
 

 1 
 

  



 

 2 
 

 اليوم ألاول 

 الجلسة ألاولى

 م2222/ مارس/ 61 - ألاربعاءالزمان:   

 

 

  الطبيعية والتطبيقيةمحور العلوم 

 الطب و العلوم الصحية جموعة م

 :إدارة الجلسة

 رئيس الجلسة  حمد محمد الحدادأ .أ. د .1

 عضوا   صالح عمر سعيد البطاطي د.  .2

 عضوا    د. عبدهللا مبارك عبدهللا الكعيتي .3

 

 المتحدث / المتحدثة موضوع البحث م الوقت

5::9-11:11 1 

( بين طالب كليتي الطب 15-المعرفة والمواقف والممارسات اتجاه )كوفيد

 -المكال مدينة  -والعلوم الصحية وطالب كلية التمريض بجامعة حضرموت 

 اليمن

 فاطمة سعيد باشنتوف

11:11-11:19 2 
العادات الغذائية لمرضى السرطان تحت العالج الكيماوي في المركز 

 2020 - 2021حضرموت  -ورام المكال لعالج األالوطني 

 عبود سالم باحمران

 

11:19-11:31 3 
 وجهة نظر طالب الطب بجامعة حضرموت تجاه 

 فيروس كورونا المستجد في مدينة المكال، اليمن
 عبدالرحمن أحمد باوزير

 فتحي بامطرفقية ر دراسة تأثير القات على ضغط الدم والنبض : 9::11:31-11

11::9-11:11 9 

 الذين المزمنة األمراض مرضى لدى للضغط الخافضة األدوية تقييم

 منطقة في( خاصة) الباطنية لألمراض الخارجية على العيادات يترددون

 2121 عام خالل المكال

 ندوانهمحمد سعيد ال

11:11-11:19 6 
معدل انتشار نقص فيتامين )د( وعالقته بالمتالزمة االيضية لدى النساء 

 اليمني -اليمنيات المصابات بمتالزمة تكييس المبايض في المكال 
 فاطمة سعيد العمودي

11:19-11:31 7 
معارف ومواقف طلبة جامعة حضرموت في مدينة المكال عن برنامج 

 2121-2121المشورة قبل الزواج للعام 
 عبدهللا مبارك معدل

 دقيقة 19إستراحة  

 

 سيحدد الحقا هموتكريمالفائزين اعالن  

  

 رئاسة الجامعة -املكان: قاعة ألاديب على أحمد باكثير
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 ألاول ليوم ا

 الثانيةالجلسة 

م2222/ مارس/ 61 الاربعاءالزمان:   

    
 

 

 

 الطبيعية والتطبيقيةمحور العلوم 

 الهندسة  مجموعة 

 :إدارة الجلسة

 رئيس الجلسة  ربيع علي بن علي محمد د. .1

 عضوا   قديمسالم مبارك بن د.  .2

 عضوا  مرعي سالم سعيد مجدي. د .3
 

 المتحدث / المتحدثة موضوع البحث م الوقت

 بامــهير صـالح عمــر دوعن وادي في التاريخية الخريبة منطقة وتأهيل وتخطيط إعادة 1 9-12:11::11

 الخطيب علي حسين (فوه منطقة) المنقطعة التغذية بطريقة المياه شبكة وتقويم مراجعة 2 12:11-12:19

12:19-12:31 3 
ادارة االحمال الكهربائية من مصادر الطاقة المختلفة باستخدام نظام التحكم 

 الذكي
 سعيد عاشور العوبثاني

 الغيثي اسماعيل ناصر في المساجد هالميا ترشيد استهالك الكهرباء و : 9::12:31-12

 بشرى صالح الهاللي الخيل وركوب والسباحة للرماية الفروسية نادي تصميم إعادة 9 9-13:11::12

 باقفيهفائز سالم  حضرموت محافظة في اإلنشائية لألعمال األداء معدات 6 13:11-13:19

 محمد حسين باصرة فرز األلوان 7 13:19-13:31

13:31-13::9 8 
 برنامج باستخدام المكال لمدينة 5G شبكة الجيل الخامس تغطية تخطيط

Atoll 
 مبارك سالم باطهف

 حسين خالد الظبي ازالة المياه من نفط حقل خرير الخام باستخدام جزيئات النانو الفضية  5 11::9-1::13

 تكريم المشاركين ولجنة التحكيم  
 

 

  الفائزين وتكريمهم سيحدد الحقااعالن 

 رئاسة الجامعة -املكان: قاعة ألاديب على أحمد باكثير
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 الثانيليوم ا

 ألاولىالجلسة 

م2222/ مارس/ 61 الخميسالزمان:   

 

 

 االنسانية واالجتماعية محور العلوم 

 مجموعة اآلداب والتربية 

 

 :إدارة الجلسة

 رئيس الجلسة  رزق سعدهللا الجابري  .أ.د .1

 عضوا    عائشة علي السومحي  . د .2

 عضوا    عبدهللا عامر الكثيريد.  .3

 

 المتحدث / المتحدثة موضوع البحث م الوقت

 عبدهللا صالح باوزير فلم حضرموت والسلعة الثمينة 1 9::8:31-8

 سارة عبدالاله باحنان المراءة عند بشار بن برد "دراسة موضوعية فنية" 2 9-5:11::8

 مازن عبدهللا مبارك اثر المناخ في انتاج وزراعة محصول الطماطم في وداي حضرموت 3 5:11-5:19

5:19-5:31 : 

وعي متعلمي اللغة االنجليزية كلغة أجنبية في كلية البنات , بجامعة 

حضرموت باستراتيجيات التضليل اللغوي و الموضوعية في ترجمة 

 سياسيةالنصوص ال

 مروى احمد باطرفي

5:31-5::9 9 
الصعوبات التي تواجه طلبة الماجستير الملتحقين ببرنامج الماجستير بجامعة 

 الريان عند ترجمة اقوال االمام علي بن ابي طالب
 د عيديدسلمى محم

   منال عمر بامحروس اوضاع العبيد في حضرموت 6 9-11:11::5

11:11-11:19 7 
 العنف االسري ضد المرأة ودور الخدمة االجتماعية في المعالجة 

 "دراسة ميدانية على المرأة في مدينة المكال"
 دعاء محمد باكرمان

 صفاء امين ابراهيم وبير افعال العين في القرآن "دراسة داللية" 8 11:19-11:31

 سلوى احمد باجندوح حضرموت وعالقتها بالدولة القاسمية 5 9::11:31-11

11::9-11:11 11 
التحقيق في تصورات طالب اللغة اإلنجليزية كلغة اجنبية في استخدام 

 تطبيقات الهاتف المحمول في جامعة حضرموت
 ثريا محمد باجبير

 سمية محمد بن جازع مستوى الذكاء العاطفي لدى طالبات كلية البنات 11 11:11-11:19

 دقيقة 19إستراحة 

 الفائزين وتكريمهم سيحدد الحقااعالن  

 رئاسة الجامعة -املكان: قاعة ألاديب على أحمد باكثير



 

 5 
 

 الثانيليوم ا

 الجلسة الثانية

م2222مارس/ / 61 الخميسالزمان:   

 

 

 نسانية واالجتماعية اإلمحور العلوم 

 مجموعة اآلداب والتربية 

 

 :إدارة الجلسة

 رئيس الجلسة  أ.د.  رزق سعدهللا الجابري .1

 عضوا    د.  عائشة علي السومحي  .2

 عضوا    د. عبدهللا عامر الكثيري .3

 

 المتحدث / المتحدثة موضوع البحث م الوقت

 ليلى سعيد باسماعيل حقوق االوالد في ضوء الشريعة االسالمية 12 9::11:31-11

 الهام محمد العمودي عالمة الذكورية السامة في بعض اعمال ارنست هيمينغواي المختارة 13 9-12:11::11

12:11-12:19 1: 
أثر أسماء هللا الحسنى في حياة الفرد نموذجا )كالرحيم والصمد والرزاق 

 والصبور(
 حياة عبدالرحمن جياش

 حمادة سالم إيمان الرمزية في قصيدة حسين أبو بكر المحضار الغنائية )منذ ربع قرن( 19 12:19-12:31

12:31-12:9 16 
تأثير تقليص مدة المحاضرة في زمن كورونا على العملية التعليمية من وجهة 

 رياض األطفال بكلية البنات في جامعة حضرموت نظر طالبات قسم
 فاطمة سعيد بن معشب

 أحالم محمد البريكي منه حكُم الفحِص الطّبيِّ قبَل الزواِج وموقُِف الشريعةِ  17 9-13:11::12

 فاطمة سالم جوبان ضوء القرآن والسنة الوعي البيئي في المكال في 18 13:11-13:19

 حسن محمد الشعملي مستوطنة شحير العمرانية "دراسة في جغرافية العمران الريفي 15 13:19-13:31

13:31-13::9 21 
ساحل حضرموت  ألفاظ الطعام وأدواته المنزلية في اللهجة الحضرمية

 "دراسة داللية" أنموذجا
 لمياء فؤاد بارفعة

 محمود سعيد المشعلي موقع الريان نيوز 21 11::9-1::13

 تكريم المشاركين ولجنة التحكيم

 

 الفائزين وتكريمهم سيحدد الحقااعالن 

  

 رئاسة الجامعة -املكان: قاعة ألاديب على أحمد باكثير
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 الثالثليوم ا

 ألاولىالجلسة 

 م2222مارس/ / 61 السبتالزمان: 

 

 

 

 مجموعة العلوم اإلدارية وتقنية المعلومات

 

 :إدارة الجلسة

 

 رئيس الجلسة د.. هشام عوض عبدهللا باحميش .1

 عضوا    العطاس صالح وليد أحمدد.  .2

 عضوا    د. واثق أحمد علي  كعويلة .3
 

 المتحدث / المتحدثة موضوع البحث م الوقت

8:31-8::9 1 
 دور البنك المركزي اليمني في المراقبة على القطاع المصرفي

 " دراسة ميدانية على مجموعة من البنوك العاملة في ساحل حضرموت
 كرامة الكاللي محمد 

 مها خالد بارزيق موقع تم االلكتروني إلدارة الوظائف والخدمات 2 9-5:11::8

5:11-5:19 3 

 اثر االفصاح المحاسبي على جودة القرارات االستثمارية

 –"دراسة تطبيقية على مجموعة من الواحدات االقتصادية في حضرموت 

 اليمن

 محمد سعيد القرادي

 

 سارة خالد الحدادي تطبيق المنصة التطوعية : 5:19-5:31

 ثقة هادون العطاس نظام التصحيح اآللي المتحانات األسئلة ذات الخيارات المتعددة 9 9::5:31-5

5::9-11:11 6 
أثر استخدام الواتساب في مراحل القرار الشرائي للطالبات "دراسة ميدانية 

 كلية العلوم االدارية بجامعة حضرموت آلراء عينة من الطالبات في
 شرين عبود الكثيري

 أحمد رائد الظبي QR Codeتحضير الطالب باستخدام تقنية  7 11:11-11:19

 عمر سالم باهمز تطبيق المدرسة الذكية 8 11:19-11:31

11:31-11::9 5 
 واقع االستدامة المالية في منظمات القطاع الثالث

 "دراسة ميزانية على منظمات القطاع الثالث في محافظة حضرموت
 حمديعصماء عبدالمنعم اال

 مجاهد سالم بارشيد تذكير التطعيمات 11 9-11:11::11

 احمد صالح لرضي العوامل المؤترة في الحد من التهرب الضريبي 11 11:11-11:19

 دقيقة 19إستراحة 

 

 الفائزين وتكريمهم سيحدد الحقااعالن 

 رئاسة الجامعة -املكان: قاعة ألاديب على أحمد باكثير
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الثالثليوم ا  

 الثانيةالجلسة 

 م2222/ مارس/ 61 السبتالزمان: 

 

 

 

  

 والتطبيقية الطبيعيةمحور العلوم 

 مجموعة العلوم والبيئة 

 

 :إدارة الجلسة

 رئيس الجلسة  محروس عبدهللا باحويرثأ.د.  .1

 عضوا   حسن. حسن بيار علي د .2

 عضوا   سالم بن مسلمماجد د.  .3

 

 المتحدث / المتحدثة موضوع البحث م الوقت

 فاطمة عبدالرحمن بافضل ()حضرموت الريفية تنمية المجتمعاتاستخدام منظومة الطاقة الشمسية في  1 9::11:31-11

 حنين عدنان بن سلمان دراسة عملية إلنتاج البيوديزل 2 9-12:11::11

12:11-12:19 3 
 دراسة مورفومترية وتشريحية ونسيجية لكبد وطحال سمكة

 من سواحل مدينة المكالScomber Japonicus  الماكريل
 سمية محمد شقران

12:19-12:31 : 
دراسة الفعالية التثبيطية للطحالب البحرية ضد ثالثة انواع من البكثيريا 

 الممرضة لإلنسان
 سعيد احمد بانجار

12:31-12:9 9 
 دراسة تصنيف وظروف بيئة تواجد اشجار المانجروف 

 بخور امبيخة ونشرها في األخوار المجاورة
 ابها احمد العكبري

 سارة محمد بن ساحب تأثير التحميص على القيمة الغذائية في الفول السوداني 6 9-13:11::12

13:11-13:19 7 
انتشار عدوى المستشفيات البكتيرية وأنماط مقاومتها للمضادات الحيوية في 

 م2121-:211حضرموت: دراسة مقطعية راجعة لألعوام  -مدينة المكال 
 مروة محمـد عبـدون

 تكريم المشاركين ولجنة التحكيم

 

 الفائزين وتكريمهم سيحدد الحقااعالن 

 

 رئاسة الجامعة -املكان: قاعة ألاديب على أحمد باكثير


