
 
ة وآدابها بكلية التربية وا�داب  بجامعة صحار على االنخراط المبكر للطلبة في  في إطار حرص برنامج اللغة العربيَّ

المنظومة البحثية، تنظم الكلية المؤتمر ا�ول لبحوث الطلبة. وذلك يوم ٢٠٢٠/٤/٢٠ .

 يكمن وراء تنظيم هذا المؤتمر حرص كبير على توفير السبل وا�ليات لبناء أمة معرفة، ووعي أكبر بمتطلبات جودة
 العملية التعليمية وما تقتضيه من ضرورة التوفيق بين التعّلم من ناحية وإكساب الطلبة مهارات البحث وشروطه

وأخالقياته من ناحية ثانية.

 وعلى هذا ا�ساس سيستهدف المؤتمر الطلبة الملتحقين ببرامج اللغة العربية وآدابها باعتبار تمثيلهم �هم فروع
ثقافة غرس  وإلى  البحثية،  للمهارات  محفز  مناخ  توفير  إلى  وسيسعى  السلطنة.  في  العلمي  البحث   مستقبل 
 البحث والتواصل مع ا�خر في إطار قيم التعاون والمشاركة والتنافس النزيه، وذلك من خالل حّث الطلبة على البحث

أوال وعلى إتاحة فرص مشاركته مع ا�خر ثانيا.

 يحمل المؤتمر عنوان: تاريخ العلوم عند العرب، ويعود اختيار هذا الموضوع إلى الحرص على إبراز دور العرب في بناء
 الحضارة اÁنسانية من خالل تسليط الضوء على تاريخهم العلمي وقد تجاوزوا فيه مجرد النقل والترجمة من ناحية،
 واÁضافة واÁكمال من ناحية أخرى إلى دوراالكتشاف واالبتكار واÁبداع، يشهد على ذلك تراثهم العلمي من ناحية،
 واعترافات المستشرقين أنفسهم بما تدينه النهضة ا�روبية للعرب من مزايا تتصل بتاريخهم العلمي من ناحية

ثانية.

 ثم إن تاريخ العلوم بصفة عامة سلسلة مترابطة الحلقات قد أسهمت حضارات كثيرة في نحتها وقد كان للعرب
 مساهمتهم الفعالة التي على الطلبة معرفتها واالعتزاز بها واالطالع على موقعها من سيرورة المعرفة، استعدادا

�خذ المشعل ومواصلة الدرب نحو الرقي با�مة واÁنسانية جمعاء.
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إثبات جهود العرب ومساهماتهم في العلوم ا�تية :
 - العلوم اللغوية 
 - ا�دب وفنونه         
 - البالغة والنقد ا�دبي 

 - علم االجتماع 
 - علم النفس

 - علم البحار 
 - علم الطب

 - علم الرياضيات  
 - علم الفلك   
 - علم الزراعة      

المؤتمر في  المشاركة  شروط 

 أن تتصل المداخلة بموضوع المؤتمر أو بأحد
 فروعه

أن يكون البحث جديا وأصيال
 أال يتجاوز البحث الــ ٢٠ صفحة

  TIMES NEW ROMAN يكتب البحث بخط 

 وأن يكون متنه بخط ١٤ وهامشه بخط ١٢
تكتب الهوامش في كل صفحة

 تكتب قائمة المصادر والمراجع في نهاية
البحث مرتبة بحسب المواصفات العلمية

 المشاركة مفتوحة لمنتسبي برامج اللغة
العربية بالسلطنة

 تخضع جميع البحوث لبرنامج فحص االنتحال
العلمي

  تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي
 

مهمة مالحظات 

 يرسل الملخص باللغتين العربية
 واÁنجليزية، مرفقا بسيرة ذاتية للباحث

وصورة شخصية
 ال تقبل المشاركة خارج المدة المحددة

 سيتم الرد على الملخصات والبحوث   
المقبولة

 تشمل الملخصات عنوان البحث وأهدافه
ومنهجه بما ال يزيد عن ١٥٠ كلمة

 ترسل المشاركات العلمية إلى البريد
hharrathi@su.edu.om  لكترونيÁا 

 

مهمة مواعيد 

آخر موعد Áرسال الملخصات  يوم ٢٠٢٠/٣/٥ 
الرد على الملخصات المقبولة ابتداء ٢٠٢٠/٣/١٠
آخر موعد Áرسال البحوث كاملة يوم ٢٠٢٠/٤/١٠

الرد على البحوث المقبولة ابتداء من ٢٠٢٠/٤/١٤
تاريخ انعقاد المؤتمر يوم ٢٠٢٠/٤/٢٠

 برنامج اللغة العربية بكلية التربية 
وا�داب بجامعة صحار

للمؤتمر التنظيمية  اللجنة  رئيسة 

د. هاجر حراثي

للمؤتمر العلمية  اللجنة 

د. عوني الفاعوري
د. هاجر حراثي

د. محمود الهواوشة
د. أحمد علواني

د. محمد الحسن
د. علي بن سالم المانعي

د. محمد بن صالح الشيزاوي
د. علي بن حمد الريامي

أ. موزة بنت أحمد المقبالية

للمؤتمر التحضيرية  اللجنة 

 أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية 
وا�داب بجامعة صحار

للمؤتمر التنسيق 

أ . زليخة الشيزاوية
أ . فاطمة الشبلية

أ . نوال الكحالية

ال توجد رسوم مشاركة

للمؤتمر المنظمة  الجهة 

المؤتمر  المؤتمر محاور  محاور 

مهمة مالحظات 


