
م2016 نوفمبر 15 الثالثاء،
التسجيل
االفتتاحية الجلسة

المحاضرات قاعة: القاعة                                   سالم سحر. د. أ: الجلسة رئيس: األولى الجلسة 

أحد مصادر دراسة المجتمع األندلسي في عصر الخالفة األموية في القرن الرابع الهجري.. وثائق ابن العطار القرطبيكمال السيد أبو مصطفى. د.أ1
تاريخ األندلس من كتاب االكتفاء في أخبار الخلفاء البن الكردبوس التوزري أنموذًجا: األستاذ الدكتور أحمد مختار العبادي محقًقاعبد القادر بوباية. د.أ2
(سيرة ومسيرة)أحمد مختار العبادي . د.أحسام العبادي . د3
األستاذ الدكتور أحمد مختار العبادي ودراساته عن تاريخ غرناطةماريا خيسوس بيجيرا 4
(م1641-1570/ ه1051-987)من النثر العربي الموريسكي أعمال أبي القاسم الحجري أفوقاي األندلسي رشاء عبد اهلل الخطيب. د5

قهوة استراحة

المحاضرات قاعة: القاعة                              عناني كمال. د.أ: الجلسة رئيس: الثانية الجلسة 

المسكوكات ودورها في التوثيق لتاريخ األندلسعاطف منصور. د.أ1
زخارف النسيج اإلسالمي في األندلسعلي أحمد إبراهيم الطايش. د.أ2
تحصينات إشبيلية في عصري المرابطين والموحدينأسامة طلعت . د.أ3
رؤية جديدة لنظم الحكم واإلدارة في األندلس في ضوء الفنون التطبيقيةحنان عبد الفتاح مطاوع. د.أ4
دراسة أثرية: األثر األندلسي في العمارة اإلسالمية بمدينة الرباطعبد العزيز صالح سالم. د.أ5

غداء استراحة

المحاضرات قاعة: القاعة                          المنعم عبد حمدي. د. أ: الجلسة رئيس: الثالثة الجلسة 

تجارة السلع المنهوبة في األندلس منذ عهد األمير عبد الرحمن األوسط حتى نهاية الخالفة األموية إبراهيم عبد المنعم سالمة. د.أ1

اإلمام أبو عمرو الداني إمام علم القراءات في األندلسمحمد فهمي إمبابي. د.أ2
العاشر الميالدي/ أهل الشورى في األندلس من خالل القرن الرابع الهجريشيماء فرغلي سيد علي. د3
(م1492-1238/ ه897-635)إسهامات العلماء والفقهاء في مملكة غرناطة أحمد السيد أحمد حسين. د4
العاشر الميالدي/ الحسبة بين المشرق واألندلس من الفتح اإلسالمي إلى نهاية القرن الرابع الهجريأمل محمد محمد حلقها. د5

الوفود قاعة: القاعة                                        عيسى مدحت. د: الجلسة رئيس: الثالثة الجلسة 

وصف بالد األندلس كما ورد في مخطوط تحفة الملوك والعجايب والغرايب للشيخ علي زنبل الرمالعبد العظيم أحمد عبد العظيم. د.أ1
.تربية الذوق والحّس الجمالي في تأصيل المفاهيم العلمية والفنية عند المرأة األندلسيةلطيفة حمصي. د2
(م1392/ ه794ُتوفي بعد )أجناس الكتابة عند أبي الحسن النباهي الجذامي عبد الباقي السيد عبد الهادي. د3
أثر الفتنة البربرية وسقوط قرطبة في أعمال ابن حزم األندلسيمحمد محمد عبد السميع. د4
نظم السيرة التاريخية لألندلس أحد مالمح اإلبداع األندلسي في اآلدابأحمد عطية. د5
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م4.00-  م3.00
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م2016 نوفمبر 16 األربعاء،

المحاضرات قاعة: القاعة                       مصطفى أبو كمال. د.أ: الجلسة رئيس: األولى الجلسة 

الطبيب والوزير والسفير يحيى بن إسحاق، ودوره في حوادث التاريخ األندلسيحمدي عبد المنعم . د.أ1
)سحر سالم . د.أ2 في تاريخ األيوبيين والمماليك أنموذًجا)المغرب واألندلس في كتابات األستاذ الدكتور أحمد مختار العبادي المشرقية 
من جديد حول القائد الفاطمي جوهر هل هو صقلي أم صقلبي؟رضوان البارودي. د.أ3
مسألة الثأر في المجتمع األندلسي من خالل كتب النوازل الفقهية أنموذًجا للتحضر اإلسالميأحمد إبراهيم رفاعي سرور. د4
النوازل واألحكام الفقهية العمرانية في كتاب تقريب األمل البعيد في نوازل األستاذ أبي سعيد البن لب الغرناطيمحمود أحمد هدية. د5

قهوة استراحة

المحاضرات قاعة: القاعة                              منصور عاطف. د.أ: الجلسة رئيس: الثانية الجلسة 

الحديقة األندلسية أنموذًجا لجماليات المكان في العمارة األندلسيةكمال عناني . د.أ1
(م1171-969/ ه567-358)التأثيرات المغربية واألندلسية على الزخارف الجصية في العصر الفاطمي رحاب محمد النحاس. د2
جمالية الخزف األندلسي بين إبداع الفنان وتأثير البيئةرضوى عبد الخالق أحمد. د3
(م1031-755/ ه422-138)المكانة االجتماعية للنصارى في األندلس محمد األمين ولد أن. د4
وظائف الماء في األندلس اإلسالميةمسعد محمد عبد اهلل. د5

الوفود قاعة: القاعة                                 بوباية القادر عبد. د. أ: الجلسة رئيس: الثانية الجلسة

(الجد)مظاهر من الحياة االجتماعية باألندلس من خالل مسائل أبي الوليد بن رشد أشرف سمير توفيق محمد. د1
تأثير األندلس في المسرح اإلسباني المعاصرمحمد محمد عليوة. د2
(م912-756/ ه300-138)الهدايا والخلع والصالت في عصر الدولة األموية باألندلس شاهندة سعيد منصور. د3
دراسة تاريخية.. أطباء قرطبة من القرن األول إلى القرن الخامس الهجريثريا الخزعلي                                                                                                                                                                         . د- قحطان المشهداني . د4
لسان الدين بن الخطيب في كتابات األستاذ الدكتور أحمد مختار العباديراوية شافع. د5

غداء استراحة

المحاضرات قاعة: القاعة                              سالمة إبراهيم. د. أ: الجلسة رئيس: الثالثة الجلسة

(م1492-711/ ه897-92)السفارات التعليمية والثقافية بين األندلس وأوروبا في العصور الوسطى حسن جالل الدين محمد . د1
مدينة ميرتلة البرتغالية نموذًجا.. التراث اإلسالمي في غرب األندلسحسام الدين شاشية. د2
الزواج السياسي في مملكة دانية والجزائر في عصر دول الطوائفمحمود عيسى السيد . د3
وسائل اإلعالم االقتصادي واالجتماعي في المغرب واألندلسأحمد عبد المقصود. د4
واقع مترف وإحساس مرهف.. ثنائية الحرية واإلبداع قراءة في غزل المرأة األندلسية في عصر الطوائف المرابطينإسالم ربيع السعيد. أ5

الوفود قاعة: القاعة                                       مطاوع حنان. د. أ: الجلسة رئيس: الثالثة الجلسة

العمارة األندلسية ودورها في التواصل الثقافي بين الشعوبأنور محمود زناتي. د1
مساجد قرطبة وتطورها العمراني حتى العصر الموحديأحمد محمود دقماق. د2
التصوير على الجدران في عمارة األندلس اإلسالميةطارق البحيري. د3
المجريطي أنموذًجا (م1030-928/ ه422-316)علم الكيمياء في األندلس خالل عصر الخالفة حسن رضوان حجي. د4
رحلتا ابن جبير والبلوي نموذًجا: الرحلة األندلسية إلى بالد المشرقربيعة أحمد عمران. د5

قهوة استراحة م6.00-  م5.30
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م2016 نوفمبر 17 الخميس،

المحاضرات قاعة: القاعة                               طلعت أسامة. د. أ:الجلسة رئيس: األولى الجلسة 

المدرسة اليوسفية في غرناطة وآثارها الباقيةمحمد الجمل. د1
دراسة أثرية فنية.. (م16/ هـ10في القرن )المشاهد التذكارية لحملة كارلوس الخامس على تونس حسام مختار العبادي. د2
دراسة تحليلية معمارية.. باب الزيادة في غرناطةإبراهيم محمود أبوارميس. د3
السياق التاريخي السياسي لفلسفة ابن رشد.. الفلسفة والسلطة في دولة الموحدينأشرف حسن منصور. د4
قصر الحمراء أنموذًجا: الحدائق اإلسالميةإبراهيم عودة أبو أعمر. د5

قهوة استراحة

المحاضرات قاعة: القاعة                          شاشية الدين حسام. د: الجلسة رئيس: الثانية الجلسة 

(زرياب موسيقار األندلس)من آثار حضارة العراق على بالد األندلس أحمد إبراهيم الشعراوي. د.أ1
حروب المنصور بين الرواية العربية واإلسبانيةمراد حسن عباس. د.أ2
ابن طفيل نموذًجا.. التناول السردي للفلسفة في األندلسالشريف منجود. د3
أنموذج من طوق الحمامة وذم الهوى ومنطق الطير.. رحلة األدب األندلسي إلى األدب الصوفي الفارسيمريم بنت فرج الدزيري. د4
زرياب وأثره في المجتمع األندلسي في القرن الثالث الهجريهدى محمد تونسي. د5

الوفود قاعة: القاعة                                         األمين محمد. د: الجلسة رئيس: الثانية الجلسة 

دراسة جديدة إلحدى أدوات الجراحة الحربية للطبيب األندلسي الزهراويأحسين حمد أحسين محمود. د1
سفينة أندلسية على طبق من الخزف ذي البريق المعدنيأيمن جمال الجوهري. أ2
مملكة غرناطة في القرن الثامن الهجري من خالل فتاوى الشاطبيمحمد علي دبور. د3
(م1406-1332/ه808-732)البعد الحضاري لعلم التاريخ عند ابن خلدون محمد إسماعيل مرعي. أ4

المحاضرات قاعة: القاعة                                                      والتوصيات الختامية الجلسة 

العبادي حسام الدكتور من الغذاء على دعوة 
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