
 5 من   1 صفحة 

 الجدول الزمني للجلسات املؤتمر

 هـ 1438/  8/  6اليوم األول: الثالثاء 

 التسجيل 08:30 08:00  

  
  

 القاعة املساندة   قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري 

  
  

 العلم سعيد بن محمد. ديرأس الجلسة: 

 الدولي والتواصل املعرفي للتبادل الجامعة وكيل
  

 املحمود عبدالعزيز بن محمود. ديرأس الجلسة: 

  للدراسات الجامعة وكيل
 
 العلمي والبحث العليا

سة
الجل

 1
 

 ثاملتحد   ثاملتحد التوقيت

 Prof. Glen Cooper   أ.د. رشدي راشد 08:55 08:30

 Dr. Zohor Idrisi   حسين الوقادأ.د. محاسن محمد على  09:10 08:55

09:10 09:25 Dr. Hammood Obaid     أ.د. صاحب عالم األعظمي الندوي 

 د. زوليخة بنرمضان 09:40 09:25
 

 د. نجالء سامي محمد النبراوي 

 أ.د. احمد محمود ابوالعز 09:55 09:40
 

 د. سعد أبوعلوان

 نوال بلمدانيد.   د. أمينة إبراهيم بدوى عثمان 10:10 09:55

 استراحة 10:30 10:10  

 امليمن محمد بن إبراهيم. ديرأس الجلسة:  

 العلمية للمعاهد الجامعة وكيل
 

 املحمود عبدالرحمن بن عبدالعزيز. د يرأس الجلسة: 

ميةيالتعل لشؤونل الجامعة وكيل  

سة
الجل

2 

 Prof. Salim Ayduz   د. حسن محمد بيالني 10:55 10:30

10:55 11:10 Dr. Elaine Van Dalen     د. بدرية عبدالعزيز العوهلي 

  د. ايهاب خفاجي   د. محمد سالمي 11:25 11:10

 د. عبدالحميد العبدالجبار   د. عزة بنت عبدالرحيم محمد بن شاهين 11:40 11:25

 أ. مها بنت محمد عوض الخيبري   د. زيني بن طالل الحازمي 11:55 11:40

  11:55 13:00 
صالة الظهر & إخالء القاعة الشيخ عبدالعزيز 

 التويجري 
 قاعة املساندةلصالة الظهر & إخالء ا  



 5 من   2 صفحة 

 & الغداء & صالة العصر فتتاحال حفل  15:50 13:00  
 

 هـ 1438/  8/  6اليوم األول: الثالثاء   

 القاعة املساندة   قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري       

  
  

 السويلم فهد بن بندر. ديرأس الجلسة: 

 الجامعة مدير معالي مستشار
  

 النجيدي محمد بن حمود. د.أيرأس الجلسة: 

 اإلسالمي التاريخ استاذ

 ثاملتحد   ثاملتحد التوقيت  

سة
الجل

 3
 

 د. فهد بن عتيق علي الشبان املالكي  16:05 15:50

 

 أ.د. محمد علي فهيم بيومي

 عبدالحليم علي رمضاند.  . عبدالغنى عبدالفتاح زهرةأ.د 16:20 16:05

 النجميين علي  د. خالد  د. أنس عبد هللا املحّمد 16:35 16:20

 د. فوزي بن عناد العتيبي د. أنور محمود زناتي 16:50 16:35

 د. عبدالقادر عابد البياض ي د. سند أحمد عبد الفتاح 17:05 16:50

 أ.د. يحيي محمد محمود أحمد محمد رجائي الرفاعي د. أحمد 17:20 17:05

 د. محمود فتوح سعدات  د. نشوان محمد عبده الوجيه 17:35 17:20

        



 5 من   3 صفحة 

 

 هـ 1438/  8/  7اليوم الثاني: األربعاء  

 القاعة املساندة   قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري       

  
  

 الخيل أبا محمد بن عبدهللا. ديرأس الجلسة: 

 الجامعة وكيل
  

 الهليل عبدهللا بن عبدالعزيز. ديرأس الجلسة: 

 الطالبات لشؤون الجامعة وكيل

 ثاملتحد   ثاملتحد التوقيت  

سة 
الجل

4 

08:00 08:25 Prof. Ahmed Djebbar 

 

Dr. Munawar A. Anees 

 أ.د. زبيدة مونية بن ميس ي د. أسماء جابر العبد الشارود 08:40 08:25

 د. عبد الغني يحياوي  د. أشرف سمير توفيق محمد 08:55 08:40

 د. ايناس محمد عليمات د. ميرفت رضا أحمد حسنين محمد 09:10 08:55

 أ.د. خليل خلف حسين أ.د. املصطفى ايدوز  09:25 09:10

 د. هيلة بنت محمد علي القصير 09:40 09:25
 

 د. منى حسين القحطاني

 د. نواف عبد العزيز الجحمة   املصطفى محمد احمد محمد الخراطد.  09:55 09:40

 أ.د. فاطمة بلهواري   د. ايمان على رشدى الهوارى  10:10 09:55

 استراحة 10:30 10:10  

 عبدالرحمن آل عبدالغفار بن خالد. ديرأس الجلسة:  

 الطب كلية عميد
 

 الصغير عبدهللا بن الرحمن عبد. ديرأس الجلسة: 

 املعلومات وتقنية املجتمع لخدمة الجامعة وكيل

سة
الجل

 5
 

.د. عبدالرحمن بن علي السنيديأ 10:55 10:30  

 

 أ.د. محمد علي

 د. عائشة مرشود حميد الحربي د. كريمة عبد الرؤف الدومي 11:10 10:55

 قوعيش شريف د. أ.د. عادل السيد عبد الواحد 11:25 11:10

 د. غادة عبد املنعم الجميعي عبد هللا املرشديأ. رنا محمد  11:40 11:25

 أ.د. حاج دحمان  د. محمد عبدالرحمن عريف 11:55 11:40

 د. وفاء دريديري   د. شربات أحمد مصطفى 12:10 11:55

 صالة الظهر 12:30 12:10  
  



 5 من   4 صفحة 

 هـ 1438/  8/  7اليوم الثاني: األربعاء  
    

  
 

 القاعة املساندة   التويجري قاعة الشيخ عبدالعزيز       

  
  

 األحيدب إبراهيم بن محمد. ديرأس الجلسة: 

 والترجمة اللغات كلية عميد
  

 الصامل عبدهللا. ديرأس الجلسة: 

 وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة

 ثاملتحد   ثاملتحد التوقيت  

سة
الجل

 6
 

 أ.د. أحمد معاذ علوان حقي 12:45 12:30

 

 فوزي مصري رحيلد. محمد 

 د. فيصل سيد طه حافظ د. معتز عبد القادر خير هللا 13:00 12:45

 أ.د. خالف الغالبي عباس الطيب بابكر د.  13:15 13:00

 د. حجازي عبد املنعم سليمان د. صالح محروس محمد 13:30 13:15

13:30 13:45 Dr. Rabah Saoud  أ.د. محمد بلبشير 

 أ.د. كرم حلمى فرحات أحمد 14:00 13:45
 

 د. محمد عبد املؤمن محمد عبد الغني

 د. محمد بن عبد املؤمن  أ.د. أجقو علي 14:15 14:00

   جبران بن سلمان سحاري   أ.د.عبدالرزاق السامرائي 14:30 14:15

 صالة العصر & الغداء 15:50 14:30

 

  أ.د. رشدي راشديرأس الجلسة:   
 الحاج نعمان بن عبدهللا. ديرأس الجلسة: 

 التخصص ي فيصل امللك مستشفى

سة
الجل

 7
 

 أ.د. براهيم أحمد 16:05 15:50
 

 د. مروان مصطفى ربايعة 

 د. عبد الرزاق العسري  16:20 16:05

 

 أ.د. خضير عباس املنشداوي 

 أ.د. ابراهيم ربايعه د. عمرو عبد العزيز منير 16:35 16:20

 د. محمد السيد محمد فياض د. محسن إبراهيم أحمد الدوسكي 16:50 16:35

 د. مصطفى علي إبراهيم دويدار د. قحطان املشهداني 17:05 16:50

 د. شوكت عارف محمد االتروش ي أ.د. طه حسين عوض هديل 17:20 17:05

 تحسين ابراهيم الدوسكيأ.  د. حكيم احمد مام بكر 17:35 17:20

 د. عبد الحكيم محمد العراش ي د. يسري احمد زيدان 17:50 17:35
 



 5 من   5 صفحة 

 

 هـ 1438/  8/  8اليوم الثالث: الخميس  

 القاعة املساندة   قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري       

  
  

 ناصر الهويمل. ديرأس الجلسة: 

عميد  معهد خادم الحرمين الشريفين لدراسات اإلعجاز 

  العلمي في القرآن والسنة

  
 أحمد بن عبدهللا البنيان. ديرأس الجلسة: 

 عميد معهد امللك عبد هللا للترجمة والتعريب

 ثاملتحد   ثاملتحد التوقيت  

سة
الجل

 8
 

08:00 08:25 Prof. Abdul Nasser Kaadan 

 

Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah 

 د. آمال رمضان صديق  أ.د. حصة عبدالرحمن الجبر 08:40 08:25

 أ.د. حامد عبد الرحيم عيد أ.د. محمد مراياتي 08:55 08:40

 د. جيهان سعيد الراجحي د. راندا محمد أبو بكر عبدالخالق 09:10 08:55

 Prof. Jules Janssens الزهرانيعايض بن محمد أ.د.  09:25 09:10

 د. محمد عبدهللا القدحات د. نعيمة بن كنانة 09:40 09:25

 د. منيرة مدعث القحطاني   نور الدين السافي د. 09:55 09:40

 أ. أمل أحمد هنيدي الحربي 10:10 09:55
 

 خاتم بن فض ي الخليفةد. 

 استراحة 10:30 10:10  

 

  
 محمد الفيصل. ديرأس الجلسة: 

 كلية اللغة العربيةعميد 
 أ.د. أحمد جبار يرأس الجلسة: 

سة
الجل

 9
 أ د. خالد قطب 10:50 10:30 

 

 عصمت محمد الحسن أ. د.

 د. ناصر بن محمد الحازمي أ.د. محمد عبدالسالم العجمي 11:05 10:50

 د. جمال فاروق الوكيل أ.د. خالد حسين محمود 11:20 11:05

11:20 11:35 Prof. Muhammad Tahir Khalily  أ.د. أحمد بن بلقاسم جعفري 

 ---  التوصيات 12:00 11:35 
 


