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 النص واملجتمع والثقافةوقرآن لـل السابعاملؤتمر الدولي 

 (م1144نوفمبر  41إلى  41في المدة من ) م1144دورة 
 (1)إعداد: نادية الشرقاوي                                                     

سمجامعة ًمـدن  قمؼد مريمز اًمدراؾمات اإلؾمالمقة سمؽؾقة اًمدراؾمات اًمنمىمقة واإلومريؼقة

اًمؼرآن، اًمـص )ـ : ـؾقؿ، اعمممتر اًمدوزم اًمساسمع ًمت إذاف اًمؼموومقسقر حمؿد قمبد احلحت

، سمؿتحػ سمروكاي سمؾـدن، سمؿشاريمة مؽثػة ًمعدد يمبػم مـ إؾمامء (واعمجتؿع واًمثؼاومة

اًمبارزة قمغم اًمصعقد اًمعاعمل مـ خمتؾػ ضمامعات اًمعامل اًمغريب واإلؾمالمل )سمايمستان، 

مرص، إردن، ًمبـان، شمقكس، اجلزائر، اعمغرب، ة اًمسعقدية، ىمطر، اعمؿؾؽة اًمعرسمق شمريمقا،

ووؿت أزيد مـ أرسمعلم  إؾمباكقا، أمريؽا، أعماكقا، اؾمؽماًمقا، اًمـرويج، اؾمؽتؾـدا...(

 حمارضة شمـققمت مضامقـفا طمسب حماور اعمممتر.

وًمؼد متقز هذا اعمممتر سمقضمقد خمتؾػ إديان اإلؾمالم واعمسقحقة واًمقفقدية، مجعفا 

طمد وهق آؿمتغال قمغم اًمؼرآن وآهتامم سمدراؾمتف ؾمقاء قمغم اعمستقى اًمؾغقي أو هؿ وا

  اًمتػسػمي أو آضمتامقمل...
 أهداف المؤتمر:

اًمبحثقة احلاًمقة، وشمدومع  آدماهاتشمؽقيـ رؤية قماعمقة شمشؿؾ ؾمعك هذا اعمممتر إمم 

 . ؾمبؾ اعمـاىمشة واًمبحث ذم مجقع ضمقاكب اًمـص اًمؼرآين وشمػسػمه

 : أعمالهو  تمرمحاور المؤ 
وىمد دارت قمروض اعمممتر طمقل ؾمبع حماور، ىمدمت ذم اصمـل قمنمة ضمؾسة، يماكت 

ـاء مخس مداظمالت ضمؾ اعمداظمالت سماًمؾغة اإلكجؾقزية يت: سماؾمتث  سماًمؾغة اًمعرسمقة، ومتثؾت ذم ٔا

، : تلقي المعرفة األوروأمريكية بشأن القرآن والتفسير في العالم اإلسالمي المحور األول

 مـ Andrew Rippin اعمحقر صمالصمة قمروض، اًمعرض إول ًمـووؿ هذا 
University of Victoria قماًمج مقوقع اعمعرومة إوروأمريؽقة سمشؽؾ قمام، صمؿ ،

 Encyclopaedia Islamicaمـ Morteza Karimi-nia قمرض
Foundation ،كؿقذج إيران ذم قمالىمتف مع اًمدراؾمات اًمؼرآكقة ذم اًمغرب، يمام قمرض  

Mehmet Akif Koc   .مـ ضمامعة أكؼرة كؿقذج شمريمقا ذم اؾمتؼبال هذه اعمعرومة 
                                                           

  www.tafsir.net (مؾتؼك أهؾ اًمتػسػم) مقىمع( اعمصدر: 1)
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واكؼسؿ هذا اعمحقر إمم صمالث ضمؾسات،  المحور الثاني: دراسة نصية للقرآن،

قُمروت اجلؾسة إومم ذم اًمققم إول مـ اعمممتر، واًمثاكقة واًمثاًمثة ذم اًمققم إظمػم، 

ٓيات قسماًم Greenville Collegeمن  Mathias Zahniser طمقث ىمدم

، اؾمتؽشاف 19اهلل اًمقاطمد واًمققم أظمر ذم اًمسقرة )إمريؽقة مداظمؾة سمعـقان: 

 University of مـ Todd Lawson ، صمؿ قمرض(ؾمؾقب اًمبالهمل اًمساملإ
Toronto قمالىمة Frye ومع اًمؼرآن ،Frye  هق أطمد أسمرز مـتؼدي إدسمقة ذم

ًمؽتاب اعمؼدس واًمؼرآن أيضا اًمـصػ اًمثاين مـ اًمؼرن اًمعنميـ، اكصب اهتاممف قمغم ا

قػ اجلزائر طمقث درؾمف ـمقال طمقاشمف، يمام قمرض صالح اًمديـ زرال مـ ضمامعة اؾمط

، (ن مدظمال ًمؾتلويؾ: إيزوؾمتق كؿقذضمااًمدراؾمة اًمدًٓمقة اًمتطبقؼقة ذم اًمؼرآ) مقوقع:

وهق قمبارة قمـ دراؾمة ًمغقية شمـاوًمت اًمدراؾمة اًمدًٓمقة اًمتطبقؼقة مدظمال ًمؾتلويؾ ذم 

 University of مـ Oliver Leaman ؽريؿ قمـد إيزوؾمتق، وشمالهاًمؼرآن اًم
Kentucky :سمعرض (اًمؼرآين ًمـ  اعمنموعCorpus :اعمشايمؾ وآمؽاكات) ،

 اًمتؽرار واًمتؿثقؾ: أؾمباب اًمـزول) ؾسة اًمثاكقة ذهذا اعمحقر مقوقع:وشمـاوًمت اجل

 Harvard مـ Ahmed Ragab ًمـ (وشمشؽقؾ اخلطاب ذم اًمؼصص اًمؼرآين
University ، شماله قمرض أمحد سمققمقد مـ إيماديؿقة اجلفقية ًمؾؽمسمقة واًمتؽقيـ

، (ة اًمتارخيقة ذم ومفؿ اًمـص اًمؼرآيناذهػممـقـمقؼا وقمبقر اًمػجق) ـقان:شمطقان اعمغرب، سمع

اًمدىمة ) طمقل: Lagos State University مـ Amidu Sanni صمؿ قمرض

قاق اًمؾحـ ذم تايب ذم ؾمواًمصحة ذم اًمؼراءة اًمؼرآكقة: مظاهر إداء اًمشػفل واًمؽ

 University of مـ Orhan Elmaz ، وقمرض(ظمطاب اًمؼرون اًمقؾمطك
Vienna :سمعـقان (اهلل اعمغري مع Hapax) ، وذم اجلؾسة اًمثاًمثة مـ هذا اعمحقر

مقؾمك واًمسحرة: ) ضمامعة ًمـدن مقوقع: soas ـم Sarah bin Tyeer قمروت

، صمؿ شماله قمرض (وققمقة واًمبالهمقةلداة ًمؾقطمدة اعمقآؾمتعامل اًمؼرآين ًمقضمفة كظر يم

كادية اًمنمىماوي مـ اًمراسمطة اعمحؿدية ًمؾعؾامء )مريمز اًمدراؾمات واًمبحقث ذم اًمؼضايا 

ًمدراؾمات شمػسػم يا أظمت هارون قمغم وقء ا) ئقة ذم اإلؾمالم( اعمغرب، سمعـقان:اًمـسا
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 واًمتػاؾمػم اًمتل (يا أظمت هارون)، طمقث شمـاوًمت ومقف ؿمبفة (اعمؼاركة ذم قمؾؿ إديان

شمـاوًمتفا، وسمقَّـت اكطالىما مـ قمؾؿ إديان أن اًمؼرآن مل خيطئ طملم ًمؼب مريؿ هبذا 

آشمساق ) اًمعبقدي مـ ضمامعة ىمطر قمروا طمقل: اًمؾؼب، يمام ىمدم حمؿد قمبد اهلل قمكم

، وسملمَّ أن قمالىمة اًمتؼاسمؾ اًمؾغقي مـ (اًمؼرآن اًمؽريؿ ؾمقرة حمؿد أكؿقذضمااًمتؼاسمكم ذم 

وىمدم أمثؾة قمغم ذًمؽ مـ ؾمقرة حمؿد، وظُمتؿ هذا اعمحقر  أهؿ قمالىمات آشمساق اًمـيص،

اًمؼقاقمد آقمتؼادية ذم ) ًمؼاهرة سمعـقان:سمؿداظمؾة اًمشقخ طمسـ اًمشاومعل مـ ضمامعة ا

 ، واظمتار أن يؼدمفا سماًمؾغة اإلكجؾقزية.(رآن اًمؽريؿ: ؾمقرة اعمائدة كؿقذضمااًمؼ

 Nuriaىُمدمت ظمالًمف : القرآن والتفاسير غير العربية، المحور الثالث
Martínez-de-Castilla مـ Universidad Complutense,  ،سمؿدريد

المل سمنؾمباكقا: اًمؼرن اًمساسمع اعمخطقـمات اًمؼرآكقة ذم أواظمر اًمعرص اإلؾم) قمروا طمقل:

 Melbourne School of Theology مـ Peter Riddell، صمؿ ىمدم (قمنم
ًمؼرآن ذم داول قمـ اأىمدم ذح مت:  camb. MS Or Ii.6.45) مداظمؾة سمعـقان:

 State State وهل مـ متحػ  Anastasia Grib ، يمام ىمدمت( ضمـقب ذق آؾمقا
Hermitage Museum, St Petersburg ، :اًمدًمقؾ اًمرمزي )قمروا طمقل

 .(ة ذم همرب إومريؼقا واعمغرب اًمعريبًمؾؿجاًمس اًمؼرآكق

، وشمؼسؿ هذا اعمحقر إمم أرسمع ضمؾسات، متقزت اجلؾسة المحور الرابع: التفسير

سماًمقٓيات  University of Pennsylvania مـ Jamal Elias مم سمعرضإو

 ، وشماله قمرض(ًمؼرآن سمقصػف كصا همػم مؽتقبوا قذماًمص اًمتػسػم) إمريؽقة:
Karen Bauer :ؿمفادة اًمـساء وىماسمؾقة إقمادة )مـ معفد اًمدراؾمات اإلؾمامقمقؾقة

ىماسمؾقة ) سمعـقان: Exeter مـ ضمامعة Robert Gleave ، صمؿ قمرض( شمػسػم اًمؼرآن

 ، وذم اجلؾسة اًمثاكقة حتدث( حلريمة اعمفدوية اًمشقعقة اعمعاسةاًمتقؾمع ذم اًمؼرآن قمـد ا
Walid Saleh وهق مـ University of Toronto :اعماشمريدي وشماريخ ) قمـ

 قمروا طمقل:  Fairfieldمـ ضمامعةMartin Nguyen  ، صمؿ ىمدم( اًمتػسػم اعمبؽر

 ، وشماله قمرض( ىمرآكقة همػم مدروؾمة مـ ىمبؾ تػاؾمػممػنو كقساسمقر: دراؾمة أوًمقة ًم)
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Johanna Pink مـ Freie Universität Berlin ،:اًمؼرن  ؾ اًمؼرآن ذمشملوي) سمعـقان

 Smith مـ Suleiman A. Mourad صمؿ قمرض ،( م، اإلصالح، اًمتغقػم، احلداصمة19
College :قع اًمػرقمل ذم شمػسػم اًمؼرما هق شمػسػم اعمعتزًمة؟ كحق شمعر) سمعـقان  .(آنيػ اًـم

 The Norwegian مـ Ulrika Mårtensson وذم اجلؾسة اًمثاًمثة، ىمدمت
University of Science and Technology :اًمؼقاس ) قمروا سمعـقان

 Marianna Klar ، يمام ىمدمت( رآن: أصمار اًمؼاكقكقة واًمسقاؾمقةاعمـطؼل ًمسقر اًمؼ
سػم: دراؾمة آدم واًمسؼقط سملم اًمتاريخ واًمتػ) ضمامعة ًمـدن قمروا طمقل: soasمـ 

 Gregor، وشماله قمرض( ة ذم مـفجقة اًمطؼمي اإلؾمؽماشمقجقةاؾمتؽشاومقة أوًمق
Schwarb مـ Freie Universität Berlin :م، 02اعمعتزًمة ذم اًمؼرن ) سمعـقان

 Robert ، صمؿ ىمدم( اح اًمسعادة ًمعكم سمـ حمؿد اذهاضمريشمعؾقؼ اًمزيدية قمغم اًمؼرآن: مػت
Morrison مـ Bowdoin College (اًمالهقت اًمطبقعل واًمؼرآن) : عـقانسم قمروا. 

 :Emory University مـ Devin Stewart وذم اجلؾسة اًمراسمعة، قمرض
مـ  Anthony H. Johns ، صمؿ ىمدم(ًمػاصؾة: كؼد اسمـ إصمػم ًمؾزخمنميكسقان ا)

Australian National University :إؾمفام يمشػ اًمؼرآن: ) قمروا طمقل

مـ  Mustansir Mir ه قمرض، وشمال( اًمسققـمل ذم شمػسػم اجلالًملم

Youngstown State University :قرة اًمبؼرة طمسب أملم كظؿ ؾم) طمقل

ًمعرسمقة ا، وىمدم وًمقد سمـ حمـقس اًمزهراين، مـ ضمامعة اًمباطمة، سماعمؿؾؽة (أطمسـ إصالطمل

 .(قة ًمؾـص اًمؼرآين: اًمغزازم كؿقذضمااًمؼراءة اًمصقوم) اًمسعقدية، قمروا ذم مقوقع:

 ، اؾمتفؾ سمعرضلطبيعية والمشاهد الصوتية للقرآنالمحور الخامس: المناظر ا
Ann Shafer اًمؼرآن ذم اًمػضاء: اًمـص ) ة إمريؽقة ذم اًمؼاهرة، سمعـقان:مـ اجلامع

 مـ Wendy M.K. Shaw ، وشماله قمرض(تجرسمة ذم اعمشفد احلضاري اعمعاسواًم
Universität Bern :إقمادة  اًمرؤية اإلؾمالمقة سملم اًمؼرآن وما سمعد اًمبـققية:)سمعـقان

 Bruce ، وذم إظمػم ىمدم(د مـ اًمتػسػم اًمديـل إمم اًمثؼاذمووع شمصقر ًمؾحدو
Lawrence مـ Duke University ،:احلؽؿة مـ اؾمتعامل ) قمروا سمعـقان

 .(اًمؼرآن وؾمامقمف سماًمؾغة اإلكجؾقزيةاًمػاصؾة: ىمراءة 
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وهق مـ  Asad Q. Ahmed ىمدم القرآن في األدب،المحور السادس:

Washington University in St Louis & Institute for Advanced 
Study, Princeton ،:وشماله(ؿؾةمعـك آىمتباؾمات اًمؼرآكقة ذم اًمبس) مقوقع ، 

Jeffrey Einboden مـ Northern Illinois University عرض: سم

 .Shawkat M ، صمؿ( : اًمؼرآن واًمؽالؾمقؽقات إمريؽقةمقسمقديؽ واعمصحػ)
Toorawa  منCornell University  :دب اعمعاس)سمؿقوقع  .(ؿمخصقة اخلرض ذم ٕا

 مـ Sarra Tliliىمدمت ظمالًمف  المحور السابع واألخير: القانون واألخالق،
University of Florida :ؽ؟ يمؾ احلققاكات متساوية أو ًمقس يمذًم) قمروا سمعـقان

 Dheen ، شمؾتفا آظمر مداظمؾة ذم اعمممتر ًمـ(رؾماًمة إظمقان اًمصػا ذم احلققان
Mohamed مـ College of Shari‘a and Islamic Studies طمقث ىمدم ،

ره ذم اًمتػاقمؾ إؾمس إظمالىمقة ًمؾتػسػم اًمصقذم ًمؾؼرآن وأصم) قمروا طمقل مقوقع:

 .(سملم إديان اًمققم

وظمتؿت أقمامل اعمممتر سمؽؾؿة أًمؼاها رئقس مريمز اًمدراؾمات اإلؾمالمقة اًمؼموومقسقر 

ه سماًمعروض اعمؼدمة، وسمػضؾ حمؿد قمبد احلؾقؿ، طمقث أسمدى هوره سمـ جاح اعمممتر وكقَّ

 اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم حتػقز اًمباطمثلم قمغم اظمتالف اهتامماهتؿ، قمغم دراؾمتف وشمدسمره.
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 لخدمة املصحف الشريف والدراسات القرآنية املؤتمر األول للمعهد العالي للقراءات

 في الحضارة اإلسالمية( )املصحف الشريف ومكانته

 م41/41/1144 -43    =    ه44-44/4/4133
 المملكة األردنية الهاشمية -عمان  :العالمية جامعة العلوم اإلسالميةالمنظم: 

 :أهداف المؤتمر
ـا اًمنميػ مـذ كزولاعمبذوًمة خلدمة اعمصحػ  قدسمقان اجلف -1  .هذا اًمؼرآن اًمؽريؿ إمم يقم

 .وًمغة اًمقىمقف قمغم أصمر اعمصحػ اًمنميػ قمغم إمة اإلؾمالمقة طمضارة -0

وقء  خلؼمات ذم يمتاسمة اعمصحػ اًمنميػ وكسخف سملم اعمشارىمة واعمغارسمة ذمشمبادل ا -3

 .اًمتؼـقات احلديثة

 .اًمقطمل اًمتل كزل هبا حيتؿؾ اًمؼراءات اعمتقاشمرةاإلقمالم سملن رؾمؿ اعمصحػ اًمنميػ  -4

 .وشمارخيف دومع اًمشبفات اًمتل يثػمها اعمبطؾقن طمقل اعمصحػ اًمنميػ -5

 :محاور المؤتمر
  .ًمنميػ واًمؾغة اًمعرسمقةاعمصحػ االمحور األول: 
  .واحلضارة اعمصحػ اًمنميػ ذم اًمتاريخالمحور الثاني: 

  .اعمصحػ اًمنميػ ومدارس اخلط اًمعريبالثالث:  المحور
  .اعمصحػ اًمنميػ ذم اًمػـقن اإلؾمالمقة واًمعامرةالمحور الرابع: 

  .اعمصحػ اًمنميػ وقمؾقم اًمؼرآن اًمؽريؿالخامس:  المحور
  .اعمعاسة ذم ظمدمة اعمصحػ اًمنميػ اجلفقدالمحور السادس: 
  .اًمعامل اعمصحػ اًمنميػ ووطمدة اعمسؾؿلم ذمالمحور السابع: 
 أبحاث المؤتمر:

 العربية: واللغة الشريف األولى: المصحف الجلسة
 اعمعفد مدير/اًمعؿري محقدي ؿمحادة د.أ، وإقمجازه اًمنميػ اعمصحػ سمالهمة -1

 .اًمؼرآكقة واًمدراؾمات ًمؾؼراءات اًمعازم

 ؾمامل حمؿقد د.أ، احلارض وأظمطاء اعمايض ختؿقـات سملم (سماضماكقـل مصحػ) -0

 .إيطاًمقا /ومؾقركسا ضمامعة رئقس كائب /اًمشقخ
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 خمتار .د، اًمؽريؿ اًمؼرآن كزول ىمبؾ × اًمـبل ًمغة قمغم وأصمرها ؾمعد سمـل ًمغة  -3

 .اًمعاعمقة اإلؾمالمقة اًمعؾقم ضمامعة / اعمساقمد اًمتػسػم أؾمتاذ / اًمشـؼقطل

 ضمامعة / هنر هادي د.أ، اًمعرب قمـد اًمؾغقية اًمعؾقم كشلة ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن أصمر  -4

 .إردن / إرسمد / ضمدارا

 :والحضارة التاريخ في الشريف المصحف: الثانية الجلسة
 اعمجؾس رئقس / ؾمقيد رؿمدي أيؿـ .د، اًمنميػ اعمصحػ شمدويـ مراطمؾ -5

 .اًمؼرآن ًمتحػقظ اًمعاعمقة ًمؾفقئة اًمعؾؿل

 .إردن /اًمساسمؼ اًمعام إمـ مػتل/اًمعقسك ظمػم حمؿد .د، اًمنميػ اعمصحػ مجع  -6

 طملم إطمزاب مـ آية ومؼدت):  صماسمت سمـ زيد طمديث ذم اعمؼصقد اًمـسخ قمفد حتديد  -7

ـا  .سمإردن اًمعام اإلومتاء دائرة ذم اعمػتل /ؾمارة أسمق ومريد مجقؾ اًمشقخ، (اعمصحػ كسخ

 صاطمػواعم اعمصادر سملم مقازكة دراؾمة :اًمنميػ اعمصحػ ذم واًمشؽؾ اًمـؼط  -8

 .اًمعراق /شمؽريت ضمامعة /محد ىمدوري هماكؿ د.أ، اعمخطقـمة

 :العربي الخط ومدارس الشريف المصحف: الثالثة الجلسة
 /اًمدضمقي اًمعزيز قمبد أمحد د.أ، اعمصحػ يمتاسمة ذم وأصمرها اًمعريب اخلط مدارس -9

 .إردكقة اًمزيتقكة ضمامعة

 اًمعامرة يمؾقة /مـصقر كصار .د، اًمنميػ اعمصحػ يمتاسمة ذم ودوره اعمحؼؼ اخلط -12

 .اإلؾمالمقة اًمعؾقم ضمامعة /اإلؾمالمقة واًمػـقن

 .د، وطمػظف اًمؽريؿ اًمؼرآن شمعؾقؿ ضمقدة ذم وأصمره اًمنميػ اعمصحػ ظمط دمقيد -11

 .اعمؽرمة مؽة / اًمؼرى أم ضمامعة /اًمػريح اهلل قمبد سمـ أمحد

 .شمريمقا /اؾمتـبقل ضمامعة /ىمازان هالل .د، اًمنميػة اعمصاطمػ يمتـب شمريمقات ظمطاـمات -10

 يمـاكة سمـل أذف .د، احلديث اًمعرص ذم أيمثر أو سمؼراءة اًمنميػ اعمصحػ قمةـمبا -13

 .اًمػممقك ضمامعة/ وأصقًمف اًمػؼف سمؼسؿ مشارك أؾمتاذ /

 :والعمارة اإلسالمية الفنون في الشريف المصحف: الرابعة الجلسة
 واًمتؼسقؿ واًمقىمػ اًمؼراءة وبط سمعالمات وقمالىمتفا واًمتذهقب اًمزظمرومة أقمامل  -14

 أصمار سمؽؾقة اإلؾمالمقة أصمار أؾمتاذ /اًمؽحالوي حمؿد حمؿد د.أ، يػاًمنم سماعمصحػ
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 .سماًمؼاهرة اإلؾمالمل اًمػـ متحػ إدارة جمؾس رئقس ،اًمؼاهرة ضمامعة

 أصمار معفد /اًمغقل ومراج حمؿد إؾمتاذ، ومصقراهتا اًمنميػة اعمصاطمػ زظمرومة  -15

 .اًمؼاهرة ضمامعة

 /اًمسامرائل ؾمامل إياد .د، اهب واًمتعريػ أمهقتفا: إًمػقة اعمخطقـمة اعمصاطمػ  -16

 .اًمعراق /شمؽريت ضمامعة

  .د، كؿقذضما اعمقصؾ مديـة :اإلؾمالمل اًمعريب اًمؽماث ذم اعمخطقـمة اعمصاطمػ  -17

 .اًمعراق /اعمقصؾ ضمامعة /اًمرائد اهلل قمبد أمػم رائد

 اًمعامرة يمؾقة /احلـش إدهام د.أ، اًمنميػ اعمصحػ ًمؽتاسمة اًمقاضمب احلسـ ومؼف  -18

 .اًمعاعمقة اإلؾمالمقة اًمعؾقم ضمامعة /اإلؾمالمقة واًمػـقن

 :الكريم القرآن وعلوم الشريف المصحف: الخامسة الجلسة
 طماشمؿ.د، واًمدٓٓت واًمتطقر اًمتاريخ: اًمنميػة اعمصاطمػ ذم اًمقىمػ قمالمات  -19

 .اًمؼدس / اًمؼدس ضمامعة /اعمشارك اًمؼراءات أؾمتاذ /اًمتؿقؿل ضمالل

 اًمؼراءات أؾمتاذ /اعمسئقل اًمعكم قمبد .د.أ، اعمغرسمقة اعمصاطمػ ذم اذهبطقة اًمقىمقف  -02

 .وماس / اهلل قمبد حمؿد ؾمقدي سمجامعة

 إوىماف سمقزارة واقمظ/صماسمت قمكم .د، اًمؼرآكقة واًمؼراءات اًمنميػ اعمصحػ  -01

 .ىمطر /اًمدوطمة / اًمؼطرية

 مصطػك كقحد.  اًمعؿقد، وكؼد قمرض :إقمجؿقلم سملىمالم اًمنميػ اعمصحػ يمتاسمة  -00

 . إردكقة اعمسؾحة اًمؼقات ،ةــالمقـاإلؾم قمـؾـًمؾع ــاحلس رـإمق ةـيمؾق دـقمؿق/اًمػؼػم

 كجؿ حمؿد .د، اعمعاسة اًمتحديات مـ اًمعرسمقة اًمؾغة طمػظ ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن دور  -03

 .سمـغالديش /ؿمقتاهمقكغ / اًمعاعمقة اإلؾمالمقة اجلامعة /اًمـدوي احلؼ

 :الكريم القرآن وعلوم الشريف المصحف: السادسة الجلسة
 اهلل همرم سمـ ؾمامل .د، اًمضبط ذم واعمغارسمة اعمشارىمة سملم الفواخل اًمقوماق رـمظاه  -04

 .اًمسعقدية /اعمؽرمة مؽة/اًمؼرى أم سمجامعة اًمؼراءات ىمسؿ رئقس /اًمزهراين

 / اذهـائل ؾمامل سمـ اهلل قمبد .د،  اًمسبع سماًمؼراءات اعمخطقط اًمُعامين اعمصحػ  -05

 .امنقمُ  ؾمؾطـة / مسؼط / ىماسمقس اًمسؾطان سمجامعة اعمساقمد اًمتػسػم أؾمتاذ
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 اًمؼراءات أؾمتاذ /ؿمؽري ظماًمد أمحد د.أ، اًمنميػ اعمصحػ ذم اًمضبط قمالمات  -06

 .إردكقة اجلامعة / اًمنميعة سمؽؾقة

 سمـ طمامد.د، واعماكعلم اعمجقزيـ سملم اًمعثامين اًمرؾمؿ سمغػم اًمنميػ اعمصحػ يمتاسمة  -07

 .اًمسعقدية /اًمدمام ضمامعة / اًمؽمسمقة يمؾقة /اًمػريح يعؼقب

 :الشريف المصحف خدمة في المعاصرة دالجهو : السابعة الجلسة
 /ؿمعر أسمق إسمراهقؿ قمادل .د، اًمنميػ اعمصحػ ظمدمة ذم اعمعاسة اًمقؾمائؾ -08

 .ًمؾؼراءات اًمعازم سماعمعفد اعمشارك إؾمتاذ

 ظماًمد حمؿد د.أ، اًمعثامين اًمرؾمؿ شمعؾقؿ ذم اًمنميػ اعمصحػ طمقؾمبة أصمر  -09

 .إردكقة سماجلامعة وأصقًمف اًمػؼف ىمسؿ رئقس /مـصقر

 ضمامعة / صاًمح ظمػمي هباء .د، اًمصقيت سماًمتقضمقف اًمؽريؿ اًمؼرآن شمعؾقؿ عمقىم  -32

 .اعمـقرة اعمديـة / ـمقبة ضمامعة /إسمراهقؿ يمامل أمحد صاومقـاز .د، اعمـقرة اعمديـة /ـمقبة

 اًمتػسػم أؾمتاذ /اًمدىمقر ؾمؾقامن .د، اًمعثامين سماًمرؾمؿ وقمالىمتف سمرايؾ سمؾغة اعمصحػ يمتاسمة  -31

ملم - إردكقة امعةاجل / اًمنميعة سمؽؾقة اعمساقمد  .اًمؽريؿ اًمؼرآن قمغم اعمحاومظة جلؿعقة اًمعام ٕا

 همػم حمارض /اًمؼضاة قمصام حمؿد .د، اًمنميػ اعمصحػ وظمدمة اذهاؿمؿققن  -30

 .ًمؾؼراءات اًمعازم سماعمعفد متػرغ

 :الثامنة الجلسة
 قمقدة مقؾمك مفـد .د، اًمنميػ اعمصحػ ظمدمة ذم واًمزمـل اًمؾقين اًمؽممقز  -33

 .(إردين إدوية دًمقؾ) يمتاب ممًمػ

 أكقر .د، قمؾقفا اعمؽمشمبة اًمػؼفقة وأصمار اًمنميػ ًمؾؿصحػ اخلادمة اًمتؼـقات  -34

 .اًمشارىمة ضمامعة / اًمنميعة يمؾقة / اًمشؾتقين

 .اًمسعقدية / طمائؾ ضمامعة/اعمحامقد ؿمقيش .د، وطمقؾمبتف اًمنميػ اعمصحػ ـمباقمة  -35

 قمرض :وـمشؼـد سمصـعاء اًمنميػ اعمصحػ خمطقـمتل حتريػ دقماوى  -36

 .إردن /اًمزرىماء ضمامعة / اًمنميعة يمؾقة / اًمنميػ اًمرطمقؿ قمبد .د، كؼدو

 ؾمؿقة /إؾمتاذة، وشمؼقيؿ دراؾمة :اًمنميػ ًمؾؿصحػ اإلكجؾقزية اًمؽممجات  -37

 .سمريطاكقا /ًمقدز ضمامعة ذم ديمتقراة ـماًمبة /اًمؼضاة احلؿقد قمبد
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 زيـ حمؿد د.أ، احلداصمقلم وضمحقد اعمستنمىملم طمؼد سملم اًمنميػ اعمصحػ مجع  -38

 .اعمغرب /ؾمؾقامن اعمقمم ضمامعة / أداب يمؾقة /رؾمتؿ اًمعاسمديـ

 :العالم في المسلمين ووحدة الشريف المصحف: التاسعة الجلسة
 /ظمصاوكة اًمؽريؿ قمبد اًمشقخ ؾمامطمة، مسؾؿ يمؾ سمقت ذم اًمنميػ اعمصحػ -39

 .ًمؾؿؿؾؽة اًمعام اعمػتل

 راسمطة قمام أملم / اًمسالم قمبد ضمعػر د.أ، اعمسؾؿلم ووطمدة اًمنميػ اعمصحػ  -42

 .اإلؾمالمقة اجلامعات

 مدير /اعماديؽ حمؿد طمسـ /إؾمتاذ، واًمؼقاس آضمتفاد سملم اًمعثامين اًمرؾمؿ  -41

 .كقايمشقط / مقريتاكقا - واًمؼراءات اعمصاطمػ دراؾمات قمام

 مدرس /اعمقصكم ؾمامقمقؾإ قمزيز ظماًمد، واًمتقومقؼ اًمتقىمقػ سملم اعمصحػ رؾمؿ  -40

 .آكقةاًمؼر واًمدراؾمات ًمؾؼراءات اًمعازم سماعمعفد

 / اًمعقذم ؾمامل حمؿد د.أ معازم، ومفد اعمؾؽ سمؿجؿع اًمنميػ اعمصحػ ـمباقمة  -43

 .اعمصحػ ًمطباقمة ومفد اعمؾؽ عمجؿع اًمعام إملم

 يقؾمػ حمؿد اًمؽػؾ ذو  داشمق .د.أ، اًمنميػ سماعمصحػ اًمعـاية ذم ماًمقزيا ضمفقد  -44

 .ماًمقزيا /ماليا ضمامعة /

 ومفد اعمؾؽ سمؿجؿع ًمنميػا اعمصحػ وشمصحقح عمراضمعة اًمعؾؿقة اًمؾجان ضمفقد  -45

 سماجلامعة اًمؽريؿ اًمؼرآن يمؾقة /اًمشـؼقطل اًمشقخ أمحد حمؿد أملم .د، اعمـقرة سماعمديـة

 .اًمسعقدية اإلؾمالمقة

 أهم توصيات المؤتمر:
    اكطالىما مـ قمظؿة اعمصحػ اًمنميػ ومؽاكتف ذم اًمـػقس هيقب اعمممترون سماعمسؾؿلم

يعـقا سماًمؾغة اًمعرسمقة اًمتل يمتب قمامة وأهؾ اًمؼراءات ورؾمؿ اعمصحػ ظماصة أن 

ٕكف كزل  :اا ـمريً همًض  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اعمصحػ اًمنميػ هبا سملم يدي اًمرؾمقل

 .وما وؾمع اًمسؾػ ذم شمعؾؿ اًمرؾمؿ اًمعثامين جيب أن يسع اعمعاسـي ،سمؾسان قمريب مبلم

   خ يدقمق اعمممترون ضمامعة اًمعؾقم اإلؾمالمقة اًمعاعمقة أن شمباذ مجع ما أمؽـ مـ اًمـس

 .اعمخطقـمة ًمؾؿصحػ اًمنميػ أو مصقراهتا ًمقتسـك ًمؾباطمثلم دراؾمتفا وآؾمتػادة مـفا
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   دقمقة اًمباطمثلم واعمفتؿلم سماًمدراؾمات اًمؼرآكقة إمم آؾمتػادة اًمؼصقى مـ اًمعؾقم

واًمتؼـقات احلديثة وومؼ اًمضقاسمط اًمنمقمقة وشمقفمقػ وؾمائؾ اإلقمالم يماومة ذم جمآهتا 

كشاء مقىمع ظماص قمغم ؿمبؽة آكؽمكت ًمؾؿصحػ وإ ،ًمالقمتـاء سماعمصحػ اًمنميػ

 .وإصدار كنمة دورية ًمؾدراؾمات اًمؼرآكقة ،اًمنميػ واًمدراؾمات اعمتعؾؼة سمف

    اًمدقمقة إمم إكشاء مقؾمققمة قمؾؿقة شمشتؿؾ قمغم ظمطاـمل اعمصاطمػ ذم اًمعامل

وإكشاء مريمز ظماص يعـك  ،وأدوات اًمؽتاسمة اعمتعؾؼة سماعمصحػ اًمنميػ ،اإلؾمالمل

 .ين وشمعؾقؿف ًمضبط يمؾ اخلطقط اًمتل شمؽتب هبا يمؾ اعمصاطمػ ذم هذا اًمعرصسماًمرؾمؿ اًمعثام

    رضورة إكشاء هقئة قماعمقة شمؽقن مفؿتفا مراىمبة ما يصدر مـ ـمبعات ًمؾؿصحػ

 .اًمنميػ أو شمرمجات ًمف واًمرد قمغم اًمشبفات اعمثارة طمقًمف

   يميمد اعمممترون قمغم قمدم ضمقاز يمتاسمة اعمصحػ اًمنميػ سملطمرف همػم قمرسمقة سمحجة 

اًمتسفقؾ قمغم اًمـاـمؼلم سمغػم اًمعرسمقة عما ذم ذًمؽ مـ قمدم اًمدىمة ذم اًمـطؼ مما ىمد يمدي إمم 

 .حتريػ اعمبـك وشمغقػم اعمعـك

    دقمقة اعمـظامت اإلؾمالمقة اعمعـقة إمم آهتامم سمإىمؾقات اعمسؾؿة ذم اًمعامل ظماصة مـ طمقث

 .ت اًمؼرآكقةوومتح معاهد ظماصة سماًمدراؾما ،شمزويدهؿ سمـسخ مـ اعمصاطمػ اًمنميػة

   يثؿـ اعمممترون ضمفقد اذهاؿمؿقلم ذم اعمؿؾؽة إردكقة اذهاؿمؿقة ذم ظمدمتفؿ

ومصحػ آل اًمبقت اًمؾذيـ  ،ًمؾؿصحػ اًمنميػ مـ ظمالل ـمباقمة اعمصحػ اذهاؿمؿل

 .قمـقت هبام وزارة إوىماف واًمشمون واعمؼدؾمات اإلؾمالمقة ذم إردن

   وسمؿجؿع اعمؾؽ ومفد ًمطباقمة  ،ية سمعامةيشقد اعمممترون سمجفقد اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقد

قمغم ضمفقدهؿ اعمباريمة ذم ظمدمة يمتاب اهلل شمعامم ـمباقمة  :اعمصحػ اًمنميػ سمخاصة

 .ا وشمالوةوشمرمجة عمعاكقف وشمػسػمً 

    ا سماًمؼراءات اًمؼرآكقة واًمدراؾمات اعمتعؾؼة هبااًمتقصقة سملن يؽقن اعمممتر اًمؼادم ظماًص. 
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 ة القرآنيةامللتقى العلمي األول للمعاهد العلمي
 مخرجات املعاهد العلمية القرآنية : الواقع واملأمول

 هـ4133/  محرم 14و  14يومي األربعاء والخميس في 
 م1144/ ديسمبر 11 -14الموافق 
 معهد اإلمام الشاطبي بجدة :المنظم

 أهداف الملتقى :
 شمطقير اعمعاهد اًمعؾؿقة اعمعـقة سمتخريج معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ . -1

 ت معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ.شمطقير يمػاءا -0

 شمقطمقد اعمعايػم اًمعؾؿقة عمخرضمات اعمعاهد اًمؼرآكقة. -3

 شمـسقؼ ضمفقد اعمعاهد اًمعؾؿقة اًمؼرآكقة ذم إقمداد معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ. -4

 اعمتؿقزة ذم اعمعاهد اًمعؾؿقة اًمؼرآكقة. اًمؼرآن اًمؽريؿاًمتعرف قمغم سمرامج إقمداد معؾؿل  -5

 محاور الملتقى :
 ًمسؾقيمقة عمعؾؿ اًمؼرآن.اًمؽػايات اًمتعؾقؿقة وا -1

 ـمرق شمؼقيؿ خمرضمات اعمعاهد اًمعؾؿقة اًمؼرآكقة. -0

 .ضملم مـ اعمعاهد اًمعؾؿقة اًمؼرآكقةواىمع اعمعؾؿلم اعمتخر -3

 سمرامج كققمقة متؿقزة ذم اعمعاهد اًمعؾؿقة اًمؼرآكقة. -4

 .وؾمائؾ شمطقير معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ -5

   الملتقى: أبحاث
 حلولواقع المعاهد: التشخيص وال : المحور األول

 د. قمطقة خمتار قمطقة طمسلم . ،ودور ظمرجيقفا  اًمؼرآكقة شمققمقة اعمجتؿع سماعمعاهد  .1

إقمداد معّؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم معفد اإلمام اًمشاـمبل ذم اعمؿؾؽة اًمعرسمقة  .0

د. صاًمح سمـ ، مؼاركـــــة دراؾمــةراءات ذم مجفقرية مرص اًمعرسمقة : اًمسعقدية ومعفد اًمؼ

 .اًمدىمؿػمي ًمزهراين، ود. ؾمعقد همريبحيقك ا

 ؾمؾقامن اًمػقزان . سـم قمكم اًمؽريؿ، اًمؼرآن معؾّؿل إقمداد معاهد ممهالت اقمتامد ظمطقات .3
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 .اًمزسمقدي ذايمر  سـم محزة مقداكقة، دراؾمة :اًمؼرآكقة اعمعاهد ظمرجيق يقاضمففا اًمتل اًمتحديات  .4

 تقويم مخرجات المعاهد: المعايير والمؤشرات : المحور الثاني

ـ إسمراهقؿ اًمزهراين .  اًمؽمسمقية، وشمطبقؼاهتا قةاًمؼرآك اعمعاهد ـمالب ظمصائص .5  أ.د. قمكم سم

ـ صاًمح احلؿقيض. ،كظرات شمؼقيؿقة مؼررات اعمعاهد اًمعؾؿقة اًمؼرآكقة: .6  د. إسمراهقؿ سم

ـ محد اًمـؼقثان . اًمؼرآكقة، اًمعؾؿقة اعمعاهد ذم اًمشامؾة اجلقدة حتؼقؼ وآصمار معايػم .7  د. إسمراهقؿ سم

 .محاد سمـ قمبداًمرمحـ اًمعؿر ،اًمؽريؿ اًمؼرآن امتمعؾّ  عمعاهد اعمتؿقز إداء معايػم .8

 قرآن الكريم: الكفايات والوسائل تطوير معلم ال المحور الثالث :
دة اًمؼرآكقة اًمتالوة .9  هماكؿ. د.أ ، وشمعؾقؿقةٌ  قمؾؿقة رضورة: اًمتعؾقؿ معاهد ذم اعْمُقطمَّ

 .احلؿد ىمدوري سمـ

 .زسمادي قمكم شمقومقؼ. د ،اًمؼرآن عمعّؾؿ واًمؽمسمقية اًمتعؾقؿقة اًمؽػايات .12

 ومماد. د ،مقداكقة دراؾمة: اًمؼرآكقة احلؾؼات عمعؾؿ اًمتدريبقة آطمتقاضمات حتؾقؾ .11

 .د. يعـ اهلل سمـ قمكم اًمؼرين   و  مرداد  صدىمة سمـ

د. هاؿمؿ  ،معّؾامت اًمؼرآن واًمتحضػم اعمـززم ًمؾدرس اًمؼرآين : دراؾمة مقداكقة .10

 سمـ قمكم إهدل .

ـ سمعد ذم اعمعاهد اًمعؾؿقة اًمؼرآكقة شمصقر مؼؽمح ٕؾمس إقمداد معّؾؿ اًمتعؾقؿ قم .13

 د. ـماًمب سمـ صاًمح اًمعطاس . ،اًمعرسمقة اًمسعقديةسماعمؿؾؽة 

شمقفمقػ وؾمائؾ اًمتعؾقؿ آًمؽؽموين واًمقؾمائط اعمتعددة ذم ظمدمة شمعؾقؿ اًمؼرآن  .14

 د. ومادي سمـ حمؿقد اًمرياطمـة . ،اًمؽريؿ

 .أيؿـ سمـ ياؾملم اًمشقخ ،شمؼـقات شمعّؾؿ وشمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ .15

 ارب والبرامج النوعية في المعاهدالتج لرابع :المحور ا
ـاهج وشمدريسفا  .16 ـ حيقك اًمشفري .، دمرسمة معفد اإلمام اًمشاـمبل ذم إقمداد اعم  د. كقح سم

. د واعمؼررات، اعمـاهج صقاهمة ذم دمرسمة معفد اًمػتقات ًمؾؼرآن اًمؽريؿ سمؼميدة .17

 .اًمسقػ اهلل قمبد سمـ حمؿد
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عقة حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿـطؼة دمرسمة دسمؾقم مديرات اعمدارس اًمـسائقة سمجؿ .18

 همدير سمـت قمبد اهلل اًمغقالن . ،اًمرياض

ؿمقىمل  ،رؤية شمؽامؾقة ٕدوار اعمعاهد اًمؼرآكقة: معفد اإلمام اسمـ يمثػم كؿقذضماً  .19

 .سمـ ؾمامل سماوزير

 توصيات:ال
 دمارب مـ واإلومادة إيماديؿقة، سمراجمفا اقمتامد إمم اًمؼرآكقة اعمعاهد ؾمعل رضورة. 1

 . اعمطؾب هذا ذها حتؼؼ لاًمت اعمعاهد

 وًمقائحفا مـاهجفا ذم إيماديؿقة سماًمنموط آًمتزام قمغم اًمؼرآكقة اعمعاهد طمث. 0

 .  اًمتعؾقؿقة وسمراجمفا

 وسملم سمقـفا اًمنمايمات وقمؼد ، اًمؼرآكقة اعمعاهد سملم واًمتـسقؼ اًمتعاون ضمسقر مد.  3

 . وهمػمها دكقةاعم اخلدمة ووزارة اًمتطقير ومرايمز يماجلامعات : اعمختصة اجلفات

 ، اًمؼرآكقة اعمعاهد خلرجيل مـاؾمب شمصـقػ وومؼ وفمقػل يمادر ووع إمم اًمسعل. 4

 . اعمختصة اجلفات مع ذًمؽ ذم واًمتـسقؼ

 اًمتعؾقؿقة اًمؽػايات مـ اخلرجيلم طماضمة سمتؾبقة آًمتزام قمغم اًمؼرآكقة اعمعاهد طمث .5

 . وهمػمها واعمفـقة واًمؽمسمقية

 اعمعايػم وومؼ وشمطقيرها وشمؼقيؿفا اًمؼرآكقة اعمعاهد عمؼررات اًمدورية اعمراضمعة.  6

 داظمؾ اعمامصمؾة اعمعاهد وضمفقد دمارب مـ اإلومادة مع قمؾقفا، اعمتعارف واًمؽمسمقية اًمعؾؿقة

 . وظمارضمفا اعمؿؾؽة

 أهؾ مـ إيمػاء إمم وشملًمقػفا اًمؼرآكقة اعمعاهد مـاهج وقاسمط ووع إؾمـاد. 7

 .  اًمعؾقم شمؾؽ شمدريس ذم ـمقيؾة سمخؼمة يتؿتعقن واًمذيـ اًمتخصص

 اًمتعؾقؿ واؾمؽماشمقجقات ، ووؾمائؾف اإلًمؽؽموين اًمتعؾقؿ سمؼمامج آهتامم رضورة. 8

 إقمداد أؾماؾمقات مـ اعمفارات هذه وضمعؾ ًمذًمؽ، اعممهؾلم اعمعؾؿلم وإقمداد سُمعد، قمـ

 . اعمجال هذا ذم اعمؼؽمطمة اًمتصقرات مـ وآؾمتػادة ، اًمؼرآن معؾؿ
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 ضمقدة ذات شمؼـقات إلكتاج اًمتعؾقؿ شمؼـقات ذم عمتخصصةا اعممؾمسات مع اًمتعاون. 9

 .  وقمؾقمف اًمؼرآن جمال ختدم قماًمقة

 . اًمؼرآكقة اعمعاهد مجقع ذم اجلقدة ًمتحؼقؼ اعمتؿقز إداء معايػم شمطبقؼ إمم اًمسعل. 12

 ، اعمجتؿع ذم ورؾماًمتفا اًمؼرآكقة، اعمعاهد سملهداف اعمجتؿع شمعريػ رضورة. 11

 .  ذًمؽ ًمتحؼقؼ اعمختؾػة اإلقمالم وؾمائؾ مـ وآؾمتػادة

 إمم آضمتامقمقة اعمؽاكة وذوي إقمامل ورضمال اعماكحة اعممؾمسات دقمقة. 10

 .  اًمؼرآكقة اعمعاهد سمرامج دقمؿ ذم اعمشاريمة

 ذهؿ، اًمتطقيرية اًمؼمامج وووع معفؿ، واًمتقاصؾ سماخلرجيلم آهتامم .13

 .  اًمؽريؿ اًمؼرآن ظمدمة ذم وشمقفمقػفؿ

 سمعد اًمؼرآكقة اعمعاهد اومتتاح ذم اًمتقؾمع قمغم سماعمؿؾؽة ًمتحػقظا مجعقات طمث. 14

 .   ًمذًمؽ اًمالزمة اإلمؽاكات وشمقومر ، اًمنموط اؾمتقػاء

 اًمؼقام قمغم وآضمتامقمقة اًمؽمسمقية إىمسام ذم اًمعؾقا اًمدراؾمات ـمالب طمث. 15

 .  اًمؽريؿ اًمؼرآن ومعؾامت معؾؿل إقمداد سمرامج شمطقير ذم ًمؾؿسامهة قمؾؿقة سمدراؾمات

 آطمتقاضمات طمسب وشمـقيعفا ، اًمؼرآكقة اعمعاهد ذم اًمتدريب سمرامج شمطقير. 16

 . أهداومفا مع اعمتقاومؼة

 وشمشجقعف، ودقمؿف واًمؼراءات، اإلىمراء ذم اعمتؿقزة اًمعؾؿقة اًمؽػاءات اؾمتؼطاب. 17

 . ذًمؽ سمتسفقؾ اعمختصة اجلفات وخماـمبة

 ذم متخصصة ؾقةيم إمم اًمشاـمبل اإلمام معفد حتقيؾ منموع سمدقمؿ اًمتقصقة. 18

 . إظمرى اًمؼرآكقة اعمعاهد مـ ًمذًمؽ يتلهؾ ما ويمذًمؽ ، اًمؼرآن وقمؾقم اإلىمراء

 يمؾ وذًمؽ ، سماعمؿؾؽة اًمؼرآكقة ًمؾؿعاهد اًمعؾؿل اعمؾتؼك قمؼد سمتؽرار اًمتقصقة. 19

 . معلم مقوقع ذم قماملم

 وإوىماف اإلؾمالمقة اًمشمون وزير معازم إمم ؿمؽر سمرىمقة سمتقضمقف اًمتقصقة. 02

 اعمشاريملم سماؾمؿ ، اًمشقخ آل حمؿد سمـ اًمعزيز قمبد سمـ صاًمح اًمشقخ واإلرؿماد قمقةواًمد

 . اعمؾتؼك ذم واحلضقر
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 اإلنسانية الحضارة بناء في ودوره للقرآن الكريم العاملي املؤتمر
 (نزوله على قرنًا( 41) مرور بمناسبة)

 م1144ديسمبر 44 – 44 =هـ 4133محرم  11 – 11 السبت -الخميس 
 السودان الخرطوم: - جامعة إفريقيا العالمية المنظم :

 المؤتمر: أهداف
 ىمركاً  قمنم أرسمعة مرور سمؿـاؾمبة اًمؽريؿ اًمؼرآن مائدة طمقل واعمػؽريـ اًمعؾامء مجع  -1

 . كزوًمف قمغم مقالدياً 

 ، اًمطبقعقة اًمعؾقم ذم اإلقمجاز مظاهر مـ اًمؽريؿ اًمؼرآن يتضؿـف قمام اًمؽشػ -0

 . واإلكساكقة ، واًمرياوقة

 .اإلكسان سمسؾقك شمرشمؼل وأظمالىمقة وشمرسمقية، إيامكقة، ىمقؿ مـ اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم ام إفمفار -3

 .اإلكساكقة هبا هتتدي وشمنميعات ومبادئ، أطمؽام، مـ اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم ما سمقان -4

 . واإلؾمالمقة اًمعرسمقة اًمعؾقم ذم وأصمرها اًمؼرآكقة اًمدراؾمات شمـقع إسمراز -5

 . ؿاًمؽري اًمؼرآن ذم اًمؾغقي اإلقمجاز ضمقاكب شمقوقح -6

 .ومؽان زمان ًمؽؾ وصالطمقتف اإلكساكقة احلضارة قمغم اًمؽريؿ اًمؼرآن أصمر سمؾقرة -7

 : المؤتمر محاور
 .اًمؼرآن ذم اًمعؾؿل اًمعؼؾ سمـاء ذم اًمتقطمقدية اًمرؤية: إَول اعمحقر

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن قمؾقم: اًمثاين اعمحقر

 .اًمعامل ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن شمعؾقؿ كظؿ :اًمثاًمث اعمحقر

 .اعمعاس اًمعامل ذم اًمؼرآكقة ًمدراؾماتا: اًمراسمع اعمحقر

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اًمعؾؿل اإلقمجاز :اخلامس اعمحقر

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم إظمالق :اًمسادس اعمحقر

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم إطمؽام: اًمساسمع اعمحقر

 .اإلكساكقة احلضارة ذم اًمؼرآن أصمر :اًمثامـ اعمحقر

 .اًمؽريؿ واًمؼرآن اًمؽمسمقة :اًمتاؾمع اعمحقر
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 المؤتمر : اثبحأ
 لحوار اإلسالمي(: الرؤية التوحيدية في بناء العقل العلمي )ااألول  المحور

 .أ.د. اًمسقد حمؿد اًمسقد، احلقار مع همػم اعمسؾؿلم مـ مـظقر ىمرآين .1

 .ىماؾمؿ ضماظمايت، د.اًمؽالم وقمؾؿ اًمعؼقدة عمدارس اًمتقطمقدي ًمؾػؽر اًمؼرآكقة إؾمس .0

أيؿـ حمؿد د. ،ػم اعمسؾؿ: )دراؾمة شملصقؾقة(مع هم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿاحلقار اإلقمالمل  .3

 .قمبد اًمؼادر

 .د. قمثامن قمكم طمسـ، ظمصائص احلقار وأؾماًمقبف ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .4

5. The Qur’anic concept of Tasbih (glorification of God)، .د. محؽة اهلل سماسمق 

 .د. قمكم هارون حمؿد، ومقاكعف ومقائده أؾمباسمف أمهقتف اًمؼرآن ذم اًمتدسمر .6

 قرآن الكريم )لغة القرآن(: علوم الالثاني  المحور
د. ، اًمؽممجات اًمعؼمية عمعاين اًمؼرآن اًمؽريؿ: )اًمتاريخ، إهداف واإلؿمؽاًمقات( .7

 .أمحد اًمبفـز

ص( .8  ذم دراؾمات قمؾقم اًمؼرآن )رؤية شملصقؾقة(، د. رؿمقد قمؿران. كظرية )ًمساكقات اًـم

 ة، د. صديؼ آدم سمريمات. إؾمفامات ًمغة اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اًمدراؾمات اًمؾغقية اعمعاس .9

دراؾمة ظماصة سمؾغة )ت اًمشعقب اًمـاـمؼة سمغػم اًمعرسمقة أصمر اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم ًمغا .12

 .أ. أيقب ؿمقخ أمحد روماقمل،  (اذهقؾما

 لقرآن الكريم )المدارس والخالوي(: نظم تعليم االثالث  المحور
 قمالم أمحد. اؾمتخدام اًمـشء اعمسؾؿ ًمؾتؼـقات احلديثة ذم شمعؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ، د. حمؿد .11

اعمدارس اًمؼرآكقة ودورها ذم سمـاء اًمثؼاومة اإلؾمالمقة ذم ذق أومريؼقا )زكجبار  .10

 .د. قمقسك زيدي،  كؿقذضمًا(

صماين  د.، كظام شمعؾقؿ اًمؼرآن احلديث ودوره ذم إضمادة اًمؼراءة ذم ذق إومريؼقا .13

 .مقؾمك أياهمل

ضة اإلكساكقة اخلالوى ودورها ذم شمعؾقؿ اًمؼرآن سمبالد اًمسقدان وأصمر ذًمؽ  ذم اًمـف .14

 .حمؿد اًمـاير قمكم اًمـاير د.، )ظمالوى اًمغبش كؿقذضمًا(

 اًمعالىمات اًمعامة ذم ظمالوي اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اًمسقدان، أ. قمبداحلؿقد اًمبنمى. .15
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 )الدعوة(: الدراسات القرآنية في العالم المعاصر الرابع  المحور
، (دراؾمة شمطبقؼقة)اًمة اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿؽة اعمؽرمة منموع اًمـبل اًمعظقؿ إلسمالغ رؾم .16

 .حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمرسمقعة د.

 .معاذ حمؿد قمبد اهلل اًمبقاكقين د.، اعمـاهج اًمدقمقية ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .17

 .حمؿد أسمق اًمػتقح اًمبقاكقين د.، اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمدقمقة .18

 .اًمسامين اًمـرصي حمؿد د.، اًمند اًمتارخيل ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .19

ًمثالصمة إظمػمة دراؾمة شمطبقؼقة قمغم إضمزاء ا)ـفج اًمتارخيل ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ: اعم .02

 .قمبداعمـعؿ يقؾمػ قمبد احلػقظ د.، مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ(

 والقراءات( : نظم تعليم القرآن الكريم )المدارسالخامس  المحور
 وصػقة دراؾمة): آؾمقا ذق ضمـقب مـطؼة ذم وقمؾقمف اًمؽريؿ اًمؼرآن شمدريس كظؿ .01

 .أ. قمثامن حمؿد قمثامن، ( حتؾقؾقة

 .أ.د. اًمطاهر حمؿد داؤود، ياػمارس اًمؼرآكقة ذم كقجاعمد .00

 .د. سمامبا يقؾمػ، دور حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم يمقت دايػقار .03

إمام دار اذهجرة ذم اًمؼراءة واإلىمراء )كاومع سمـ أيب كعقؿ اعمدين( ؾمػمشمف واًمتعريػ  .04

 .د. حمؿد شمقم طمامد، سمؼراءشمف

، ت ذم وؾمط إومريؼقااعمؼرئ اًمشقخ اًمؼقين طمسـ قمؿر ودوره ذم كنم اًمؼراءا .05

 .اًمؼقين. إدريس أمحد قمثامن

 ، د. حمؿد يمقاري. ذم ؿمامل كقجػميا:)كظرة شمارخيقة( اًمتعؾقؿ اًمؼرآين واًمسقاؾمقات احلؽقمقة .06

 وم القرآن الكريم )معاني القرآن(: علالسادس  المحور
د. يمامل ، ىمضقة إًمػاظ همػم اًمعرسمقة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم وقء قمؾؿ اًمؾغة احلديث .07

 .د ضماه اهللحمؿ

د. قمبد ، مـ مطاقمـ احلداصمقلم طمقل دراؾمة اًمـص اًمؼرآين وـمرق اًمرد قمؾقفؿ .08

 .اًمـقر حمؿد اعماطمل

 .Dr. Adama Baubaطمريمة شمػسػم اًمؼرآن اًمؽريؿ وشمرمجة معاكقف إمم ًمغات همرب إومريؼقا،  .09

 في العالم المعاصر)حقوق اإلنسان(: الدراسات القرآنية السابع  المحور
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د. إسمراهقؿ حمؿد ، اًمؽريؿ اًمؼرآن وقء ذم اًمعؿؾقة وشمطبقؼاهتا :ةاًمدوًمق اًمعالىمات .32

 .أمحد اًمبؾقًمة

طمؼقق اعمرأة ذم اإلقمالن اًمعاعمل حلؼقق اإلكسان ذم وقء ما ضماء ذم اًمؼرآن  .31

 .أ. هتاين إسمراهقؿ حمؿد، اًمؽريؿ

 .إصقل اًمؼرآكقة وطمرية اًمتعبػم ومؽاكة اًمتنميعات اًمقوعقة مـفا، أ. سماقمزيز قمكم اًمػؽل .30

اعمبادئ اإلكساكقة حلامية طمؼقق اإلكسان أصمـاء اًمـزاقمات اعمسؾحة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  .33

 .د. سمدر اًمديـ قمبد اهلل طمسـ، واًمؼاكقن اًمدوزم اإلكساين

34. A CRITICAL STUDY OF SOME CONTEMPORARY APPROACHES TO 

HUMAN RIGHTS IN THE QUR’AN  ،.أ. ؾمؾقامن دوكؼر 

 ية في العالم المعاصر )االقتصاد(قرآن: الدراسات الالثامن  المحور
 اًمؼرآن ذم اخلارـمة اعمعرومقة وطمريمة اإلصالح ذم إمة، د. طمسان قمبد اهلل طمسان. .35

 د. اعمعز هلل صاًمح اًمبالع. أصقل اعمعامالت اعماًمقة وآىمتصادية ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، .36

د. ، سؾؿآيات اإلكػاق ذم صقرة اًمبؼرة معاجلة اًمؼضايا آىمتصادية ذم اعمجتؿع اعم .37

 .يقؾمػ مخقس أسمق روماس

، أ.  ﴾ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴿اًمؼرآين واحلؾ اًمعاعمقة آىمتصادية إزمة  .38

 حمؿد كقر قمكم قمبداهلل.

 . د. قمكم قمبد اهلل حمؿد، ظمصائص إطمؽام شمطبقؼًا قمغم اًمعبادات .39

 )العلوم الطبيعية واإلنسانية(في القرآن الكريم اإلعجاز العلمي  التاسع: المحور
 اًمؼرآن إقمجاز قمغم ضمديدة شمشفد يمقكقة اًمؽقين ًمؾؼرآن اًمؽريؿ: )طمؼائؼ اإلقمجاز .42

 .م. قمبد اًمدائؿ اًمؽحقؾ، اًمعرص( هذا ذم

پ  پ  ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿: شمعامم ىمقًمف ذم اًمعؾؿل اإلقمجاز .41

 .د. أمحد قمبد اًمعزيز أمحد،  ﴾ٿ  ٿ   ٿٺ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ٺ  ٺ

اّصة سمصـاقمة اًمقازع وآصمارها ذم اإلقمجاز اًمتنميعل ًمؾؼرآن اًمؽريؿ: )دراؾمة ظم .40

 .قمز اًمديـ ىمشـقط )اجلزائري(، اًمتنميع اإلؾمالمل(

 .أ. هاج قمثامن قمؿر، اإلقمجاز اًمؼرآين اًمعؾؿل ذم اإلطمصاء وأمهقتف وؿمؿقًمف .43
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 .أ.د. مبارك حمؿد قمكم اعمجذوب، اًمتـقع اًمبنمي .44

 : اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم )العلوم الطبيعية(العاشر المحور
مبققع  أ.د.، اطمؾ شمؽقيـ اجلـلم واًمطب احلديث ذم وقء اإلؿمارات اًمؼرآكقةمر .45

 .مصطػك قمبد اًمقهاب

 إقمجاز اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمعؾؿل ذم قمؾقم اًمرياوقات، د. مجال اًمديـ حمؿد مصطػك. .46

حمؿد  أ.د.، اًمؼؾب ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ: )ـمبقعتف وظمصائصف ومفامف اًمقضمداكقة( .47

 .طمسـ أمحد ؾمـادة

 .د. أمحد طمسـ قمؿر، جاز اًمؼرآينشماريخ قمؾؿ اإلقم .48

 سماًمزيتقن ظماصة دراؾمة) اًمؼرآن ذم ًمألؿمجار احلديث اًمعؾؿل اإلقمجاز .49

 .    قمبد اعمجقد قمبداًمرطمقؿ احلاج أ.(، واًمقؼطلم

 : التربية )مبادئ ومفاهيم(الحادي عشر  المحور
 ومؾسػة اًمؽمسمقة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ )اًمرؤية اًمشامؾة ًمإلكسان(، د. قمؿر أمحد ؾمعقد. .52

 .د. حمؿد قمؾؿ اًمديـ معروف، مضاملم اًمؽمسمقة اًمبقئقة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .51

اعمػاهقؿ اًمؽمسمقية ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ وإؾمؽماشمقجقة شمعؾؿفا ذم مادة إطمقاء سماًمتعؾقؿ  .50

 .د. قمبد اًمرطمقؿ أمحد ؾمامل، اًمعام ذم اًمسقدان

 .د. حمل اًمديـ قمبد اًمرطمقؿ طمسـ، مبادئ شمرسمقة إـمػال ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .53

  .أ. أمقؿة قمؾقب حمؿد، ذم اخلطاب اًمؼرآين ًمؾرؾمؾ ×صقصقة اًمـبل ظم .54

 : التربية )أساليب وقيم(الثاني عشر  المحور
، أؾماًمقب اًمؽمسمقة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ دراؾمة ظماصة سملؾمؾقب اًمؽمهمقب واًمؽمهقب .55

 .د.أمحد اًمريح يقؾمػ أمحد

 يس قمكم اًمطقب.اًمؼقؿ اًمؽمسمقية ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ )شمرسمقة اًمؼؾقب كؿقذضمًا(، د. إدر .56

 .د. طمسـ قمكم اًمسايؼل، أظمالق اًمصحاسمة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .57

 .أ. هتاين وداقمة قمثامن، اًمؼقؿ آضمتامقمقة اًمؽمسمقية ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .58

 إظمالق ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ مرشمؽز ًمبـاء احلضارة اإلكساكقة، د. طمسـات قمقض ؾمايت.  .59

 



                                                      (ه4133خرة جمادى اآل) الثالث عشر        العدد   لشاطبي للدراسات القرآنية     مجلة معهد اإلمام ا

 144 

 (2:  مقدس) السنوي الدولي القرآني املؤتمر
 م13/1/1141-11هـ = 31/3/4133: والخميس اءاألربع

 كوااللمبور الماليزية العاصمة في ماليا جامعة في الكريم القرآن بحوث مركز
 أهداف المؤتمر:

 .ودراؾماهتا اًمؼرآكقة اًمبحقث ذم ضمديد يمؾ إمم اًمتقصؾ -1

 .اعمتؿقز اًمعؾؿل اًمؾؼاء هذا ظمالل مـ سمحثقة قمالىمات إىمامة -0

 . ووصمقؼاً  مباذاً  ارشمباـماً  اعمتلم اهلل سمحبؾ افرسمطو واكتامئفا، إمة هقية زيعزشم -3

 : المؤتمر محاور
 اًمعـاية ذم واعمحؾقة واًمدوًمقة اًمعاعمقة ًمؾجفقد شمؼقيؿقة قثـسمح: إول اعمحقر

 . اًمؽريؿ سماًمؼرآن

 اًمؼرآن ذم واعمحدصملم اًمؼدامك اًمعؾامء عمصـػات مـفجقة سمحقث: اًمثاين اعمحقر

 . وقمؾقمف اًمؽريؿ

 .وإقمجازه اًمؼرآن ًمبقان اعمتجددة ًمألوضمف وصػقة سمحقث: ثاًمثاًم اعمحقر

 ذم احلاؾمقب وقمؾقم احلديثة اًمتؽـقًمقضمقا ٕصمر حتؾقؾقة سمحقث: عـاًمراسم اعمحقر

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن

 .معاكقف وشمرمجة اًمؽريؿ اًمؼرآن شمػسػم ذم طمديثة سمحقث: اخلامس اعمحقر

 .اومؽاكـ ًمزماكـا اًمؼرآن ًمصالطمقة دقمقية سمحقث: اًمسادس اعمحقر

 : أبحاث المؤتمر
 األول المحور

 . اًمنميػ سماعمصحػ اًمعـاية ذم ماًمقزيا ضمفقد ،يمسار ىماؾمؿ أمحد. د -1

 شمطقير ذم ودوره اًمؼرآكقة ًمؾدراؾمات شمػسػم مريمز ،اًمؼرر قماسمد سمـ طماشمؿ. د  -0

 . اًمؼرآكقة اًمدراؾمات

 ذم ضمامعات أرسمع: سماًمؼرآن اًمعـاية ذم اجلامعقة اًمدراؾمات ،أسمقيساين طمسلم. د -3

 . كؿقذضماً  ن:إيرا
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 اًمسعقدية اًمعرسمقة اعمؿؾؽة ذم اًمتعؾقؿقة اعممؾمسات ،اًمؼرر محاد اهلل قمبد. د -4

 . اًمؼراءات ظمدمة ذم ودروها

 اًمؽريؿ اًمؼرآن كنم ذم اًمؼرآكقة اعمساسمؼات ضمفقد ،اًمـايؿ إدريس همقين قمكم -5

 . كقجػميا ذم سماًمتجقيد

 .ؾقؾقةحت دراؾمة: أقمجؿل اًمؼرآن ذم هؾ: يمتاب ،اًمطقاري حمؿد اكتصار -6

 . اًمـبقية واًمسـة اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اعمحارم زكا ،اًمغقل أمحد قمؿر سماهرة -7

 ذم ُاعمقؾمقؼل واجلرسِ  احلروف َأصقات قمـد سمقاكِقة وىمػات ،اًمؽمك قمادل ريؿ -8

 . قمؿ ضمزء

 واًمسـة اًمؼرآن ذم أصقًمف سملم اًمتلمكم سماًمتػؽػم اًمعالج ،اجلبقري ضمقاد ذوق -9

 . اعمعاسة اًمعؾؿقة واًمرؤية

 . اخلؾع مسلًمة ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن إقمجاز ،مايض ؾمعد ومرج صباح  -12

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن شمػسػم طمقل ىمرآكقة إواءات ،زيدان حمؿد أذف. د  -11

 ًمطؾبة اإلحتاف شمػسػمه ذم اعمؼبكم اإلمام مـفج ،اًمـفاري أمحد أملم. د  -10

 .(ادًمةعمجا ضمزء): اًمؽشاف

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن حتػقظ ذم وـمريؼتفا ًمقبقا ذم اًمؽتاشمقب ،صادق اعمؼموك صادق. د  -13

 واىمع قمالج إمم اًمقؾمطقة مـ اًمؼرآكقة احلضارة ظمصائص ،ًمعجال ـمارق. د  -14

 . واًمتخطقط اإلكسان

 اعمعامالت ذم وأصمرها واًمعؼقد سماًمققمقد اًمقوماء ،اعمخالذم حمؿد اهلل قمبد .د  -15

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن وقء ذم اعماًمقة

 . اً وشمارخي كشلةً  اًمؼرآن قمؾقم مـاهج ،اجلديماوي حمؿد آدم  -16

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم واحلضارية إظمالىمقة اًمؼقؿ ،اًمنميػ رومعان ؾمؾامن  -17

 آل ذم دراؾمة: اًمـيص سماًمتامؾمؽ وقمالىمتفا اعمـاؾمبة أمهقة ،أشمقشمؾقطق اًمسالم قمبد  -18

 . واًمـساء قمؿران

 ىمصة: اًمؼصص شمػسػم ذم اًمؼرآن مؼاصد مراقماة ،متزهملم داود سمـ حمؿد  -19
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 . كؿقذضماً َ اًمسالم قمؾقف يقؾمػ

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن ظمدمة ذم آدم حمؿقد ضمعػر اًمشقخ ضمفقد ،يؾقا قمقسك رمـصق  -02

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن طمػظ ذم اًمعصبقة اًمؼمجمة قمؾؿ أصمر ،اًمعباد أمحد اًمديـ شماج  -01

 إزمات مقاضمفة ذم ودورها اإلدارية اإلؾمؽماشمقجقات ،ؾمؾامن قمؾقان ضمالل  -00

 . اًمؼرآن ذم آىمتصادية

 .ىمرآكقة دراؾمة: أؾمسفا وأسمرز مػفقمفا ىمائقةاًمق اًمؽمسمقة ،زيقد طماومظ طمسـل طمازم  -03

 ،ؾمقؾمققًمقضمقة دراؾمة: اًمسؾبل وأصمرهؿ اعمـاومؼقن ،حمؿد سمـ حلبايب احلسـ  -04

 . كؿقذضماً  اعمـاومؼقن ؾمقرة

 .اًمنمقمقة إطمؽام اؾمتـباط ذم اعمقوققمقة اًمقطمدة أصمر،ضماؾمؿ ظمضػم قمالء  -05

 (العلماء جهود) الثاني المحور
 . اًمتػسػم أصقل سمقان ذم امءاًمعؾ ضمفقد ،احلؿقيض إسمراهقؿ. د  -06

 .اذهجري اخلامس اًمؼرن ذم اًمؼراءات قمؾؿ ذم اًمعؾامء ضمفقد ،احلرييص أمحد.د  -07

 . اًمؼراءات كظؿ ذم اًمعؾامء ضمفقد ،اًمزهراين ؾمامل. د  -08

 .كؿقذضماً  اًمؼرآن أمثال:اًمؼرآن قمؾقم ذم اًمعؾامء ضمفقد ،قمثامن اًمؽريؿ قمبد.د  -09

طمؽام آيات شمػاؾمػم ذم اًمعراىمقة عماًمؽقةا اعمدرؾمة قمؾامء ضمفقد ،اًمدوهي كاس. د  -32  .ٕا

 ذم: (أكؿقذضماً  اًمؽاومرون ؾمقرة) اًمؼرآن ذم اًمتصعقد ،قماميرة أمحد طمؾقؿة. د.أ  -31

 . اًمـص ًمساكقات وقء

 . اًمصدومقة مرض قمالج رم اًمؽريؿ اًمؼرآن إقمجاز ،اجلامل أمحد أهماريد. د  -30

 . أكؿقذضماً  اًمسالم فاقمؾق مريؿ ىمصة: اًمؼرآن ذم كسائقة ىمدوات ،اًمراؿمد كاس ومؾقة. د  -33

ـال. د  -34  . احلديثة اًمؾساكقة اًمدراؾمات وقء ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن رؾمؿ ،هشام حمؿد م

 . اًمؼرآكقة اًمبالهمة وقء ذم اًمطبقة اًمثقاسمت ،اًمصعقدي صؼمي ؾةهن. د  -35

 . اإلصالح ذم ذًمؽ وأصمر سماًمتدسمر اًمؼرآن اظمتصاص ،اذهـداوي طمسـ. د  -36

 . اًمؽاذم يمتاسمف ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن مع اًمتعامؾ ذم ـلاًمؽؾق مـفج ،احلسبان حمؿد قمبداهلل. د  -37

 . وماهقتفا مػفقمفا اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اًمنمقمقة اًمؼقامة ،مصطػك اًمقدود قمبد. د  -38
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 قمـد اًمؽريؿ اًمؼرآن مـ واًمتـاص آىمتباس ،جتهب مصطػك مـجد. د.أ  -39

 . اإلؾمالمل إدب راسمطة ؿمعراء

 اًمعؾامء وضمفقد: يؿاًمؽر اًمؼرآن متشاسمف قمؾؿ ،يقؾمػ حمؿد مـصقر. د  -42

 . ظمدمتف ذم اًمؼدامك

ًمقة احلؼقل ،احلسـ سمريت  -41 طمقاء قمامل ذم اًمؼرآكقة ًمؾؿػردات اًمد  . واجلامدات ٓا

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم سماًمرضب وقمالضمف اًمزوضمة كشقز ،حمؿدي قمثامن  -40

 ذم أـمػقش يقؾمػ سمـ حمؿد اًمشقخ قمـد اًمؼرآن قمؾقم ،اعمؼدمل حيل قمقسك  -43

 . اًمتػسػم شمقسػم يمتاسمف

مهقة واًمـشلة، اًمتعريػ،: اًمؽريؿ اًمؼرآن إقمراب قمؾؿ ،قمصقدة أمحد صؼر ومادي  -44  .وٕا

 . ظماًمد وطمّل  اًمؽريؿ اًمؼرآن ،ـمبقب ـماهر خمتار حمؿقد  -45

 دراؾمة: اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اًمػالح ومقاكع أؾمباب ،طمسلم صماين أسمقسمؽر  -46

 . مـفجقة مقوققمقة

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم آضمتامقمل اًمسؾؿ ذم وأصمره إمـ ،ـمفار أمحد أمحدديـ  -47

 ذم اًمتْلويؾ ٕسَمقاِب  (آدم قمكم حمؿد) اًمشقخ شمـاول ،شماًمقف ؾمقديـج رمزي  -48

 . (اًمعْؼبك َذظمػُمة) ذطمف

 ذم وضمفقده اًمػقٓين ومقدي سمـ اهلل قمبد اًمشقخ ،إؾمامقمقؾ قمثامن قمبداًمؼادر  -49

 .وقمؾقمف اًمؼرآن ظمدمة

قمتزال أصمر ،اًمباىمل قمبد كعامن قمػقػ  -52  .كؿقذضماً  اًمثالئل: اًمزيدية اًمتػاؾمػم ذم ٓا

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ًمسقر اعمقوققمل اًمتػسػم ،اًمبدوي قمباس أمحد. د.أ  -51

 . اًمؽريؿ ًمؾؼرآن اًمصقيت اًمتػسػم مظاهر مـ ،ؾمقب ظمػماًمديـ. د.أ  -50

 . اًمؼرآين اًمؾػظ إحياء ،اًمدرهيؿ ؾمعد. د  -53

 اًمعؼؾقة إمراض قمالج قمؾی اًمؽريؿ اًمؼرآن شملصمػم ،احلسقـل حمؿد ؾمقد. د  -54

 . اًمراهـ اًمعرص ذم واًمـػسقة

 . وشمطبقؼ مـفج: اًمؼرآين اعمصطؾح ،وؿػمية مجعة قمثامن. د  -55
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 اًمتحؾقؾ سمقاؾمطة اًمتػاؾمػم ذم واًمدٓٓت اعمعاين ؾمؼم ،اعمختار ومقصؾ آٓء  -56

 . ًمؾـصقص اًمعـؼقدي

 ًمؾؼران اعمقوققمل واًمتػسػم اعمـاؾمبة قمؾؿ سملم ،اًمعبقدي ظماًمد زهراء. د  -57

 . مـفجقة دراؾمة: اًمؽريؿ

 . اًمتجاذمّ  ٔية سمالهمقة دراؾمة ،اًمشاهد حمؿد سمـت مـك  -58

ٓكصاري كرضمس. د  -59 ققية ،ا  . كؿقذضماً  (احلاىمة  ؾمقرة دراؾمة): اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اًمـب

ـِ  :إَكدًمسِ  ذم ُاعمسؾؿلم هَمػمِ  قمغم اًمَؽِريؿِ  اًُمؼرآن َأصَمر ،اًمنمسمايت كاس كاومزة  -62  اسم

 . كؿقذضما ؾمفؾٍ 

ـا. د  -61 ت يقؾمؾق  .(اجلرضماين اًمؼاهر قمبد)ًـم اًمشاومقة اًمرؾماًمة ذم اًمؼرآين اإلقمجاز ،حمؿد سـم

 ًمؾؼرآن اًمؾغقية اًمتػسػمات ذم اعمعاسة اًمؼراءات مـ ضماكب ،اهلل قمبد أياد. د  -60

 . اًمؽريؿ

 . اًمراومعل إديب ومؽر ذم اًمؼرآين اإلقمجاز ،إـمرش روقان. د  -63

 اًمتبلم ذم ودوره اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم فـاًمتشبق ؾقبـأؾم ،اًمبـهم رزاقـاًم قمبد. د  -64

 . واًمتقوقح

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم آىمتصادي إمـ ،اذهقل أسمق اًمديـ حمل. د  -65

 . اعماليق أرظمبقؾ ذم اًمنميػ اعمصحػ خمطقـمات ،ظمؾػ قمبداًمرمحـ كجؿ. د  -66

ـا مجال ،داود إؾمامقمقؾ قمامر  -67  .اًمؽريؿ اًمؼرآن شمػسػم ذم اعمعاسة اًمتجديد ودقمقى اًمب

 واًمرضورة اعماًمقة عؼقسماتاًم لـوم رآينـاًمؼ ؼـاًمسب ،صقمعف اهلل قمبد قمبده  -68

 .ذها اعمعاسة

 آئتامن خماـمر إدارة ذم وأصمرها اًمؼرآكقة اًمتعاًمقؿ دور ،همرهمدو إسمرهقؿ قمثامن  -69

 . اإلؾمالمل اعمرصذم

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم مـف اًمقىماية وقمقامؾ اإلداري اًمػساد ،صاًمح كذير  -72

 . ممقزاشمف وأسمرز مػفقمف: اًمؽريؿ ًمؾؼرآن اعمؼاصدي اًمتػسػم ،اعمخالذم قمبده كشقان  -71

 دراؾمة: اًمؼرآكقة اًمصقاهمة ذم اًمبالهمقة اعمعجزة ،اًمؼقز اعمحسـ قمبد.د   -70

 . سمقاكقة – أؾمؾقسمقة
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 . اًمـػقس ذم وأصمره اًمؼرآن ؾماضمد ،ضمبقكم قمكم قمكم  -73

 . اإلومؽ إلؿماقمة اًمؽريؿ اًمؼرآن مقاضمف ،معاوما حيقك سمـ قمقسك. د  -74

 . حتؾقؾقة راؾمةد: واًمسـة اًمؼرآن ذم اًمـظاومة رقماية ،همقضمل يمبػم. د  -75

 .حتؾقؾقة كحقية دراؾمة: اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اعمزطمؾؼة اًمالم ،اعمؼصقد قمبد حمؿد. د  -76

 الرابع المحور 
 .سماجلقدة وقمالىمتف اًمؽريؿ اًمؼرآن شمعؾقؿ ،ؾمؾقامين أمحد. د  -77

 ذم احلاؾمقب وقمؾقم اًمتؽـقًمقضمقا ٕصمر حتؾقؾقة مراضمعة ،اًمدًمقؿل ضمبار. د  -78

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن شمدريس

 . اجلديدة واًمعؾقم اًمؼرآن ،جمقدي ـطمس. د  -79

: شمعامم اهلل يمتاب قمغم احلػاظ ذم احلديثة اًمتؼـقة أصمر ،ؾمؾقامن طمسـ محزة. د  -82

 . (حتؾقؾقة ىمراءة)

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن وطمقؾمبة احلاؾمقيب اًمؾغة قمؾؿ ،اهلل ؾمعد ؾمامل حمؿد. د  -81

 . اخلؾقؼة وأهار اًمؼرآن ،ؿمعباين هادي .د  -80

 . اًمؼرآين اعمصطؾح ذم بحثاًم مـفجقة ،زيان مجقؾة. د  -83

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اًمؼقامة يقم اًمسامء طمال وصػ ،اعمػؾح ًمقًمقة. د  -84

ٓكؽؾقزية اًمؾغة إمم اًمؽريؿ اًمؼرآن شمرمجة ذم ًمغقية كظرات ،اجلبقري وماوؾ مل. د  -85  . ا

 ومفؿ وبط ذم وأصمرها اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اعمـاؾمبات ،طمسـ سمـ كقرة. د  -86

 . وشمـزيؾفا اًمـصقص

 . اًمؼرآين اًمتػسػم ذم اًمـبقي اعمـفج ،اًمشفري كقرة. د  -87

 (.العلماء مناهج: )الثاني للمحور تابع
 شمػسػم ذم اًمؽـقز رمقز):شمػسػمه ذم اًمرؾمعـل مـفج ،اخلضػم صاًمح أمحد. د  -88

 .(اًمعزيز اًمؽتاب

 .واًمسـة اًمؼرآن سملم اًمتعارض دومع ذم طمجر اسـم احلاومظ مـفج ،اًمؼصػم أمحد. د  -89

 . اًمؼرآن قمؾقم مصـػات دراؾمة ذم اعمستنمىملم مـاهج ،قمزوزي طمسـ. د  -92
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 ذم اًمعثقؿلم صاًمح سمـ حمؿد اًمشقخ اًمعالمة مـفج ،احلريب طمسلم. د  -91

 . اًمتػسػمية شمرضمقحاشمف

 ظمالل مـ اًمتضاد أًمػاظ شمقضمقف ذم اًمػراء مـفج ،ؾمالَّمل اًمؼادر قمبد. د.أ  -90

 .( اًمؼرآن معاين: )يمتاسمف

 . وردها اًمؼراءة ىمبقل ذم اًمؼراء مـفج ،اًمثبقتل ضماسمر قمكم. د  -93

 . شمػسػمه ذم اًمسالم قمبد اسمـ اًمعز مـفج ،اًمزسمداين أكقر قمؿر. د  -94

 واعمعاسيـ ًمؾؿتلظمريـ اعمبذوًمة اجلفقد شمؼقيؿ ،ذيب وماوؾ مثـك.د  -95

 . اًمؼرآن ذم اًمعؾؿل ًمإلقمجاز

 (القرآني البيان: )الثالث للمحور تابع
 قمـد اًمقضمقب قمغم ودًٓمتفا اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم( طمؼاً ) ،مزسمان طمسلم طمسام. د  -96

 . إصقًمقلم

 . اًمؼرآن وقء ذم اإلطمسان مػفقم ،ؿمباًمة حمؿد طمسـ. د. أ  -97

ؾمتعامل اًمـحقي اًمدرس سملم آؿمتغال ،ضماؾمؿ احلاج ضماؾمؿ .د  -98  .اًمؼرآين وٓا

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم واخلشقة اخلقف ،ىمادري اهلل ومضؾ ؾمقد. د  -99

 . اًمؼرآين اعمجاز ،اًمؼػة طمسـ ىماؾمؿ. د -122

 ؾمقرة مؽقة اًمؼرآين ًمؾبقان إؾمؾقسمقة اًمدراؾمات مـ ،يؿظمز أسمق حمؿد. د.أ -121

 . كؿقذضما وظمصائصفا وماـمر

 اًمؽريؿ اًمؼرآن مـظقر مـ واًمؽقن اهلل سملم اًمعالىمة ،آهـگران رؾمقل حمؿد. د -120

 . اًمبقئقة إظمالىمقات ذم

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم واعمـاخ اًمطؼس مصطؾحات ،مـدور ؾمالمف مسعد.د -123

 (آنيةالقر  الترجمات: )الخامس المحور
 . اًمبشتقية اًمؾغة ذم اًمتػسػمي إدب ،سمادؿماه حمؿد طماومظ -124

: سمايمستان قمؾامء مـ جلامقمة اًمؼرآن أطمؽام شمػسػم ،مهداين أذف طمامد.د -125

 . وحتؾقؾ دراؾمة
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 ؿمبف ذم اًمسـة أهؾ قمـد اًمتػسػم ذم اًمػؼفل آدماه ،مهداين اهلل يمػايت. د -126

 . اذهـدية اًمؼارة

 دراؾمة: وومفؿف وشمعؾؿف اًمؽريؿ ًمؼرآنا شمعؾقؿ ،مقاه اهلل إطمسان حمؿد. د -127

 . سمـغالديش واىمع ذم شمؼقيؿقة

 اًمؼرآن شمػسػم ظمدمة ذم اذهـقد اًمعؾامء ضمفقد ،اًمـدوي اهلل صمـاء حمؿد. د -128

 . معاكقف وشمرمجة اًمؽريؿ

 إقمغم أيب ًمإلمام اًمؽريؿ اًمؼرآن معاين شمرمجة ،همقري قمكم حمؿد. د -129

 . وصػقة دراؾمة: اعمقدودي

:  ريؿـاًمؽ اًمؼرآن عمعاين ومائؼة شمرمجة قـكح ،دجـعما أسمق ــاًمرمح دـقمب -112

 . كؿقذضماَ  اإلكجؾقزية

 . اًمصقـقة سماًمؾغة اًمؼرآن معاين سمقان ذم اًمصلم قمؾامء ضمفقد ،مقـغ ضمان ما -111

ت سمتساما -110 ـاية ،اجلاسمري سمدر سـم  . اًمؽريؿ سماًمؼرآن اعمؽرمة مؽة ذم اًمؼرى أم ضمامعة قم

 . اًمبقان جمؿع شمػسػم ومی اًمطؼمد مـفجقة ،رظمشـده أيمرم ؾمقده. د -113

 . واًمسـة اًمؼرآن مـظقر مـ اعمرأة شمعؾقؿ أمهقة ،كژاد ىماؾمؿ زهرا -114

 ضمفد أول "اًمؼرآن ًمـقر اعمبرص" اعمرأة ضمفقد مـ ،اًمغػقر قمبد قمػاف. د -115

 . ًمؾؿرأة اًمتػسػم ذم متؽامؾ

 دمديد ذم( اًمشاـمئ طمػقد) اًمسالم قمبد حمؿد ضمفقد ،إؾمامقمقؾ ومتحقة. د.أ -116

 . اًمػؼفل اًمتػسػم

 . وشمرشمقبف اًمتـزيؾ ممًمػف ذم طمبقب اسمـ مـفج ،اًمقرصمان كقرة. د -117

 اإلؾمالمقة ًمؾدراؾمات ومفد اعمؾؽ يمرد ضمفقد ،دًمقجان سمـت هدى. د -118

 . اًمؼرآن ظمدمة ذم ًمـدن سمجامعة

 (العلماء مناهج) الثاني للمحور تابع
 . وإؿماقمرة اعمعتزًمة سملم اًمؼرآين اًمـظؿ ،اًمعايمش أمحد. د -119
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 اًمبقاين اًمتػسػم ذم سامرائلاًم وماوؾ اًمديمتقر ضمفقد ،زسمادي شمقومقؼ. د -102

 . اًمؽريؿ ًمؾؼرآين

 . ىمراءها وأؿمفر اًمعراق ذم اًمؼرآكقة اعمدرؾمة ،اًمدًمقؿل طمسلم. د -101

 إىمران معؽمك: يمتاسمف ذم وآراؤه اًمسققـمل اإلمام ،قمقيض ؾمامل حمؿد اًمسقد -100

 . اًمؼرآن إقمجاز ذم

 ذم اًمؼرآكقة ًمميات اًمػارد قمكم أيب شمقضمقفات مـ ،اًمؼرين اهلل قمبد. د -103

 . اًمشػمازيات عمسائؾا

 اًمشجري اسمـ رآها يمام اًمؼرآن إقمراسمف ذم مؽل زٓت ،اينــاًمؾحق اهلل قمبد. د -104

 . آماًمقف ذم

ظمتقار وضمقه ،كقا ؾمتقده روا حمؿد. د  -105  .اًمؼقؿ اسـم قمـد اًمتػسػم ذم واًمؽمضمقح ٓا

 . اًمتػسػم ذم ومـفجف اًمسؿعاين اعمظػر أسمق ،اًمؼاؾمؿ أسمق حمؿد هماًمب -106

 (القرآني البيان: )الثالث للمحور تابع
 أهؾ مع إسمراهقؿ اهلل كبل ىمصة: اًمؼرآين اًمـص شمراسمط ،اًمرمادي اعمعاـمل أسمق. د -107

 . كؿقذضماً  سماسمؾ

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم اًمسالم ًمؾػظ واًمتـؽػم اًمتعريػ أهار ،اًمشثري صاًمح .د -108

 واؾمؿفا اًمؼرآكقة اًمسقرة سملم اًمؼقية اًمعالىمة ،كقيػع سمـ اًمرمحـ قمبد. د -109

 . أكؿقذضما بقتاًمعـؽ ؾمقرة: اًمشفػم

 ذم اًمقاردة إقمجؿقة وإًمػاظ اًمؽريؿ رآنـاًمؼ ،ديـاًمسع اهلل قمبد. د  -132

 . اًمعريب اًمؾسان

 شمػسػم: اًمؼرآكقة واًمؼراءة اًمؾفجة سملم اًمعالىمة ،اًمغرايبة اًمديـ قمالء. د -131

 . أكؿقذضماً  ًمؾطؼمي

 ذم إمر وٓم إمر ًمػعؾ اًمنمقمقة اًمدًٓمة شمػسػم ،اجلقاد قمبد ماهر. د  -130

 .ًمؽريؿا اًمؼرآن

 .اًمؼرآكقة اجلؿؾة سمالهمة ذم اًمرصومقة اًمصقغ دور ،اًمغـل قمبد حمؿد كعقؿ. د -133

 .ومؽان زمان يمؾ   عمؼتضقات اًمؼرآن صالطمقة ،طمقدريان روا أمحد. د -134
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 .تؿععمجوا اًمػرد صالح ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن صمر أ ،احلسلم اًمؾطقػ قمبد .د -135

 .ًمؾجؿقع اًمؼرآن ،ضماؾمؿ همازي ومقصؾ -136

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ظمالل مـ اعمدقمق طمال مراقماة ،اعمطػمي حمسـ. د -137

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن قماعمقة مؼقمات ،اًمؼقد مػرح. د.أ -138

 .ًمإلؾمالم اعمفتديـ يمتاسمات ذم اًمؼرآين اجلدل ،اًمعؿري وًمقد. د -139

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن قمـف حتدث يمام ىمبؾـا مـ ذع ،اًمسعدي يعؼقب. د -142

 (القرآني اإلعجاز في بحوث) الثالث للمحور تابع
 :اًمؼرآكقة اًمؼراءات لـوم ديـاًمعؼ ازــاإلقمج اهرـمظ ،ساًمسدي أمحد. د -141

 .شمطبقؼقة دراؾمة

 . واًمبحر اًمؼم كسبتل ذم اًمعددي اإلقمجاز طمؼقؼة ،اًمغاًمبل ظمالف .أ -140

 .اًمعرب أدسماء قمـد اًمؽريؿ اًمؼران إقمجاز ادماهات،ؾمقدي طمسلم ؾمقد.د -143

 .ومقازكة قمرض :واًمباىمالين اًمرماين سملم اًمؼرآين اإلقمجاز ،اًمعؾققي صاًمح. د -144

 قمبد: اًمؼرآن إقمجاز سمقان لـوم ةــالهمـاًمب اءــقمؾؿ قدـضمف ،ريـاًمعؿ رـاومـفم. د -145

 . اأكؿقذضًم  اجلرضماين اًمؼاهر

 . اًمؽريؿ اًمؼرآن ىمصص ذم اجلامزم اإلقمجاز ،احلؿقد قمكم. د. أ -146

 ؾمقرة:  ؿـاًمؽري رآنـاًمؼ لـوم قاتـإص ازــإقمج ،زاده متؼل قمقسی. د -147

 .واًمـازقمات اًمؼقامة

 سماعمـفج وقمالىمتف ووقاسمطف أمهقتف اًمعؾؿل اإلقمجاز ،اًمراوي ومقزي ىمتقبة. د -148

 . اعمعاس اًمتجريبل

 : التوصيات
احلؿد هلل، واًمصالة واًمسالم قمغم ؾمقدكا حمؿد رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وصحبف ومـ 

 وآه، أما سمعد:

( اًمذي أىمامف 0ومؼد اضمتؿع اًمباطمثقن واعمشاريمقن ذم اعمممتر اًمؼرآين اًمدوزم )مؼدس:

 03-00عة ماليا ذم اًمعاصؿة اعماًمقزية يمقآعمبقر مـ مريمز سمحقث اًمؼرآن ذم ضمام
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سمحثا  52سمحثا سماًمؾغة اًمعرسمقة و167م، وسمؾغ قمدد اًمبحقث اعمشاريمة 0210ومؼماير

 سماعماًمقزية واإلكجؾقزية، وأوىص اعمشاريمقن سمام يليت :

( ذم اًمعام اًمؼادم إن ؿماء اهلل سمعد 3إىمامة اعمممتر اًمدوزم اًمسـقي )مؼدس: .1

ة مـ اًمباطمثلم واًمدارؾملم ذم اًمدول اًمعرسمقة واإلؾمالمقة وشمػاقمؾفؿ آؾمتجاسمة اًمؽريؿ

 .مع اعمممتر

مباريمة اجلفقد اًمعاعمقة اعمبذوًمة ذم ظمدمة اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمعـاية سمف، واًمتقصقة  .0

ـاية سمف.سمتؽؾقػ جلـة مـ خمتؾػ اًمبؾدان اإلؾمالمقة عمتاسمعة ؾمػم   شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمع

ر ذم كرصة يمتاب اهلل شمعامم وشمؼديؿ يمؾ اإلمؽاكات واًمتآزاحلث قمغم اًمتؽاشمػ  .3

 اعمتاطمة ًمـنم شمعاًمقؿف وأطمؽامف ٓ ؾمقام ذم اًمبؾدان اًمتل حتتاج ًمذًمؽ.

اًمتػاين ذم إسمراز اجلفقد اعمبذوًمة مـ قمؾامئـا اًمؽرام مـ زمـ اًمسؾػ اًمصاًمح إمم  .4

سمحاث اعمتعؾؼةوىمتـا احلارض،   سمذًمؽ. ذم ظمدمة اًمؼرآن اًمؽريؿ، وشمؼديؿ اًمدراؾمات وا

اًمعؿؾ قمغم اؾمتغالل اإلمؽاكات وإضمفزة احلديثة ًمتؼديؿ يمتاب اهلل شمعامم سملم  .5

 يدي اًمؼراء، وشمقفمقػ شمؾؽ اإلمؽاكات وإضمفزة ذم كنم اًمتعاًمقؿ اإلؾمالمقة.

دقمؿ اعمشاريع اعمبتؽرة اًمتل ختدم يمتاب اهلل، وشمشجقع اعمنموع اًمذي أـمؾؼف مريمز  .6

هيدف إمم شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ًمذوي سمحقث اًمؼرآن ذم ضمامعة ماليا، واًمذي 

آطمتقاضمات اخلاصة ذم ماًمقزيا ًمتقسػم يمتاب اهلل شمعامم سملم يدي هذه اًمنمحية 

 آضمتامقمقة اعمفؿة.

احلث قمغم اًمتعاون سملم يماومة اعممؾمسات اًمتل شمعـك سماًمؼرآن اًمؽريؿ: ىمراءة  .7

وشمقومػم يماومة ودراؾمة وشمعؾقام، وشمشجقع اًمباطمثلم اعمثاًمقلم ذم جمال اًمؼرآن اًمؽريؿ 

 اإلمؽاكات اعمتاطمة ذهؿ.

احلرص قمغم شمؼريب معاين اًمؼرآن ًمؾؿسؾؿلم همػم اًمـاـمؼلم سماًمؾغة اًمعرسمقة ،  .8

 وشمـؿقة ىمدراهتؿ ًمػفؿ قمبادهتؿ سماًمؾغة اًمعرسمقة وظماصة اًمصالة واًمدقماء.



 التـقــاريـر    

 144 

شمشجقع اعمممترات واعمـتديات واعمساسمؼات اًمتل شمؼام ذم اًمدول اإلؾمالمقة  .9

إمم اًمتـاومس قمغم طمػظ يمتاب اهلل وضمقدة ىمراءشمف ذم فمؾ ما اعمختؾػة، واًمتل هتدف 

 يتعرض ًمف يمتاسمـا اخلاًمد مـ هجؿة ذؾمة مـ ىمبؾ أقمدائف.

يشؽر اًمباطمثقن واعمشاريمقن ذم اعمممتر، اجلامعة اًمتل أىمامتف، وحتثفا قمغم  .12

 مقاصؾة اجلفقد واعمساقمل ذم ظمدمة يمتاب اهلل شمعامم.

ه اجلزيؾ ًمإلظمقة اعمشاريملم مـ أصحاب وذم اخلتام يؼدم مريمز سمحقث اًمؼرآن ؿمؽر

اًمبحقث واعمـاىمشلم واعمعؾؼلم قمغم اًمبحقث قمغم شمػاقمؾفؿ ذم اعمشاريمة، وكعتذر قمـ 

إظمطاء واذهػقات همػم اعمؼصقدة، وكحرص قمغم شمداريمفا ذم اعمممترات اًمؼادمة، ؾمائؾلم 

  اهلل شمعامم أن يسدد ظمطاكا ويقومؼـا عما حيبف شمعامم ويرواه.


