
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DDDOOOSSSSSSIIIEEERRR   

   DDDEEE      SSSPPPOOONNNSSSOOORRRIIINNNGGG   

األولاملؤمتر 

لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

مارس بقصر  العلوم باملنستري 12اللى 12من   



 

 

 

  

 

 حتت سامي إشراف سيادة

 اخلادمي نورالديووزير الصؤوى الديهية الدكتور

وزير الثقافة واحملافظة عمى الرتاث الدكتور مهدي 

 املربوك

 وزير التعميم العالي الدكتور املهصف بو سامل

 

 ملديونياتهظم اجلمعية العلمية بقصيبة 
 بالشراكة مع قصر العلوم باملهستري 

 

 املؤمتر األول لإلعجاز العلمي يف القران والسنة بتونس
مارس بقصر العموم باملهستري 12اىل  12مو  

 

 

  



 

 

 

 الرمػٌة الػلمٌة بكطٌبة المعًوهي 

 2بجارًض  ثكوهت الرمػٌة الػلمٌة بكطٌبة المعًوهي بطفة لاهوهٌة بمكجضى وضل اإلًعاع الكاهوهي من والًة الموؾجٌػ
وت  16و ثم إشهار ثكوًن الرمػٌة بالػائع الػؿمي للرمهورًة الجوهؾٌة الطادر بجارًض  2011ماي 

ٔ
 .2011ا

 :ثهعف الرمػٌة إلى 

 .هشػ الدكافة الػلمٌة لعى مظجلف شػائس المرجمع و طاضة الشباب .1
 .الجشرٌع غلى الظلق و اإلبعاع في المٌعان الػلمي .2
 .االزجماغٌةمظجلف المراالت و لعى كل الفائت الصح غلى البصح الػلمي في  .3
 .ثوظٌم ثظاهػات غلمٌة .4

 

 ثكعًم المؤثمػ 

ن
ٓ
ول لإلغراز الػلمي في الكػا

ٔ
و  ثوظم الرمػٌة الػلمٌة بكطٌبة المعخوهي ولطػ الػلوم بالموؾجٌػ المؤثمػ اال

ول من هوغه في ثوهؽ وهو ًهعف إلى ثوغٌة الواس بما في 
ٔ
ن و الؾوة من إغراز غلمي الؾوة و الغي ًػجبػ اال

ٓ
الكػا

ن و الؾوة و ثبٌٌوها
ٓ
.و ثصفٌؼ الباشدٌن و المظجطٌن برمٌع الػلوم لكشف كووز و درر الكػا  

ًام اربع امجعادًكام المؤثمػ غلى 
ٔ
و  ضم معاطالتبكطػ الػلوم بمعًوة الموؾجٌػ و ً 2012مارس  24الى 21من  ا

ردن -لعػ -الؾػودًة-الكوًت –مطػ -ثوهؽ)ثكعًم بصوث لػّعة غلماء باشدٌن من دول غػبٌة إؿالمٌة 
ٔ
...(اال  

مشارك من باشدٌن و غلماء و ظلبة 1000ؿوف ًؾجكعب المؤثمػ شوالي   

 

 

 

 

 

 

 

 



 املؤمتر األول لإلعجاز العلمي يف القران والسنة بتونس
 مارس بقصر العموم باملهستري 12اىل  12مو

 املؤمتربرنامج 

ول ٌومال 
ٔ
ربػاء :اال

ٔ
 :2012مارس 21 اال

 الفجػة الطباشٌة 
 

 .االفججاح :ضباشا والوطفالجاؿػة  
 .فضٌلة العك جور هور العًن الظادميكلمة الؾٌع وزًػ الشؤون العًوٌة  
 .العك جور مهعي المبػوك :والمصافظة غلى الجػاث كلمة الؾٌع وزًػ الدكافة 
 .العك جور الموطف بن ؿالم :كلمة الؾٌع وزًػ الجػلٌم الػالي 

 

 الفجػة المؾائٌة 
 

 معاطلة العك جور زغلول الورار    
 غبع هللا المطلسمعاطلة العك جور    
ؿجاذ العك جور معاطلة   

ٔ
ن فى الػلمى االغراز لفهم معطل: ًصٌ  ى شؾ ن وزًػي / اال

ٓ
 الكػًم الكػا

ؿجاذ العك جور  
ٔ
 في شهادة الػلم غلى رؿالة الوبياإلغراز الػلمي  :شؾوي شمعان العؿولي شمامة/ معاطلة اال

 

 : 2012مارس 22الظمٌؽ  :الداهي ٌومال 
  

 الفجػة الطباشٌة 
 

ؿجاذ العك معاطلة 
ٔ
ن في اؿجػادة الطصة والمٌؼان :زمٌل الكعؿي /ر و جاال

ٓ
ؿؽ غلم الجغغًة الكػا

ٔ
 ا

ؿجاذ العك معاطلة 
ٔ
غراز : غبع هللا الػلي  /ر و جاال

ٔ
ًةفي  اال

ٓ
ذاههمفضػبوا غلى   ا

ٔ
 من ؿورة الكهف ا

ؿجاذ العك جور  معاطلة 
ٔ
 .االؿجوؾاخاإلغراز الػلمي في الفطل في  :شوفي مصم  ود م عبولي/ اال

ؿجاذ العك جور  
ٔ
ن الكػًم :شؾوي شمعان العؿولي شمامة/ معاطلة اال

ٓ
 اإلغراز الػلمي في هظػات في الظلق في الكػا

ؿجاذ العك جور   
ٔ
  الصٌة اإلغراز في الظلٌة: ضبػي العمػداش/ معاطلة اال

 

 ةالفجػة المؾائٌ 
 

ؿجاذ العك جور  
ٔ
 اإلغراز الػلمي والمواهذ الجػبوًة :غبع هللا إدرًؽ/ معاطلة اال

ؿجاذ العك جور   
ٔ
شمع ؿلٌمي/معاطلة اال

ٔ
ن الكػًم :ا

ٓ
  ثكوًم الؾلوك وثوظٌم الصٌاة, الكػا

 

 رشات الػملو  
ططائي غمل مجظططة ةورش 

ٔ
ظباء وا

ٔ
 شول زًت الؼًجون ًعًػها العك جور زمٌل الكعؿي :ة الجغغًة لال

غراز الػلمي والجػبٌة الػكائعًة للػموم :لظعباء المؾازع والوغاظ شول غمل مجظططة ةورش   
ٔ
 خكافة اال

ؿاثغةو لجطاد ت االلعلبة كلٌا غمل مجظططة ةورش 
ٔ
  االلجطاد اإلؿالمي :شول اال

  



 :2012مارس 23الرمػة الدالح  ٌومال 
 

 :الطباشٌة الفجػة 
 

طالل:غبع الكػًم وهاسمعاطلة العك جور  
ٔ
 ٌات البصح الػلميا

هؽ فظػي معاطلة العك جور   
ٔ
   Quran and Biofeedback:ا

Quran and Physiological effect of the holy Quran on human:and mind 

ؿجاذ العك جور  معاطلة 
ٔ
 اإلغراز الػلمي في الجووًػ في ثصػًم لصم الظوؼًػ  : شوفي مصم  ود م عبولي/ اال

ؿجاذ العك جور معاطلة 
ٔ
د   َضْػح  )اإلغراز الػلمي في لوله ثػالى  :ًصٌ  ى شؾ ن وزًػي / اال  (.َلَواِرًَػ  ِمْن  ُمَمػَّ

ؿجاذ معاطلة 
ٔ
 :غبع الػؼًؼ الرفػي  /العك جور  ال

ظباء غمل مجظططة ةورش 
ٔ
  لال

ٔ
غراز شول و ظلبة العب  الجبوٌذ واإلهػاش ططائٌٌنوال

ٔ
ًةفي  اال

ٓ
فضػبوا غلى   ا

ذاههم
ٔ
 من ؿورة الكهف ا

 

 الفجػة المؾائٌة 
 

 للكػان جفؾٌػلالبوٌوي  الموهذ: زالصبٌب اللومعاطلة العك جور  
زمة المالٌة : مطعفى ض الح مصم ود الشٌمي/ معاطلة العك جور  

ٔ
إغراز االلجطاد اإلؿالمي في شل مشكلة اال

 .الػالمٌة
هي في ضوء  إلغرازا :مػوان شػبان وشٌع للعك جور  معاطلة  

ٓ
 حالػلمي الصعً االك جشافالكػا

ن الكػًم  شول غمل مجظططة ةورش   
ٓ
ؿؽ غلم الجغغًة في الكػا

ٔ
مػاض وكٌفٌة شعوخها وكٌفٌة غالزها  ,ا

ٔ
اال

ن الكػًم
ٓ
ؿؽ غلم الجغغًة في الكػا

ٔ
 ًعًػها العك جور زمٌل الكعؿي بمبادئ ا

غراز الػ غمل مجظططة ةورش 
ٔ
 مي في المواهذ الجػبوًةلشول إدماج اال

 

 : 2012مارس 24ؾبتالػابع ال ٌومال 
 

 الفجػة الطباشٌة 
 

 الجشػًػي اإلؿالمي في فػًضة الؼك اةاإلغراز  :مطعفى ض الح مصم ود الشٌمي/ معاطلة العك جور  
ؿجاذ العك جور معاطلة  

ٔ
 اإلغراز الػلمي في إخبات ثوؿط مكة المكػمة للٌابؾة :ًصٌ  ى شؾ ن وزًػي / اال

ؿجاذمصاضػة  
ٔ
 لمؾات بٌاهٌة:للعك جور فاضل الؾامػائي اال

غراز الػلمي في المواهذ الجػبوًة شول غمل مجظططة ةورش 
ٔ
لٌات إدماج اال

ٓ
  ا

ظباء غمل مجظططة ةورش 
ٔ
  لال

ٔ
هؽ فظػي الوفؾٌٌن و ظلبة العب  ططائٌٌنوال

ٔ
  شول ًعًػها العك جور ا

 Biofeedback  games  
 Using EEG to test available biofeedback (stress remover) devices on human  
 Test the effect of holy Quran on human EEG  

 

 الفجػة المؾائٌة 
 

 ةغػض البصوث الفائؼة في المؾابك 
 ثوزًع الروائؼ 
 ًصٌه موشع ًظطص دطله لمشػوع طٌػي  االطججامشفل  



 :2012مارس 25ًوم االشع  
 رشلة ؿٌاشٌة الي معًوجي الكٌػوان والرم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مؾابكة المؤثمػ و مػػض الك جاب
ن و في هغا اإلظار ثػجؼم الرمػٌة ثوظٌم 

ٓ
مؾابكة لعلبة الرامػات ثجمدل في بصوث شول اإلغراز الػلمي في الكػا

ؿجظطص زوائؼ هامة للبصوث الممٌؼة, كما هػجؼم ثوظٌم مػػض للك جاب المجػلق باإلغراز الػلمي ًضم الػعًع من 
 .دور الوشػ و غواوًن مجووغة للك جاب و الكطة و الك جاب الػلمي بالظطوص

  الجغعٌة اإلغالمٌة 
 ات الجلفؼًةالكوو 

طػى  –لواة الرؼًػة مباشػ 
ٔ
 لواة المصور و غّعة لووات ا

 اإلذاغات 

 ...إذاغة الموؾجٌػ –اإلذاغة الوظوٌة  –إذاغة الؼًجوهة 

 ؿبوغٌة ثوهؾٌة
ٔ
 ضصف ًومٌة و ا

 مراالت اإلشهار 

 مولع الواب -

 (ضم 60*40)مػلكة شائعٌة  4000 -

 (م 1*4)الفجة  50 -

 شارة للمشاركٌن 1000 -

 للموظمٌن ثي شورت 70 -

 مصفظة للمشاركٌن 1000 -

 ك جاب مالشظات للمشاركٌن  1000 -

 ك جاب ملظص المؤثمػ 1000 -

 معوًة للبػهامذ 1000 -

 موطة الطصافة -

 موطة المصاضػًن -

 الفجات في لاغات المصاضػات -

زوصة لػػض موجراثكم و طعماثكم -
ٔ
 ا

 

 
 



 الػػوض اإلشهارًة 
 د 15000: الػػض الغهبي 

 مولع الواب -

 (ضم 60*40)مػلكة شائعٌة  4000 -

 (م 1*4)الفجة  50 -

 شارة للمشاركٌن 1000 -

 ثي شورت للموظمٌن 70 -

 مصفظة للمشاركٌن 1000 -

 ك جاب مالشظات للمشاركٌن  1000 -

 ك جاب ملظص المؤثمػ 1000 -

 معوًة للبػهامذ 1000 -

 موطة الطصافة -

 موطة المصاضػًن -

 الفجات في لاغات المصاضػات 05 -

زوصة لػػض موجراثكم و  03 -
ٔ
 طعماثكما

 د 10000: الػػض الفضي 
 مولع الواب -

 (ضم 60*40)مػلكة شائعٌة  4000 -

 (م 1*4)الفجة  50 -

 شارة للمشاركٌن 1000 -

 ثي شورت للموظمٌن 70 -

 ك جاب ملظص المؤثمػ 1000 -

 معوًة للبػهامذ 1000 -

 موطة الطصافة -

 الفجات في لاغات المصاضػات 02 -
زوصة لػػض موجراثكم و طعماثكم 01 -

ٔ
 ا

 

 

 



  د 5000: الػػض البػوهؼي 
 مولع الواب  -

 (ضم 60*40)مػلكة شائعٌة  4000 -

 (م 1*4)الفجة  50 -

 ثي شورت للموظمٌن 70 -

 ك جاب ملظص المؤثمػ 1000 -

 موطة الطصافة -

 االثطال 

و البػًع االلك جػوهي +  21698676593:  ًمكن االثطال بػئٌؽ الرمػٌة غلى رلم الهاثف -
ٔ
: ا

mnaouar.chouchan@enim.rnu.tn 

ػ ؿالمة : م المؾاغع االكاثب الػ - ٌّ و البػًع االلك جػوهي+  21698606751زه
ٔ
: ا

 slama.zou@gmail.com  
-  
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