مدى انتشار مضادات االلتهاب غير الستيروئيدية ) (NASIDsالمستخدمة
والموصوفة من الممرضين بمستشفى ابن سينا  -ساحل حضرموت  -اليمن.

مروة صالح حيتر

اميرة محمد بن ضبيع

اســـتراحـــة

في ختام كل جلسة سيتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم وجميع المشاركين بشهادات تقديرية ومشاركة
اما اعالن النتائج النهائية وتكريم الفائزين فسوف يتم في الحفل الختامي السبوع الطالب الجامعي الثامن
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اليوم الثاني
الجلسة الثالثة
الزمان :ألاثنين  /00 -مارس1022 /م
املكان :قاعة ألاديب على أحمد باكثير
محور العلوم اإلنسانية واالجتماعية
المجموعة األولى  -علوم إدارية
إدارة الجلسة0
 .:د .صالح عمر بلخير
 .:د  .محفوظ مصلي
 .:د .محمد عوض الريح

الوقت
::0:9-::099
::0:9-::0:9
::0:9-::0:9
::099-::0:9

رئيس الجلسة
عضوا
عضوا

موضوع البحث
أثر تنمية المهارات اإلدارية في ممارسة اإلدارة اإللكترونية
"دراسة ميدانية للمؤسسات التنموية بساحل المكال"
دور التكلفة المستهدفة لتحسين الميزة التنافسية للشركات الصناعية

التسهيالت االئتمانية المتعثرة وأثرها على الربحية "دراسة حالة البنك األهلي
اليمني للمدة من  2009إلى 2013م"
تقويم األداء المالي باستخدام النسب المالية "دراسة حالة شركة إسمنت
القصيم السعودية للسنوات 2016-2012م"

المتحدث  /المتحدثة
علي صالح البيتي
فاطمة فؤاد باسماعيل
هدى عوض باقعيطي
مريم أبوبكر العوبثاني

في ختام كل جلسة سيتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم وجميع المشاركين بشهادات تقديرية ومشاركة
اما اعالن النتائج النهائية وتكريم الفائزين فسوف يتم في الحفل الختامي السبوع الطالب الجامعي الثامن
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اليوم الثالث
الجلسة الرابعة
الزمان :الثالثاء  /00 -مارس1029 /م
املكان :قاعة ألاديب على أحمد باكثير
محور العلوم اإلنسانية واالجتماعية
المجموعة الثانية  -آداب وتربية
إدارة الجلسة0
 .:د .محمد سالم بن جمعان
 .:د .حسن شيخ الكاف
 .:د .عبدهللا عامر الكثيري

الوقت
00:9-00:9

موضوع البحث
تأثير التدريس باللغة اإلنجليزية في طالب حضرموت
دراسة حالة (مدارس حضرموت العالمية)

0099-00:9

أشكال الفاعل في اللغة المهرية واإلنجليزية

00:9-0099

الخدمات الصحية في مدينة المكال

00:9-00:9

رئيس الجلسة
عضوا
عضوا

طالب عبداهلل بن عبيداهلل

دور معلمة رياض األطفال في تنمية السلوك القيادي لدى طفل الروضة في
مدينة المكال

00:9-00:9
:9099-00:9

دعوة األنبياء في مجاراة الخصوم في ضوء القرآن الكريم

:90:9-:90:9
::099-:90:9

شهد محمد عوض
سباء عمر العمري

األجهزة اإللكترونية كأداة تعليم لتطوير الكلمات االنجليزية لألطفال

:90:9-:9099

المتحدث  /المتحدثة

مشكالت التربية العملية التي تواجه الطالبات المعلمات بتخصص رياض
األطفال من وجهة نظرهن
البيع وقت النداء لصالة الجمعة على المذاهب األربعة

فاطمة غالب الخالقي
ندى علي الديني
فاطمة محمد باخريبة
حنان فؤاد باحسين
إبراهيم صالح لحمدي

اســـتراحـــة
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الوقت
::0:9-::099

::0:9-::0:9

::0:9-::0:9

موضوع البحث
اتجاهات الطالبات الجامعيات نحو التخصص الجامعي
"دراسة ميدانية على عينة من طالبات كلية البنات بجامعة حضرموت"
الفوائد النحوية من كتاب الفرائد في نظم الفوائد للشيخ محمد بن محمد باكثير،
دراسة و تحقيق
دور مربيات الروضة في تنمية المهارات اإلجتماعية
لدى أطفال الروضة من وجهة نظرهن في مدينة المكال

::099-::0:9

الزواج في روايات جين أوستن والروائيين الحضارم

::0:9-::099

المحبة في اهلل تعالى " مفهومها  -آدابها – فضلها "

المتحدث  /المتحدثة
أنيسه محمد بن سويد
محمد عمر باسباع
خديجة عبدالسالم الباني

اماني أبوبكر العطاس
دعاء محمد القرية

في ختام كل جلسة سيتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم وجميع المشاركين بشهادات تقديرية ومشاركة
اما اعالن النتائج النهائية وتكريم الفائزين فسوف يتم في الحفل الختامي السبوع الطالب الجامعي الثامن
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