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مقدمة

خــالل هــذا العــام 1437هـــ تحــل ذكــرى مــرور مائتــي عــام علــى وفــاة العالمــة الشــيخ جاعــد 
ابــن خميــس الخروصــي، وهــو مــن األعــالم الذيــن كان لهــم الســبق فــي الجمــع بيــن 
علــم الشــريعة وعلــم الحقيقــة، وتجلــى لهــم أثــر بالــغ فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة 
والعلميــة بعمــان، إضافــة إلــى المنهــج العلمــي الــذي بــرزت معالمــه وتجلــت فــي مختلــف 
المياديــن واألصعــدة. وتأتــي هــذه النــدوة بتنظيــم مــن مركز الدراســات الُعمانيــة بالتعاون 
ــراز جملــة مــن هــذه المعالــم  ــوزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة إلب ــاء ب مــع مكتــب اإلفت

القيمــة ألعــالم ُعمــان األجــالء.

أهداف الندوة

1. التعريف بحياة الشيخ من حيث النشأة والتكوين.

2. العناية بتراث الشيخ وتحقيقه ونشره.

3. بيان عالقات الشيخ الداخلية والخارجية وأثرها.

4. دور الشيخ في تطور الفكر اإلباضي في ُعمان.

5. رفد المكتبة العمانية بالجديد من األبحاث وإثارة اهتمام الباحثين لدراسة                                      

   آثار الشيخ العلمية وغيره من أعالم ُعمان.

محاور الندوة

المحور األول: السيرة الشخصية والعلمية
1. المولد والنشأة.

2. التراث العلمي المطبوع والمخطوط.

المحور الثاني: دراسات شرعية
1. المنهج االجتهادي للشيخ من خالل المؤلفات.

2. المنهج الفقهي للشيخ من خالل األجوبة.
3. آراء الشيخ من خالل مؤلفات ابنه الشيخ ناصر.

المحور الثالث: دراسات سلوكية
1. المنهج السلوكي للشيخ .
2. شعر السلوك عند الشيخ.

المحور الرابع: اإلصالح عند الشيخ جاعد
1. المنهج التنظيمي.

2. المنهج االجتماعي.

3. العالقات الخارجية والمراسالت.

المحور الخامس: دراسات أدبية
1. الخصائص األدبية لشعر الشيخ.

2. دراسات وصفية وتحليليه لديوان الشيخ.

3. األسلوب األدبي للشيخ في مصنفاته.

تواريخ استالم الملخصات والبحوث

1. آخر موعد الستالم ملخصات البحوث 10/ 2 / 2016م

2. إبالغ المشاركين بقبول الملخصات 1/ 3 / 2016م

3. آخر موعد الستالم البحوث كاملة 1/ 6 / 2016م

4. اعتماد البحوث المقبولة وإرسال دعوات المشاركة بالندوة 1/ 7 / 2016م

5. تاريخ انعقاد الندوة 26-2016/9/27م

شروط وضوابط المشاركة بالندوة

1. األصالة والتجديد واالرتباط المباشر بمحاور الندوة.

2. أن ال يكون البحث قد سبق عرضه أو نشره في ندوات أو مؤتمرات سابقة.

3. ال يسمح للباحث بالمشاركة بغير بحث واحد.

4. إعداد ملخص للبحث في حدود )250( كلمة متضمنا عنوانه، إشكاليته، أهدافه، ومنهجه. 

5.يرفق الباحث صورته الشخصية وملخصا لسيرته الذاتية في حدود )150( إلى )200 ( كلمة 

) على شكل فقرة(.

6. أن يكون نوع الخط )Simplified Arabic( بحجم ) 14( للعناوين و )12( للمتن و )10 ( للحواشي 
السفلية.

7. يحــق للجنــة العلميــة االعتــذار عــن قبــول أي ورقــة بحثيــة فــي حــال عــدم اســتيفائها للشــروط 
المحــددة.

8. أن تتــراوح عــدد كلمــات البحــث كامــاًل بيــن )5000 - 7000 ( كلمــة بمــا يقــارب )20- 25 ( صفحــة بمــا 
فيهــا قائمةالمصــادر و المراجع.



ضوابط التوثيق 

1. يجب توثيق كل الروايات التاريخية الواردة في البحث.

2. ضرورة اعتماد المصادر والمراجع مًعا في عملية التوثيق.

3. ضرورة استناد الترجيحات والتأويالت إلى وقائع وأسانيد تاريخية.

4.توثيــق األشــكال والخرائــط والوثائــق ســواء باإلحالــة إلــى مرجــع معيــن، أو التأكيــد بأنهــا مــن عمــل 
الباحــث نفســه، وفــي حــال أنهــا مــن موقــع جوجــل يجــب ذكــر ذلــك، وفــي حــال أراد الباحــث خريطــة 
ســلطنة ُعمــان الرجــاء التواصــل مــع اللجنــة المنظمــة لتزويدكــم بخريطــة الســلطنة والمعتمــدة مــن 

الهيئــة الوطنيــة للمســاحة. 

5. اتبــاع طريقــة الحواشــي الســفلية Footnote  فــي توثيــق المراجــع )المرجــع يكــون فــي نهايــة 
كل صفحــة فــي البحــث(، علــى أن يبــدأ الترقيــم  فــي كل صفحــة بالرقــم )1( 

ــة البحــث تحــت عنــوان »المصــادر والمراجــع«،  6. تجميــع كل المراجــع فــي قائمــة واحــدة فــي نهاي
ــا، ويكــون التوثيــق فيهــا علــى النحــو التالــي: وترتيبهــا أبجدي

)الكنية، االسم، الطبعة، الجزء، دار النشر، مدينة النشر، عام النشر(

ــودة، الطبعــة  ــار األمــة، تحقيــق: حســن الناب ــال: )األزكــوي، ســرحان، كشــف الغمــة الجامــع ألخب مث
األولــى، الجــزء األول، دار البــارودي، بيــروت، 2006م(

معلومات أخرى

www.squ.edu.om/osc-ar :يكون التسجيل عبر الموقع اإللكتروني التالي

ستنشــر البحــوث المقبولــة للعــرض فــي النــدوة بعــد تحكيمهــا فــي إصــدار خــاص بأبحــاث النــدوة، 
وستستبعد األبحاث غير المستوفية للشروط المحددة. 
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