
 

 

 

 

 

 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  

 

 

 

 



 

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

 املؤمتربرنامج 

ول ٌومال 
أ
ربػاء :ال

أ
 :2012مارس 21 ال

 الفجرة الطباشٌة 
 

 .الفججاح :ضباشا والوطفالجاصػة  
 .فضٌلة الدك جور هور الدًن الخادميكلمة الشٌد وزًر الشؤون الدًوٌة  
 .الدك جور مهدي المبروك :والمصافظة غلى الجراث كلمة الشٌد وزًر الدكافة 
 .الدك جور الموطف بن صالم :كلمة الشٌد وزًر الجػلٌم الػالي 

 

 الفجرة المشائٌة 
 

 مداخلة الدك جور زغلول الورار    
 غبد هللا المطلسمداخلة الدك جور    
صجاذ الدك جور مداخلة   

أ
ن فى الػلمى الغراز لفهم مدخل: ًصٌ  ى شش ن وزًري / ال

 
 الكرًم الكرا

صجاذ الدك جور  
أ
 في شهادة الػلم غلى رصالة الوبياإلغراز الػلمي  :ششوي شمدان الدصولي شمامة/ مداخلة ال

 

 : 2012مارس 22الخمٌس  :الداهي ٌومال 
  

 الفجرة الطباشٌة 
 

صجاذ الدك مداخلة 
أ
ن في اصجػادة الطصة والمٌزان :زمٌل الكدصي /ر و جال

 
صس غلم الجغذًة الكرا

أ
 ا

صجاذ الدك مداخلة 
أ
غراز : غبد هللا الػلي  /ر و جال

أ
ًةفي  ال

 
ذاههمفضربوا غلى   ا

أ
 من صورة الكهف ا

صجاذ الدك جور  مداخلة 
أ
 .الصجوشاخاإلغراز الػلمي في الفطل في  :شوفي مصم  ود م دبولي/ ال

صجاذ الدك جور  
أ
ن الكرًم :ششوي شمدان الدصولي شمامة/ مداخلة ال

 
 اإلغراز الػلمي في هظرات في الخلق في الكرا

صجاذ الدك جور   
أ
  الصٌة اإلغراز في الخلٌة: ضبري الدمرداش/ مداخلة ال

 

 ةالفجرة المشائٌ 
 

صجاذ الدك جور  
أ
 اإلغراز الػلمي والمواهذ الجربوًة :غبد هللا إدرًس/ مداخلة ال

صجاذ الدك جور   
أ
شمد صلٌمي/مداخلة ال

أ
ن الكرًم :ا

 
  ثكوًم الشلوك وثوظٌم الصٌاة, الكرا

 

 رشات الػملو  
 

خطائي غمل مجخططة ةورش   
أ
ظباء وا

أ
 شول زًت الزًجون ًدًرها الدك جور زمٌل الكدصي :والعلبة الجغذًة لل

غراز الػلمي والجربٌة الػكائدًة للػموم :لخعباء المشازد والوغاظ شول غمل مجخططة ةورش   
أ
 خكافة ال

صاثذةو لجطاد ت اللعلبة كلٌا غمل مجخططة ةورش 
أ
  اللجطاد اإلصلمي :شول ال



  

 :2012مارس 23الرمػة الدالح  ٌومال 
 

 :الطباشٌة الفجرة 
 

خلل:غبد الكرًم وهاسمداخلة الدك جور  
أ
 ٌات البصح الػلميا

هس فخري مداخلة الدك جور   
أ
   Quran and Biofeedback:ا

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

صجاذ الدك جور  مداخلة 
أ
 اإلغراز الػلمي في الجووًر في ثصرًم لصم الخوزًر  : شوفي مصم  ود م دبولي/ ال

صجاذ الدك جور مداخلة 
أ
د   َضْرح  )اإلغراز الػلمي في لوله ثػالى  :ًصٌ  ى شش ن وزًري / ال  (.َلَواِرًَر  ِمْن  ُمَمرَّ

صجاذ مداخلة 
أ
 :غبد الػزًز الرفري  /الدك جور  ل

ظباء غمل مجخططة ةورش 
أ
  لل

أ
غراز شول و ظلبة العب  الجبوٌذ واإلهػاش خطائٌٌنول

أ
ًةفي  ال

 
فضربوا غلى   ا

ذاههم
أ
 من صورة الكهف ا

 

 الفجرة المشائٌة 
 

 للكران جفشٌرلالبوٌوي  الموهذ: زالصبٌب اللومداخلة الدك جور  
زمة المالٌة الػالمٌة: مطعفى ض لح مصم ود الشٌمي/ مداخلة الدك جور  

أ
 .إغراز اللجطاد اإلصلمي في شل مشكلة ال

هي في ضوء  :مروان شػبان وشٌد للدك جور  مداخلة  
 
 حالػلمي الصدً الك جشافالكرا

ن الكرًم  شول غمل مجخططة ةورش   
 
صس غلم الجغذًة في الكرا

أ
مراض وكٌفٌة شدوخها وكٌفٌة غلزها بمبادئ  ,ا

أ
ال

ن الكرًم
 
صس غلم الجغذًة في الكرا

أ
 ًدًرها الدك جور زمٌل الكدصي ا

غراز الػ غمل مجخططة ةورش 
أ
 مي في المواهذ الجربوًةلشول إدماج ال

 

 : 2012مارس 24شبتالرابع ال ٌومال 
 

 الفجرة الطباشٌة 
 

 الجشرًػي اإلصلمي في فرًضة الزك اةاإلغراز  :مطعفى ض لح مصم ود الشٌمي/ مداخلة الدك جور  
صجاذ الدك جور مداخلة  

أ
 اإلغراز الػلمي في إخبات ثوصط مكة المكرمة للٌابشة :ًصٌ  ى شش ن وزًري / ال

صجاذمصاضرة  
أ
 لمشات بٌاهٌة:للدك جور فاضل الشامرائي ال

غراز الػلمي في المواهذ الجربوًة شول غمل مجخططة ةورش 
أ
لٌات إدماج ال

 
  ا

ظباء غمل مجخططة ةورش 
أ
  لل

أ
هس فخري الوفشٌٌن و ظلبة العب  خطائٌٌنول

أ
  شول ًدًرها الدك جور ا

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

 

 الفجرة المشائٌة 
 

 ةغرض البصوث الفائزة في المشابك 
 ثوزًع الروائز 
 ًصٌه موشد ًخطص دخله لمشروع خٌري  الخججامشفل  

 :2012مارس 25ًوم الشد  
 رشلة صٌاشٌة الي مدًوجي الكٌروان والرم 



 
 


