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 م2738أكتوبر72هـ/8342محّرم 77ألّول الجمعة  االيوم 

 الفترة الصباحية
 الجلسة االفتتاحية

32:33 -83:43 

 

    القرآن الكريم

 شيد الوطنيالن  
 -ةدوة العلمي  رئيس  الن  -كلمة األستاذ الدكتور فرحات بن علي   الجعبيري  

د مواعدة  رئيس جمعي ة أبي العب اس الد رجيني وأبي  -كلمة الد كتور محم 
 -علي  السن ي بنفطة 

 يوفالض   كلمات

 

 استراحة وحفل استقبال 88:33 – 83:43
أبي العبّاس الّدرجيني بمدينة جمعة بمسجد االنطالق  لصالة ال  88:81

 نفطة
 

 ةالفترة المسائيّ 
 خا و أديبامؤرّ  الّدرجيني الجلسة  األولى:

 المحور
 المؤّسسة عنوان المحاضرة اسم المحاضر التوقيت 

 إبراهيم بن بكير بّحاز د   أ: الجلسة رئيس   03:51-03:53

 الد رجيني المؤر خ
 

03:53-03:31 
.د عليان عبد الفت اح أ

 الجالودي

 للفكر اآلخر رؤية

 خالل من اإلباضي

 الد رجيني طبقات

مدير وحدة الدراسات الُعمانية 

 األردنجامعة آل البيت 

03:31-00:13 
 

 د حنان  الطرابلسي
 

الت أريخ بين اإلباضي ة 

 ند الد رجينيواآلخر ع

 .في كتاب الطبقات  

المعهد العالي للعلوم 

اإلنسانية جامعة 

 جندوبة

خ  الد رجيني المؤر 
 أ.د مبروك المن اعي 00:61-00:13 األديب

قراءة في األجناس 
الش عري ة ضمن 
 طبقات الد رجيني

 

 أستاذ األدب بكلية 
والفنون  اآلداب

  بمنوبة واإلنسانيات

الد رجيني وكتابه 
بقات : دراسة الط  

 أدبية نقدية
00:61-00:53 

د أحمد بن يحي 
 الكندي

واية الخبر  في والر 
 :الدرجيني طبقات
 نقدية  تحليلي ة قراءة

جامعة نزوى  سلطنة 
 عمان

 منـــــــــــــــــاقشة
 

  الدورة الثّالثة
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 م 7382ر أكتوب 72هـ / 8342محّرم  72اليوم الثّاني  الّسبت 

 

  الفترة الصباحية

 كتاب الطّبقاتسياسة الّشرع  والسياسة الّشرعيّة  في الجلسة  الثّانية :  

 المؤّسسة  عنوان المحاضرة اسم المحاضر التوقيت المحور

 :  أ.د مبروك المنّاعيالجلسة رئيس   10:13 – 10:11 

 
فقه القضاء  في كتاب 

 الط بقات 
 
 
 

10:13 – 10:61  
 
 

 ليمان السيابيأ س

 طبقات في القضاء آليات

 الفتاوى :رجينيالد  

 انموذجا والنوازل

المحكمة العليا 
 بسلطة عمان

از 10:53- 10:61  أ.د إبراهيم بح 
ابة ورموزه   نظام العز 
 في طبقات الد رجيني

 

أستاذ التاريخ الوسيط 
جامعة المنتوري 
 قسنطينة الجزائر

 

من خالل كتاب الد يني  
 لط بقاتا

 د.إسماعيل األغبري 10:31-  10:53
الد ماء من خالل طبقات 

 الد رجيني
 

كلي ة العلوم الش رعي ة  
 سلطنة عمان 

 

اشدي     01:13- 10:31  د. مبارك الر 
المسائل الفقهية في 

 الشيخ الدرجينيطبقات 
 

 جامعة السلطان قابوس
 

 منـــــــــــــــــاقشة
 

 استراحة



 

 

 من خالل كتاب الطّبقاتالّسياسي ثّالثة : الجلسة  ال

 الّدورة الثّالثة
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 .) توزر والية( التونسي الجريد من نفطة بمدينة

 
 

  

 

 االجتماعي  والتّربوي من خالل كتاب الطّبقات  الجلسة  الّرابعة  : 

 الفترة المسائيّة
 المؤّسسة عنوان المحاضرة اسم المحاضر التوقيت المحور

 أ.د عليان الجالودي رئيس  الجلسة:  01:61– 01:03 

جتماعي والت ربوي اال
 في طبقات الد رجيني

الهوي ة في  طبقات  مانثد نعيمة بن ع 01:53- 01:61
 الد رجيني

المعهد لعالي للعلوم 
الت طبيقي ة في 

 اإلنسانيات بالكاف

01:53 -01:31 
ابي  د يونس العز 

 

اإلباضية  المدرسة

أساليبها التربوية  و

وفق ما جاء في كتاب 

 الط بقات   

ية وعلم قسم الترب
النفس كلية التربية 
 جامعة طرابلس

 

01:31 -03:13 

 
د سليمان سالم 

 الحسيني
 

 
كتاب طبقات المشائخ 
بالمغرب ألبي العباس 

، أفقا الدرجيني
في القرن الحادي رللحوا

 والعشرين

باحث متفرغ بمركز 
الخليل بن أحمد 

الفراهيدي  للدراسات 
 العربية، جامعة نزوى،

 

 منـــــــــاقشة

  استراحة

 الجلسة الخامسة : التواصل  الفكري والثّقافي   من خالل كتاب الطّبقات

 المؤّسسة عنوان المحاضرة اسم المحاضر التوقيت المحور
 يونس العّزابي د رئيس الجلسة:   00:11-00:13 

التواصل الفكري 
والث قافي من خالل كتاب 

 الط بقات

 
00:13-00:61 

 د صالح الحوسني

ل الحضاري التواص
بين المشرق 

والمغرب في كتاب 
الط بقات : 

 الخصوصي ة واالمتداد

والشؤون  وزارة األوقاف
يني ة بسلطنة عمان  الد 

00:61-00:53 
د نادية عيسى 

 المقد مي
نفوسة والن فوسيون 
 في طبقات الد رجيني

جامعة الجبل الغربي كلي ة 
 الت ربية بنالوت

00:53-00:31 
 أ. منذر الس يفي

 
عمان  والعماني ون من 

 الط بقات خالل كتاب

باحث وواعظ ديني 
بوزارة األوقاف 

يني ة بسلطنة  والش ؤون الد 
 عمان

 د أحمد مصلح 00:31-00:13

بين جربة والجريد 

من خالل )طبقات 

المشايخ بالمغرب( 

 للدرجيني

 

كلي ة العلوم الش رعي ة 
 سلطنة عمان 

 منـــــــــاقشة

 
 
 
 

 المؤّسسة عنوان المحاضرة اسم المحاضر التوقيت المحور

 أحمد مصلحد : الجلسةرئيس   00:11-00:13 

ياسي من خالل  ااس 
 لط بقات كتاب ا

00:01-00:63   
 
 

 
00:63-00:11 

د علي  بن هالل 
 العبري 

الث ابت والمتغي ر في الفقه 

باضي من الس ياسي اإل
  خالل كتاب الط بقات

 

جامعة الس لطان 
 قابوس  سلطنة عمان

 د مختار الكحيلي 00:11-00:33

 
الفكر السياسي في 
طبقات الدرجيني : 

الخصوصية  
 المغربي ة

المعهد العالي لل غات 
التطبيقي ة واإلعالمي ة 
 بباجة جامعة جندوبة

 

 
00:33-06:01 

 
يخ بالحاج   د قاسم الش 

ستمي ة في الد ول ة الر 
 طبقات الد رجيني

 
ين   أستاذ  أصول الد 

بكلي ة العلوم اإلسالمي ة 
 0جامعة الجزائر 

 

 منـــــــــاقشة

 

 


