


 (هٖٗٗٔ)جمادى اآلخرة  الخامس عشر       العددبي للدراسات القرآنية      لشاطمجلة معهد اإلمام ا

 ٖٙ٘ 

  األول الدولٌ املؤمتر
 القرآىًُ واملصطلخات القراءات يف اإلعجاز حىل
 مٕٕٔٓ/ٔٔ/ٜٔ-ٛٔالموافق  ىـ ٖٗٗٔ/ٔ/٘-ٗ

 طنطا -كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومهـا بجامعة األزىر
 محاور المؤتمر:

  -افبحار -افـبات -افػؾؽ-افطب) افؼرآكقة افؼراءات ذم افعؾؿل اإلظجاز  -1

 (.األرض ظؾقم

 . افتؼيع ذم إلظجازا -2

 .افبقاين اإلظجاز ذم افؼرآكقة ادصطؾحات دؿة -3

  .ادختؾػة ادعرؾقة اجلقاكب ذم افؼرآكقة ادصطؾحات دؿة  -4

 :المؤتمر بحوث
 البيانية الفروق عن الكشف في ذلك ودور القرآني االختيار دقو بيان -1

 افسعقدية. -. د. ادثـك ظبد افػتاح حمؿقدالقرآنية اآليات في

حمؿقد ظبد اهلل  د. .الذرية مشاجأ إلى باءاآل من الوراثية الصفات قالانت -2

 مك. –إبراهقؿ كجا 

د. ياشغ  . (بالخنس قسمأ فال): تعالى قولو ضوء في البياني عجازاإل -3

 افسعقدية. -بـ حاؾظ ؿاريا

 مك. -. د. ـريؿ حسـغ ظبد ادعبقد الكريم نآالقر  في ويعيد( )يبدئ -4

ب هشام ظبد افرمحـ  .الحجارة من الوقود استخراج يف القرآنية اإلشارة -5

 .مك -حسـ



    تــــقـــــاريـــرال 

 ٖٙٙ 

ظبد افرمحـ حمؿد . المؤمنين ويقين الخراصين ةغمر  بين الحبك علم -6

 تقكس. –افسعدي 

أ.د. رضا ظبد ادجقد  .المتواترة للقراءات التربوي عجازاإل وجوه من -7

 مك. -ادتقيل إبراهقؿ

 ظامن. –د. ظبد اهلـائل  .ريمالك القرآن إعجاز في ثرىاأو  الحروف صفات -8

 افعراق. -ظبد ادحسـ د. حمؿد تقؾقؼ .الجملة الفعلية في سياق الرحمة -9

أمحد بالل ظع د. اجلقع  .دالئل اإلعجاز في اإليجاز من قراءات القرآن -11

 اإلمارات –

 .اإلعجاز التشريعي في بناء األسرة وتحصينها من خالل سورة النور -11

 .ادغرب –احلسـ صدؿل 
اء قراءات القرآن الكريم ورواياتو لإلعجاز البياني: سورة الفاتحة إثر  -12
 افسعقدية. -د. ظادل بـ إبراهقؿ افرؾاظل .نموذجا

اإلعجاز التشريعي الزواج )مقارنة بين تشريعات اإلسالم وتشريعات  -13
 ظامن. –د. شؾقامن بـ  ظامر افشعقع  .األمم األخرى(

خافد شعد اهلل  / د. زهراءاالتناسب بين اسم سورة  البقرة ومضمونه -14

 افعراق. –افعبقدي 

د. حمؿقد بـ  .إعجاز القاراءات في التشريع بتنوعها باختالف الحركات -15

 افسعقدية. –شعد ظبد احلؿقد صؿس 

 افسعقدية. -ظع بـ أمحد احلذيػل .مصطلح الحرام في القرآن الكريم -16

 .جاتأصيل حول الدراسة المصطلحية في القرآن: مصطلح األمن نموذ -17
 مك، افسعقدية. -د. حامد حمؿد حامد ظثامن
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 :توصيات المؤتمر

 خرج وحقارية كؼاصقة وحؾؼات كدوات مـ ادممتر ؾعافقات اكتفاء بعد 

 :أمهفا مـ ـان افتقصقات مـ بؿجؿقظة ادممترون

 ـؾ مرة ادممتر يـعؼد بحقث افعؾؿقة ادحاؾؾ هذه مـ باالشتزادة ادممتر يقيص -

 . وؿضاياها وظؾقمفا بافؼراءات ادتعؾؼة افبحقث إلثراء كقؾؿز صفر خالل ظامغ

 ؿضايا مـاؿشة افدوفقة مممتراهتا ذم افؽؾقة تتبـك أن برضورة ادممتر يقيص -

 بتطؾعات تػل ضؿقح ظؾؿقة خطة خالل مـ وظؾقمف وافؼراءات افؽريؿ افؼرآن

 .افؽؾقة هذه ذم األجقال

 افؼرآكقة ادػردات مجقع تستقظب كقةإفؽسو مقشقظة بنكجاز ادممتر يقيص -

 .حقهلا تدور افتل افدراشات ومجع ؾقفا افؼراءات تتـقع افتل

 افعؾؿقة افـظريات ربط حماوفة ذم افقاظل افسيث وجقب ظذ ادممتر يمـد -

 ألن افؽريؿ: بافؼرآن ظؾؿًقا وافثابتة ادسؾؿة احلؼقؼة مستقى إػ تصؾ مل افتل

 ثابتة افؼرآن وحؼائؼ افتغر، يعسهيا ؿد افعؾؿل بافثبقت تتحصؾ مل افتل افـظريات

 .تتغر ال

 بافؼاهرة وظؾقمفا وافؼراءات افؽريؿ فؾؼرآن ـؾقة بنكشاء ادممتر يقيص -

 .فذفؽ اداشة احلاجة ظـ ـشػت ؿد ادممتر ؾعافقات إن إذ افؼبع: بافقجف وأخرى

 ألن فؾػتقات: وظؾقمفا وافؼراءات افؽريؿ فؾؼرآن ـؾقة بنكشاء ادممتر يقيص -

 افدراشات إمتام مـ احلرمان مـ يعاكغ افؼراءات ختصص ظذ احلاصالت افػتقات

 .وظؾقمفا افؼراءات مقدان ذم افعافقة
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 :مىضىع يف األول الدولٌ العلنٌ املؤتـنر
  اليبىٍ امليهاج ىظريُ يف الكريه القرآن مركسيُ

  (1)ياشني الصالو عبد األشتاذ عيد
 ىـٖٗٗٔمحرم  ٛٔو ٚٔاستانبول 

 مٕٕٔٓديسمبر  ٕ - ٔ ــالموافق لـ
 والمعهد األوربي للعلوم تنظيم: المركز الدولي لألبحاث والدراسات التربوية والعلمية

 بتنسيق مع مركز وقف دراسات العلوم اإلسالمية اإلسالمية

 ادـفاج كظرية مباين ذم افؼرآين افـص مرـزية أوجف بقان أجؾ يعؼد هذا ادممتر مـ

 مػصؾ هق ـام ؿضاياها، وـؾقات ومعاكقفا ياشغ افسالم ظبد األشتاذ ظـد افـبقي

 .ادتـقظة وـتبف أظامفف ذم ومبثقث

 أىداف المؤتمر:
 فؾؿممتر: افرئقسة األهداف

 ذم متؽامؾة وكظرية ظؿؾقا وشؾقـا ظؾؿقا تصقرا باظتباره افـبقي ادـفاج إبراز -

 .وافبـاء فتغقرا

 األشئؾة ظـ وأجقبتف وبؿؽتقباتف ياشغ افسالم ظبد باألشتاذ افتعريػ -

 .وافسقاشقة وافػؽرية افسبقية ادستقيات ظذ ادطروحة افؽزى

 وحضقره افـبقي، ادـفاج كظرية ذم وحمقريتف افؽريؿ افؼرآن مؽاكة تزيز -

 . وافسقاشقة وافػؽرية بقيةافس ياشغ افسالم ظبد األشتاذ مؼاربات ـؾ ذم ادرـزي

                                                           
 http://yassineconferences.net/ar/index  ادصدر: (1)
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 :أعمالوو  وبحوثو المؤتمرمحاور 
 :األولى العلمية الجلسة

 وقضايا: معالم: النبوي المنهاج نظرية •

)جامعة ادؾؽ  حمؿد باشقدي/المعالم الكبرى لنظرية المنهاج النبوي  •

 افسعقدية(. -ظبدافعزيز 

/ أكقر اجلؿعاوي يمعالم اإلصالح الحضارّي في نظريّة المنهاج الّنبو   •

 تقكس(. -)جامعة ؿػصة 

. احلسـ د/ القرآن الكريم وبناء الجهاز المفهومي في نظرية المنهاج النبوي •

 ادغرب(. -افسالد )باحث ذم افػؽر اإلشالمل

/ افدـتقر ظبد األساس القرآني لنقد الحداثة عند األستاذ عبد السالم ياسين  •

 مافقزيا(. -إلشالمقة افرمحـ ظبقد حسـ )جامعة افعؾقم ا

/ المرتكزات القرآنية لمذىب األنسنة في فكر األستاذ عبد السالم ياسين  •

 اجلزائر(. -افدـتقر ظز افديـ معقؿقش )جامعة اجلزائر 

/ مركزية القرآن في تفكيك بنية االستبداد عند األستاذ عبد السالم ياسين  •

 افعراق(. -ح افديـ افدـتقر ؾرهاد إبراهقؿ أـز افشقاين جامعة صال

/ افؽقر افسامل وفد ادختار احلاج نظرية المنهاج النبوي: الوظيفة والمقصد  •

 مقريتاكقا(. -)مـتدى افػؽر اإلشالمل وحقار افثؼاؾات 

 :الثانية العلمية الجلسة

 نظرية في واللغوية والفقهية األصولية والمراجعات الكريم القرآن  •
 :النبوي المنهاج
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التراث األصولي والمقصدي في ضوء الكليات القرآنية عند األستاذ  مراجعة  •
 ادغرب(. -/ افدـتقر حمامد رؾقع )جامعة حمؿد بـ ظبد اهلل عبد السالم ياسين

)هدية  تفصيل القول في مركزية القرآن في االجتهاد األصولي  •

 اإلمارات( -جامعة ظجامن/ؽازي

.افصادق افرمبقق )باحث ذم د/ لغة القرآن في نظرية المنهاج النبوي  •

 ؾؾسػة افتقاصؾ/ جامعة ظبد ادؾؽ افسعدي(.

أصول علم التفسير وقواعده في نظرية المنهاج النبوي لألستاذ عبد   •
 ــدا(. -. ظز افديـ امحقؿصة )جامعة مقكسيالد/ السالم ياسين

تور لغة القرآن الكريم في كتابات الشيخ ياسين: المنزلة والوظائف/ الدك  •
 )أشتاذ افدراشات افؾغقية بجامعة ؿطر(. رشيد بلحبيب

القرآن الكريم مصدرا للمعرفة الفقهية في نظرية المنهاج النبوي: دراسة   •
 اجلزائر(. -/ افدـتقر افذوادي بـ بخقش ؿقمقدي )جامعة باتـةوصفية تحليل

 الجلسة العلمية الثالثة:
 :ة المنهاج النبويدولة القرآن والمعرفة التاريخية في نظري  •
القرآن والسلطان: التاريخ وجدلية التفكيك والتركيب في فكر األستاذ عبد   •

 ادغرب(. -. إدريس افؽـبقري )ـاتب صحػل د/ السالم ياسين

.خافد د دولة القرآن في نسق الفقو السياسي لألستاذ عبد السالم ياسين/  •

 ادغرب( -ؾؽ افسعدي افعرسي )باحث ذم افػؼف افسقاد / جامعة ظبد اد

. د/ حقوق اإلنسان في دولة القرآن: المرتكزات المعرفية والمنهجية  •

 ادغرب(. -زـرياء افرسيت )جامعة افسؾطان ادقػ شؾقامن 

. حمؿد جـايد احلداد د/ مفهوم دولة القرآن في نظرية المنهاج النبوي  •

 ادغرب(. -)جامعة ظبد ادؾؽ افسعدي 
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 ٖٚٔ 

/ افدـتقر حمؿد حمؿقد آني لثقافة الالعنف عند األستاذ ياسيناألساس القر   •

 ـافق )أـاديؿقة األكدفس(.

الرؤية القرآنية للثورة وإعادة البناء من خالل كتابات األستاذ عبد السالم   •
 / افدـتقر أمحد زؿاؿل )االحتاد افعادل فعؾامء ادسؾؿغ(.ياسين

ـتقر باشؾ خؾػ محقد افزبقدي / افدمفاىيم التجديد والقومة والمرونة  •

 افعراق(. -)جامعة صالح افديـ 

الوحي وفقو التاريخ عند األستاذ عبد السالم ياسين/ الدكتور عبد القادر   •
 ادغرب(. -)جامعة افسؾطان ادقػ شؾقامن  آيت الغازي

القرآن مصدرا الكتساب الخبرة التاريخية في نظرية المنهاج النبوي عند   •
 اجلزائر(. -/ شفام دراجل باحثة دـتقراه )جامعة اجلزائر م ياسينعبد السال

/ ياشغ المعرفة التاريخية في نظرية المنهاج النبوي لألستاذ عبد السالم  •

 ادغرب(. -زيـب افتدالوي )باحثة افدـتقراه / جامعة ظبد ادؾؽ افسعدي 

 مٕٕٔٓ/ٜ/ٕالموافق لـ  ىـٖٗٗٔ/ٔ/ٛٔاليوم الثاني : األحد 

 : الرابعة العلمية لسةالج

 :النبوي المنهاج نظرية في والتزكية القرآن  •

/ كارص األسس القرآنية للنظرية التربوية عند األستاذ عبد السالم ياسين  •

 مك(. -حمؿدي جاد )افدار افعربقة فتؼـقة ادعؾقمات

 أصول التربية القرآنية من خالل نظرية المنهاج النبوي لألستاذ عبد السالم •
 ادغرب(. -/ حمؿد زاوي )باحث ذم افػؽر اإلشالملياسين

مركزية اإلحسان في نظرية المنهاج النبوي عند األستاذ عبد السالم ياسين/  •
 مك(. -)ادعفد األداين فألبحاث افؼؿقة محمد حلمي
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/ قرآنية التزكية وأصالتها في المشروع التربوي لألستاذ عبد السالم ياسين  •

 ادغرب(. -)باحث ذم افتصقف/ جامعة حمؿد بـ ظبد اهللحمؿد صتقان 

التربية اإليمانية مقصد تشريعي وضرورة تنظيمية: دراسة في األسس   •
/ هقثؿ خزكة الشرعية والدواعي التنظيمية من خالل نظرية المنهاج النبوي

 فقبقا( -)اجلامعة األشؿرية

حمؿد  .د/ بد السالم ياسينمركزية القرآن في التربية الروحية عند األستاذ ع  •

 ادغرب(. -صديؼل )أشتاذ باحث ذم افػؽر اإلشالمل

/ افدـتقر أمقد كجؿ افديـ مجقؾ ادػتل األسس القرآنية لمجاالت اإلحسان  •

 افعراق(. -)جامعة صالح افديـ 

 (موازية: ) الرابعة العلمية الجلسة

 :وقضايا مفاىيم: النبوي المنهاج نظرية •

ـفاجل الؿتحام افعؼبة/ ذ. حمؿد ياشغ افعشاب )ـؾقة افعؾقم افتلصقؾ اد •

 ادغرب(. -افؼاكقكقة واالؿتصادية بطـجة

تقطقػ افـص افؼرآين ذم كظرية ادـفاج افـبقي/ افسعقد ادعتز باهلل )جامعة  •

 مك(. -افؼاهرة 

مػفقم افػؼف ذم ؾؽر األشتاذ ياشغ/ مجعة حمؿقد افزريؼل )مستشار ادحؽؿة  •

 فقبقا(. -عؾقا/ ضرابؾساف

افؼرآن وافعؼؾ ذم كظرية ادـفاج افـبقي/ افدـتقر أمحد بقظقد )أشتاذ  •

 ادغرب(. -افػؾسػة وافػؽر اإلشالمل 

.أمحد افػراك )باحث ذم دافعؼؾ وافقحل ذم كظرية ادـفاج افـبقي/  •

 ادغرب(. -افػؾسػة/ جامعة افسؾطان ادقػ شؾقامن 
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افعامل ذم كظرية ادـفاج افـبقي/ افدـتقر مصطػك مػفقم افعؾؿ ووطقػة  •

 ادغرب(. -صؽري )باحث ذم افػؽر اإلشالمل 

افؼرآن افؽريؿ مصدر ادعرؾة ظـد األشتاذ ظبد افسالم ياشغ/ افدـتقر  •

 باـستان(. -حامد أذف مهداين )جامعة بـجاب 

افـبقي/  حمقرية افـص افؼرآين ذم االشتدالل ظذ مسائؾ افعؾؿ ذم ادـفاج •

 ادغرب(. -افدـتقر ظبد افرزاق فؽريط )جامعة شقدي حمؿد بـ ظبد اهلل 

 :الخامسة العلمية الجلسة

 النبوي المنهاج نظرية في المرأة تحرير في القرآن مركزية •

افؼرآن افؽريؿ وؿضقة ادرأة ذم كظرية ادـفاج افـبقي ظـد األشتاذ ظبد افسالم  •

 -وزارة افعدل وافشمون اإلشالمقة واألوؿاف. أمحد مبارك شامل )دياشغ/

 افبحريـ(.

ظبد افسالم ياشغ وؿضايا ادرأة: مـفجف ومـفاجف/ افدـتقر حمؿد  •

 مك(. -ظبداحلؿقد خؾقػة )جامعة دمـفقر

ؿضقة حترير ادرأة ذم كظرية ادـفاج افـبقي فألشتاذ ظبد افسالم ياشغ/  •

 افقؿـ(. -نافدـتقر ظع حمؿد ؾريد مػتاح )جامعة ظد

افرؤية افؼرآكقة فتحرير ادرأة وتـقيرها مـ خالل كظرية ادـفاج افـبقي/  •

 ادغرب(. -.جفاد افصاخل )جامعة ظبد ادؾؽ افسعديد

دمديد افـظر ذم ؿضايا ادرأة ادسؾؿة مـ خالل كظرية ادـفاج افـبقي/ د. وؾاء  •

 ادغرب(. -تقؾقؼ )باحثة ذم افػؽر اإلشالمل

 :السادسة علميةال الجلسة

 :واإلنجليزية الفرنسية باللغتين المشاركات •
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• L’Etat de droit et la bonne gouvernance selon la théorie de 

méthode prophétique du Professeur Abdassalam Yassine (Dr 

Khassim DIAKHATÉ/ Université Cheikh Anta Diop/ Sénégal).  

• La Méthode Prophétique: Authenticité, Réalisme et 

Perspectivisme (Jaouad MUFTISADA/ Ecole Normale 

Supérieure – Casablanca /MOROCCO) . 

• Excelling in this life for the next : based on the Prophetic 

Method Developed by Abdessalam Yassine (Imad Benjelloun 

Delaware Valley College/USA) . 

• Arabic in Qur’an and Islam: The Ideas of Sheikh 

Abdessalam Yassine (Dr. Moratd-Serir Ilhem/ University of 

Tlemcen, Algeria). 

• The Theory of Quranic Spirituality: Abdessalam Yassine’s 

Critique of Hybrid Sufism (Prof. Dr. MOHD. SANAULLAH 

AL-NADAWI/ Aligarh Muslim University/ INDIA). 

• The Qur’anic Ideals of Human Reason in Abdessalam 

YASSINE’s Theory of the Prophetic Method (Dr.Mykhaylo 

Yakubovych, The National University of Ostroh Academy 

,UKRANIA). 

• Building the Epistemic and Value Systems in the Muslim 

Mass Media: revisiting Sheikh Abdel Salam Yassine’s Qura`anic 
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Views (Dr. Wail Ismail Abdel Barry Ain Shams University – 

Egypt). 

• The Qur’anic basis for the Appointment of Rulers and 

Limits of their Authority- Analysis of Imam Abdessalam 

Yassine’s theory for an Islamic State (Dr.Muhammad Raza 

Taimoor- Govt. College Burewala, Higher Education 

Department Punjab Government). 

• The Qur'anic Basis for "Daawa and Dawla" Dichotomy in 

Imam Abdessalam Yassine's Theory of the "Prophetic Method" 

(Dr. Mohamed Elghazi -Faculty of Letters and Humanities - 

Department of English Studies- Ibn Zohr University-

Agadir.Morocco). 

 وتوصيات المؤتمرالبيان الختامي 

 . وافدراشات فألبحاث مـطؾؼاً  افؽريؿ افؼرآن اظتامد إػ افدظقة - 

 . جقاكبفا خمتؾػ ذم واألمة افػرد حلقاة ومـفاجا وافتعؾقؿ، فؾسبقة وأصالً  -

 واددارس ادعاهد و اجلامعات ذم ياشغ افسالم ظبد األشتاذ كظرية تدريس -

 . متؿقزا ودظقيا وتربقيا ؾؽريا إشفاما باظتبارها اإلشالمقة

 افّديـل وافّتجديد افـبقي ادـفاج كظرية بدراشة يعـك أـاديؿل مرـز إحداث -

 . ادقضقع ذم افؾغات بؿختؾػ ـتب وضباظة مستديرة ومقائد كدوات ظؼد يتقػ

 فسز ادتخصصغ افباحثغ تستفدف افـبقي ادـفاج كظرية جائزة إحداث -

 . يةافـظر أؽقار
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 افتقاصؾ وصبؽات االكسكقت صبؽة ظذ افـؼاصقة واحلؾؼات افـدوات إؿامة -

 ادسائؾ مـ ـثر ذم رؤيتف وبقان ياشغ افسالم ظبد األشتاذ ؾؽر حقل االجتامظل،

 افؽؾقات ذم اجلامعات ضؾبة وتقجقف ادعارص، واؿعـا إصؽافقات متس افتل

 ـتب ظذ فالضالع وافسبقية فـػسقةا افعؾقم وأؿسام افسقاشقة وافعؾقم اإلشالمقة

 وأصقؾة ؿقؿة بحقثا تصؾح افتل بادقضقظات افغـقة ياشغ افسالم ظبد األشتاذ

 . فؾتخرج

 ذم ياشغ افسالم ظبد األشتاذ بػؽر ادتعؾؼة وافدراشات افبحقث كؼ -

 . وافعؾامء ادػؽريـ إػ فتصؾ افرصقـة افعؾؿقة وادجالت افدوريات

 ادحؽؿة، افعراؿقة ادقصؾ بجامعة اإلشالمقة، افعؾقم ـؾقة جمؾة اؿساح تثؿغ -

 اإلظالن أو ياشغ افسالم ظبد باألشتاذ تتعؾؼ ودراشات أبحاث فـؼ اشتعدادها

 . ادجؾة ذم اإلظالكات صػحة ظذ ومـشقراتف ـتبف ظـ

 ظبد األشتاذ ومرئقات ومسؿقظات وحمارضات ممفػات وترمجة ضبع إظادة -

 . افعادغ مـ وؽرهؿ ادسؾؿقن هبا فقـتػع ياشغ افسالم

 وخصقصقاهتا ياشغ افسالم ظبد فألشتاذ احلرـقة افدظقية بافتجربة افتعريػ -

 . واشع كطاق ظذ

 : افتافقة ادؼسحة ادقضقظات ذم مشاهبة مممترات تـظقؿ إػ افدظقة -

 . ياشغ افّسالم ظبد فدى افتغقري افػؽر* 

 . واإلحساكقة اإليامكقة افسبقة ذم غياش األشتاذ كظرية* 

 . افـبقي ادـفاج كظرية ذم افؼرآن دوفة بـاء ذم ادرأة مقؿع* 

 . ياشغ افسالم ظبد ظـد افـبقي ادـفاج فـظرية افقاؿعقة افتطبقؼات* 
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 جقاكب ذم افبحث إػ شعًقا افـَّبقي ادـفاج ةكظري إػ افباحثغ ظـاية تقِجقف -

 افعامل هاديشف تلاف احلافقة ةافعربِق افثَّقرات طِؾ   ذم افقاِؿع، أرض ظذ مـفا اإلؾادة

 . افعريب

بقة ذم اخلُزاء ظـاية تقجقف - ة مـ اإلؾادة إػ وافتَّعؾقؿ افسَّ  ،قيبافـ ادـفاج كظريَّ

 . وافتعؾقؿ افسبقة ذم تطبقؼفا إػ وافسعل

 ظبد فألشتاذ فاجلادـ افػؽر لـؾ ختصةـم حؽؿةـم ةــظؾؿق ؾةـجـم دارـإص -

 . ياشغ افسالم

 ذم ياشغ افسالم ظبد األشتاذ ؾؽر اظتامد إػ اإلشالمقة ادـظامت دظقة -

 اإلشالمل افػؼفل وادجؿع اإلشالمل، افتعاون مـظؿة وخاصة األصقيل، االجتفاد

 . األمة مصافح ذم يصب ؾقام االشتػادة فتامم ، افدويل

 دراشة إػ وافعربقة اإلشالمقة اجلامعات ذم افعؾؿل افبحث ضالب كظر تقجقف -

 خمتؾػ ذم مـفا فإلؾادة حمتقياهتا وتصـقػ اآلراء واشتخالص اإلكتاج هذا

 . ادقاديـ وصتك ادجاالت

 مـ اإلكتاج هذا تقؾر إػ افعؾؿقة وادمشسات افـؼ دور أصحاب ودظقة -

 ادسؿقظات وتػريغ ومؼاالت ـتب مـ افؽامؾة األظامل تضؿ ظؾؿقة كؼة خالل

 .واحدة مقشقظة ذم
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 ىدوَ
(ٔ)الفهه وضبط املعرفُ تأصًل يف وأثره القرآىٌ املصطلح

 

 أكادير )المغرب( -المنعقد بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زىر
 مٕٕٔٓديسمبر  ٙ - ٘ىـ الموافق ٖٗٗٔمحرم  ٕٔ- ٕٓ

 ـؾقة ذم ادافؽل افساث وإحقاء اإلشالمقة، فؾدراشات ؾؿقةافع ادـاهج خمتز كظؿ

 مع وبافتعاون ادغربقة، ادؿؾؽة ذم ُزهر، ابـ بجامعة اإلكساكقة، وافعؾقم اآلداب

( مبدع) افعؾؿقة وافدراشات افبحقث وممشسة ألـادير، ادحؾقة افعؾؿقة ادجافس

 وضبط ادعرؾة تلصقؾ ذم وأثره افؼرآين ادصطؾح) مقضقع ذم دوفقة ظؾؿقة كدوة

  .(افػفؿ

 أىداف الندوة:
 افبحث ذم ادصطؾح افؼرآين ؾفاًم ودمديدًا.  دظؿ  .1

أثر افؼرآن افؽريؿ وحاـؿقتف ذم تلشقس افبحث ادصطؾحل وترشقخف ظز  بقان  .2

 افعصقر. 

المتالك مػاهقؿ ادصطؾحات افؼرآكقة، وإصاظتفا مع اإلحاضة بدالفتفا:  افسعل  .3

 األوػ خلدمة افساث ادتصؾ بافؼرآن. فؽقن ذفؽ افقشقؾة 

ادػاهقؿ األصقؾة ذم جمال افدراشات افؼرآكقة، خاصة تؾؽ افتل احتؾت  بعث  .4

 مؽاهنا مػاهقؿ دخقؾة. 

وافتـظر إلظامل هذه ادصطؾحات وحتؽقؿفا ذم جمال افتعامؾ مع  افتلشقس  .5

 اآليات ؾفاًم وتــزياًل. 

                                                           
 http://main2.islamweb.net/media/index.php?page=article&id=183687ادصدر:  ( 1)
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 هذه خالل مـ افتػسر ظؾؿ ذم افـظر إلظادة ادعارصة افدظقات تؼقيؿ  .6

 . ادصطؾحات

 :الندوة محاور
 : رئقسة حماور ثالثة ظذ افـدوة هذه أصغال دارت

 افؼرآن ظؾقفا كص افتل األصقل ادصطؾحات ظذ ؾقف اددار: األول المحور

ـَّة)و ،(افؽتاب: )مثؾ وضبطفا، كػسف  ،(افستقؾ)و ،(افبقان)و ،(افؾسان)و ،(افسُّ

 (.افديـ)و ،(افتػسر)و( افتلويؾ)و
 جمال ذم افؽريؿ فؾؼرآن اخلادمة ادصطؾحات ظذ ؾقف اددار :الثاني المحور

 ُظِرض   وؿد افؼرآن: وؽريب افؼراءات، ظؾؿ جمال ذم وحتديداً  إمجاالً، افؼرآن ظؾقم

 ،(واددين ادؽل)و ،(افغريب)و ،(افشذوذ)و ،(افضبط: )مصطؾحات ذفؽ مـ

 (. افـزول أشباب)و
 وظؾؿ األصقل، ظؾؿ ذم افؼرآين ادصطؾح امتداد ظذ ؾقف اددار :الثالث المحور

 .اإلشالمل وافػؽر افؽالم،
 المؤتمر وبحوثو: في المشاركون

 مـ افؼرآكقة بافدراشات ادفتؿغ افباحثغ مـ ظدد افدوفقة افـدوة هذه ذم صارك

 امعاتوج )مبدع(، افعؾؿقة وافدراشات افبحقث وممشسة ادغربقة، اجلامعات

 . دمشؼ وجامعة اجلزائرية، اجلؿفقرية وجامعات افسعقدية، افعربقة ادؿؾؽة

م وؿد   بحثًا: ظؼ أربعة افـدوة هذه ذم ُؿد 

 افدـتقر. المصدرية وتوحيد والتسوية المفهوم بين والسنة الكتاب مصطلح .1

 . ادغرب-أـادير-ُزهر ابـ جامعة اإلدرييس، افقاحد ظبد

 جامعة- بقدوخة مسعقد افدـتقر. القرآن في والبيان اللسان مصطلح .2

 . اجلزائر -شطقػ
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- افدريبل ظقسك افدـتقر. والمصطلح المفهوم في قراءة: الترتيل مصطلح .3

 . افسعقدية افعربقة ادؿؾؽة -شعقد ادؾؽ جامعة
 ظؿر افدـتقر. أنموذجاً  والتمحيص االبتالء: القرآني المصطلح في دراسة .4

 . شقريا -افزبداين
 احلؾقؿ ظبد افدـتقر. الغربي والفكر القرآني المفهوم بين لدينا مصطلح .5

 .اجلزائر-افؼادر ظبد األمر جامعة- الفقد

 الموضوعي التفسير في دراسة: الكريم القرآن خالل من والتأويل التفسير .6
- حسـ بـت كقرة وافدـتقرة ظاصقر، بـ صؾقحة افدـتقرة. القرآني للمصطلح

 .اجلزائر -باتـة جامعة

 افدـتقر. الدعي   العلماني والطرح األصيل القرآني المصطلح بين تأويلال .7

 . ادغرب -مالل بـل-شؾقامن ادقػ جامعة- رشتؿ حمؿد
 واستعماالتها ورموزىا ودالالتها أصولها: القرآني الضبط علم مصطلحات .8

- محقتق حسـ افدـتقر .والمشرقية المغربية المدرستين أئمة بين فيها والخالف

 .ادغرب -أـادير-ُزهر ابـ ةجامع
 وحكم وأسبابو وتاريخو تعريفو: القرآنية القراءات في الشذوذ مصطلح .9

-افؼادر ظبد األمر جامعة-بقحقش ؽـقة افدـتقر. بالشواذ واالستشهاد القراءة

 . اجلزائر
- افطقار مساظد افدـتقر. وحلول مشكالت: القرآن علوم في المصطلح .11

 . افسعقدية افعربقة ادؾؽة- شعقد ادؾؽ جامعة
- افبخاري اهلل ظبد افدـتقر .فهمها أسيء الكريم القرآن من مصطلحات .11

 . ادغرب-أـادير-ُزهر ابـ جامعة
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- مـاري مؼدودة افدـتقر. األولي الفكر في القرآني المصطلح خصوصية .11

 . اجلزائر-اجلزائر جامعة
 من آنيالقر  للمصطلح المعاصر التأويل في وأثره الكالم ألىل التقليد .13

  .ادغرب-أـادير- ُزهر ابـ جامعة- هرماس افرزاق ظبد افدـتقر. أنموذج خالل
 بـ خرضة شامقة افدـتقرة. اإلسالمي الفكر في القرآني المصطلح مكانة .14

 . اجلزائر-اجلزائر جامعة- هـقة

 : التوصيات أىم
ؾ ص   افتل افتقصقات إمجال يؿؽـ  :اآليت ذم افـدوة هذه ذم ادشارـقن إفقفا خ 

 افتقصقة بطبع أظامل افـدوة. .1

 تلشقس جمؾة متخصصة ذم ادصطؾح افؼرآين.  .2

إكشاء مرـز ظؾؿل متخصص ذم ادصطؾح افؼرآين، فف ؾروع ذم مجقع افبؾدان  .3

اإلشالمقة، وافتـسقؼ بقـف وبغ مراـز افبحث افعؾؿل وادختزات افتل هلا االهتامم 

 كػسف. 

افؼرآين، وافتعاون مع ممشسات  افتـسقؼ بغ افباحثغ ذم جمال ادصطؾح .4

 متخصصة وظذ رأشفا ممشسة افبحقث وافدراشات افعؾؿقة )مبدع(. 

-ؾتح وحدة افتؽقيـ ذم ادصطؾح افؼرآين ذم ـؾقة اآلداب وافعؾقم اإلكساكقة .5

 جامعة ابـ ُزهر: خدمة فؾؼرآن افؽريؿ.

تـظقؿ كدوات تعؿؼ افبحث ذم جزئقات مقضقع افـدوة، وتقشقع دائرهتا  .6

ا.فت  صر مممترًا دوريًّ

تـظقؿ دورات تؽقيـقة فؾباحثغ ذم ادصطؾح افؼرآين ذم افدراشات افعؾقا،  .7

 خاصة ذم شؾؽ افدـتقراه.
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 (1)القرآىًُ الدراشات لتطىير الدولٌ املؤمتر
 الرياض – سعود الملك جامعةالمنعقد ب

 مٖٕٔٓ/ٕ/ٙٔ ىـ =ٖٗٗٔ/ٗ/ٙ السبت من
 مٖٕٔٓ/ٕ/ٕٓ ىـ =ٖٗٗٔ/ٗ/ٓٔ األربعاء إلى

 :المنظمون
 تػسر مرـز مع بافتعاون شعقد ادؾؽ بجامعة وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن ـرد

 .افؼرآكقة فؾدراشات

 :أىداف المؤتمر
 وافتؿقيؾقة وافتشجقعقة وافتعؾقؿقة ادعرؾقة اجلقاكب تطقير ذم ادشارـة. 1

 هذه ذم مبتؽرة حؾقل وتؼديؿ وظؾقمف، افؼرآن خدمة ذم واإلظالمقة وافتؼـقة

 .ادجاالت

 افؼرآن خدمة ذم افعامؾة ادمشسات بغ وافتؽامؾ افتـسقؼ جقاكب تطقير .2

 .افؽريؿ

 .وافضعػ افؼقة مقاضـ ومعرؾة افؼرآكقة افدراشات واؿع دراشة .3

 .ؾقفا افـؼص وشد فتطقيرها شعقاً  افؼرآكقة، افدراشات مستؼبؾ اشتؼاف .4

 ذم افؼرآكقة بافدراشات ادعـقغ اءواخلز افباحثغ أمام االفتؼاء ؾرص تقؾر .5

 .وافبحقث وادمفػات واآلراء اخلزات فتبادل افعامل،

 وإبراز افؼرآكقة، افدراشات تطقير ذم ادبذوفة فؾجفقد تؼققؿقة مراجعة تؼديؿ .6

 .وكؼها فتطقيرها ادتاحة وافػرص ؾقفا وافضعػ افؼقة كؼاط

 .صقرها بشتك وظؾقمف افؼرآن خدمة جمال ذم افتجارب أحدث تؼديؿ .7
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 ومشاريعفا، افؼرآكقة افدراشات ذم افتطقر ومستؼبؾ خطط وظرض مـاؿشة .8

 ذم واألؾراد ادمشسات دور بقان مع ذفؽ، ذم ومؼسحات تصقرات وتؼديؿ

 .هبا وافـفقض تطقيرها

 .افؼرآكقة افدراشات ؿطاع ذم افتطقير أوفقيات حقل تصقرات تؼديؿ .9

 خدمة جمال ذم تسقيؼفا وآفقات ادؿؽـة شتثامريةاال افػرص ظذ افتعرف .11

 .ودراشاتف وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن

 .وظؾقمف افؼرآن خدمة ذم ادجتؿع مشارـة دظؿ ذم ادسامهة .11

 ادمشسات بغ وافدويل افعريب ادستقيغ ظذ افتعاون تعزيز ظذ افعؿؾ .12

 .افؼرآكقة

 .ودراشاتف وظؾقمف فؼرآنا تعؾقؿ ذم افشامؾة اجلقدة مػفقم تعزيز .13

 األكشطة ذم فؾجقدة افعادقة ادعاير تطبقؼ ومتطؾبات إمؽاكقة دراشة .14

 .وظؾقمف بافؼرآن ادتصؾة وادؼوظات واخلدمات

 :محاور المؤتمر
 .المحور األول: المحور العلمي

 افـاحقة مـ افؼرآكقة افدراشات تطقير ذم ادتؿقزة وافدراشات افبحقث يشؿؾ

 – وافتجقيد افؼراءات – افتػسر – افؼرآن ظؾقم) افػروع ـاؾة ذم ادعرؾقة افعؾؿقة

 .(فخإ …ادعارصة افؼرآكقة افدراشات – فؾؼران االكتصار

 .المحور الثاني: المحور التعليمي
 افتعؾقؿقة افـاحقة مـ افؼرآكقة افدراشات تطقير تـاؿش افتل افبحقث يشؿؾ

 وـاؾة ومفاراتف، افتدريس وضرق افتعؾقؿ جمـاه تطقير ذفؽ ذم ويدخؾ واإلدارية،

 .وممشساتف وظؾقمف افؼرآن خدمة ذم واخلزات األؾؽار
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  .التقني المحور: الثالث المحور
 اخلادمة افتؼـقات تطقير ذم ادتؿقزة وافتجارب وافزجمقات األبحاث يشؿؾ

 افؽريؿ افؼرآن خدمة ذم ادؿقزة افتطبقؼات ظرض حتتف ويدخؾ افؽريؿ، فؾؼرآن

 .افـاجحة افتجارب وتعؿقؿ وظؾقمف،

 .التشجيعي المحور: الرابع المحور
 افدراشات جمال ذم افتشجقعقة وادسابؼات اجلقائز ترصد افتل افبحقث يشؿؾ

 ذم افـاجحة افتجارب ظرض يشؿؾ ـام هبا، واالرتؼاء تطقيرها وشبؾ افؼرآكقة

 .تطقيرها وـقػقة افؼرآكقة ادسابؼات

 .التمويلي ورالمح: الخامس المحور
 ثؼاؾة وترشقخ افؼرآكقة ادؼوظات متقيؾ ـقػقة ذم تبحث افتل افبحقث يشؿؾ

 .وظؾقمف افؼرآن خلدمة ادجال هذا ذم ومبادرات أؾؽار وتطقير افؼرآكقة، األوؿاف

 .اإلعالمي المحور: السادس المحور
 بغ افتؽامؾ تػعقؾ وشبؾ افؼرآين، اإلظالم تطقير بسبؾ ادتعؾؼة افبحقث يشؿؾ

 ادتؿقزة واألؾؽار افتجارب وظرض افعامل، ذم افؼرآكقة وادمشسات اإلظالم وشائؾ

 .ادجال هذا ذم
 بحوث المؤتمر وأعمالو:

 العلمي: المحور
المصحف في ضوء علم  مراجعة عدد من النظريات المتعلقة برسم - 1

 .أ.د. ؽاكؿ ؿدوري احلؿد /الخطوط القديمة

 .د. ؾريدة زمرد /يخ التفسير وتطورهلتار  (علمية)نحو دراسة  - 2

 .د. حمؿد صافح شؾقامن /نقد التفسير بين الواقع والمأمول - 3
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د. ظامر  /المنهج األمثل لتحقيق كتب القراءات في ضوء التقنيات الحديثة - 4

 .أمغ افددو

التطور والتجديد في الدرس اللغوي والبالغي للقرآن الكريم األسس  - 5
 .أ.د. ضارق شعد صؾبل /التوالمحاذير والمجا

د. بشر  /التأليف المعجمي في رسم المصحف بين مذىبين مشهورين -6

 .احلؿري

علم االنتصار للقرآن الكريم وعلومو مجاٌل ِخْصٌب لتطوير الدراسات  -7
 .د. حمؿد بـ زيـ افعابديـ رشتؿ /القرآنية في العصر الحديث

 .ؾريد صؽري د. /الدراسة المقاصدية للقرآن الكريم - 8

 .أ.د. صافح حيل صقاب /صناعة المفسر - 9

جهود جمعية المحافظة على القرآن الكريم في خدمة الدراسات  -11
 .د. شؾقامن افدؿقر /القرآنية

 المحور التعليمي: 
 -الدراسات القرآنية في الجامعات الباكستانية، مناىج، إنجازات، مشاريع  - 1

 .أ. شقد كقر اهلدى/ موذجاً الجامعة اإلسالمية العالمية أن

نحو إصالح التعليم في برنامج الدراسات العليا في تخصص التفسير  - 2
 .د. مجال أبق حسان /وعلوم القرآن

د.  /مناىج الدراسات القرآنية في الجامعات العراقية نقد وتحليل وبدائل - 3

 أشامة ظبد افقهاب احلقاين

د. ظؿر  /الجامعات السعودية دراسة تقويمية لمقرر علوم القرآن في - 4

 .افدهقق
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التعليم باالكتشاف الموّجو في تدريس أحكام التالوة والتجويد من خالل  - 5
 .د. صػاء ظع افػؼقف /عرض تجربة مؤسسة المدارس

 .د. أمحد ظبداهلل شؾقامين /تطبيق الجودة في تعليم القراءات العشر -6

د.  /ر خدمة كتب علوم القرآندور الجهات القرآنية المتخصصة في تطوي -7

 .يقشػ مصؾح افردادي

أ. شؾطان مسػر  /الدراسات التربوية للقرآن الكريم الواقع والمأمول -8

 .افصاظدي

 .د. ـقثر حمؿد افؼيػ /أسس تطوير تعليم القراءات القرآنية -9

أ. إيامن بـت  /غياب الجانب التطبيقي في تعلم وتعليم الدراسات القرآنية -11

 .اجلارسمحد 

أ.د. مصطػك  /المشروع والطموحات :موسوعة التفسير الموضوعي  -11

 .مسؾؿ

د. أمحد بـ  /رؤية في تطوير الدراسات األكاديمية في أقسام القراءات -12

 .ظع افسديس

 .د. ظبدافرحقؿ افؼيػ /مشروع كلية اإلعجاز -13

 .ابأ. ظبداهلادي فعؼ /المنهج األصيل في تلقي القرآن الكريم -14

تطوير أداء معلم القرآن في مهارة تصحيح أخطاء التالوة المتأصلة لدى  -15
 .أ. حػصة حمؿد اشؽـدراين /الفئة العمرية ما فوق الثالثين

دراسة تنظيم وإدارة الدراسات  :الدراسات القرآنية في إطار عالمي -16
 .د. ظبد افرمحـ أبق ادجد /القرآنية باإلنجليزية أنموذجا
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 :لتقنيالمحور ا
/ د. استثمار التقنية في خدمة القرآن الكريم )تجربة معهد اإلمام الشاطبي( -1

 كقح بـ حيقك افشفري.

أحدث تقنيات الحاسوب واألجهزة اللوحية ودورىا في تطوير دراسات  - 2
 / د. ؿتقبة ؾقزي افراوي.القرآن الكريم

وي اإلعاقة تعليم وتحفيظ القران الكريم بواسطة الهاتف المحمول لذ - 3
 / م. حمؿد افغزايل خؾقؾ.البصرية

/ د. استخدام المستحدثات التقنية في تدبر القرآن الكريم عرض وتقييم - 4

 ظادل ظبداهلل باريان

/أ. ظبدافعزيز ظبداهلل القرآنية الذكية، التكوين واألبعاد المعرفية المعامل – 5

 افغاكؿل.

 المحور التشجيعي والتمويلي:
لمسابقات التشجيعية في مجال الدراسات القرآنية وسبل الجوائز وا - 1

 .د. زهر هاصؿ رياالت /تطويرىا واالرتقاء بها

د. أكقر حمؿد  /مشروعيتو وصوره ونشره -الوقف على المسابقات القرآنية  - 2

 .افشؾتقين

أىمية دور الصناديق الوقفية في خدمة مؤسسات القرآن الكريم وعلومو  - 3
 .د. إبراهقؿ ظبدافؾطقػ األظظؿل /في عصرنا الحاضر

 .أ.د. ظبدافرزاق حسغ أمحد /الوقف القرآنيُّ وسبل تفعيلو وتطويره - 4

اعتماد برنامج حفظ القرآن الكريم وتجويده في ترقية أعضاء ىيئة التدريس  - 5
 .د. ظبر ظبداهلل افـعقؿ /بعد مرحلة الدكتوراه
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حو بناء مصدر معجمي داللي شبكة داللية للصيغ الصرفية القرآنية: ن -6
 .أ.د. حمسـ رصقان /حاسوبي للصيغ الصرفية في القرآن الكريم

في تعليم اللغة العربية لغير ( Read Verse: اقرأ آية) تجربة شركة  -7
 .أ. حمؿقد افسايس /الناطقين بها من خالل مقاطع لفظية صوتية

 .ظع بادحدح د. /رؤية تطويرية :توزيع المصحف في العالم اإلسالمي -8

د. حمؿد إبراهقؿ  /الصكوك الوقفية ودورىا في تمويل المشروعات القرآنية -9

 .كؼاد

 .أ. رضقان خلشغ /الجمع السمعي البصري للقرآن الكريم وقراءاتو -11

 المحور اإلعالمي:
 .أ. كايػ ـريري /النهوض بالمؤسسات القرآنية عبر اإلعالم الجديد - 1

كترونية وسبل التنسيق والتعاون معها في خدمة دور الصحافة االل - 2
 .د. ؾادي بـ حمؿقد افرياحـة /المؤسسات القرآنية

 .أ. ظبد افعزيز افضامر /القرآن الكريم وعلومو في األفالم الوثائقية - 3

د. ظؿر راؽب  /أصالة المنهج وتحديات الواقع -الفضائيات القرآنية  - 4

 .زيدان

د. تؼل افديـ  /(والفيسبوكاليوتيوب )ة في موقعي واقع القراءات القرآني - 5

 .ظبدافباشط افتؿقؿل

د. يارس بـ  /مجاالت توظيف اإلعالم الجديد في خدمة القرآن وعلومو - 1

 .ظع افشفري

 .د. ظع بادحدح /رؤية تطويرية :طباعة المصحف في العالم اإلسالمي - 2
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.د. حمؿد  أ /رية في تركياقراءة في دراسات القرآن وعلومو المعاصرة الجا - 3

 .خؾقؾ جقجؽ

أ. حمؿد بـ حامد  /نحو إشراف متميز على المنتديات العلمية القرآنية - 4

 .افعبَّادي

 .د. مـك افؼاشؿ /مشروع تحفيظ القرآن وتفسيره - 5

 وتوصيات المؤتمرالبيان الختامي 

 ـم احلضقر مـ ورد وما ومؼسحات تقصقات مـ افبحقث ذم ورد ما ضقء ذم 

 :بتقصقات مـفا افتقصقات جلـة خرجت ؾؼد وادؼسحات، افتقصقات

 خادم مرـز إػ شعقد ادؾؽ بجامعة وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن ـرد حتقيؾ -1

 .افؼرآكقة افدراشات بتطقير وخيتص وظؾقمف، فؾؼرآن افؼيػغ احلرمغ

 احلقة افؾغات إػ ادؼدمة افبحقث ومؾخصات ادممتر تقصقات ترمجة -2

 .كؼهاو

 فتقشقع تدريبقة حؼائب إػ ادممتر ذم ادطروحة افتطقيرية األؾؽار حتقيؾ -3

 تػسر ومرـز وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن ـرد مـ ويطؾب افػؽرة، وتطقير افرؤية

 . افؼرآكقة وادراـز ادمشسات بؼقة مع بافتعاون احلؼائب هذه إظداد

 مـ ومتؽقـفؿ وظؾقمف ؼرآناف ذم افعؾقا افدراشات بطالب افعـاية رضورة -4

 .وؽرها افعؾؿقة بافبحقث ؾقفا وادشارـة افعؾؿقة ادممترات حضقر

 بحقث اجلامعات ذم افؼرآكقة افدراشات ضالب فؼبقل ظؾؿقة معاير بـاء -5

 ، إظدادها تػسر ومرـز شعقد ادؾؽ بجامعة وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن ـرد يتقػ

 .فؾجامعات رؾعفا ثؿ ومـ
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 افبحقث ومراـز افؼرآكقة بافدراشات تعـك افتل اجلامعات مؽتبات تزويد -6

 .وتقصقاتف ادممتر ببحقث

 ذم ادشارـغ وحث افؼرآكقة فؾدراشات تػسر مرـز مؼوظات مبارـة -7

 ختدم افؽريؿ افؼرآن ظؾقم مصطؾحات مقشقظة:  ومـفا ؾقفا اإلشفام ظذ ادممتر

 ادتجددة افشبفات وـشػ افؽريؿ فؾؼرآن االكتصار بتلصقؾ مبادرتف و افباحثغ،

 مقشقظة فتلفقػ وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن ـرد مع بافتعاون ومبادرتف حقفف،

 فؾتعاون اإلشالمل افعامل ذم افؼرآكقة وادمشسات ادراـز ودظقة ادقضقظل، افتػسر

 .ادؼوظات هذه إكجاح ذم معف

 افشاضبل اإلمام بؿعفد كقةافؼرآ وادعؾقمات افبقاكات ؿاظدة مؼوع مبارـة –8

 تؾؽ ظذ وافقؿقف افؽريؿ افؼرآن خدمة ذم ادبذوفة اجلفقد وحك معرؾة ذم

 خالل مـ مـفا فالشتػادة افباحثغ وتقجقف ، وتؽؿقؾفا ظؾقفا وافبـاء افدراشات

 . اإلفؽسوين مقؿعفا

 ابقـف وافتؽامؾ فؾتـسقؼ افؼرآكقة وادراـز فؾؿمشسات ظادقة رابطة إكشاء -9

 .ادمشسات بؼقة مع بافتـسقؼ افؼرآكقة فؾدراشات تػسر مرـز مـ اكطالؿفا يؽقن

 اخلزاء مـ ظؿؾ ؾريؼ تشؽقؾ وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن ـرد مـ افطؾب -11

 اجلامعقة ادرحؾة ذم افؼرآكقة افدراشات ألؿسام األـاديؿقة افزامج فتطقير

 .اجلامعات تؾؽ إػ ادؼسح رؾع ثؿ ومـ اإلشالمقة اجلامعات ذم افعؾقا وافدراشات

 افتل وافػعافقات وادسابؼات افؼرآكقة ادمشسات فتشجقع األمة حاجة -11

 .وتطقيرها وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن فـؼ هتدف

 تعـك افتل اإلشالمقة ؽر افدول ذم اجلامعات مع اتصال ؿـقات ؾتح -12

 ظؾؿقة ومؾتؼقات تكدوا ظؼد بغقة افؼرآكقة بافدراشات صؾة ذات مؼررات بطرح



 (هٖٗٗٔ)جمادى اآلخرة  الخامس عشر       العددبي للدراسات القرآنية      لشاطمجلة معهد اإلمام ا

 ٖٜٔ 

 افعامل ذم افدور هلذا ادمهؾة افؼرآكقة وادراـز األبحاث ـراد وبغ بقـفا مشسـة

 . اإلشالمل

 مـفؿ حرض مـ وخصقصاً  افؼرآكقة افدراشات ذم ادتخصصغ مـ افطؾب – 13

 وضع بغقة هبا تػسر مرـز وتزويد افؽريؿ افؼرآن مـ افـقؾ مظاهر رصد ادممتر هذا

 . ادثذ بافطريؼة معفا وافتعامؾ هلا فؾتصدي آفقةو مـفجقة

 ذم ؾروع ظدة تشؿؾ فؾدراشات تػسر مرـز يـظؿفا ظادقة جائزة إكشاء – 14

 اخلادمة افقثائؼقة واألؾالم افؼرآكقة افتلصقؾقة ـافدراشات افؼرآكقة افدراشات تطقير

 . ودراشاتف افؽريؿ فؾؼرآن

 افدراشات فتطقير افدويل ادممتر تقصقات تـػقذ دتابعة جلـة تشؽقؾ -15

 ادممتر بعؼد وافتقصقة ، افشفري معاضة بـ ظبدافرمحـ افدـتقر برئاشة افؼرآكقة

 . شعقد ادؾؽ جامعة ذم افؼرآكقة افدراشات فتطقير افثاين افدويل

 

                            

 


