
 برنامج اجللسات 
 

 

 00 ,930 ,9
آية من الذكر احلكيم                 
  ة يلقيها مدير املركز/ د. حممود الساملياللجنة العلمية والتحضرييكلمة  
حمافظ احملافظة/ األستا  كلمة السلطة احمللية          عديوبن حممد صاحل   ذيلقيها 
  
 

 9،45   9،30 شبوة القدمية يف اللغة والشعر. العيشي  سعيد  د. انصرمشارك  أ.    .1
 10،00 9،45 شبوة يف نقش كرب ايل وتر حبتورصاحل  أ. د. انصر     .2
 العالقات الدبلوماسية يف اتريخ حضرموت القدمية حممد بن هاوي ابوزيرا. د.     .3

 من خالل نقوش العقلة
10،00 10،15 

 وادي مرخة يف عهد امللك االوساين مرتع حممد حسني  أسوانا. مشارك. د.    .4
 دراسة من خالل املعطيات النقشية"

10،15 10،30 

احلضارية األجنبية يف مملكة حضرموت على ضوء  التأثريات   فوزي سامل ابعبادم.     .5
 "شبوة قنأ أمنوذجا"    الشواهد األثرية 

10،30 10،45 

 10،45 11،15 



   
 11،30 11،15 عاصمة الدولة القتبانية متنع د. نبيل عبدالوهاب عبدالغين  .6
 11،45 11،30 االسرتاتيجية لوادي يشبم"  األمهية"  د. فيصل حسني البعسي  .7
التشريعات القتبانية التجارية يف سوق متنع.. صورة للتطور   د. عوض عبدالرب الشعيب  .8

 احلضاري يف اتريخ جنوب اجلزيرة العربية
11،45 12،00 

العالقات السياسية بني املمالك العربية اجلنوبية يف شبوة يف  د. علي صاحل الكهايل  .9
 األلف األول قبل امليالد

 حضرموت( قتبان،  أوسان،)

12،00 12،15 

 شبوة يف كتاابت الرحالة األوربيون علي سامل علي ابهادي  .10
 بنات سبأ أمنوذجا

12،15 12،30 

 12،30 1،30 
 

 

 

 

   
 8،15 8،00 اإلسالميشبوة يف كتاابت الرحالة واجلغرافيني يف العصر   هديل  حسنيا. د. طه    .11
 8،30 8،15 العلمية واالجتماعية"  834احلباين ت  إمساعيل" جهود الشيخ   عبدالنوريسلم  د.حممد  أ.    .12
موقف كياانت وسلطنات شبوة من الوجود الربيطاين يف جنوب   اجلابري  حسني  ا. مشارك. د. لبيد  .13

 اليمن
8،30 8،45 

 9،00 8،45 مامي الربيطاين على شبوة.الصراع اإل ا. مشارك. د. خالد طوحل  .14
املقاومة الشعبية للوجود الربيطاين يف سلطنات شبوة  د. حممد سعيد يسلم املدحجي  .15

 م(1967-1934)  ومشيخاهتا
9،00 9،15 

يف ضوء املعاهدات والسندات    بني العوالق وبريطانيا  العالقة احلميقاينسامل حسني    أفراح. م  .16
 وااللتزامات املتعلقه ابهلند والبالد اجملاوره هلا

9،15 9،30 

 9،45 9،30 بيحان ابلسلطات الربيطانية يف عدن  أمارةعالقة   رميي أمساء أمحد  ا. د.     .17
 9،45 10،00 



   
 10،15 10،00 شبوة واالستعمار الربيطاين يف ذاكرة الشعر الشعيب. أ. د. علي صاحل اخلالقي  .18
 املظاهر االجتماعية يف شبوة ابيونس  حممود  ا. مشارك د. سعيد  .19

 من خالل مساجالت السيد وابسردة
10،15 10،30 

 10،45 10،30 شخصيات رائدة يف اتريخ شبوة د. وليد عبدالباري قاسم  .20
 11،00 10،45 املعمارية وتقنيات بنائها يف شبوة  األمناطتعدد   حنشورإبراهيم  أ. د. امحد    .21
 السدلةأمحد  د.حممد    .22

 
 الرتاث املعماري املتنوع وفنونه يف شبوة
 "رؤية مستقبلية يف محايته واحلفاظ عليه"

11،00 11،15 

وآلية    يف شبوةاملواقع األثرية والتارخيية واملعامل السياحية   أ. خالد سعيد مدرك   .23
 احلفاظ عليها.

11،15 11،30 

 11،45 11،30 حوطة الفقيه علي منوذجا  -يف حمافظة شبوة  وأثريةمدن اترخيية   علي عبدالباقي علي املعلمأ.    .24
 11،45 12،45 

   

 


