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 الجلظت الافخخاحيت  - 11. 10

  مً الزكش الحكُم. بِىاثجالوة آًاث 

 الجشاسي  عباط الذكخىس  الجاللت صاحب معدؽاس العُذ كلمت. 

 العلمي والبحث العالي بالخعلُم املكلف الذولت كاجب العُذ كلمت. 

 إلاظالمي الفله مجمع سئِغوصٍش ألاوكاف العىداوي ظابلا و  العُذ كلمت 

 .حالُا بالعىدان

 .كلمت العُذ والي جهت فاط مكىاط، عامل عمالت فاط 

 .كلمت العُذ سئِغ املجلغ الجماعي ملذًىت فاط 

 الشباط - للعلماء املحمذًت للشابطت العام ألامين العُذ كلمت. 

 ا -العاملُت إلاظالمُت الجامعت مذًشة هائب العُذ كلمت  .ماليًز

 فاط - اللشوٍين جامعت سئِغ العُذ كلمت. 

 فاط - هللا عبذ بً محمذ ظُذي جامعت سئِغ العُذ كلمت. 

 لفاط املحلي العلمي املجلغ سئِغ العُذ كلمت. 

 فاط -والصُذلت الطب كلُت عمُذ العُذ كلمت. 

 اض - اللشآهُت للذساظاث جفعير ملشكض العام املذًش العُذ كلمت  .الٍش

 خي الذوحت معجم ملؤظعت الخىفُزي املذًش العُذ كلمت  .كطش -العشبُت للغت الخاٍس

 جذة - العلم كىادًل مؤظعت على العام املؽشف العُذ كلمت. 

 جي العلماء جمعُت سئِغ العُذ كلمت  .فاط -اللشوٍين جامع خٍش

 جطىان - إلاظالمُت الثلافت جمعُت سئِغ العُذ كلمت. 

 مالل بني -والحظاسة املعشفت دساظاث مشكض سئِغ العُذ كلمت. 

 .كلمت العُذ ألامين العام ملؤظعت البحىر والذساظاث العلمُت )مبذع( بفاط 

 .كلمت اللجىت املىظمت 

 حفل شاي على شسف املشازكين، وشيازة املعسض. - 11. 55

 صباحا

 151438132017اخلميساليوم األول
 صبــاحا

 صبــاحا 
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  الافخخاحيت: املحاضسة - 41و 55

 عصام البشيرللدكخىز 
 (بالعىدان إلاظالمي الفله مجمع سئِغ)

 في مىطىع: 

 والعصر األصل بني احلضاري الههوض معامل

 عمىز  الحي عبد العالمت ألاطخاذجلذًم 

 (لفاط املحلي العلمي املجلغ سئِغ)

 

 
 

 

  :ألاولى الجلظت - 11. 13

 (1)الشرعية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح

 حالل أمال الدكخىز  بشئاظت

 (فاط -اللشوٍين جامعت سئِغ) 

 

 .واملصطلحيين واملفظسين املعجميين لدي اللسآوي املصطلح مفهىم - 11. 13

ذة الذكخىسة  (الشباط -اللشوٍين جامعت - الحعيُت الحذًث داس بمؤظعت أظخارة) صمشد فٍش

 .الكسيم اللسآن لغت في املصطلح - 71و 13

خي الذوحت معجم ملؤظعت الخىفُزي املذًش) البىؼُخي الذًً عض الذكخىس   للغت الخاٍس

 (كطش -العشبُت

 .اللسآن بعلىم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 31و 13

-اللشوٍين جامعت- الحعيُت الحذًث داس بمؤظعت أظخارة) بىظالمت فاطمت الذكخىسة

 (الشباط

 .همىذحا الخالوة مصطلح: الخجىيد بعلم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 11. 11

ً التربُت مهً بمشكض  أظخار) ؼطاب الطُب الذكخىس   (أكادًش -والخكٍى

 عشية
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 .الحدًث بعلىم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 71و 11

 الؽٍشف الحذًث في وألابحار للذساظاث اللطان ابً مشكض سئِغ) العشاس محمذ الذكخىس 

 (العشائؾ العطشة، والعيرة

 العصس. صالة - 31و 11

  :الثاهيت الجلظت - 11. 11

 (2)الشرعية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح

 الشهسي  معاضت بن السحمن عبد الدكخىز  بشئاظت

اض -اللشآهُت للذساظاث جفعير ملشكض العام املذًش)   (الٍش

 

 .الدًن أصىل  بعلم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 11. 11

 (جطىان - الععذي املالك عبذ بجامعت أظخار) الضكاف مصطفى الذكخىس 

 .الفله أصىل  بعلم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 71و 11

 (مكىاط  - إظماعُل املىلى بجامعت أظخار) الىافي حمُذ الذكخىس 

 .همىذحا الفله مصطلح: بالفله وعالكخه اللسآوي املصطلح - 31و 11

 (مكىاط  - إظماعُل املىلى بجامعت أظخار) العمشاوي  امحمذ الذكخىس 

 .همىذحا املالي املصطلح: الفله بعلم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 11. 11

 (الشباط - الخأهُلي الثاهىي  الخعلُم أظخارة) أمضال ظىاء الذكخىسة

 .همىذحا التزكيت مفهىم في كساءة: الراجيت والخىميت اللسآوي املصطلح - 71و 11

ان جمُلت الذكخىسة  (فاط - هللا عبذ بً محمذ ظُذي بجامعت أظخارة) ٍص

 .ألاخالق بعلم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 31و 11

ً التربُت مهً بمشكض أظخارة) دخىػ كلثىمت الذكخىسة  (وجذة -والخكٍى

 .املغسب صالة - 11. 11

 .مىاكشت - 41و 11
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  :الثالثت الجلظت - 41و 11

 (1) اإلنسانية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح

 بىحمدي محمد الدكخىز  بشئاظت

 (فاط - هللا عبذ بً محمذ ظُذي بجامعت أظخار) 

 

َسداث َحىامع من - 41و 11
ْ
ف
ُ
ساُبط في البيان مسكصيت: اللسآهيت امل

َ
سآوّي  الخطاب ج

ُ
 الل

 .بىائه ووحدةِ 

 (جطىان - الععذي املالك عبذ بجامعت أظخار) بىدسع الشحمً عبذ الذكخىس 

 ملحمىد( وحيدا الحصان جسكت ملاذا)املعاصس الشعس في الكسيم اللسآن ألفاظ - 11و 11

 .همىذحا دزويش

 ((ظابلا) - وجذة – ألاول  محمذ بجامعت أظخار) ألامشاوي حعً الذكخىس 

 .اللدًم والىلد ألادب مصطلحاث في وأجسها الكسيم اللسآن ألفاظ - 51و 10

 (فاط - هللا عبذ بً محمذ ظُذي بجامعت أظخار) ظالوي  سؼُذ الذكخىس 

 .الحدًث العسبي ألادبي الىلد من بىماذج وعالكخه اللسآوي املصطلح - 41. 10

 (وجذة - ألاول  محمذ بجامعت أظخار) الُعلىبي مصطفى الذكخىس 

 .مىاكشت - 11و 10

 اطتراحت. - 41و 51

 

 

 

 صباحا

 161438142017اجلمعةالثانياليوم 
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  :السابعت الجلظت - 11. 55

 (2) اإلنسانية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح

 بادحدح عمس بن علي الدكخىز  بشئاظت

 (جذة – العلم كىادًل مؤظعت على العام املؽشف) 
 

 .الىفع بعلم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 11. 55

 ودساظاث لبحىر كشاءاث بمشكض والذساظاث ألابحار مذًش) الطاسقي هللا عبذ الذكخىس 

 (جذة -الؽباب

 .اللدامى املؤزخين عىد املظخعملت اللسآهيت املصطلحاث من هماذج - 71و 55

 مىكع على ومؽشف ،الؽشعُت العلىم في أكادًمي باحث) الؽٍشف مىس ى محمذ الذكخىس 

خ  (جذة -الخاٍس

 .الاطترجيجيا بعلىم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 31و 55

ؾ محمذ الذكخىس   (كطش - والاظترجُجُت املعخلبلُت الذساظاث في خبير) بَش

 .الاحخماع بعلم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 11. 57

 والثلافت للتربُت العشبُت املىظمت لذي خبير) ألاؼلشي  البكذوسي الحمُذ عبذ الذكخىس 

ب جيعُم مكخب -(ألكعى) والعلىم  (الشباط - الخعٍش

 .مىاكشت - 71و 57

 .صالة الجمعت – 11. 15
 

 

 

  :الخامظت الجلظت - 11. 13

 (1) املادية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح

 طسيباق املجيد عبد الدكخىز  بشئاظت

 (الشباط - إٌعِعكى – والثلافت والعلىم للتربُت إلاظالمُت املىظمت لذي خبير) 
 

 .الكسيم اللسآن في املدهيت الهىدطت مصطلحاث من ملحاث - 11. 13

ني عذهان املهىذط بؽشكت مهىذط) العبُذي فائم خالذ الذكخىس   لالظدؽاساث ظفاٍس

 (دبي - الهىذظُت

 عشية
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 .املعمازيت بالهىدطت وعالكخه اللسآوي املصطلح - 71و 13

ض عبذ املهىذط ت الهىذظت في مخخصص) الصالحي العٍض  (الشباط -املعماٍس

 .السياضياث بعلم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 31و 13

غ الذكخىس  خ في والبحىر للذساظاث املشاكش ي البىاء ابً مشكض سئِغ) الجابشي  وغؾ إدَس  جاٍس

 (الشباط -  إلاظالمُت الحظاسة في العلىم

اء مصطلحاث - 11. 11  .الكسيم اللسآن في الكم وكيمياء فيًز

 ((ظابلا) بغذاد بجامعت العلىم كلُت وعمُذ الىىوٍت الكُمُاء أظخار) الشاوي  أهِغ الذكخىس 

 العصس واطتراحت. صالة - 71و 11

  :الظادطت الجلظت - 11. 11

 (2) املادية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح

 إلابساهيمي عادل الدكخىز  بشئاظت

 (فاط - هللا عبذ بً محمذ ظُذي جامعت -والصُذلت الطب كلُت عمُذ) 

 

 .البيئت بعلىم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 11. 11

باق املجُذ عبذ الذكخىس    - والثلافت والعلىم للتربُت إلاظالمُت املىظمت لذي خبير) طٍش

 (الشباط - إٌعِعكى

 .البحاز بعلىم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 71و 11

ت الثرواث واظخغالل البحاس علىم في مهىذط) الحىاػ أحمذ الذكخىس   (الشباط - البحٍش

 والشفاء املسض مصطلحا: الصحيت بالعلىم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 31و 11

 .همىذحا

 ((ظابلا) - املغشب – العشب الصُادلت اجحاد سئِغ) ألاغظف غىحي محمذ الذكخىس 

 .الطب بعلم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 11. 11

 -بجامعت ظُذي محمذ بً عبذ هللا والصُذلت الطب بكلُت أظخار) البُاص محمذ الذكخىس 

 (فاط

 .الفالحت بعلىم وعالكخه اللسآوي املصطلح - 71و 11

 (البُظاء الذاس - الفالحت علىم في مهىذط) باحذو أًذ إظماعُل املهىذط

 مىاكشت - 31و 11

 .املغسب صالة - 51و 11
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  :الظابعت الجلظت - 41و 11

 القرآني املصطلح دراسة يف علمية جهود

 ألامساوي حظن الدكخىز  بشئاظت

 ((ظابلا) - وجذة - ألاول  محمذ بجامعت أظخار) 

 

 كلماث في الخحليم" كخاب في املصطفىي  حظن عىد والخفظير الشسح مىهج - 41و 11

 ."الكسيم اللسآن

 (فاط - هللا عبذ بً محمذ ظُذي بجامعت أظخار) صالحي الشصاق عبذ الذكخىس 

 حظن محمد للدكخىز " الكسيم اللسآن أللفاظ املؤصل الاشخلاقي املعجم" - 11و 11

 .اللظاهيت العلىم ضىء في جأصيلي جفظيري  همىذج: حبل حظن

 (فاط - هللا عبذ بً محمذ ظُذي بجامعت أظخار) اللشش ي الىسٍاكلي الحي عبذ الذكخىس 

 .اللسآوي املصطلح دزاطت في والىظائس الىحىه كخب أصحاب حهىد - 51و 10

 (جطىان - الععذي املالك عبذ بجامعت أظخار) أجاهت عذهان الذكخىس 

 .اللسآوي املصطلح خدمت في العسبيت غير الحدًثت الجهىد من هماذج - 41. 10

 (الشباط - العخُم للخعلُم احعاًً الحمُذ عبذ بمذسظت أظخار) ملعلم محمذ ألاظخار

 .اللسآوي املصطلح دزاطت في إلاطالمي للفكس العاملي املعهد حهىد - 11و 10

 (مالل بني - ظلُمان املىلى العلطان بجامعت أظخار) ؼباس ظعُذ الذكخىس 

 املصطلح دزاطت في( مبدع) العلميت والدزاطاث البحىث مؤطظت حهىد - 51. 51

 .اللسآوي

 -مبذع -العلمُت والذساظاث البحىر ملؤظعت الخىفُزي املذًش) فىطُل مصطفى الذكخىس 

 (فاط

 .مىاكشت - 41و 51

 اطتراحت. - 11و 55

 

 171438152017السبتالثالثاليوم 

 صباحا
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   :الخخاميت املحاضسة - 41. 55

 الىجاز زاغب شغلىل للدكخىز 
 ألاسدن –أظخار بالجامعت العاملُت للعلىم إلاظالمُت بعمان )

 (وعظى مؤظغ للهُئت العاملُت لإلعجاص العلمي في اللشآن والعىت

 في مىطىع: 

 الكونية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح

 ألاغضف غىحي محمدالدكخىز جلذًم 

 ((ظابلا) – املغشب - العشب الصُادلت اجحاد سئِغ)
 

 

   :الخخاميت الجلظت - 11. 15

 أشهسي  محمد الدكخىز  بشئاظت

 (مشاكؾ - العشبُت اللغت كلُت عمُذ)

 

 الزكش الحكُم مً بِىاث آًاث جالوة. 

 املؤجمش. في املؽاسكت الىفىد باظم كلمت 

 والخىصُاث. الخخامي البُان كشاءة 


