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 الوفود تسجيل
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 الجلسة اإلفتتاحية -

 السالم الجمهوري-

 القران الكريم -

 مقرر المؤتمر ومدير مركز بحوث التراث والحضارة                        حسن محمد نور       كلمة السيد األستاذ الدكتور / -

 ووكيل كلية االداب والعلوم االنسانية  أمين عام المؤتمر          مرسي السيد مرسي الصباغ    كلمة السيد األستاذ الدكتور / -

 رئيس المؤتمر ومدير مركز البحوث االندونيسية                  يوسف  حسن عبد العليم    كلمة السيد األستاذ الدكتور / -

 نيابة عن الباحثين والمشاركين فى المؤتمر                          رأفت غنيمي الشيخ        كلمة السيد االستاذ الدكتور/ -

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كليتى               عاطف محمد ابو النور     دكتور /كلمة السيد االستاذ ال -

 االداب والعلوم االنسانية والسياحة والفنادق

 رئيس جامعة قناة السويس                            ممدوح مصطفى غراب    كلمة السيد األستاذ الدكتور/ -

 افتتاح معرض الخط العربي. -
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) 

 دقيقة. 90استراحة) بريك ( لمدة   -

 تحت إشراف/أ.د نيفين جالل    عرض فيلم عن التنمية السياحية -

ظ  0)

) 
 

 اللغة باعتبارها وثيقة ثقافية  حلقة نقاشية : -

 االستاذ الدكتور / عبد الرحيم الكردى   ضيف الحلقة : -

 الجامعة الجديدة –قاعة اإلحتفاالت الرئيسية    مكان الحلقة : -

 حسن عبد العليم يوسف.  : األستاذ الدكتور /  يدير الحلقة -
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 نهاية الجلسة االفتتاحية والدعوة إلي الغذاء بمطعم ) الجامعة( -
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 الجلسة البحثية األولى المسائية

 محور الجلسة ) الثقافة العربية والعلوم اإلنسانية (  -

 الجامعةالجديدة –مكان الجلسة : قاعة اإلحتفاالت الرئيسية   -

 جامعة أسيوط . -عميد كليةاآلداب  –:أ.د/ يوسف جاد الرب   رئيس الجلسة   -

 د.خيري قدري ايوب -وضوعات البن الجوزي أنموذجا كتاب دراسات محمدية لجولدستهيردراسة في األصول و المصادر و المراجع الم - 

 أ.د/رأفت غنيمي الشيخ -الروح اإلسالمية في العمارة التراثية في الهند -

 د/عيد كامل محمد إسماعيل  -  العربية واإلسالمية التراث العلمي والثقافة  -
 

 الباحث منصور يوسف  -   _ضوابطه  استثمار أموال األوقاف حكمه الشرعي -

 د/ صالح عبدالتواب سعداوي.  أثر االكتشافات العلمية في األحكام الفقهية -

 أ.د/ محمد فتحي العتربي    -    أ.د / حساني محمد نور  -  رؤية مقاصدية فقه العمران وأثره في التنمية البيئية -
 

 شيماء صبري الليثي  -  خلف هللا بوجمعة -  حالة القصة بالجزائر العاصمة دور التشريع العمراني في حماية التراث المعماري -
 

 د / محمد محمد سيد اعامر -تشريعات العمران المبنية على قاعدة الضر يزال دراسة في تراث الفقهي اإلسالمي مع اإلشارة للقانون المصري  -

 د.صالح مطر -  ة الناقد في كتابة مقدمة ابم خلدونثقاف
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 األمسية الشعرية
 سعد عبدالرحمن.-         أحمد عنتر مصطفى-          ياسر قطامش        الشعراء: -
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 الجلسة البحثية الثانية المسائية

 ( 6-9موعد الجلسة ) -

 محور الجلسة ) العمران والثقافة العربية (  -

 مكان الجلسة : كلية السياحة والفنادق باإلسماعيلية  -

 :أ.د/ عبدالحفيظ محمد حسن .  رئيس الجلسة   -

 مغازىد. حسن أحمد   -   الثقافة العربية ومنصات الشعر   - 

 عبد الحميد درويش-د   -    الثقافة العربية والفكر الجدلى الحديث -

 د. فاطمة الزهراء عبدهللا محمد   -   الثقافة والتربية فى بالدى     -

 د / السيد مصطفى محمد عبيد -  التنوع اللغوى وتعدد الثقافات اإلقليمية كتاب " أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم " نموذجا   -

دراسة نقدية   لعربية وآدابها من خالل األلفاظ الفارسية فی مؤلفات الجاحظتأثير اللغة الفارسية فى اللغة ا  -

 د.رفعت عبدهللا سليمان حسين                                                                                                  تحليلية

 د.أحمد محمد عطا -  معالم الحضارة في شعر ابن هانئ األندلسي   -

قِّبأ.د. شفيق محّمد عبد الرحم -  مظاهر الحضارة في بالد الشام من خالل رحلة ابن جبير    -  ن الّرِّ

 أ. هانم أحمد عبدالعزيز   -  زخرفة الرومى على عمائر مدينة سيواس فى العصر السلجوقى    -

 سليمة بونعيجة راشدي  –دراسة تحليلية وصفية -ألفاظ العمران في ألف ليلة وليلة     -



 -0801كم الخديوى اسماعيلعمران مدينة القاهرة فى القرن التاسع عشر من حكم محمد على و حتى نهاية ح -

د . أحمد                                                                                                                                                                         0883

 محمد على غباشى

 مطلوب أ.م.د. قبس فاروق-أ.م.د. محمد ابراهيم عبد الجنابي  با واألمريكيتين) دراسة تاريخية تقويمية (أثر فن المدجنين المعماري في اور  -

 أ.د/ سعيدة محمد حسني    -      الثقافة العربية والتاريخ الحديث- 
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 الجلسة البحثية الثالثة المسائية

 محور الجلسة ) العمران وعلوم السياحة والفندقة (  -

 مكان الجلسة : كلية السياحة والفنادق باإلسماعيلية  -

 :أ.د/ محمود عبدالرازق عوض .  رئيس الجلسة   -

به جزيرة التنمية السياحية المستدامة لمواقع التراث العالمي في مصر: بالتطبيق على ش  - 

                                                                                                                                                                                       سيناء

 ا محسن عباسران  -مروة مجدى غانم    -نيفين جالل عيد                    

معوقات التنمية الشاملة للمناطق السياحية االستشفائية في محافظة حضرموت )دراسة حالة مدينة الديس    -

 -محمد لطفي القاضي د. شوكت  -م. عبدالعزيز عبدهللا النجار                                                                                                    الشرقية(

 أ.د. مجدي محمد رضوان

 سارة كدالى      -المساجد العتيقة والمنازل القديمة أنموذجا-العمارة العربية التراثية والسياحة   -

منصور خميسي                                                           دراسة حالة بعض القصور بالجزائر صحراوية والبحث عن التأهيل السياحيالقصور ال   -

 حاج حفصي لحسن -  د. فلوسية لحسن -

الفقرات كتراث في الجنوب الجزائري عنوان لمفهوم التسيير المستدام للماء في -

منصور  -خلف هللا بوجمعة  -حاج حفصي لحسن  -                                                                                                              المدينة

 خميسي

 د.عزة عبد المعطي عبده محمد     -دراسة أثرية فنية لمجموعة من الحلى محفوظة بمتحف الوادي الجديد بالخارجة(   -

 وفاءثابت السيد محمد -أ     -    المناظرالتصويريةعلي حوض أندلسي بمدينة شاطبة )دراسةتحليلية ( -

ا وحديث ا )دراسة تاريخية  -  د/ نورا عبد العظيم عثمان حجازي   -   آثرية( التراث المعماري لحي الجمالية قديم 

 ى سليماند/ مروى عبد الرشيد موس   -     ساحة ديال سانتيسيما أنونزياتا  -

 أ. نرمين عوض دياب محمود   -  مظاهر الحياة اإلجتماعية على المنحوتات الجصية فى العصر السلجوقى  - 

 أ.عماد شفيق عبدالرحمن  -الوحدة والتنوع البصرى فى تصميم منتجات الحديد الدشغول بالفتحات الدعمارية    -
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 الجلسة البحثية الرابعةالمسائية

 محور الجلسة ) العمران والهندسة (  -

 مكان الجلسة : كلية الهندسة باإلسماعيلية  -

 :أ.د/ عصام بدران .  رئيس الجلسة   -

 للعناصروالتراكيب الجصية المعمارية بالمبانى التاريخية  دراسة فى دورتقنيات التسجيل و التوثيق الحديثة   - 

 أ / عماد الدين إبراهيم حامد  -أ.د/ سوسن فخرى حليم  -أ.د/ هالة عفيفى محمود محمد 

 زينب قندوز -ين فعل الدراسة وتلقائية التشكل" عمارة الواحة "بناء تقليدي ب    -

 حنان عبدالرحمن   -  جمالية الفن المعماري اإلسالمي ) المئذنة إنموذجا  (-

 خالد أبوبكر -  تقييم اآلليات التشريعية لحماية وتحسين بيئة التراث العمراني-

 بلدية المعاضيد –اريةو ضرورات الحفاظ دراسة حالة التراث العمراني بين حتمية توسع التجمعات الحضرية الجو     -

 أ.د خلف هللا بوجمعة           --         أ.صوشي سليمة
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 الجلسة البحثية الخامسة المسائية

 محور الجلسة ) المشهد الثقافي وتحقيق المخطوطات (  -

 مكان الجلسة : كلية االلسياحة والفنادق باإلسماعيلية  -

 :أ.د/ كرم فرحات  رئيس الجلسة   -

 ا.د/ مرسي السيد مرسي الصباغ  -   جماليات الخط العربي في العمارة االسالمية    - 

 أ.د/ حسن محمد نور  -  الثقافة العربية واالجتهاد في تحقيق النص التراثي  - 

 د. الطيب ابشر الطيب       -      د.أحمد هاشم محمد طاهر    -المستشرقون وتحقيق المخطوطات بإشارة خاصة للمخطوطات السودانية   -

 


