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 2 

 
- عريیف االحفل:     

 
10.00 - االسالمم االملكي    

 
10.05- 10.15  -   . فادديي االجبورراالدكتورر  مقرئئآآيیاتت من االذكر االحكيیم يیرتلهھا فضيیلة اال 

 
10.15- 1.30 - ااألستاذذ االدكتورر محمد عدنانن االبخيیت  ررئيیس االمؤتمركلمة    

 
10.30- 10.45 - جامعة االيیرموككررفعت االفاعورريي ررئيیس كلمة ااألستاذذ االدكتورر    

 
10.45- 11.00 - ستاذذ االدكتورر عزمي محافظة ررئيیس االجامعة ااألررددنيیة كلمة ااأل   

 
11.15-  12.00 - سترااحة اا   

 
12.00 -  بدء االجلساتت االصباحيیة في مبنى مركز االوثائق وواالمخطوططاتت ووددررااساتت بالدد االشامم.  
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مركز االوثائق وواالمخطوططاتت ووددررااساتت بالدد االشامم   
 

(االيیومم ااألوولل
∗
(  

مم)2017نيیسانن  2هھھھـ/ 1438ررجب  5ااألحد (  
 

االجلساتت االصباحيیة  
 

 
 

االجلسة (أأ)  
االمدررجج  

 

االجلسة (بب)   
 ؤتمرااتتاالمقاعة 

 ....ررئيیس االجلسة:   .......  :ررئيیس االجلسة 
 دد. أأحمد عبد هللا نجم  12.00 أأ. دد. محمودد يیزبك  12.00

ووأأثرهه على  1864قانونن االواليیاتت لعامم  
جتماعيیة االتقسيیماتت ااإلدداارريیة وواالتحّوالتت ااال

في فلسطيین االعثمانيیة  
 

جهھودد االدوولة االعثمانيیة في موااجهھة ااالستيیطانن  
فلسطيین حتى االحربب االعالميیة ااألوولى االيیهھودديي في 

 من خاللل االوثائق االعثمانيیة

 دد. إإبرااهھھھيیم أأبو ررميیس  12.20 دد. جواادد علي فقي ووكامراانن  12.20
ووعالقتهھ مع االدوولة  موالنا خالد االنقشبنديي 

 االعثمانيیة
االهھجرةة ووااالستيیطانن االيیهھودديي في االقدسس في عهھد   

-1876االسلطانن عبد االحميید االثاني  مم1908   
 

 دد. نائلة االوعريي  12.40 ماجدةة عمراانن عبد االمجيیدأأ.  12.40

االصحافة االشاميیة في االقرنن االتاسع عشر  
صالحح االفكريي وواالثقافي ووددووررهھھھا في ااإل

-1870من خاللل مجلة االجنانن ( وواالتربويي
1882( 

تطبيیق نظم االدوولة  يف ااإلدداارريیيیناالحكامم  ددوورر" 
 فياالصهھيیوني  االخطر موااجهھةاالعثمانيیة ل
-1856فلسطيین 1914" 

 دد. صالح علي االشوررةة  1.00 دد. عالء كامل سعاددةة 1.00
خاللل فترةة  االجهھازز ااإلدداارريي في قضاء حيیفا 

  االتنظيیماتت االعثمانيیة
)1281- -1864هھھھـ/1333  مم)1914

ددوورر بريیطانيیا في توططيین االيیهھودد في مديینة االقدسس  
1838-  مم 1917

    
 

1.20  مناقشة االبحوثث               2.00-
2.00  تناوولل ططعامم االغدااء في مطاعم االجامعة.              3.00-
 االمغاددررةة إإلى االفندقق لالسترااحة.                      3.00

 
  االجلسة االمسائيیة

                                                
)
∗

ء االكراامم مرااعاةة عنصر االوقت حيیث سيیُخصص لكل بحث قراابة ااستُنسخت جميیع االبحوثث ووووززعت على االمشارركيین٬، لذاا يیُرجى من االزمال )
ددقيیقة فقط٬، نرجو من كل ززميیل ااعتمادد ملخص مكثف يیتناوولل االقضايیا ااألساسيیة في بحثهھ ووتجنب االقرااءةة االكاملة للبحث نظرااً لضيیق  20

االوقت من أأجل إإتاحة االفرصة لبقيیة االزمالء لتقديیم ملخصاتت بحوثهھم.   
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(االريیجنسيفندقق 
∗

(  

 
 ررئيیس االجلسة: ......  

 أأ. دد. مسعودد ضاهھھھر  5.00
-1835أأثر االتنظيیماتت االعثمانيیة على االمسألة االلبنانيیة   دد إإلى ووثائق ااألررشيیف مم  باالستنا1860

 االفرنسي
  

 أأ. دد. ططاللل ماجد االمجدووبب  5.20
– 1839صيیداا في عصر االتنظيیماتت االعثمانيیة   مم 1918   

 
 نايیل أأبو شقراا أأ.  5.40

 ������ ��� ����� ��  ������� – 1318/  1277نن ���� ���   1861  /1900  
 
 

 

 دد. فاررووقق حبلص  6.00
-ااإلدداارريي لتاسع عشر على ووضع ططراابلساالتنظيیماتت في االقرنن اا نعكاساتتاا  االسيیاسي ووعلى  

االزعاماتت االسيیاسيیة في أأرريیافهھا.  
 

 دد. ررؤؤووفف أأبو جابر جابر  6.20
االقرنن االتاسع عشر ���� االسجل االفاهھھھومي لمديینة االناصرةة �����   

 
 أأ. دد. هھھھند أأبو االشعر  6.40

-1892س مصدرراا (مم) سجل بلديیة قصبة نابل1913مم وو 1908اانتخاباتت مجلس االمبعوثانن (   
 مم)1913

 
 االبحوثث مناقشة  7.00
 تناوولل ططعامم االعشاء  8.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
)
∗

ثث ووووززعت على االمشارركيین٬، لذاا يیُرجى من االزمالء االكراامم مرااعاةة عنصر االوقت حيیث سيیُخصص لكل بحث قراابة ااستُنسخت جميیع االبحو )
ددقيیقة فقط٬، نرجو من كل ززميیل ااعتمادد ملخص مكثف يیتناوولل االقضايیا ااألساسيیة في بحثهھ ووتجنب االقرااءةة االكاملة للبحث نظرااً لضيیق  20

يیم ملخصاتت بحوثهھم. االوقت من أأجل إإتاحة االفرصة لبقيیة االزمالء لتقد  
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مركز االوثائق وواالمخطوططاتت ووددررااساتت بالدد االشامم   
 

االجلساتت االصباحيیة  
 

(االيیومم االثاني
∗

(  
)مم2017نيیسانن  3هھھھـ/ 1438ررجب  6( ااالثنيین  

 
 

 
  االجلسة (أأ)
 االمدررجج 

االجلسة (بب)   
االمؤتمرااتت قاعة   

 
 ررئيیس االجلسة: ....  ررئيیس االجلسة: .......  

 دد. صالحح أأحمد هھھھريیديي أأ.  9.00 كامراانن جمالل محمدوو جواادد فقي عليأأ. دد.  9.00
مجلة ااألحكامم االعدليیة أأسبابب تدوويینهھا٬،  

 محتوااهھھھا٬، محاسنهھا٬، االمآخذ عليیهھا
وو ������ �������  االزررااعيیة  ��������

�����وواالمهھن االل حقبة  فياالقدسس  في 
ماتتاالتنظيی  

 
دد. يیحيیى سليیم عيیسى االبشتاوويي  9.20  

 تجربة أأبو خليیل االقباني االمسرحيیة في سورريیا
في االقرنن  ووعالقتهھا بالسلطة االعثمانيیة االحاكمة

 االتاسع عشر

دد. عاددلل محمد ززيیاددةة  9.20  
حماماتت االسوقق في ددمشق خاللل االعصر  �����

على االحيیاةة  �����إإددااررتهھا وو ��� االعثماني
ثريیة حضارريیة من خاللل (ددررااسة أأ ااالجتماعيیة

)������� ����سجالتت محاكم   
 

أأ. دد. غيیدااء عاددلل "خزنة كاتبي"  9.40  
دد. نصر محمودد االشقيیرااتت  

االمالمح ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة لألررددنن في 
في ررحلتي سويیلة  االقرنن االتاسع عشر االميیالدديي
مز أأووغلي ووغي لي ستريینج  

 

دد. فلسطيین نايیلي  9.40  
The Ottoman Municipality of 
Jerusalem and the application of the 
Tanzîmât reforms in Jerusalem 

 

دد. فدووىى نصيیرااتت  10.00  
�"االصحافة االعربيیة ووتأثيیرهه على االحيیاةة  

دد. حسيین محمد االقهھوااتي  10.00  
أأنظمة ااالتصاالتت االعثمانيیة ("االبوستة 

                                                
)
∗

ااستُنسخت جميیع االبحوثث ووووززعت على االمشارركيین٬، لذاا يیُرجى من االزمالء االكراامم مرااعاةة عنصر االوقت حيیث سيیُخصص لكل بحث   )
ددقيیقة فقط٬، نرجو من كل ززميیل ااعتمادد ملخص مكثف يیتناوولل االقضايیا ااألساسيیة في بحثهھ ووتجنب االقرااءةة االكاملة للبحث نظرااً  20قراابة 
لوقت من أأجل إإتاحة االفرصة لبقيیة االزمالء لتقديیم ملخصاتت بحوثهھم. لضيیق اا  
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�����االثقافيیة في بالدد االشامم "  نموذذًجا" 
1858� - 1918�  

 

ووجانب من تطبيیقاتهھا في مدنن من  وواالتلغراافف")
وواليیة سورريیا في االنصف االثاني من االقرنن 

االتاسع عشر  
 

دد. ضيیف هللا عبيیدااتت   10.20  10.20  
منطقة االكفاررااتت في لوااء بني كنانة االزررااعة في 
ووأأددووااتهھا االفالحيیة في االنصف االثاني   في إإرربد

االتاسع عشر "حقبة االتنظيیماتت  من االقرنن
 االعثمانيیة"

    
10.20- 10.40       مناقشة االبحوثث       11.00  مناقشة االبحوثث    11.00-
11.00 - 11.00       ااسترااحة      11.30  ااسترااحة    11.30-

 
(االجلسة االصباحيیة االثانيیةمتابعة 

∗
(  

 
 

 
االجلسة (أأ)   

 االمدررجج 
االجلسة (بب)   

قاعة االمؤتمرااتت   
 

 ررئيیس االجلسة: ....  ررئيیس االجلسة: .......  
 دد. سعيید ضامن االجوماني  11.30 دد. خالد عبد االقاددرر االجنديي  11.30

 ������� ��������� �� ����� 
�����  
 

 ������ ������ ���� ��� ����� ���� 
����������� ��� ������� ��������� 
�������� �� ��� �� ����� ������ ��� 
������ "����� ����".  

 
 عبيیر قطناني أأ.  11.50 دد. جوررجج فريید ططريیف االدااوووودد  11.50

1860االتعليیم في شرقي ااالررددنن خاللل االفترةة   -
مم1920  

 

ما قبل االدستورر  "ووضع االتعليیم في االدوولة االعثمانيیة 
ووما بعدهه"  

 
أأ. دد. علي االشرعع  12.10  

 �����االعربي فرنسيیس فتح هللا  ������
لطائفي إإلى ررحابب االفكر االوالء اا �� االحلبي

ااإلنساني االحديیث  
 

أأ. دد. سالمة صالح االنعيیماتت  12.10  
دد. ززيیادد االمدني   
 وواالمحاكم االنظاميیة في االقدسس االقضاء االشرعي

دد. ززيیادد عبد هللا ططالفحة  12.30  
 على االمبانياالوااررددةة مضاميین بعض االنقوشش 

ة في عهھد يیدداارريیة االتربويیة٬، االديینااإل :االعمراانيیة
سراايیا اارربد٬، مدررسة نقش "ة عثمانيیاالتنظيیماتت اال

 ً  كامل االصباحح٬، مسجد كفرنجة "نموذذجا

دد. عبد االمجيید االرجوبب  12.30  
تطورر االعمراانن وواالتجمعاتت االحضريیة على اامتداادد 

في محافظة  محطاتت االخط االحديیديي االحجاززيي
 االمفرقق

                                                
)
∗

ااستُنسخت جميیع االبحوثث ووووززعت على االمشارركيین٬، لذاا يیُرجى من االزمالء االكراامم مرااعاةة عنصر االوقت حيیث سيیُخصص لكل بحث قراابة  )
هھ ووتجنب االقرااءةة االكاملة للبحث نظرااً لضيیق ددقيیقة فقط٬، نرجو من كل ززميیل ااعتمادد ملخص مكثف يیتناوولل االقضايیا ااألساسيیة في بحث 20

االوقت من أأجل إإتاحة االفرصة لبقيیة االزمالء لتقديیم ملخصاتت بحوثهھم.   
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12.50   االبحوثث مناقشة         1.30-

  
 عم االجامعة.تناوولل ططعامم االغدااء في مطا         1.30
 االمغاددررةة إإلى االفندقق لالسترااحة.         2.30
 بدء االجلساتت االمسائيیة في االفندقق.         5.00
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االجلسة االمسائيیة  
(االريیجنسيفندقق 

∗
(  

 
 ررئيیس االجلسة: ......  

دد. إإليیاسس جريیج  5.00  
 ددوورر االتجاررةة في االتنظيیماتت االعثمانيیة على االسوااحل االشاميیة. 

  
 سعيید االسيید ززيیانن دد. أأحمد  5.20

مديینة  فياالتجاررةة االدااخليیة ووااألسوااقق االموسميیة وواالخاناتت وومحطاتت ااالسترااحة ووتباددلل االسلع االمحليیة  
االقدسس خاللل عهھد االتنظيیماتت االعثمانيیة.  

 
 دد. أأيیمن أأحمد محمودد  5.40

 االخيیريیةمحمد علي ووتطبيیق نظامم ااالحتكارر في بالدد االشامم بيین ررفض االقناصل ااألوورربيیيین وواالتنظيیماتت  
)1832- مم)1840   

 
 أأ. دد. أأميین أأبو بكر  6.00

 ����� تنظيیماتت   -1869 ووااالجتماعيیة في فلسطيین  االعثمانيیة ااالقتصادديیة ������� مم 1918  
 

 أأ. دد. حسيین منصورر  6.20
 ����� �� ااألررااضي    "����  ������� ) "1918- 1810( 

6.40 Tuba Yildiz  
Why Tanzimat Reforms failed: The İnternal Perspective to the İmpact of 
the Administrative and Political problems on Tanzimat İmplementations in 
Jabal Lebanon (1840-1860).  

 
7.00   االبحوثثمناقشة  7.40-

 تناوولل ططعامم االعشاء  8.00
 

                                                
)
∗

ااستُنسخت جميیع االبحوثث ووووززعت على االمشارركيین٬، لذاا يیُرجى من االزمالء االكراامم مرااعاةة عنصر االوقت حيیث سيیُخصص لكل بحث قراابة  )
دد ملخص مكثف يیتناوولل االقضايیا ااألساسيیة في بحثهھ ووتجنب االقرااءةة االكاملة للبحث نظرااً لضيیق ددقيیقة فقط٬، نرجو من كل ززميیل ااعتما 20

االوقت من أأجل إإتاحة االفرصة لبقيیة االزمالء لتقديیم ملخصاتت بحوثهھم.   


