


 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)الحادي عشر      العدد  لشاطبي للدراسات القرآنية        مجلة معهد اإلمام ا

 ٖٛٔ 

 )مقدس( املؤتمر القرآني الدولي السنوي
 امفقزياب ـواالدبورذم  بجامعة مالياادـعؼد 

 هـ2543صػر   8-7 يومي

 م3122يـاير )ـاكون افثاين( 23-22ادواؾق فـ 

افؼرآين افدويل افسـوي )مؼدس( وهو افـشاط األول درـز بحوث  ُظؼَد ادممتر

راشات اإلشالمقة بجامعة ماليا، ذم رحاب أـاديؿقة افد افؼرآن بجامعة ماليا ذم

/يـاير 23-22هـ ادواؾق فـ 2543صػر  8-7يومي  افعاصؿة ادافقزية ـواالدبور،

  .م3122ـاكون افثاين/ –

  أهداف املؤتمر:

افتعارف افعادي  وتعزيزذم جمال األبحاث افعؾؿقة،  وافسبقافريادة  -2

  .واالشتشارة افعؾؿقة ذم جمال افبحوث افؼرآكقة

وتوؾر  أول ؾعافقة فالشتؽشاف وافتعؿق ذم افدراشات افؼرآكقة، ظقمتـ  -3

  .خدمات رائدة فؾدراشات واألبحاث افؼرآكقة افـظرية وادقداكقة

بغ ـوـبة من افباحثغ ذم افدراشات  ؾتح جمال افتعارف وافتواصل افعادي -4

  .ؾقااهلادف فطؾبة افدراشات افع افؼرآكقة، وؾتح جماالت وآؾاق افبحث افعؾؿي

وؽرها من  واإلظالم اآليل، إدراج افعامؾغ ذم افدراشات افؼرآكقة -5

 ةـافتخصصات ذم حؼل افدراشات افؼرآكقة، ألمهقة افتؽـوفوجقا احلديثة ذم خدم

  .افؼرآن، وإتاحة افػرصة دزيد من االبتؽار

ظؾوم افؼرآن ومعارؾه، خلدمة افؼرآن  تطوير مـاهج افبحث افعؾؿي ذم جمال -6

ؿاظدة ظؾؿقة أـاديؿقة خلدمة  بؽل افوشائل ادتاحة، وافعؿل ظذ تلشقسوتػسره 

 .افؼرآن وأبحاثه ذم ادستؼبل
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 :وبحوثه  محاور املؤتمر
لحفظ القرآن الكريم  جهود المؤسسات والمراكز العلمية األول:المحور 

 :وتيسيره والعناية بو
في خدمة القرآن تبيان وجهودىا )الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم(  -ٔ

 أ.د. ؾفد بن ظبد افرمحن افرومي. الكريم :

جهود الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم في تأىيل المؤسسات والهيئات  -ٕ
 : د. ظقسى بن كاس افدريبي.القرآنية ومسئوليها علميا وعمليا

: د. ؾفد بن إبراهقم جهود الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة -ٖ

 ضافع.اف

 : د. حمؿد زرمان.الجهود الجزائرية المعاصرة في خدمة القرآن الكريم -ٗ

دور المركز الثقافي اإلسالمي في رعاية وتحفيظ القرآن الكريم منذ تأسيسو  -٘
 : آمـة أرصقد حمؿود افعؼقع.وحتى اآلن

:  صور عناية المملكة العربية السعودية في تعليم القرآن الكريم للمكفوفين -ٙ

 ؿحطان وأ.د. داتم ذو افؽػل.أروى ظبده 

المدارس النسائية لتحفيظ القرآن الكريم وجهودىا في المملكة العربية  -ٚ
 : أ.د. بدر بن كاس افبدر.السعودية 

 : فؼامن إشحاق أالوي.جهود علماء يوربا في ترجمة القرآن وتفسيره -ٛ

 : إبراهقم حمؿد توؾقق زيود.جهود العلماء في تفسير القرآن الكريم -ٜ

: خافد بن ظبد اهلل إلمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحومنهج ا -ٓٔ

 افعقد.
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 ٖٖٛ 

: د. جهود النحاة في تفسير القرآن الكريم ؛ نحاة القرن الرابع نموذجاً  -ٔٔ

 حسغ أمحد بو ظباس.

في التفسير  هـ(499)ت جهود اإلمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي -ٕٔ
 د افرمحن حمؿود.: د. أمحد حمؿد ظبمن خالل شرحو لصحيح البخاري

ومنهجو  هـ تؼريبا(541)ت اإلمام أبو محمد الحسن بن علي المقرئ العماني -ٖٔ
 : ظبد اهلل بن شامل اهلـائي.في كتابو األوسط

 :الكريم : جهود العلماء في تفسير القرآن الثانيالمحور 
 : د. إياد ضه افعجقع، د. جبار افؾقؿي.منهج الواحدي في تفسيره الوسيط -2

 : د. ظؿر إبراهقم رضوان.نهجو في التفسيرالواحدي وم -3

 : وفقد بن حمـوس افزهراين.فهم القرآن عند اإلمام أبي حامد الغزالي -4

: دور القرآن في تشكيل العقلية العلمية اإلسالمية في القرن الثامن الهجري -5

دراشة فتجربة ابن خؾدون ذم توطقف افؼرآن افؽريم فػفم ضبقعة افعؿران افبؼي: 

 هر مشوش.صافح بن ضا

: د. مـصور حمؿد أمحد اإلمام السيوطي وجهوده في تفسير القرآن الكريم -6

 يوشف.

دراسة في ضوء منهج : اإلضافة ألدنى مالبسة عند اآللوسي في تفسيره -7
 : حسغ حمؿد ظع افبسومي.العالقات الداللية

 : ظع ظؿر شامل بؾعجم."زىرة التفاسير" :مالمح االتجاه االجتماعي في تفسير -8

: حمؿد ظع هود اإلمام أبي األعلى المودودي في تفسير القرآن الكريمج -9

 ؽوري.

جهود اإلمام أبي األعلى المودودي في العناية بالمصطلحات القرآنية: دراسة  -:
 : رمزي شوديـج تافقه، د. ؾقصل أمحد صاه.عن كتابو المصطلحات األربعة في القرآن
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: د. ظادل ر الشيخ الشعراويمن أنماط اتساع الداللة والتراكيب في تفسي  -21

 افشقخ ظبد اهلل.

جهود العالمة محمد العثيمين في الجمع بين ما ظاىره التعارض من آي   -22
 : د. حمؿد بن ظع افغامدي.الكتاب العزيز

نهضة الشيعة المعاصرة لتجديد تفاسيرىم وإصالحها ك التفسير الروائي   -23
 : د. محقد أمحديان.والباطني نموذجاً 

 : سنن القرآن الكريم وأنواع إعجازه  : لثالثاالمحور 
 : حمؿد حامد مغقثي. سنن القرآن الكريم وأنواع إعجازه -2

: د. ظبد ادحسن بداىة القرآن الكريم في خرق نواميس الكون : دراسة وصفية -3

 افؼقز.

 : د. حسغ بن ظع احلريب.سنة اهلل في التدافع كما يصورىا القرآن الكريم -4

 : د. ظبد اهلل بن حؾػان آل ظايش.ضوء القرآن والسنة السنن االجتماعية في -5

 : حسام حسغ مزبان.اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم -6

 : خافد بن إبراهقم احلصغ. اإلعجاز الجنائي في القرآن الكريم -7

 : د. رضوان مجال األضرش. اإلعجاز التأثيري والنفسي في القرآن -8

 .: د. كرص اهلل صامع دراسة أسلوبية في سورة -9

 : د. حمؿد بن مجقل افوحقدي.اإلعجاز العددي في آيات التحدي -:

بدر ادـر  د. إياد ظبد اهلل، د. :ألفاظ األلوان ودالالتها في اإلعجاز القرآني -21

 حمؿد كور.

 : افتوجقه افـحوي اكؿوذجًا : د.من دالئل اإلعجاز التراكيبي للنظم القرآني -22

 حمؿد بن ظبد اهلل ادافؽي.
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: د.شقتي ية في سورة آل عمران: دراسة تحليلية تركيبية ونصيةاإلحالة االتساق -23

 شارا بـت احلاج أمحد.

 : د. شعد بن ظبد افعزيز افدرهيم.اإلعجاز البياني في قصة اإلفك -24

 : كداء شامل ظؿر. في رحاب سورة الضحى: دراسة بالغية -25

د : د. صافح بن ظباإلعجاز اللفظي في القرآن الكريم : سورة الكوثر نموذجاً  -26

 اهلل افشثري.

 : إبراهقم مػتاح افػالق.إعجاز القرآن الكريم في تنظيم تعدد الزوجات -27

الجمع بين التحصين والعالج مظهر من مظاىر اإلعجاز التشريعي في القرآن  -28
 : خافد شعقد يوشف تػوصقت.الكريم 

: صافح التفريق بين الحقيقة العلمية والنظرية العلمية وأثره في إعجاز القرآن -29

 ادطري، ظع ظؿر شامل بؾعجم. حمؿد

: حمؿد رجائي أمحد اجلبايل، أ.د. داتم ذو التشابو اللفظي في القرآن الكريم -:2

 افؽػل. 

 : القرآن الكريم الرابع: استشراف مستقبل القيم اإلنسانية فيالمحور 
: د. مجعة بن خافد القرآن الكريم استشراف مستقبل القيم اإلنسانية في -2

 افوؿاع.

: د. حامد يعؼوب م الحضارية في القرآن الكريم وخصائصها وأثارىامفهوم القي -3

 افػريح.

: د. شعقد قيمة العدل في القرآن الكريم : نظرة استشرافية لمستقبل اإلنسانية -4

 افصواذم.

 : صائل رصدي شؾقم صديد.منظومة القيم اإلنسانية في القرآن الكريم -5
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 ح بن إبراهقم احلصغ.: د. صافاستشراف مستقبل العفة في القرآن الكريم -6

 : د. ظبد اهلل بن طاؾر افبؽري.قيمة الحرية اإلنسانية كما يقررىا القرآن الكريم -7

:  الحرية في القرآن الكريم وشأنها النظري والتطبيقي في مملكة ماليزيا الفدرالية -8

 حمؿد شعقد اهلامي، د. بحر افدين بن صقبة. د.

 : أذف حمؿد زيدان. الكريمواقع القيم اإلنسانية: وفق حقائق القرآن  -9

خافد بن ظع  :نماذج لبعض القيم اإلنسانية األخالقية في القرآن الكريم -:

 افؼرين.

 : ظبد اهلل أمحد باوادي.ال إكراه في الدين في الخطاب القرآني -21

استعمال التكنولوجيا الحديثة واالكتشافات العلمية في  :الخامسالمحور 
 :القرآن خدمة
: د.  ية األولى عالميا : نشأتها وأىدافها ووسائلها ونتائجهاالمقرأة اإللكترون -2

 ظبداهلل بن محاد افؼرر.

 : ظبدالتحليل اإلحصائي اآللي ألبرز األحكام التجويدية في القرآن الكريم -3

 ادؾك افسؾامن وإبراهقم افصعب وظبد افعزيز افؼباين.

بحوث الدراسات  طريقة الجداول المفهرسة آليا في وكيفية االستفادة منها في -4
 : د. حمؿد زيؾعي هـدي.القرآنية

 : إبراهقم ظبد اهلل صافح .تقنيات االنترنت الحديثة في خدمة القرآن الكريم -5

: التقنيات الحديثة ودورىا في إكساب المتعلم لمهارات تالوة القرآن الكريم -6

 شاري بن شامل افػفقؼي.

 : د. شقؽاماكقانيالناقد مستنبط من القصص القرآتصميم مقياس للتفكير  -7

 ظبداهلل وذوق جواد اجلبوري.
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 ٖٛٚ 

: د. الرصد السمائي للزالزل األرضية بين القرآن الكريم والعلم الحديث -8

 خالف افغافبي.

: ظع ثابت تغيير جنس اإلنسان بين التكنولوجيا الطبية الحديثة والقرآن الكريم -9

 ظبد احلاؾظ ظؿران.

دراسة تحليلية في : يث النبويالطب الوقائي في ضوء القرآن الكريم والحد -:
  : د. ؾوزي درامان وحمؿد ـبر.جانب العالقات الجنسية

 :مناىج البحث في القرآن وعلومو  :السادسالمحور 
: د.حسن إبراهقم منهج القرآن الكريم في تعليل الحكام وبيان ِحَكمها -2

 اهلـدي.

الفرقان منهج القرآن الكريم في الرد على المكذبين بنزولو في ضوء سورة  -3
 : د. هدى بـت دفقجان افدفقجان."دراسة في البناء والداللة"

 : يود اهلواري.أصول المنهج التجريبي في القرآن الكريم -4

مفهوم التغيير التنظيمي في المنظمات اإلسالمية: رؤية في منهجية القرآن  -5
 : شعقد محقد افدفقؿي.الكريم في التغيير

 : ؾماد محقد افدفقؿي.نيالتصرف في الديون وفق المنهج القرآ -6

 : د. محزة حسن شؾقامن صافح.مفاتيح البحث العلمي في القرآن الكريم -7

 : كذير حيقى  آل رضوان.عالقة القراءات القرآنية بلغات القبائل العربية -8

القرآنية بين اعتبار حال المتكلم واعتبار حال إشكالية فهم النصوص  -9
 : د. أيؿن صافح.المخاطب: دراسة أصولية

: ظبد افؼادر ظثامن  تعامل مع القرآن من زاوية ما وراء النص : ما لو وما عليوال -:

 إشامظقل.
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االنسجام بين الخطاب العقلي واآليات الكونية في القرآن الكريم: دراسة   -21
 : د. حمؿد ظبد احلؿقد افؼطاوكة.فكرية فلسفية

 : د. رسدار أصالين.الصراط المستقيم معلم توحيد المسلمين ومالذىم  -22

: حمؿد معصوم ظاىرة التنوع في القراءات : مقاصدىا وفعالياتها في التفسير  -23

 رسـار.

 : حمؿد أبو كجؿي.األحرف السبعة وعالقتها بالقراءات السبع  -24

األمر والنهي في القرآن الكريم قراءة في الصيغ والمباني وتأمل في المقاصد   -25
 بزيد.: أمحد يعؼوب وفد أمحد والمعاني

 : أ.د. ظبد افؼادر شالمي.عض شواىده من القرآن الكريمسياق الحال وب  -26

: ؿاشم الفرق بين الَوَسط والَوْسط في القرآن الكريم وأثره في الساحة الفكرية  -27

 ـسار حسغ اجلـايب.

 ؾريد بن ظبد افعزيز افزامل.: د.أثر الداللة الصرفية في تفسير آيات األحكام  -28

 : حمؿد بن داود متزؽغ. لكريممراعاة مقاصد القرآن في تفسير القرآن ا  -29

 : د. شؾطان ظع صاهغ.الفائزون في القرآن الكريم  -:2

: د. ظبد احلؽقم بن راصد نسف الجبال يوم القيامة كما صوره القرآن  -31

 افشزمي.

 : ؿطب افدين زاهديان.اإلشاعة أضرارىا وطرق وقايتها في ضوء آية اإلفك  -32

مػتاح مقدون، د. افصادق ضو : حمؿد ظؿر الجهاد في ظالل القرآن الكريم  -33

 افـور.

 : التوصيات
متخصصة ذم افؼرآن افؽريم  افدظوة إػ تلشقس أؿسام ومراـز ظؾؿقة -2
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 ٖٜٛ 

 .وظؾومه ذم اجلامعات افعربقة واإلشالمقة

مممتر فؾجفات وادمشسات افعامؾة ذم خدمة افؼرآن  افدظوة إػ ظؼد -3

ق افتؽامل وإكشاء مرـز وتبادل اخلزات وحتؼق افؽريم، فتـسقق اجلفود وتـظقؿفا،

 .تـسقؼي فذفك

افعؾؿقة واألظامل افبحثقة إػ ؾرق بحثقة دمؿع بغ ظؾامء  تطوير اجلفود -4

  .افعؾوم افتؼـقة وادعارف األخرى افؼرآن افؽريم وادختصغ ذم

ظؿومًا، وافؼـوات افػضائقة خصوصًا  افسـقز ظذ إشفام وشائل اإلظالم -5

وتشويق افشباب وترؽقبفم  هدي افؼرآن افؽريم،ذم توظقة ادسؾؿغ فؾعودة إػ 

 .بتعؾم افؼرآن افؽريم وتدبر آياته وافتؿسك به

افؼرآن افؽريم وتعؾقؿه بافؼراءات ادتواترة، ورظاية  افعـاية بتعؾم -6

وافعؿل ظذ كؼ ادؼارئ االفؽسوكقة ذم ممشسات  ادتخصصغ ادتؼـغ فؾؼراءات،

 .شالمياإل ومراـز حتػقظ افؼرآن ذم افعامل

 االشتػادة من افتؼـقات احلديثة )احلاشوب واإلكسكت( وتـؿقتفا ذم خدمة -7

 .افؼرآن افؽريم وظؾومه

وافسـة ظذ افعؼل ومصادر ادعرؾة  تلـقد رضورة تؼديم افوحقغ افؼرآن -8

  .األخرى مع تشجقع اإلبداع واجلدة

قة اإلشالمقة ذم ادـاهج افدراشقة ذم ادمشسات افتعؾقؿ ترشقخ افؼقم -9

 .بلكواظفا ـاؾة ووشائل اإلظالم احلديثة

احلضارية وافثؼاؾقة وافعؾوم  تلـقد أثر افؼرآن افؽريم ذم افدراشات -:

 .االدماه شساتقجقة، وتـشقط افدراشات وافبحوث ذم هذااال

افعـاية بافدراشات االشتؼاؾقة فؾؿستؼبل ذم افعامل اإلشالمي ورصد   -21
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 . هذا ادجالافدراشات وافتحؾقالت فؾخزاء ذم أحدث

االشتؼاؿقة حول افؼرآن فدراشتفا  توجقه افباحثغ فالهتامم بافدراشات  -22

 .ؾقفا وكؼدها ببقان األخطاء وـشف افشبفات

توجقه ضالب افدراشات افعؾقا الختقار بحوثفم ذم إضار افؼضايا   -23

 .افؼرآن وظؾومه ادستجدة ذم

افؽريم وظؾومه وتػسره خدمة افؼرآن  تلـقد أمهقة إشفام ادرأة ادسؾؿة ذم  -24

  .كسائقة خاصة هلذا افغرض وافدؾاع ظـه، وإكشاء مراـز وممشسات ومدارس

افؼرآن افؽريم ظذ صبؽة االكسكت  افعـاية واالهتامم بؿوؿع مرـز بحوث  -25

 .وخاصة بافؾغة افعربقة

ذم افؼرآن افؽريم تلشقس جمؾة ظؾؿقة ظادقة ظن افدراشات  تلـقد أمهقة  -26

 .افعادقة ذم ؿواظد افبحث ومـاهجه ادواصػات وبحوثه تستوذم

رات أخرى مماثؾة ذم مافقزيا، ومممت افدظوة فعؼد هذا ادممتر شـويًا ذم  -27

 افدول افعربقة واإلشالمقة. 
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 املؤتمر العاملي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة
 ترـقا -ادـعؼد ذم اشطـبول

 هـ2543ربقع افثاين  9ــ  7أيام 

 م3122مارس)كقسان(  25 - 22اؾق ادو

كظؿت اهلقئة افعادقة فإلظجاز افعؾؿي ذم افؼرآن افؽريم وافسـة افـبوية ادطفرة 

ادممتر افعادي افعاذ  “ ISAM”  باشطـبول بافتعاون مع مرـز افبحوث اإلشالمقة

 .فإلظجاز افعؾؿي ذم افؼرآن وافسـة

  أهداف املؤتمر:

بط االجتفاد ذم بقان اإلظجاز افعؾؿي ذم افؼواظد افتي تضوضع األشس و -2

 .افؼرآن وافسـة 

ربط افعؾوم افؽوكقة باحلؼائق اإليامكقة، وإدخال مضامغ األبحاث ادعتؿدة  -3

 ذم مـاهج افتعؾقم ذم صتى ممشساته ومراحؾه. 

اإلشفام ذم إظداد ظؾامء وباحثغ فدراشة ادسائل افعؾؿقة، واحلؼائق  -4

 افؼرآن وافسـة. افؽوكقة; ذم ضوء ما ثبت ذم 

توجقه برامج اإلظجاز افعؾؿي ذم افؼرآن وافسـة فتصبح وشقؾة من وشائل  -5

 افدظوة .

تـسقق اجلفود ادبذوفة ذم افعامل ذم جمال اإلظجاز افعؾؿي ذم افؼرآن وافسـة  -6

 وافتعاون مع ادمشسات وادراـز ذات االختصاص.

 محاور املؤتمر:
 .اةالطب وعلوم الحي -ٔ
 .العلوم اإلنسانية والحكم التشريعية -ٕ
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  .الفلك وعلوم الفضاء -ٖ
 .األرض وعلوم البحار -ٗ

 :وبحوثه  محاور املؤتمر
 المحور األول : الطب وعلوم الحياة :

 : أ.د. ؿطب ظامر ؾرؽع ظؿران.آثار ظالم الليل وضوء النهار على النبات -ٔ

 : أ.د. حامد ظطقة حمؿد.إشارات إعجازية في تكوين لبن األنعام -ٕ

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ  :ي في قولو تعالىاإلعجاز العلم -ٖ

 : أ.د. مصطػى إبراهقم حسن. ژ ڍ   ڌ

: أ.د. أمحد اإلعجاز في خلية النحل كفاءة األعسال المضادة للميكروبات -ٗ

 جعػر حجازي.

 : مؾوك حمؿد خزان اخلزان. أىمية الندى ]الطل[ -٘

، د. بو رباب : د. حمؿدتطور الحموضة واللون ومدة تخزين اللحوم المذكاة -ٙ

 أمحد إد ظؿر.

دراسة نسيجية وتركيبية دقيقة ومقارنة لتأثير نبات القسط وعقار أمفوتريسين  -ٚ
 خؾقػة ، أ.د. رمحة ظع أمحد افعؾقاين. : أ.د. شـاء أمحد )ب(

 : أشامء شقب.معجزة االستشفاء بالعسل -ٛ

أروى : د.  إعجاز التمر في الشفاء والوقاية من الميكروبات الضارة والممرضة -ٜ

 ظبد افرمحن أمحد.

 : أمحد بن شطال.اإلعجاز العلمي في لون العسل وعالقتو بحصوات الكلى -ٓٔ

: د. فطقػة بـت إشحاق  دراسة نسيجية لتأثير الخوف على النسيج الكبدي -ٔٔ

 . ظبد ادؾك خقاط
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 : د. مـال ظثامن افؼطان. تأثير القسط الهندي -ٕٔ

: د. في القرآن والسنة التحلل في علم الميكروبيولوجي حقيقة علمية دونت -ٖٔ

 أحالم بـت أمحد افعويض.

 : أ.د. حـػي حمؿود مدبويل.اإلعجاز العلمي في تحريم لحم الخنزير -ٗٔ

 : أ.د. مقساء حمؿد افرواي.العنب إعجاز ، بين غذاء وشفاء -٘ٔ

على مستويات السكر والدىون عند مرضى داء ارتفاع تأثير الحبة السوداء  -ٙٔ
 باموشى. : د. ظبد اهلل ظؿرالسكر في الدم

ود ـ: د. حمؿ ةـــار البصمـة الوراثيـة في القـرآن والسنــة الختبــاألسس العلميـ -ٚٔ

 ظبد اهلل إبراهقم كجا.

 : د. مفا يوشف جار اهلل اجلار اهلل.المسح على رأس اليتيم -ٛٔ

: أ.د. حمؿد إعجاز الحبة السوداء في القضاء على البكتيريا المسببة للداء -ٜٔ

 ؿد حؾواين.حمؿود صفقب، د. إيامن حم

: العالج النبوي بتمر العجوة في حاالت التسمم والتليف الرئوي بالجازولين -ٕٓ

 د. فقذ أمحد ضقب احلؿدي، أ. ديـا أمحد إبراهقم موصع.

 : أ.د. جماهد أبو ادجد، أ.د. شامي هالل.الذرية إعجاز القرآن في إنجاب -ٕٔ

: د. ج الكلوروكويندراسة فعالية الحبة السوداء في عالج المالريا مقارنة بعال -ٕٕ

 خافد بن شعقد ظسري.

 : د. حمؿد دودح.خريطة المخ بيئة علمية -ٖٕ

 : د. حسان صؿز باصا. اإلعجاز العلمي في زيت الزيتون -ٕٗ

: د. آمـة ظع التضاد الميكروبي والتأثير العالجي لمستخلص نبات اليقطين -ٕ٘

     صديق.
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: أ.د. السرطانية دراسة تأثير عسل النحل والحبة السوداء على خاليا الكبد -ٕٙ

حمؿود إشامظقل حسن، أ.د. مجال مزوك، د. حـان حسغ صحاته، د. مروة حمؿود 

 أبو احلسغ.

: أ. هنى اإلعجاز العلمي في حديث )إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم...( -ٕٚ

 ضالل زيؾعي، أ. كاجقة افزئبؼي.

 .: جمؿوظة من افباحثغتقييم الحالة المناعية لدى مريضات سرطان الثدي -ٕٛ

 المحور الثاني : العلوم اإلنسانية والحكم التشريعية :
: د.حمؿد النبوي في منع ومعالجة الغضب سبق طبي معجز الهدي -ٜٕ

 افعجرودي.

 : أ.د. حمؿد حمؿد داود.اإلعجاز البياني في القرآن الكريم -ٖٓ

: أ.د. ظبد بعض أوجو اإلعجاز في حديث النهي عن بيع ما ليس عندك -ٖٔ

 افؽريم أمحد ؿـدوز.

: د. صافح التشريعي في القرآن والسنة تظافر أوجو اإللزاموجوه اإلعجاز  من -ٕٖ

 ظسؽر.

 : أ.د. حمؿد أحمزون.إعجاز القرآن الكريم في اإلخبار عن الغيبيات -ٖٖ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ژ  :مالمح اإلعجاز اإلعالمي في قولو تعالى -ٖٗ

 : د. رحقؿة افطقب ظقساين. ژٿ  ٹ   

: د. كجقب بوحـقك، أ.شالف  المواريث من حكم التشريع لمسائل علم -ٖ٘

 افؼقؼط.

 : د. شعد ظع افشفراين.إعجاز القرآن في داللة الفطرة على اإليمان -ٖٙ

 : أ. أشامء ظبد ادجقد افزكداين.× شهادة األناجيل بصدق الرسول -ٖٚ
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 ٖٜ٘ 

 : أ.د. حمؿد كبقل حمؿد. اإلعجاز التشريعي في الطالق -ٖٛ

لمشتركة بين الرجل والمرأة كدليل اإلعجاز التشريعي في الحقوق االقتصادية ا -ٜٖ
 : د. صرين ؾتحي مصطػى. على تكريم المرأة

 : د. حمؿد ظع افبار.اإلعجاز العلمي في أحاديث منع التداوي بالخمر -ٓٗ

 : د. ـوثر ظبد افػتاح األبجي.اإلعجاز التشريعي في تحريم الربا -ٔٗ

رمحن : د. مفا ظبد افخروج نار من أرض الحجاز تضيء اعناق اإلبل ببصرى -ٕٗ

 أمحد كتو.

 : د. ؾوزي حمؿد رمضان.عدة المطلقة  -ٖٗ

 : الفلك وعلوم الفضاء : المحور الثالث
 : حسن يوشف صفاب افدين.ظاىرة السراب بين العلم وحقائق الكتاب -ٗٗ

 : م. ظبد افدائم افؽحقل.مرور البرق بين العلم واإليمان -٘ٗ

 : د. يس حمؿد ادؾقؽي.مصابيح الكون -ٙٗ

 لوم البحار:المحور الرابع : األرض وع
 : أ.د. حيقى حسن وزيري.إثبات توسط مكة المكرمة لليابسة -ٚٗ

 : اكقس افرمحن افـدوي.كثرة حوادث الزالزل والبراكين وخسف األرض -ٛٗ

 : د. صافح ظبد افؼوي افسـباين.اإلعجاز في تقسيم الرياح البحرية -ٜٗ

 : د. أمحد مؾقجي.الفساد البيئي براً وبحراً وجواً  -ٓ٘

: د. ذيف ظع [ في سورة البقرةٗٚاآلية ] أسس علم الجيولوجيا من -ٔ٘

 صادق.

: أ.د. زـريا مهقؿي، أ.د. حمؿد هداية اهلل القرآن وأنظمة األرض الدينامكية -ٕ٘

 ؿاري، د. حمؿد إبراهقم متساه.
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 التوصيات:
 اخلالصة تتضؿن "واإليامن افعؾم"ظؾؿقة إلظداد وثقؼة بعـوان  تؽوين هقئة .2

 خافق افؽون واخلؾقؼة، وأكه يستحقل أن يؽون افتجريبقة بلن اهلل فؾعؾوم افعؾؿقة

 .صدؾة افؽون ؿد وجد

افؽريم  افتلـقد ظذ رضورة االهتامم باإلظجاز افتؼيعي وافبقاين ذم افؼرآن .3

 .وافسـة افـبوية

وافبقاين ذم افؼرآن  إظداد بحوث ودراشات وـتب ذم اإلظجاز افتؼيعي .4

 .وادعاهد اإلشالمقة واجلامعات وتعؿقؿفا ظذ ادؽتبات افؽريم وافسـة افـبوية

تػسر افؼرآن  دظوة افباحثغ ذم إظجاز افؼرآن فؾحرص ظذ أن يؽون .5

بدالفة  افصحقحة ثم باآلثار افتي صحت ظن شؾف األمة ثم بافؼرآن ثم بافسـة

 .افؾغة افعربقة افتي كزل هبا افؼرآن افؽريم

يل كؼ ــوز وادمشسات االؿتصادية اإلشالمقة فتؿو دظوة رجال األظامل .6

اإلظالم ادختؾػة حتؼقؼا دؼصد افدظوة اإلشالمقة  وبثفا ذم وشائل اإلظجاز افعؾؿي

باإلشالم وما يرتبط به من حؼائق ظؾؿقة وإيامكقة  ذم تعريف افشعوب اإلكساكقة

 .ثابتة

ظؾوم اإلظجاز وبحوثفا ذم ظرض افصورة افصحقحة  االشتػادة من .7

ظذ أن افدين اإلشالمي هو دين افعؾم، وأن  وافرد ادؼسن بافزهان فإلشالم،

 .ال حمل فه أمام افردود افعؾؿقة افدامغة بصحتفا × افتشؽقك برشافة حمؿد
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 وعلومو الكريم القرآن في للباحثين األول العالمي المؤتمر

 وعلومه الكريم القرآن خدمة في األمة جهود
 بالمملكة المغربية فاسالمنعقد في مدينة 

 ىـٕٖٗٔ( جمادى األولى ٕٔؤٔوٓٔأيام )
 مٕٔٔٓابريل  ٙٔو ٘ٔو ٗٔالموافق 

ادممتر افعادي األول  "مبدع"كظؿت ممشسة افبحوث وافدراشات افعؾؿقة 

فؾباحثغ ذم افؼرآن افؽريم وظؾومه بؿديـة ؾاس ادغربقة، بافتعاون مع  معفد 

دي حمؿد افرابطة ادحؿدية فؾعؾامء، وبتـسقق مع جامعة شقوافدراشات ادصطؾحقة 

جفود "افعادقة فإلظجاز افعؾؿي ذم افؼرآن وافسـة ذم موضوع:  بن ظبد اهلل واهلقئة

، بؿشارـة كخبة من افباحثغ واألـاديؿقغ "افؽريم وظؾومه األمة ذم خدمة افؼرآن

 من خمتؾف دول افعامل. 

 هداف املؤتمر:أ
 ؾومه.تبغ خالصة جفود األمة ذم خمتؾف مقادين خدمة افؼرآن افؽريم وظ .2

 تلشقس أرضقة فالكطالق إػ خمتؾف آؾاق اخلدمة ذم ادستؼبل. .3

إتاحة افػرصة فؾباحثغ ذم ادجال ظذ مستوى األمة ـؾفا، ـي يتعارؾوا،  .4

 ، ويتؽامؾوا. ويتػامهوا

 : محاور املؤتمر
 : جهود األمة في حفظ القرآن الكريم  املحور األول 

)في رسم القرآن الكريم، في تجويد القرآن الكريم ، في قراءات القرآن 

 الكريم، في تحفيظ القرآن الكريم(.
 : جهود األمة في تيسري القرآن الكريم  الثاني املحور 
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القرآن الكريم، في تسجيل  ، في طباعة)في فهرسة القرآن الكريم

 في ترجمة القرآن الكريم(. ،القرآن الكريم

 جهود األمة في تفسري القرآن الكريم : الثالثاملحور  
الكريم، في معاني  )في غريب القرآن الكريم، في مصطلحات القرآن 

 القرآن الكريم ، في أصول تفسير القرآن الكريم(.

 جهود األمة في بيان إعجاز القرآن الكريم    :املحور الرابع 
ي في العلوم المادية، اإلعجاز العلم )اإلعجاز البياني، اإلعجاز التشريعي،

 اإلعجاز العلمي في العلوم اإلنسانية(.

 : جهود األمة في استنباط الهدى من القرآن الكريم  الخامس املحور 
أحكام القرآن الكريم، في قواعد القرآن  )في سنن القرآن الكريم، في

 الكريم، في مقاصد القرآن الكريم(.

 : بحوث املؤتمر
 ة في حفظ القرآن الكريماملحور األول : جهود األم

 -د. ؽاكم ؿدوري احلؿد )جامعة تؽريت : جهود األمة في رسم القرآن الكريم  -2

 افعراق(.

ؽرم اهلل  د. شامل بن: ضبط القرآن الكريم: نشأتو وتطوره وعناية العلماء بو -3

 افسعودية(.-افزهراين )جامعة أم افؼرى

د. موالي حمؿد افطاهري اإلدريز  :جهود األمة في تجويد القرآن الكريم  -4

 ادغرب(. -أـادير -)ـؾقة افؼيعة

د. أمحد خافد صؽري )اجلامعة  :قراءات القرآن الكريم جهود األمة في  -5

 األردن(. -األردكقة
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 ٖٜٜ 

ـؾقة ) توؾقق افعبؼريد. :  من جهود األمة في خدمة القراءات القرآنية  -6

 (.مراـش -اآلداب

 -د. ظبد اهلل افبخاري )ـؾقة اآلداب : األمة في تحفيظ القرآن الكريمجهود   -7

 ادغرب(. -أـادير

د. ظدكان احلؿوي افعؾبي  : جهود قراء دمشق في تحفيظ القرآن الكريم -8

 ؿطر(. -)جامعة ؿطر

)األمغ افعام  د. ظبد اهلل ظع بصػر : جهود الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن -9

 افسعودية(. -فؾفقئة افعادقة فتحػقظ افؼرآن افؽريم

 املحور الثاني : جهود األمة في تيسري القرآن الكريم
د. ظبد اهلل حمؿد اجلقود )جامعة  : رآن الكريمجهود األمة في فهرسة الق  -:

 األردن(. -افرموك

مبارك األوخامي )جمؿع ادؾك  د.  : جهود األمة في تسجيل القرآن الكريم  -21

 افسعودية(. -ؾفد فطباظة ادصحف افؼيف

جهود المملكة العربية السعودية في تسجيل القرآن الكريم ودوره في الدعوة   -22
 افسعودية(. -)جامعة أم افؼرى د. محود بن جابر احلارثي : إلى اهلل

د.  : )اللغة اإلنجليزية نموذجا( ترجمة معاني القرآن الكريم  جهود نظرات  -23

 مرص(.   -أمحد زـي محاد )جامعة األزهر 

د.  : الجهود المبذولة في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اإلنجليزية  -24

 اإلمارات(. –عة افشارؿةاهلل ظبد افرمحن اخلطقب )جامظبد

حمؿود افعع   د. : ترجمة معاني القرآن الكريم في ألمانيا: الدوافع واألىداف  -25

 األردن(. -حسقـات )جامعة افرموك
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د. مصطػى بن  : ا في خدمة القرآن الكريم: الترجمة نموذجاجهود ماليزي  -26

 مافقزيا(. -اهلل )جامعة مالياظبد

بادحدح  د. ظع ظؿر : نحو مشروع عالمي جامع لخدمة القرآن الكريم  -27

 افسعودية( )جامعة ادؾك ظبد افعزيز، جدة ،

قاعدة المعلومات الوصفية ألوعية المعلومات القرآنية بمركز الدراسات   -28
أ. شامل بن صافح افعامري )مدير مرـز افدراشات وادعؾومات : والمعلومات القرآنية

 .(بجدة افؼرآكقة بؿعفد اإلمام افشاضبي

 ن الكريماملحور الثالث : جهود األمة في تفسري القرآ
د. ظبدافرمحن بن معاضة افشفري  : جهود األمة في غريب القرآن الكريم  -29

 افسعودية(. -)جامعة ادؾك شعود

علماء العربية في خدمة القرآن الكريم: ابن فارس في كتابو الصاحبي جهود   -:2
 افسعودية(. -)جامعة أم افؼرى شؾقامن بن إبراهقم افعايد د. : نموذًجا

 :جهود النحويين في خدمة القرآن الكريم ابن ىشام في كتابو المغني نموذجا  -31
 ادغرب(. -مؽـاس -هلل افدـر )ـؾقة اآلدابظبد ا د.

ؾريدة زمرد )دار احلديث  د.ة  : جهود األمة في مصطلحات القرآن الكريم  -32

 ادغرب(. -افرباط -احلسـقة

 -أمحد افعؿراين )ـؾقة اآلداب  د. : رآن الكريمجهود األمة في معاني الق  -33

 ادغرب( -اجلديدة

 -شعاد يؾديريم )جامعة مرمرة د.  : أسلوب جمع العظمة في القرآن الكريم  -34

 اشطـبول(.

ؾريد بن ظبد افعزيز د.  : حوي للقرآن الكريم: تاريخو ومجاالتوالتفسير الن  -35
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ؾقم  افسعودية(. -)جامعة افؼصقم افزامل افسُّ

د. مساظد بن شؾقامن افطقار  : جهود األمة في أصول تفسير القرآن الكريم  -36

 افسعودية(. -جامعة ادؾك شعود)

د. حامد بن يعؼوب  : جهود العلماء في علم أصول تفسير القرآن الكريم  -37

 افسعودية(. -افػريح )جامعة افدمام

بجي )جا : جهود األّمة في علوم القرآن  -38  -معة دمشقد. حمّؿد يوُشف افؼُّ

 شوريا(.

اهلل د. ظبد : اجتهاد العلماء في توجيو األلفاظ المختلفة فيما تشابو من اآليات  -39

 مؽة ادؽرمة(. -بن رسحان افؼرين )جامعة أم افؼرى

 املحور الرابع : جهود األمة في استنباط الهدى من القرآن الكريم
-د. افطقب افوزاين )أـاديؿقة ؾاس : جهود األمة في سنن القرآن الكريم  -:3

 ادغرب(.

د. حمؿد مجقل مبارك )ـؾقة  : جهود األمة في أحكام القرآن الكريم  -41

 ادغرب(. -أـادير -افؼيعة

د. ظؿر بن ظبداهلل ادؼبل ) جامعة  : جهود األمة في قواعد القرآن الكريم  -42

 افسعودية(. -افؼصقم

أمحد افريسوين )خبر أول فدى   د. : جهود األمة في مقاصد القرآن الكريم  -43

 افسعودية(.–جمؿع افػؼه االشالمي بجدة 

د. مسعود بودوخة  : جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن الكريم  -44

 اجلزائر(. -)جامعة شطقف

د. مجال اشطري )ـؾقة  :  الحسنىمقاصد ختم آي القرآن الكريم بأسماء اهلل  -45
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 ادغرب(. -اآلداب بـي مالل

د. حمؿد ادـتار )افرابطة ادحؿدية  :القرآن.. قراءة معرفية وتقويمية مقاصد  -46

 فؾعؾامء(

 املحور الخامس : جهود األمة في بيان إعجاز القرآن الكريم 
د. ظبد اهلل بن ظبد افعزيز ادصؾح )األمغ  : ول باإلعجاز العلميضوابط الق  -47

 افسعودية(.  -افعادقة فإلظجاز افعؾؿي ذم افؼرآن وافسـة فؾفقئة افعام

د. حمؿد موشى افؼيف )ظضو  : جهود األمة في بيان إعجاز القرآن الكريم  -48

 -ؿومقة فؾفقئة افعادقة فإلظجاز ذم افؼرآن افؽريم وافسـة افـبويةاجلؿعقة افع

 افسعودية(.

حمؿد احلسن وفد افددو)ظضو جمؾس  : جهود األمة في اإلعجاز التشريعي  -49

 موريطاكقا(. -االحتاد افعادي فعؾامء ادسؾؿغ أمـاء

إعجاز القرآن الكريم في مجاالت العلوم االجتماعية مع التطبيق على آيات   -:4
 مرص(. -رؾعت افسقد افعويض )جامعة األزهر د. : تشريع الميراث

د. احلسغ زروق  : لمسار والمآلجهود األمة في اإلعجاز البياني: قراءة في ا  -51

 ادغرب(. -)أـاديؿقة احلسقؿة

هـاء  د. : دراسات اإلعجاز البياني بين القدماء والمحدثين: نظرة تقويمية  -52

 افعراق(. -افرضا رحقم افربقعي )جامعة افبرصةظبد

د.ة هقػاء بـت ظثامن ظباس ؾدا  :اإلعجاز البيانّي: تأريخ ومعالم وتقويم   -53

 مؽة ادؽرمة(. -)جامعة أم افؼرى

 التوصيات:
احلاجة ؿائؿة افقوم ـ أـثر من أي وؿت مىض ـ إػ دماوز افعؿل افػردي  -2

ؿعفا ظؿل ادـعزل وافؼوع ذم تلشقس افعؿل ادمشز وؾق ؾرق بحث مجاظي جي
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ممشز مـظم ؿائم ظذ تشخقص ادـجز واشتقعابه وتؼويؿه، وحسن توطقف 

واشتثامر افصافح مـه، وحتديد حاجات األمة وواجبات افوؿت ذم خدمتفا فؽتاهبا 

ورشافتفا ذم إضار من افرؤية افشؿوفقة واالشساتقجقة، وافتشاور افعؾؿي وافتـسقق، 

 ن اشتؼاف ادستؼبل.وظؿق اإلذاف ظذ ادايض واحلارض وحس

افدظوة إػ إكشاء مجعقات ظؾؿقة أـاديؿقة فؾباحثغ ذم افؼرآن افؽريم  -3

 وظؾومه ذم ـل افبالد اإلشالمقة

افدظوة إػ إكشاء إذاظات وؿـوات إظالمقة خاصة بافؼرآن افؽريم وظؾومه  -4

ة ذم ـل بؾد إشالمي ودظم وحتسغ ادوجود مـفا وافتؽثر مـفا بافؾغة افعربق

 وبؾغات متعددة حمؾقة ودوفقة.

افدظوة إػ إكشاء رابطة ظادقة فؾباحثغ ذم افؼرآن افؽريم وظؾومه تعـى  -5

 بخدمته من ـل جواكبه.

افدظوة إػ إكشاء جامعات فؾؼرآن افؽريم تتػرع إػ ـؾقات ومعاهد  -6

متخصصة ذم ظؾوم افؼرآن رشام وضبطا وؿراءات، وحتػقظا وبقاكا وأصوال 

 اضا.واشتـب

أمهقة توشقع افـدوات افعؾؿقة وادممترات ادحؾقة وافدوفقة ذم ؿضايا افؼرآن  -7

افؽريم وظؾومه، بـاء ظذ أشس تؼوم ظذ تشخقص ادـجز وتؼويؿه، وافتوجقه إػ 

 افعؿل افعؾؿي ادطؾوب.

توشقع دائرة االهتامم بافؼرآن افؽريم فتشؿل إضاؾة إػ ادجاالت افعؾؿقة،  -8

 افسبوية وافدظوية، وتقسر تعؾم افؼرآن افؽريم وظؾومه.  ادجاالت 

إكشاء بـك معؾومات إفؽسوين يتوؾر ظذ ـل ما تم افعثور ظؾقه من تلفقػات  -9

ذم ظؾوم افؼرآن مبوبا ومػفرشا، وتعؿقم كؼه ظذ افباحثغ وادواؿع ومعاهد 

 افبحث، وتضؿقـه موشوظات ومعاجم تقرس افبحث ذم هذه افعؾوم.
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افدظوة إػ إظادة افؼرآن افؽريم إػ موؿع افصدارة من حقث افتلضر  -:

 ادػاهقؿي وادصطؾحي وادـفاجي ذم خمتؾف ؾروع افعؾم وادعرؾة.

إشـاد مفام خدمة افؼرآن افؽريم ألهؾفا من افعؾامء افرباكقغ وألهل  -21

أشؾوب ادشورة االختصاص من افباحثغ واخلزاء افتؼـقغ األؿوياء األمـاء واظتامد 

افعؾؿقة بغ افعؾامء وادتخصصغ ذم حل ادعضالت واؿساح احلؾول ومتابعة 

 افتـػقد.

رضورة افعـاية افبافغة وادستدامة بافؾغة افعربقة وظؾومفا من حقث ـوهنا  -22

وظاءا فؾؼرآن افؽريم وظؾومه، والرتباضفا افوثقق بؽتاب اهلل من حقث افػفم 

 واالشتـباط.

االشتػادة من تؼـقات افعرص بؿختؾف أكواظفا وتلهقل افعـرص  رضورة -23

افبؼي ؾقفا وتدريب ادتخصصغ ذم افدراشات افؼرآكقة ذم حسن توطقػفا 

 واشتثامرها واالشتػادة مـفا بلـز ؿدر ممؽن.

رضورة ربط افتعؾقم واإلظالم بخدمة افؼرآن افؽريم ؿضقة األمة  -24

ـاؾقة دادة افؼرآن افؽريم وظؾومه ذم  اجلوهرية وادصرية، وختصقص حصص

 افصحف واإلذاظات وافؼـوات افتؾػزية افرشؿقة وؽر افرشؿقة.

رضورة ضبع بحوث ادممتر ووضعفا بغ أيدي افباحثغ ذم اجلامعات  -25

ومراـز افبحث ادتخصصة وبـاء األبحاث وافدراشات ظؾقفا فسد افثغرات 

ادشاريع افعؾؿقة افتي من صلهنا أن  واشتؽامل جفود األمة افسابؼة، وتلشقس

 تستجقب حلاجقات األمة وتمشس فـفضتفا ادـشودة.

 

 



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)الحادي عشر      العدد  لشاطبي للدراسات القرآنية        مجلة معهد اإلمام ا

 ٗٓ٘ 

 المؤتمر العلمي الدولي في موضوع
 القراءات املعاصرة للقرآن الكريم

 المنعقد في مدينة الجديدة بالمملكة المغربية
 ىـٕٖٗٔ( جمادى األولى ٚٔوٙٔو٘ٔأيام )

 مٕٔٔٓابريل  ٕٔو ٕٓو ٜٔالموافق 

 تعاون مع : صعبة افدراشاتافاألبحاث احلضارية بكظم خمتز افدراشات و

جامعة صعقب افدـايل، ذم اإلكساكقة  افعؾومبؽؾقة اآلداب و دوفقاً  اإلشالمقة مممتراً 

ؿد و،  فؾؼرآن افؽريم ذم موضوع : افؼراءات ادعاسة ،ادغربذم اجلديدة بؿديـة 

 صارك ؾقه ظدد من افباحثغ من شبع ظؼة دوفة.

 :مرأهداف املؤت
ادعرذم، باظتباره وشقؾة من وشائل تـؿقة افؼقام بواجب افتداؾع افعؾؿي و -2

 ادعرؾة، وتزـقة افعؾم.

معرؾة اخلؾػقات افعؼدية وافسقاشقة افؽامـة وراء هذه افؼراءات ادعاسة  -3

 فؾؼرآن افؽريم .

افؼقام بدراشة كؼدية تؽشف اجلواكب اإلجيابقة وافسؾبقة ذم افؼراءات ادعاسة  -4

 آن افؽريم.فؾؼر

ءات ادعاسة فؾؼرآن اافؽشف ظن جواكب اإلشؼاط ادعرذم وادـفجي ذم افؼر -5

 افؽريم .

اإلؾادة من ادـاهج احلديثة، واشتعامهلا اشتعامال ظؾؿقا وموضوظقا يراظي  -6

 خصوصقات اخلطاب افؼرآين افؽريم. 



 ر   ـــــاريــــــــقـــتــال 

 ٗٓٙ 

 :محاور املؤتمر
ات ادعاسة فؾؼرآن واخلؾػقات افعؼدية وافسقاشقة فؾؼراء األشس ادعرؾقة -2

 .افؽريم

 .افضوابط وافؼوط افعؾؿقة و ادـفجقة فؼراءة افؼرآن افؽريم -3

 . روادهاادعاسة و موضوظي فؾؼراءاتو كؼد ظؾؿي -4

 ."افعالؿة وادػارؿة وادـفج "اخلطاب افديـي واخلطاب افبؼي  -5

ديم ـتاب دفقل امت اجلفة ادـظؿة وادشارـغ ختؾؾفا تؼؾوؿد اؾتتح ادممتر بؽ

هـ، معفد اإلمام افشاضبي ، 2541افؽتب ادطبوظة ذم افدراشات افؼرآكقة حتى 

أظدته خؾقة  -اددوكة افؽزى فؾتػسر –جدة ، افسعودية، وتؼديم مؼوع 

افدراشات افؼرآكقة افتابعة دختز األبحاث وافدراشات احلضارية ، حتت إذاف 

 األشتاذ افدـتور أمحد بزوي افضاوي.

 :ثم تتابعت جؾسات ادممتر  ، وضرحت بحوثه وأوراؿه حسب حماوره ـام يع

األسس املعرفية والخلفيات العقدية والسياسية للقراءات  األول: املحور
 :عاصرة للقرآن الكريمامل

: األشتاذة عرض ونقد الخلفية الهرمنوطيقية للقراءة المعاصرة لآليات القرآنية : -2

فـاسي، أشتاذة باحثة بؿرـز افدراشات افؼرآكقة افتابع افدـتورة ؾاضؿة افزهراء ا

 فؾرابطة ادحؿدية فؾعؾامء بافرباط ، ادغرب.

: األشتاذ  القراءات المعاصرة للقرآن محاولة في نقد األسس والمرتكزات -3

 .(ادغرب)ؿراـش ب جامعة افؼايض ظقاض ، افدـتور حمؿد خروبات،

دراسة في :  شراق إلى الحداثةالقراءات المعاصرة للقرآن الكريم من االست -4
األشتاذ افدـتور مسعود بودوخة ، جامعة  : األسس المعرفية والخلفيات الفكرية

 شطقف اجلزائر.



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)الحادي عشر      العدد  لشاطبي للدراسات القرآنية        مجلة معهد اإلمام ا

 ٗٓٚ 

الفكر العربي المعاصر ومحاوالت دنيوية النص القرآنية: قراءة في المرجعيات  -5
 : األشتاذ افدـتور إفقاس ؿويسم، جامعة افزيتوكة ، توكس.وفي المآالت

: األشتاذ افدـتور مصطػى ظبد اهلل ، ات القرآنية في عصر العولمةالدراس -6

 واألشتاذ افدـتور أمحد ؿاشم ـسار، جامعة ماليا ، مافقزيا.

 :الضوابط والشروط العلمية واملنهجية لقراءة القرآن الكريمالثاني: املحور 
اذة : األشتالقراءة المقاصدية للقرآن الكريم في ضوء نظريات القراءة والتلقي -7

 افدـتورة خدجية إيؽر ، جامعة صعقب افدـايل، اجلديدة، ادغرب.

: األشتاذ افدـتور بدر بن كاس افبدر، التأثر بالقرآن والعمل بو أسبابو وموانعو -8

 جامعة اإلمام حمؿد بن شعود اإلشالمقة، افرياض افسعودية.

:  ة"ىميتو في تفسير القرآن الكريم "دراسة منهجيأعلم المناسبة موضوعو و  -9

 األشتاذة افدـتورة زهراء خافد شعد اهلل افعبقدي ، جامعة ادوصل افعراق.

األشتاذ افدـتور ظبد افغـي :  فهم النص القرآني "نحو تأويل كلي" تأويليةفي  -:

 بارة ، جامعة ؾرحات ظباس ،شطقف ، اجلزائر.

 :تعظيم القول في التفسير وأثره في دفع التفسيرات المنحرفة للقرآن الكريم  -21

 األشتاذ افدـتور إبراهقم بن صافح احلؿقيض، جامعة افؼصقم ، افسعودية.

: األشتاذ األصول العلمية واإليمانية لفهم كالم اهلل "تفسير السلف نموذجا"  -22

 افدـتور ظقسى بن كاس افدريبي، جامعة ادؾك شعود، افسعودية.

: علمانيةحكم تنزل آي القرآن ألسباب بين القراءة الشرعية والقراءة ال  -23

 األشتاذ افدـتور وفقد افزهراين، جامعة افباحة ، افسعودية.

 :علمي وموضوعي للقراءات املعاصرة نقد:  املحور الثالث
عرض بحوث نموذجية في ضوء الضوابط والشرائط "دراسة في نماذج   -24



 ر   ـــــاريــــــــقـــتــال 

 ٗٓٛ 

، جامعة ادرار ، شتاذ افدـتور حمؿد األمغ خالدياأل: اإلعجاز القصصي ونقد النقد"

 ائر.اجلز

تاذ افدـتور :األش القراءة الحداثية للقرآن الكريم بين اإلبداع واإليديولوجية  -25

 شتاذ افتعؾقم افعايل، جامعة صعقب افدـايل، ادغرب.أظبد افرحقم مرزوق ، 

: األشتاذ نظرات في القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في دول المغرب العربي  -26

 امعة موالي شؾقامن، بـي مالل، ادغرب.افدـتور حمؿد بن زين افعابدين رشتم، ج

األشتاذ افدـتور : صقخ موشى دمر، جامعة :  التفسير العلمي "تاريخ ونقد"  -27

 أتاتورك، أررضوم ترـقا.

: األشتاذ افدـتور حمؿد شامل نقد القراءات المعاصرة للقرآن الكريم وروادىا  -28

 حمؿد أبو ظايص، جامعة ؿطر ، ؿطر.

: األشتاذة افدـتورة هوم النص" لنصر حامد أبي زيددراسة نقدية لكتاب "مف  -29

 محر افعغ زهور، جامعة معسؽر ، اجلزائر.

األشتاذ افدـتور ظز  :ىفوات محمد شحرور من خالل قراءتو للقرآن الكريم  -:2

 افدين مـاري، أشتاذ افتعؾقم افعايل، جامعة صعقب افدـايل، ادغرب.

األشتاذ افدـتور :  ية نقدية"قراءة محمد عابد الجابري لجمع القرآن" رؤ   -31

 افقؿن.، ، جامعة صـعاء  صافح ؿاشم أمحد اخلؿري

قراءة في األسس التي اعتمدىا الجابري في الترجيح ومدى انسجامها مع   -32
 : ظبد اهلل اجلقود، جامعة افرموك، األردن.أصول التفسير

دكتور عمال األستاذ الأالمعاصرة للقرآن الكريم من خالل خلفيات القراءة   -33
: األشتاذ افدـتور إبراهقم ظؼقع ، رئقس صعبة افدراشات محمد عابد الجابري

 اإلشالمقة، اجلديدة، ادغرب.



 (هٕٖٗٔ جمادى اآلخرة)الحادي عشر      العدد  لشاطبي للدراسات القرآنية        مجلة معهد اإلمام ا

 ٜٗٓ 

  :"العالقة واملفارقة واملنهج"الخطاب الديني والخطاب البشري املحور الرابع:
: األشتاذ افدـتور إدريس  والخطاب البشري أية رابطة؟ القرآن الكريم  -34

 حمؿد اخلامس، افرباط ، ادغرب. اخلرصاف، جامعة

: األشتاذ افدـتور ؾماد بو ظع، النص القرآني بين القراءة وإعادة التشكيل  -35

 جامعة حمؿد األول، وجدة، ادغرب.

: األشتاذ جالل افؼصاب، مجعقة افتجديد أطباق التأويل على أصل التنزيل  -36

 افثؼاؾقة االجتامظقة، افبحرين.

: األشتاذ افدـتور حسن مـديل حسن افعؽقع،  ميةاألسلوبية العربية اإلسال  -37

 جامعة بغداد افعراق.

: األشتاذ افدـتور أكدي  المنهج الهرمونيطيقي في قراءة القرآن المعاصرة  -38

 هادياكتو، جامعة جاـرتا احلؽومقة، إكدوكقسقا.

: األشتاذ افدـتور ظبد افسالم أزمة المنهج في قراءة الخطاب اإللهي  -39

 افتعؾقم افعايل، جامعة صعقب افدـايل، ادغرب. بـفروال، أشتاذ

: األشتاذ ظزيز  الهرمونيطيقا الحديثة منهج في التفسير أم فلسفة في التأويل  -:3

 ، جامعة بقؽاردي، ؾركسا. أبو ذع

 التوصيات : 
خؾص ادممترون إػ جمؿوظة من افتوصقات  اهلدف مـفا اخلروج بـتائج مؾؿوشة 

 افسفر ظذ حتؼؼفا وهي :فد ـل ادشارـغ ؾقه بتػعقؾفا وعهلذا ادممتر اهلام ، يت

 "افدراشات واألبحاث احلضارية"افعؿل ظذ تؽوين خؾقة داخل خمتز  -2
داخل صعبة افدراشات اإلشالمقة فتعؿقق  افبحث ذم هذه افؼضقة اهلامة ؿضقة و

 افؼراءات ادعاسة فؾؼرآن افؽريم .



 ر   ـــــاريــــــــقـــتــال 

 ٗٔٓ 

فؾساكقات )افؾغويات( وظؾم اقة ذم مـاهج افبحث و تـظقم دورات تؽويـب -3

بغ افعؾوم اإلكساكقة  ، واألكسوبوفوجقا فتحؼقق تالؿحوظؾم االجتامع افـػس،

 وافعؾوم افؼظقة. 

افعؿل ظذ إصدار أصغال ادممتر ذم ـتاب مطبوع ذم أؿرب وؿت إن صاء  -4

 اهلل.

وع حتت توجقه افطؾبة افذين يـجزون بحوثا فؾتخرج فؾبحث ذم هذا ادوض  -5

، ومؾؿغ هبذه افؼراءات ادعاسة حتى تتؿؽن هذه أشاتذة متخصصغإذاف 

افبحوث من كؼد هذه افؼراءات وصد هجامهتا وافرد ظؾقفا بطريؼة ظؾؿقة رصقـة 

 بعقدا ظن افتعصب وافتعامل افعاضػي.

 وضع ؿاظدة بقاكات فؾؼراءات ادعاسة فؾؼرآن افؽريم . -6

 األبحاث احلضارية .ات وء موؿع تػاظع دختز افدراشافعؿل ظذ إكشا -7

افتي بؾغت افبحث افعؾؿَقغن مع افدول ادشارـة تعؿقق ظالؿات افتعاون و -8

 ادؼق افعربقغ .دوفة ، من ادغرب و (28)

يؿقغ افعرب من أشاتذة جامعقغ وخزاء صبؽة فؾخزاء األـاد تلشقس -9

 جالتادوذفك هبدف وضع مواصػات ومعاير فؾبحوث افعؾؿقة وافدوريات و

َرَشة .وافؽتب افعؾؿقة اُدَحؽؿة و  اُدَػفن

 ذم ختصص افؼراءات ادعاسة فؾؼرآن افؽريم . إحداث ماجستر -:

 تؽوين جلـة دتابعة حتؼقق افتوصقات . -21

 




