برنامج جلسات
املؤمتر العلمي اخلامس لطالب جامعة حضرموت
(طالب اجلامعة يف خدمة التنمية)
الجلسة االفتتاحية
األحد الموافق  /10مارس0101 /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 الخامس
كلمة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب
كلمة رئيس الجامعة

إســـتراحـــة

1

اليوم ألاول
الزمان :ألاحد  /10 -مارس0101 /م
املكان :قاعة ألاديب على أحمد باكثير
محور العلوم اإلنسانية واالجتماعية
مجموعة اآلاداب والتربية
إادارة الجلسة0
 .:اد .سعيد سالمين بلعفير
 .:أ .عبدهللا عامر الكثيري
 .:أ .فاطمة عبدهللا باهديلة

رئيس الجلسة
عضوا
عضوا

الوقت

موضوع البحث

المتحدث  /المتحدثة

:90:9-:9099

الكيل والميزان في ضوء القرآن الكريم
التغيرات االجتماعية الثقافية وانعكاسها على واقع االسر الحضرمية
"ادراسة ميدانية على عينة من االسر الحضرمية في مدينة المكال"
الحقوق الشرعية للزوجة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية
ادور رياض األطفال في تنمية الوعي البيئي لطفل الروضة من وجهة
نظر المعلمات في مدينة المكال
المشكالت االجتماعية الناجمة عن مرض الفشل الكلوي وأثر الخدمة
االجتماعية في مواجهتها "ادراسة ميدانية على عينة من مرضى الفشل
الكلوي بمركز المكال للكلى الصناعية بمستشفى ابن سينا"
جوادة الحياة لدى األسر الحضرمية العائدة قسرا من بلد الغربة
إلى ساحل حضرموت
التحسين اللفظي 0ادراسة في آيات مختارة من القرآن الكريم
مقارنة بين النسختين اإلنجليزية والحضرمية لقصة "سندريال"
المأخوذة من أادب الطفل وهما" 0تاتركوتس" و " فاطمة في الشعاب
"هائمة
اســـتراحـــة قصيرة للصالة

أروى أحمد البيتي

:90:9-:90:9
:90:9-:90:9
::099-:90:9
::0:9-::099
::0:9-::0:9
::0:9-::0:9
::099-::0:9
::0:9-::099

زينب علي العيدروس
نوف خالد شويع

بشرى محمد بن قديم
فاطمة عبدهللا كميد
أمل عوض بن عبيدالاله
عبدالحكيم عمر بن عيده
سحر سالم بازهير
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مواصلة الجلسة

الوقت

موضوع البحث

المتحدث  /المتحدثة

::0:9-::0:9

تأثير برنامج مقترح في الترجمة التتبعية لتطوير مهارات الترجمة
بين طالبات المستوى الرابع لغة إنجليزية بكلية البنات

شفاء صبري باجعالة

::0:9-::0:9

القرائن الصارفة لألمر وأثرها في فروع العباادات

إخالص أحمد الصقير

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

مستوى وعي مربيات رياض أطفال مدينة المكال ألهمية
المهارات الحياتية من وجهة نظرهن
مسألة الخيانة والتوبة في رواية خالد حسيني (عداء الطائرة الورقية)
"تحليل نفسي"

مروة صالح بن سعيدان
لمياء محسن التميمي

تنبيه!!!
في ختام اليوم األول سيتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم وجميع المشاركين
اما اعالن النتائج النهائية وتكريم الفائزين فسوف يتم في الحفل الختامي ألسبوع الطالب الجامعي التاسع
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اليوم الثاني
الجلسة ألاولى
الزمان :ألاثنين  /10مارس0101 /م
املكان :قاعة ألاديب على أحمد باكثير
محور العلوم الطبيعية والتطبيقية
مجموعة الطب والعلوم الصحية
إادارة الجلسة0
 .:أ.اد .نوال سعيد بانافع
 .:اد .مريم أحمد همام
 .:اد .حسين محفوظ باحارثة

الوقت
00:9-00:9
0099-00:9
00:9-0099
00:9-00:9
00:9-00:9
:9099-00:9
:90:9-:9099
:90:9-:90:9
:90:9-:90:9

رئيس الجلسة
عضوا
عضوا

موضوع البحث
مستوى كفاية ممرضي العناية المركزة بالتعامل مع جهاز التنفس
االصطناعي بمستشفيات المكال
تقييم اإلعطاء الوقائي للمضااد الحيوي للمرضى الذين يرتاادون األقسام
الجراحية في مدينة المكال
تقييم الوعي بحمض الفوليك واستخدامه من قِبَل النساء الحوامل اللواتي
يترادادن على مراكز األمومة والطفولة بمدينة المكال
رضا المرضى عن الرعاية التمريضية المقدمة في مستشفى أبن سيناء
بمدينة المكال – اليمن
تقييم الجوادة البكتيرية لحمامات السباحة العامة في مديرية المكال
ادراسة تقييمية لمستوى وعي المجتمع بالمخاطر البيئية والصحية
ألكياس البالستيك في مدينة الشحر
الحالة االجتماعية واالقتصاادية والصحية لمرضى الفشل الكلوي النهائي
س َجلين لدى مراكز غسيل الكلى في محافظة حضرموت ،اليمن :9:0
ال ُم َ
معدل انتشار ارتفاع انزيمات الكبد عند مرضى اداء السكري "النمط
الثاني" المترادادين على مستشفيات مدينة المكال ،اليمن :9:0م

المتحدث  /المتحدثة
سارة صالح الكثيري
عبدالخالق سالم بامهيل

عائشة سعيد عينين
علي أحمد باجامزة
مياادة سعيد العامري
محمد سالم البرواد
طه عبدهللا باحميد

صالح عمر ذيبان

إستراحة
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اليوم الثاني
الجلسة الثانية
الزمان :ألاثنين  /10 -مارس0101 /م
املكان :قاعة ألاديب على أحمد باكثير

محور العلوم الطبيعية والتطبيقية
مجموعة العلوم والبيئة
إادارة الجلسة0
 .:اد .محمد عبدهللا الدحيل
 .:اد .كمال أحمد باعوم
 .:اد .علي محمد باعبااد

الوقت
::099-:90:9
::0:9-::099
::0:9-::0:9
::0:9-::0:9
::099-::0:9

رئيس الجلسة
عضوا
عضوا

موضوع البحث
تطوير منتجات سمكية معلبة من أسماك السرادين
()Sardinella Iongiceps
عزل بكتيريا حمض الالكتيك من اللبن المنتج محليا واختبار نشاطها
التثبيطي على بعض البكتيريا الممرضة
مظاهر التلوث البيئي في بعض مناطق واادي وساحل حضرموت
ادراسة الطحالب الدقيقة الملتصقة بالقاع ( )Periphytonوالخواص
الكيموفيزيائية في مياه خور امبيخة
االنتشار المصلي لفيروسات التهاب الكبد بي وسي لدى مرضى الغسيل
الدموي الكلوي في هيئة مستشفـى ابن سينا التعليمي  -المكال

المتحدث  /المتحدثة
محمد عمر العطيشي
غمدان مجاهد السهيلي
يسلم خالد بن زيدان
عبد هللا صالح عبدون
محسنة محسن بالحمان

تنبيه!!!
في ختام الجلسة الثانية من اليوم الثاني سيتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم وجميع المشاركين
اما أعالن النتائج النهائية وتكريم الفائزين فسوف يتم في الحفل الختامي ألسبوع الطالب الجامعي التاسع
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اليوم الثالث
الجلسة ألاولى
الزمان :الثالثاء  /10 -مارس0101 /م
املكان :قاعة ألاديب على أحمد باكثير

محور العلوم الطبيعية و التطبيقية
مجموعة الهندسة وعلوم الحاسوب
إادارة الجلسة0
 .1اد .مشعل أحمد شيبان
 .2اد .مجدي سالم مرعي
 .3أ .ضرغام عبدالعزيز الراوي

رئيس الجلسة
عضوا
عضوا

الوقت

موضوع البحث

المتحدث  /المتحدثة

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

نظام إنذار للكشف عن نوبة الصرع على السرير
تصميم المركز الحضاري الثقافي بمدينة تريم
تصميم مكتبة عامة في مدينة المكال
نمذجة اختبارات (الضغط ،الحجم ،ادرجة الحرارة)
باستخدام معاادلة الحالة لشمال حقل كمال النفطي

عائشة عوض حبيشان
خالد سعيد باخريصة
صفاء علي الجرو

00:9-00:9

تطبيق جامعة حضرموت

عالء محمد بافضل

:9099-00:9
:90:9-:9099

الحضانة الذكية
معاادلة توازن الموااد لمكامن الغازات المتكثفة
تطبيق (خدمتك) للقيام بإجراءات إصدار البطاقة الشخصية إلكترونيا
"ادراسة ميدانية في إادارة األحوال المدنية بساحل حضرموت"

مروة سالم بن حمدين
سالم ابوبكر باشعيب

00:9-00:9

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

عبدهللا زكريا بكير

أصيل سالم باحشوان

إســـتراحـــة
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اليوم الثالث
الجلسة الثانية
الزمان :الثالثاء  /10 -مارس0101 /م
املكان :قاعة ألاديب على أحمد باكثير
محور العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية
مجموعة العلوم اإلادارية
إادارة الجلسة0
 .:اد .خالد محمد الجابري
 .:اد .وليد أحمد العطاس
 .:اد محمد عوض الريح عبداللطيف

الوقت
::099-:90:9
::0:9-::099
::0:9-::0:9
::0:9-::0:9
::099-::0:9
::0:9-::099

رئيس الجلسة
عضوا
عضوا

موضوع البحث
أزمة السيولة في البنك المركزي اليمني وأثرها في أاداء البنوك التجارية
"ادراسة ميدانية في البنك األهلي اليمني ( )NMYبساحل حضرموت"
أثر التخطيط اإلستراتيجي في إادارة األزمات
"ادراسة ميدانية في المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت"
أثر تقلبات أسعار الصرف في ارتفاع أسعار السلع األساسية
(القمح ,الزيت ,السكر ,األرز) في اليمن :9:0 - :9::م
ادور المهارات القياادية في مراحل إادارة األزمات
"ادراسة ميدانية على المدارس الحكومية للتعليم األساسي بساحل
حضرموت"
اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في المنشآت الصناعية اليمنية
"ادراسة نظرية و تطبيقية"
أثر إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية مهارات طلبة
المحاسبة في محافظة حضرموت

المتحدث  /المتحدثة
خلد صالح بن بريك
وفاء خالد بن حويل
جوالن جمال بن هرهرة
عبدهللا سعيد باوزير
إبراهيم علي الكثيري
محمواد صالح ادحيمالن

تنبيه!!!
في ختام الجلسة الثانية من اليوم الثالث سيتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم وجميع المشاركين
اما أعالن النتائج النهائية وتكريم الفائزين فسوف يتم في الحفل الختامي ألسبوع الطالب الجامعي التاسع
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