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 (3 مقدس) السنوي الدولي القرآني املؤمتر
 م41/5/2145-45الموافق ، هـ 4-2/3/4151
 كوااللمبور الماليزية العاصمة في ماليا، بجامعة القرآن بحوث المنظم: مركز

 قرآين مؤمتر بإقامة تأسيسه منذ ماليزيا يف ماليا بجامعة القرآن بحوث مركز عني

: يف والثاين م،1122: يف األول املؤمتر عقد وقد ،(مقدس)بـ يعرف سنوي، دويل

 .الثالث املؤمتر ذا هو وه ، م1121

 والدراسات القرآنية البحوث إليه وصلت ما آخر لعرض املؤمتر هذا يسعىو

 من والباحثات، الباحثني من عدد مشاركة خالل من القرآن، بعلوم املتخصصة

 ونضوجها، األفكار تالقح العلم، وطلبة العلامء بني واملعريف العلمي التواصل أجل

 سابقة، دراسات عّدها بمكان األمهية من غنية علمية مادة البحوث هذه تكون فيام

 .املستقبلية البحوث يف عليها واإلضافة تطويرها أيضا   األمهية ومن

 وعرشين إحدى من وباحثة باحث مائتي نحو املؤمتر يف املشاركني عدد وكان

 البحرين، باكستان، إيران، سيا،يإندون إلمارات،ا األردن، ماليزيا،: يه ،دولة

 كزاخستان، قطر، فلسطني، عامن، العراق، السودان، السعودية، اجلزائر، بروناي،

 ثالث يف البحوث وجاءت اليمن، نيجرييا، املتحدة، اململكة املغرب، مرص، ليبيا،

 .واإلنجليزية واملاليزية العربية: لغات

 أهداف المؤتمر: 
 هذا عقد يف االستمرارية قررا اللذين السابقني املؤمترين وصياتت تنفيذ -4

 .بامليزيا ماليا جامعة يف القرآن بحوث بمركز السنوي املؤمتر
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 الكريم القرآن بحوث جمال يف العلمية البحثية اجلهود آخر عىل االطالع -2

 عىل والعمل أفكارها، واستيعاب معها، التواصل أجل من ودراساته، وعلومه

 .عليها واإلضافة ونرشها، هبا، تعريفال

 الرصني، العلمي والتحكيم اجلودة بمعايري القرآنية البحوث صياغة -5

 يف العلمية املواصفات ذات ةــميـالعال وثـحـالب وىـمست ىـإل اـهـب اءــواالرتق

 .األكاديمية الكتابة

 رآينالق املؤمتر هذا خالل من ببعض، بعضهم املعارصين الباحثني ربط -1

 .العامل أنحاء من واملختصني العلامء بلقاء العلم لطلبة الفرصة يعطي الذي املتميز،

 محاور المؤتمر:
 جهود خالل من الكريم القرآن بخدمة واإلسالمية العربية الدول عناية -2

 .واحلكومات واملؤسسات األفراد

 يف منها اإلفادة وكيفية القرآين، البحث يف واملحدثني القدامى العلامء مناهج  -1

 .املعارصة الدراسات

 يف الدعوية ومنافذها األخرى، بالعلوم وعالقتها القرآين اإلعجاز بحوث  -3

 .املجال هذا

 خالل من القرآنية البحوث يف املعريف ورــطـوالت يـالعلم دمــقـالت رــأث  -4

 .للحياة مواكبتها

 .بشأهنا لغوية ومراجعات وتقويمها، الكريم القرآن ملعاين الرتمجة جهود  -5

 أجل من منها جزء أو قبل من تنرش مل التي القرآنية املخطوطات حتقيق -6

  .هبا التعريف
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 : بحوث المؤتمر وأعماله
 بحوث حول الجهود الدولية في خدمة القرآن:

د.أمحـد ، أثر مركز جمعة الماجد في حفـ  مطووطـات القـرآن وعلومـه -2

 اخلضري.

نـــاا دار الســـالم حســـ  البلقيـــة بـــالقرآن مظـــاهر عنايـــة الســـلوان برو  -1
 أ. مجعة أمحد مهد آدم. ،الكريم

د. عبـــد الفتـــا   ،جهـــود المملكـــة المفربيـــة فـــي خدمـــة القـــرآن الكـــريم -3

 الفرييس.

 أ. حممود خمتار الطاهر. ،ليبيا وعنايتها بالقرآن الكريم قديماً وحديثاً  -4

  صومعة.أ. عبده عبد اهلل، جامعة اإليمان وجهودها في تعليم القرآن -5

د. نشوان  ،مؤسسة إتقان وجهودها في خدمة القرآن الكريم في ماليزيا -6

  عبده خالد.

 :في السور القرآنية بحوث 
 أبو بكر ثاين وكبري آدم. ،سورة المزمل : دروس وعبر -4

أبعاد التربية الوجدانية في القرآن الكريم: دراسة تحليلية في سورة  -2
 د. أمحد حسني الصغري. ،البقرة

د.  ،أنمو جــــاً الموضــــوعي فــــي القــــرآن الكــــريم: المعــــو ات  ســــقالتنا -5

 إسامعيل بن عبد الستار.

، المقاصد الطاصة في القرآن الكريم: دراسة في ضوء سورة الممتحنة -1

 د. أمني أمحد النهاري.

 قضايا اإلعجاز البياني لسعيد النورسي: تفسير آيات م  سورة البقرة -3

 حامد صدقي واميد صبوري.،  أنمو جاً 
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أ. عبد اهلل ،راسة بالغية تحليلية للفصل والوصل: سورة لقمان نمو جاً د -3

 عبد الرزاق.

أ.  ،[ م  سورة المائدة36أوجــه اإلعـراب ودالالتـهــا فـي قــراءة آيــة ] -7

 عبد اهلادي هتامي.

 بحوث في اإلعجاز العلمي : 
د.  ،مصولحات البريد اإللكتروني باللفة العربية في القرآن الكريم  -4

 أمحد قاسم كسار.

د. محزة  ،الشواهد والبينات القضائية في سورة يوسف عليه السالم -2

 حسن ود. خليل حسن.

أ.د. عبد الواحد  ،التقنيــات الـحـديـثـــة وأثرها في خدمة القرآن الكريم -5

 محيد الكبييس.

 أ. فيصل غازي جاسم النعيمي. ،التطويط اإلدارا في القرآن الكريم -1

اإلعجاز في القرآن الكريم: خلق اإلنسان  دراسة نصية آليات -3
 مسعود أجيبوال وعثامن إدريس. ،نمو جاً 

أ. ، التفسير العلمي واإلعجاز العلمي للقرآن بي  التأييد والمعارضة -3

 مصدق جميد خان الندوي.

 بحوث في التفسير الموضوعي :
 جالل علوان سلامن. ،المقومات القيادية في ضوء اآليات القرآنية -4

 أ. حسن عبد العزيز. ،االجتماعية : دراسة قرآنية التنمية -2

 د. عبد الرمحن معايش. ،مظاهر التنمية في القرآن الكريم -5

 د. عبد اهلل صالح املخاليف. ،اليم  في القرآن الكريم: دراسة موضوعية -1

 د. عصام احلميدان. ، القرآن الكريم وأخالق المهنة -3
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 حممد احلسن.أ. معاذ  ،فتنة السلوة في ضوء القرآن الكريم -3

 : أ. نذير صالح.اليهود وعوامل الفساد اإلدارا في القرآن الكريم -7

 علوم القرآن :في بحوث 
روايات السُّدا الكبير اإلسرائيلية في تفسير الهداية لمكي ب  أبي  -2
 د. إرشاد احلق بامياين. ،طالب

 أ. عمر عيل أبو بكر. ،مفهوم المكي والمدني في القرآن الكريم -1

 د. بندر بن نافع العبديل. ،ل السور بي  النقد والتأصيلمرويات فضائ -3

د.  ،أحاديث أسباب النزول، وأثرها في فهم القرآن: نما ج وتوبيقات -4

 حممد عبد العزيز الفراج.

 ما وقفُت عليه مسندًا م  تفسير اإلمام عْبِد ب  حميد الكشي -5

 د. حممد بن عيل الغامدي.،  هـ(142)ت:

د.  ،السعدا ومنهجه في اإلسرائيليات الشيخ عبد الرحم  ب  ناصر -6

 ياسني بن حافظ قاري.

د. يزيد ، علوم القرآن عند البارزا في كتابه البستان في علوم القرآن -7

 الصالح اخلليف.

 :(مناهج العلماء القدامى القرآنيةبحوث في )
د.  ،مالمـح نحـويـة مـ  تـفسيــر عبـد اهلل بـ  عباس رضي اهلل عنهمـا -2

 ياين.عبداهلل اللح

منهج العكبرا في إعراب القرآن الكريم في كتابه إمالء ما م  به  -1
 د. عبد اهلل القرين. ،الرحم 

د. عيل جابر وادع  ،منهج السمي  الحلبي في كتابه الدر المصون -3

 الثبيتي.
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معالم التفسير المقاصدا للقرآن الكريم عند القاضي أبي بكر ب   -4
 أ. عثامن إبراهيم غرغدو. ،العربي

 أ.د. غالب احلاميض. ،الحاف  اب  كثير في تفسيره منهج -5

 د. نارص الدورسي. ،جهود اب  حزم في االنتصار للقرآن الكريم -6

 بحوث حول مشاريع قرآنية :
مشروع تووير المناهج التقليدية لتعليم القرآن في نيجيريا: ما له وما  -2
 أ. آدم حممد أبو بكر. ،عليه

 ،  القرآن الكريم في فلسوي تقييم تجربة برامج )تاج الوقار( لحف -1

 د.حسام الدين محدونه.

د. حسني  ،أثــر ديـوان الـوقف السنـي بالعـراق فـي خـدمة القـرآن الكـريم -3

 عبد عواد.

النشاطات البحثية لمركز )نور( لطدمة القرآن الكريم وعلومه بجامعة  -4
 د. عبد اهلل آل بن عيل. ،طيبة

د.  ،قرآن الكريم في العراقمنهج دراسة التفسير التحليلي لسور ال -5

 عمر قوام الدين اهليتي.

النصوص القرآنية ببرنامج معلم التربية اإلسالمية بجامعة السلوان  -6
 د. حمسن بن نارص الساملي. ،قابوس

 بحوث حول األسلوب القرآني :
 د. خليل اهلل بودوفو. ،نظرية التناص القرآني في قصائد اإلمام الشافعي -2

 د. رايض الكبييس. ،رهيب في القرآن الكريمأساليب الترغيب والت -1

دراسة : م  آثار القرآن الكريم في قصائد الشيخ يوسف القرضاوا -3
 أ. قاسم إبراهيم. ،وتحليل
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د. مـحمـد عبـد اهلل  ،مقـاربــة تداوليــة طوـاب االستـفهـامي فـي القــرآن:الـ -4

 العبيدي.

 ،ـم )فعـل األمــر نمـو جــاً(بـالغــة الفـرائــد الفــذة فـي القــرآن الكـري -5
 السيد حممد العويض.

 د. نارص اخلنني. ،أسلوب الترقي وتصعيد المعاني في سورة الزلزلة -6

 بحوث في القراءات القرآنية :
أ.د.  ،األداء واألسلوب في القراءات القرآنية: دراسة صوتية مطبرية -2

 خري الدين سيب.

 د. سامل الزهراين. ،اختالف أحكام التجويد في القراءات العشر -1

استراتيجية حديثة في تيسير القراءات السبع للمسلمي  م  غير  -3
 د. صالح موسى جيبو حممد. ، العرب

أ.م.د. طه فريح  ،أثر القراءات القرآنية في مجاز القرآن ألبي عبيدة -4

 القييس.

 أ. عبد السالم ،أثــر القــراءات القــرآنيـة فـي التـوجيــه اإلعـرابي والداللي -5

 أتوتليطو.

د. ماهر رمضان  ،اتطا  المعنى األقوى حجة لترجيح القراءات القرآنية -6

 عبد اجلواد .

د. مربوك  ،تـعامــل اللفويي  القدامى والمحدثي  مع القراءات القرآنية -7

 محود الشايع.

 باحثات في القرآن الكريم وعلومه :
 ، اإلسراءفي آيات سورة  الوالدي  في القرآن الكريم: خووات عمليةبر  -2

 د. زينب بنت عبد الرمحن.
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أ.  ،أثر التقدم العلمي والتوور المعرفي في بحوث اإلعجاز القرآني -1

 سمرية بنت حممد حممود.

 د. لولوة املفلح. ،اإليضاح والبيان في مبادئ رسم القرآن -3

د. ،هـ(565)ت: مـطـوــوط تـفسيــر )ينبــوع الحـيـاة( البـ  ظفر الصقلي -4

 مزنة الزميع.

أ.  ،ج الشيخ محمد أبي موسى في دراسته البيانية ألول الحواميممنه -5

 منى حممد الشاهد.

 ،جهود إدارة اإلشراف النسائي لمدارس تحفي  القرآن الكريم بالدمام -6

 د. منرية بنت حممد نارص.

عالج القرآن الكريم لجماح الشهوة م  خالل قصة يوسف عليه  -7
 د. منرية عبد اهلل احلبيب. ،السالم

د.  ،ءة إجرائية في مشروع تدبر القرآن الكريم في مملكة البحري قــرا -8

 رقية طه العلواين.

د. زهراء خالد  ،مشاهد القيامة في سورة األنعام: دراسة تحليلية -2

 العبيدي.

دراسة مقارنة لسورتي المعارج والقيامة م  تفسير أبي السعود   -21
 د. سناء فضل حسن عباس. ،والمفربي

ضوء مناهج السرد المعاصر: قصة موسى القصة القرآنية في   -22
 د. منى فهمي حممد غيطاس. ،والطضـر نمو جاً 

 د. هنلة صربي قطب السيد. ،الظواهر الكونية في ضوء البالغة القرآنية  -21

د.  ،القــرآن الكـريم مـعجــزة الـمصوـفى صلى اهلل عليه وسلم الطالدة  -23

 نورة الشهري.
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 يات النبات م  خالل تفسيرهمنهج اب  سعدا في التفسير العلمي آل  -24

 د. نورة عبد الرمحن اخلضري. ،للقرآن 

 بحوث حول المقررات القرآنية في الجامعات:
د.أمحد  ،االستـشـراف الـمستقبــلي لقسم القراءات بالجامعة اإلسالمية -2

 بن عيل السديس.

 المقررات الدراسية للبكالوريوس في كلية القرآن الكريم بالجامعة -1

 د. أمحد سليامين. ،اإلسالمية

مقررات علوم القرآن في قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة الملك  -3
 أ.د. سليامن القرعاوي. ،فيصل

 عناية كلية القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية بالتفسير وعلوم القرآن -4

 د. حممد عبد العزيز الفالح. ،الكريم

د.  ،جامعة العراقيةالـمـواد الـمـقـررة على طلبــة قسـم التفسيــر فـي ال -5

 يارس إحسان النعمي.

دراسة : جهود جامعات العالم اإلسالمي في نشر علم القراءات -6
 أ.د. حييى حممد زمزمي. ، توبيقية مقارنة

 حول لفة القرآن :بحوث 
د.  ،التوور التاريطي أللفاظ وعاني المصولحات في القرآن الكريم -2

 خطاب إسامعيل أمحد.

د.  ،تعمـال حــروف الـجــــر في القرآن الكريمالعـدول السيـاقي فـي اس -1

 ظافر العمري.

 د. عبد الرزاق غالب. ،الكريم: دراسة بالغية تحليليةالوباق في القرآن  -3
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عناية العلماء باأللفاظ المتضادة في القرآن الكريم: دراسة لفوية  -4
 د. عبد الغني أكوريدي. ،تفسيرية

د. عبد  ،هات: دراسة دالليةدفـع الشبهـات ع  ألفاظ القرآن الـمتشاب -5

 املحسن القييس.

 ،األضداد في القرآن الكريم: دراسة تحليلية لموقف اب  األنبارا منها -6

 أ. موسى حممد األول.

 اإلعجاز العددا ورسم المصحف:في بحوث 
 د.أمحد عيل احلرييص. ،جهود العلماء في علم عد اآلا -2

د.  ،ة واإلحصائيةبحوث اإلعجاز العددا: الضوابط العلمية والرياضي -1

 تاج الرس بشري حممد.

 د. ثابت أمحد أبو احلاج. ،ظاهرة تلوي  المصحف: عرض ونقد -3

د.  ،العدد في القرآن الكريم وأثره في بناء األحكام عند األصوليي  -4

 حسام حسني مزبان.

د.خالد مسعود  ،رسم المصحف وطباعته في ليبيا: مقاربة تاريطية -5

 .العيساوي

د. حممد رضا  ،وفل في بيان ظاهرة اإلعجاز العدداآراء عبد الرزاق ن -6

 وزهرا قاسم.

 د. يارس السيد نوير. ،اإلعجاز القرآني في الرسم العثماني  -7

 بحوث في التربية القرآنية :
 د. ساري سامل الفهيقي. ،التدرج في التعليم كما يؤصله القرآن الكريم -2

أ.د. صربي  ،يةاستطدام الشواهد القرآنية في تدريس المواد االجتماع  -1

 بردان عيل.
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 توظيف اآليات القرآنية لتدريس المفاهيم العلمية وأثرها في زيادة -3

 أ.م.د. طارق كامل داود. ،التحصيل

د. كبري  ،أثـر القـرآن الكـريم فـي التـربيــة العقليــة والنفسيــة ألبنـاء األسـرة -4

 غوجي.

 امي فرحان.د. حممد س ،المبادئ التعليمية في ضوء القرآن الكريم -5

معايير اختيار اآليات القرآنية الكريمة في محتوى كتب التربية  -6
 د. حممد عبد الكريم. ،اإلسالمية

 د. يارس صالح املعبدة. ،وسائل تعلم اللفة العربية م  القرآن الكريم -7

 :في المناهج القرآنية بحوث 
 أ.د. شحادة العمري. ،مناهج البحث في القراءات القرآنية -2

 صائل رشدي شديد.د. ،القدامى والمحدثي ث القرآني بي  مناهج البح -1

 ، منهج التقويم في القرآن الكريم عند أئمة مفسرا الصحابة وتابعيهم -3

 د. عبد الرحيم احلقيب.

د.  ،تنميـة مهــارات البـحــث واالستـنبــاط الفقـهـي في آيات األحكام -4

 عيل السحيباين.

خ عبد الرحم  السعدا المنهج األثرا في التفسير: تفسير الشي -5
 أ. ماجد إدريس مجعة. ،نمو جاً 

األسس المنهجية عند أصحاب القراءة التجديدية المعاصرة لكتاب  -6
 د. حمسن حامد املطريي. ،اهلل

 بحوث في المطووطات القرآنية:
 المطووطات في علوم القرآن: دراسة ع  جهود علماء بالد الهوسا -2

 د. أمحد مرتىض. ،بنيجيريا
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وكتابه المرشد في الوقف هـ( 431)ت:رئ العمانيالحس  المق -1
 د. عبد اهلل سامل اهلنائي. ،واالبتداء

 ،هـ(341)ت: كتاب )الوقف واالبتداء( المطووط الب  أوس الهمذاني -3

 د. عبد اهلل عيسى املسميل.

د.  ،هـ(212)ت: هداية اإلنسان إلى االستفناء بالقرآن ليوسف ب  حس  -4

 عيل إبراهيم طوهري.

م اإلشكال في مواضع م  القرآن الكريم للعز ب  عبد دفع إيها -5
 د. عبد اهلل نارص القرين. ،السالم

أ.  ،للسيد الشريف الجرجاني )شرح السراجية( مطووطات قرآنية مفمورة: -6

 قاسم حسن القفة.

 بحوث حول العلماء المعاصري :
د.  ،منهج جمال البنا لدراسة النص القرآني وأثره في األحكام الشـرعية -2

 محد برصي إبراهيم.أ

الدالئل القرآنية والنبوية في تكوي  مصادر المعرفة لألستا  عبد السالم  -1
 د. أمحد حممد رمضان. ،ياسي 

 اب  باديس وكتابه )مجالس التذكير م  كالم الحكيم الطبير(: المنهج -3

 د. أعمر فطان اجلزائري. ،والموارد

ـــد اهلل دراز -4 ضـــوان مجـــال رد.  ،اإلعجـــاز القرآنـــي فـــي فكـــر محمـــد عب

 األطرش.

 ،السامرائي : أ.د. فاضل صالحجهود العلماء العراقيي  في التعبير القرآني -5

 أ.د. شاكر حممد السعدي.
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جهـــود الشـــيخ محمـــد نبهـــان بـــ  حســـي  مصـــرا فـــي تعلـــيم القـــرآن  -6
 أ. عبد العزيز الغانمي. ،والقراءات

د.  ،ريمدراز فـي البحـث في القرآن الكد اهلل ـد عبـمـحـخ مـج الشيـهـمن -7

 عبد الكريم عثامن عيل.

 :بحوث حول حاضر القرآن ومستقبله 
موضوعية  دراسة: الميقات الزماني لألحكام الشـرعية في القرآن الكريم -2
 د. أركان يوسف حالوب. ،بيانية

 ، عصرية أثر القرآن في بناء القدرات والتصورات العقلية وتنميتها: دراسة -1

 د. محزة حسن سليامن.

 د. راشد محود الثنيان. ،يبي في القرآن الكريماإلعجاز الف -3

تمك  اإلسالم وقيام دولته وأثرها في تفسير القرآن ووضع مناهج  -4
 د. مثنى فاضل اجلبوري. ،البحث فيه

 أ.د. حممود الدورسي. ،عظمة القرآن الكريم -5

 د. يونس عبد مرزوك. ،القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان -6

 بحوث حول تفاسير قرآنية :
  خصائص الطواب اإلصالحي في تفسير اإلمام عبد الحميد ب  م -2
 أ. باي زكوب عبد العايل. ،باديس

ـــالمنه -1 ـــ ـــج اللف ــولي الشــعراواـوا فــي تفسي أ. محــو  ،ر اإلمــام محمــد مت

 الكريم.عبد

 المنهج التربوا للعالمة إبراهيم بيوض م  خالل تفسيره: في رحاب -3

 د. سليامن الشعييل. ،القرآن

 ،ـخ مـحـمد كـرم شــاه األزهــرا فـي تفسيره )ضياء القرآن(منـهـج الشي -4
 أ. ضياء احلسنني.
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 ،معارف القرآن()الشيخ محمد إدريس الكاندهلوا ومنهجه في تفسيره -5
 د. كفايت اهلل مهداين.

حممـــد  د. ،مـــنهج ابـــ  عاشـــور فـــي الوقـــف القرآنـــي مـــ  خـــالل تفســـيره -6

 احلضريي.

ي للنصارى في تفسير اب  أسس الحوار ومقاصده في الطواب القرآن -7
 .د. حممد داود متزغني ،عاشور

 يف البحثي التميز يف تطبيقية عمل وورشة قيمة، رئيسة كلامت املؤمتر ختللت وقد

 .القرآنية الدراسات

 البيان الطتامي وتوصيات المؤتمر
 : اآلتي النحو على التوصيات م  جملة ع  المؤتمر أسفر
 ومؤسسات وحكومات شعوبا   واإلسالمية يةالعرب البالد إىل دعوة توجيه -2

 بام وحتسينها السابقة اجلهود وتطوير وعلومه، الكريم بالقرآن العناية من مزيد إىل

 . الكريم القرآن وعظمة يتناسب

 القرآين، البحث يف واملحدثني القدامى العلامء مناهج عىل التعرف رضورة -1

 القديمة القرآنية املؤلفات يف البحث وطرائق املقارنة، الدراسات يف منها واإلفادة

 . معها التعامل وكيفية واحلديثة

 الرئيسة والكتب مفرداهتا وتوصيف القرآنية للمواد املقررات مراجعة -3

 بام اجلامعات، يف العايل والتعليم التعليمية املؤسسات يف واملساعدة املنهجية

 . الواعد القرآين اجليل إلعداد القرآن علوم مع يتناسب

 املتعددة بوجوهه القرآين اإلعجاز موضوع يف العلمية اجلهود من املزيد بذل -4

 بالتطور وربطها املوضع هذا يـف ةــثـديـح اتــدراس مـديــقـوت ددةـجـمتـوال

 . العلميني والتقدم
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 واالبتعاد القرآنية، املوضوعات جزيئات يف املركزة البحوث من مزيد إجراء -5

ـــة ومشـــاريع دراســـات ختصـــي  وكـــذل  الســـابقة، اجلهـــود تكـــرار عـــن  بحثي

 منهـا يتعلـق مـا وخاصـة الكافيـة، البحثيـة العناية تنل مل التي القرآنية للموضوعات

 . املعارصة باملناهج

 قرآين بمنظور اإلسالمية لألمة الراهنة والقضايا املعارصة املشكالت معاجلة -6

 القرآن إىل الناس هلداية ملعجز،ا اخلالد القرآين اهلدي من حلول وتقديم منضبط،

 املتميزة البحوث ترمجة وكذل  ومكان، زمان لكل ومصلحا   صاحلا   كونه الكريم

 منافذ لتكون ؛وأمهها القرآنية الدراسات بآخر للتعريف احلية العاملية اتغالل إىل

 . لآلخرين دعوية

 علوم من ظيم،الع الكتاب هذا فهم يف املساعدة وآالته القرآن بعلوم العناية -7

 يف التمكن أجل من وغريها، وعلومه واحلديث وأصوله، والفقه العربية، اللغة

 . القرآين البحث

 يف اجلهود بني التنسيق عىل والعمل كبرية، قرآنية مشاريع تطوير أو تقديم -8

 واملراكز واجلمعيات واجلامعات الباحثني بني فيام والتعاون مشرتكة بحثية نشاطات

 معريف ختص  من أكثر اشرتاك وكذل  العلمية، املشاريع تل  نجازإل البحثية

 . جديدة قرآنية بحوث إنجاز يف وعلمي

 وأحكامه هومعاني وقراءاته وأسلوبه ونحوه الكريم القرآن بلغة العناية -2

 . وتدبره الكريم القرآن فهم عىل يعني بام ومقاصده وحكمه

 الدوليـة ندوتـه يف ماليـا بجامعـة القـرآن بحـوث مركز توصية عىل التأكيد -21

 لتحقيـــق دوليـــة ســـنة ختصـــي  عـــىل املـــايض العـــام يف القرآنيـــة للمخطوطـــات

 ؛األقـل يف حتقيـق غـري مـن ونرشـها طباعتهـا أو ،حتقـق مل التي القرآنية املخطوطات

 القرآنيــة املكتبــة إغنــاء أجــل مــن والفقــدان والكــوارث لآلفــات تعرضــها لتفــادي

 .  وديمومتها
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 اإلسالمي العامل قراء بارك ملتقى
 هـ1331 حمرم 3 اىل 1 من املدة خالل

 م3113 نوفمرب 6 اىل 3 من املوافق
 ودـسع امللك جامعة - الرياض

 كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه
نظمت جامعة املل  سعود ممثلة يف كريس تعليم القرآن وإقرائه يف كلية الرتبية 

بمشاركة نخبة من كبار القراء يف العامل العريب ملتقى كبار قراء العامل اإلسالمي 

واإلفادة من خرباهتم  كبار القراء يف العامل اإلسالميبلتقاء لال ؛واإلسالمي

استعراض سري وتكريم الرواد الكبار من علامء هذا العلم املبارك، ووجتارهبم، 

 أشياخ أولئ  العلامء لتبقى تراثا  حيفظ لألمة سري هؤالء اإلعالم.

 : لتقىف المأهدا
 مي. ال اإلسملالعا يفعىل أهم مدارس اإلقراء  الضوءإلقاء  -2

  اهلجري.رش القرن الرابع عيفم اإلقراء الأع أهم رَي د س  صر -1

 ين.رصعاملمي اال اإلسمل العايفم رواد اإلقراء يتكر -3

مي الاإلس مل العايفايخ اإلقراء شمبم القراءات ـب علــالـاء طـقـالت -4

 واإلفادة منهم. 

 : لتقىور الممحا
 :ميالسرقاا   ي اعال م اإلاإلمدارس  :ولألا المحور
 السعودية درسةملا. 

 يةرصملا درسةملا. 

 اميةشال درسةملا. 

 غاربيةملا درسةملا. 
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 السودانية درسةملا. 

 اهلندية درسةملا. 

 العراقية درسةملا. 

 كيةرتال درسةملا. 

 .اهلجري رشع عالراب القرن يف ينرصعاملا القراء رَي س   : الثاني المحور

 : أعمالهالمؤتمر و  بحوث
 األولى: الجلسة

 الرابع القرن م  السعودا العهد خالل القرآن إلقراء المكي النمو ج -2

 .املغريب أمحد .د، عشر

 .الصديقي عثامن .د ،الشاعر حس  الشيخ ترجمة في المشاعر إيقاظ -1

  .غزاوي مجيل بن فيصل .د ،القراء مجمع مشروع فكرة -3

 ية:الثان الجلسة
 .الزعبي متيم حممد الشيخ ،المرصفي الفتاح عبد الشيخ ترجمة -4

 .األخرض إبراهيم الشيخ  ،القاضي الفتاح عبد الشيخ ترجمة -5

 رضوان. الرافع عبد الشيخ ،وداـالسمن يـعل  ـب مـراهيـإب خـالشي ةــمـرجـت -6

  الثالثة: الجلسة
 .اجلود أبو حسن خالد .د ،وسماته المفربية ةــدرسـالم يـف راءــاإلق -7

 اهلادي عبد .د ،الجزائر في الهجرا عشر الرابع القرن في القراء سير -8

 لعقاب.

 :الرابعة الجلسة
 .الرقب أمحد د.و ،شكري أمحد أ.د. ،األردن في راءــاإلق وخـشي -2

 .القضاة عصام حممد د. ،اإلقراء في الشامية المدرسة -21
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 .األمني عيل سإدري د.  ،عشر الرابع القرن في السودانية درسةــمـال -22

 :الطامسة الجلسة
 .الفاروقي ميان أمحد د. ،ةــديـالهن ةـدرسـمـبال راءــاإلق خـايــمش ارــكب -21

 رشيد د. ،والقراءات التجويد في وجهوده التهانوا علي أشرف الشيخ -23

 .الفاروقي أمحد

  :السادسة الجلسة
 .سويد رشدي أيمن. د ،السود عيون عبدالعزيز الشيخ ترجمة -24

 م  غيرها ع  ومميزاتها ومالمحها سماتها :الشنقيوية إلقراءا مدارس -25
 . اجلكني سامل د. أ. ،اإلقراء مدارس

  : السابعة الجلسة
 .فكري إهياب. د ،عابدي  عيد محمد الشيخ ترجمة -26

 .هالل الفتا  عبد سامي د. أ. ،اإلقراء في مصريةـال درسةــمـال -27

 السيد للشيخ ،41 لقرنا في المصرية اإلقراء مدرسة م  نورانية قبسات -28

 .عبدالرحيم

 د. ،المصرية المقارئ عموم شيخ انـمـعث دـالسي رــعام خـالشي ةــترجم -22

 .اهلل اجلار اهلل عبد

 : الثامنة الجلسة
 .التميمي حاتم للدكتور ،الفلسوينية اإلقراء مدرسة -11

 .أقدمري آتيال مصطفى د. ،وشيوخها سماتها وأهم تركيا في اإلقراء مدرسة -12

 .النبوليس الرحيم عبد .د .أ ،الزيات عبدالعزيز أحمد الشيخ ترجمة -11

 .املعرصاوي أمحد .د .أ ،عشر الرابع القرن في المصرية المقارئ -13

  وقد اشتمل سجل بحوث الملتقى على بحوث أخرى، وهي:
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 د. حممد أمحد األطرش. : أ.مدرسة القراءات في بالد الشام -14

المدرسة الدبسية  وتجويده: القرآن الكريم المدرسة الشامية في إقراء -15
 د. حممد مطيع احلافظ الدمشقي. ، أنمو جاً 

 ترجمة القراء م  آل الحلواني وترجمة ع  الشيخ عبد القادر قويدر -16

 الشيخ حممد كريم سعيد راجح. ،العربيلي

د.  أ.  ،المدرسة المفربية في القراءات سمات وخصائص وأعالم وآثار -17

 عبد اهلادي بن عبد اهلل محيتو.

السالم حسن حممد عبد د. ،ائص المدرسة الليبية في اإلقراءخص -18

 احلضريي.

 د. عبد اهلادي لعقاب.  ،ترجمة اب  الحفاف -12

الشيخ إبراهيم بن فاضل بن  ،مدرسة العراق اإلقرائية بالقراءات القرآنية -31

 حممد املشهداين.

الشيخ يونس إبراهيم  :لموصلية في إقراء القرآن الكريمالمدرسة ا -32
 د. عبد الستار فاضل خرض النعيمي. ، أنمو جاً الوائي 

 :وتوصيات المؤتمرالبيان الطتامي 
 رفع برقية شكر خلادم احلرمني الرشيفني ونائبيه.   :أوالً 

 رفع برقية شكر ألمري الرياض ونائبه لترشيفهام حفل االفتتا .   :ثانياً 

 عود.  رفع برقية شكر لوزارة التعليم العايل وجامعة املل  س :ثالثاً 

 احلرمني الرشيفني لكبار القراء.ختصي  جائزة باسم خادم  :رابعاً 

إنشــاء قاعــدة بيانــات ملــدارس اإلقــراء والقــراء واملقــرئني يف العــامل  :خامســاً 

 اإلسالمي.  

 إنشاء رابطة عاملية تعنى بكبار القراء.   :سادساً 
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 عقد هذا امللتقى بشكل دوري كل عامني.   :سابعاً 

عقد جمالس إقراء دورية لكبار القراء من العامل اإلسالمي ويكون مقرها  :ثامناً 

 احلرمني الرشيفني.  

 ختصي  جزء من أوقاف جامعة املل  سعود خلدمة القرآن وقرائه.   :تاسعاً 

العناية بمشايخ اإلقراء عرب إنشاء إدارة للقراء يف وزارات الشؤون  :عاشراً 

 .  الدينية يف خمتلف الدول اإلسالمية

الدعوة إلرشاف كبار مشايخ وقراء العامل اإلسالمي عىل  الحادا عشر:

 التالوات املنترشة يف وسائل اإلعالم لضبطها.  

 اعتامد جلنة لتوثيق األسانيد واإلجازات القرآنية وضبطها.   الثاني عشر:

 إنشاء مجعية متخصصة يف القرآن والقراءات.   الثالث عشر:

 ع للقراءات.  إنشاء جمم الرابع عشر:

 استثامر وسائل اإلعالم لنرش القراءات.   الطامس عشر:

 العمل عىل إنشاء موسوعة علمية يف القراءات وقرائها.   السادس عشر:

 .  "إقراء"إجياد جملة علمية حمكمة بعنوان  السابع عشر:
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 املـؤتـمـر العـلـمي الـعـاملـي األول 
 (1)توطني رواية اإلمام الدوريل

 السودان -تنظيم: جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم
 مدني  ود - المنعقد بوالية الجزيرة

 هـ4153محرم  46 - 43يوم 
 م2145نوفمبر  22 -24الموافق 

ا عـلـمي ا عـاملـي ا لتوطني  نظمت جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم مـؤتـمـر 

وهي الرواية -دوري، وهي أول الروايات التي دخلت السودان رواية اإلمام ال

شارك فيه عدد من العلامء من داخل  -التي تقرأ هبا معظم اخلالوى يف السودان

 السودان وخارجه، كام شارك فيه عدد من القيادات عىل املستويني املحيل والقومي.

 أهداف المؤتمر:
مام الدوري يف العامل العريب هيدف قيام هذا املؤمتر إىل توطني رواية اإل

 واإلسالمي، ويتفرع من هذا اهلدف األهداف الفرعية التالية :

 التعرف عىل تاريخ رواية الدوري وإمام هذه الرواية ومكانته بني القراء. -4

 إتباع السبل الكفيلة للمحافظة عىل رواية اإلمام الدوري من االندثار. -2

واالختالف بينها وبني الوقوف عىل خصائ  رواية اإلمام الدوري  -5

 الروايات األخرى.

 الوقوف عىل ما متيزت به رواية اإلمام الدوري من الوجوه اللغوية. -1

 الوقوف عىل التجارب السابقة التي اهتمت بإحياء رواية اإلمام الدوري. -3

                                                           
 http://uofq.edu.sd   العلوم:جامعة القرآن الكريم وتأصيل  ( املصدر موقع2)
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 االستفادة من التقنيات احلديثة يف حتديث التدريس برواية اإلمام الدوري. -3

 املبتكر لتدريس ونرش رواية اإلمام الدوري. إعداد املعلم املؤهل و -7

 محاور المؤتمر:
 تاريخ رواية اإلمام الدوري.المحور األول: 

 دواعي املحافظة عىل رواية اإلمام الدوري.: الثاني المحور

 التجارب السابقة والرؤى املستقبلية لنرش رواية اإلمام الدوري. :الثالث المحور

 اية اإلمام الدوري.إعداد مدرس رو :الرابع المحور

  طرق قياس أداء القرآن الكريم برواية اإلمام الدوري.: الطامس المحور

 أعماله:المؤتمر و  بحوث
 : التايل النحو عىل كانت جلسات؛ ثالث يف علمية أوراقا   املؤمتر ناقش 

 درمان أم جامعة مدير حسن؛ عباس حسن. د.أ ترأسها الجلسة األولى:

 .اإلسالمية

 .بشارة عيل حامد توم حممد. د ؛ورا ومكانته بي  القراءاإلمام الد -2

 السيد محيد بان. د ؛روايته م  نما ج ومكانته، ،علمه الدورا؛ اإلمام -1

 .الراوي

 .حممد احلسن اهلل عبد اللطيف عبد. د ؛الشاطبية م  الدورا رواية أصول -3

 بن سامل .د ؛الكسائي وع  البصرا عمرو أبي ع  الدورا رواية أصول -4

 .الزهراين اهلل غرم

 .صالح سنني صالح. د ؛الدورا اإلمام رواية خصائص -5

 القرآن جامعة مدير إبراهيم؛ نورين إبراهيم. د.أ: ترأسها :الجلسة الثانية

 .اإلسالمية والعلوم الكريم
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 .إيام إدريس شعيب. د ؛الشاطبية م  الدورا رواية بي  االختالف أوجه -6

 .اهلل عبد العوض عيل. د.أ ؛دانالسو  الدورا اإلمام رواية دخول تاريخ -7

 احلاج عيل. د ؛السودان في الدورا اإلمام لنشر رواية السابقة التجارب -8

 .موسى عيل

 املرصي مبارك. د ؛الوهارة أحكام بعض في الدورا اإلمام رواية أثر -2

 .النظيف

. د ؛التربوية والمضامي  المرتكزات الكريم القرآن معلم خصائص  -21

 .أبارو أمحد حممد

 .اجلزيرة جامعة مدير عمر؛ وراق حممد. د.أ: ترأسها :الثالثة سةالجل

 الفاتح حممد. د ؛والدورا حفص عند وتنوعاتها اللفوية األبنية ضوابط  -22

 .العابدين زين

 .إبراهيم اإلمام حممد. د ؛الدورا اإلمام رواية في التطفيف مظاهر  -21

 .املشهداين إسامعيل حممد. د ؛داللية مقاربة الدورا اإلمام انفرادات  -23

 .التميمي الباسط عبد الدين تقي. د ؛الدورا اإلمام رواية في الطلف  -24

 .الدوري اإلمام رواية انحسار أسباب  -25

 رواية نحو العلوم وتأصيل الكريم القرآن جامعة طالب اجتاهات  -26

 .الشفهي القرآن مادة يف بالتحصيل وعالقتها الدوري

 وتوصيات المؤتمرالبيان الطتامي 

 وتأصيل الكريم القرآن جامعة: من مشرتكة جلنة اجلزيرة والية وايل يشكل -4

 الشؤون ووزارة اجلزيرة، والية حلكومة العامة واألمانة العلوم،

 ملتابعة للخالوى األعىل واملجلس ، والتعليم الرتبية ووزارة االجتامعية،

 . املؤمتر توصيات
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 ،املقر دولة لسودانا يكون القرآنية، للقراءات عاملي علمي مؤمتر إقامة -2

 سنتني، كل دوريا   ويعقد األول، املؤمتر هو هذا ويعترب تنفيذية، أمانة له وتكون

 . العلوم وتأصيل الكريم القرآن جامعة يف ويستضاف

ف التي البحوث وتوزيع ونرش طباعة -5  وتشجيع الدوري، باإلمام ُتعرِّ

، الدوري اإلمام ورواية عامة   القرآنية القراءات يف الباحثني  عرب ونرشها خاصة 

 . للتحفيظ مسابقات وإقامة املختلفة، اإلعالمية الوسائط

 وقيام وتوجيها ، وفرشا   أصوال   الدوري اإلمام رواية بتدريس العناية -1

 اخلاصة الدورات وإقامة الرواية، يف والرصفية النحوية األوجه ببيان ُتعنى دراسات

 .هبا ُتَدرس التي واملؤسسات للشيوخ

 وطباعة الدوري، اإلمام برواية الرشيف املصحف طباعة يف االستمرار -3 

 اإلمام باسم املصحف لطباعة هيئة أو مؤسسة إىل القائمة اللجنة وترفيع الغرفة ،

 . الصلة ذات اجلهات مع والتعاون واإلعالن النرش وسائل بكافة ونرشه الدوري

 كافة يف الدوري إلماما برواية الكريم القرآن تدريس عىل العمل -3  

 يف السوداين املوروث وعرض الواليات، من وغريها اجلزيرة والية مؤسسات

 والداين جماهد البن السبعة ككتاب للرواية األصلية املصادر عىل والضبط الرسم

 . صحتها من للتأكد ، اجلزري وابن والشاطبي

 لضبطوا الرسم يف املخطوطات ورش  حتقيق عىل االختصاص أهل حث -7

 . العقلية والقدرات املهارات تنمية عىل والعمل والتجويد،

 . باجلامعة الدوري عمر أيبرواية ل كريس إنشاء -3

 . البرصي عمرو أيب اإلمام عن علمية ورقة لكتابة الباحثني استكتاب -6

 هلذه املعنى وُيربز ،انفراداته عىل ويركز بالتأليف، قارئ كل إفراد -41

 . القرآين اإلعجاز إظهار ابب من االنفرادات
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 مؤتـمـــر
 فهم القرآن بني الّنص والواقع

 المنعقد بالجزائر: جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنوينة
 م(2145ديسمبر  3و1يومي )كلية أصول الدي  

 مقدمة تعريفية مطتصرة:
ــد ــن  يع ــرآين ال ــور الق ــوم حم ــارف العل ــاطات واملع ــة والنش ــةوالرت الفكري  اثي

 احلضــارة بنــاء يف طويلــة قــرون مــدى عــىل ســامهت التــي والسياســية واالجتامعيــة

ــانية ــا، اإلنس ــام وتنميته ــد ك ــم يع ــات ُمله ــة املقاوم ــات الثوري  اإلصــالحية واحلرك

 .احلديث العرص يف النهضوية

 يف الن  من املراد استظهار قواعد يف االختالف غالبا يتسبب: ثانية جهة من

 يف كبري بشكل سامهت استنطاق، عملية كل عند خمتلفة فهوما كريمال القرآن حتميل

 دمائهم واستباحة املخالفني تكفري حد إىل املسلمني، بني والتنازع االختالف إذكاء

 .وأعراضهم وأمواهلم

 الكشف تم الفهم، يف جديدة ومناهَج  قواعدَ  وبروز   الن ، فهم نظرية وبتطور  

 لتفسري فهمه أو للن  فهمه شكلت التي يةالواقع وظروفه القارئ خلفيات عن

ل ها يف النصوص كل أن باعتبار الن ؛  .فيه نتجت الذي بالواقع عالقة هلا َتشكُّ

 للن  يالتارخي العامل مالحظة عن بواقعه الن  ربط عملية أيضا أسفرت كام

 .اومكان   ازمان   املتغري الواقع مع الثابت القرآين الن  تطابق ومشكلة القرآين،

 للعلوم القادر عبد األمري بجامعة الدين أصول كلية نظمت: تقدم ما ضوء عىل

 عن واإلجابة للنقاش فرصة توفري إىل خالله من سعت دوليا، ملتقى اإلسالمية
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ا يتوافق مع متفيرات الواقع ا سليمً كيف نفهم النص القرآني فهمً : اآليت السؤال
 ومتولباته، ويزكي فقه االختالف وآدابه؟

 ف المؤتمر:أهدا
اهات البحثية احلالية حول املوضوع ــجـن االتـلة عـامـة شــن رؤيـتكوي -2

 بشتى أطيافها.

 إثراء البناء املعريف والدفع بعملية الفهم وتطبيقاته خطوة كبرية إىل األمام.   -1

 محاور المؤتمر: 
 .الفهم يف االختالف وضوابط أسباب المحور األول: -

 .واالجتاهات املناهج اختالف ضوء يف القرآن همف المحور الثاني: -

 .للقرآن املقاصدي الفهم المحور الثالث: -

 .والواقع الفهم يف واملتغري الثابت إشكالية المحور الرابع: -

 بحوث المؤتمر 
 جامعة-الديبان خالد .د.أ ،المبادئ العسكرية في ضوء القرآن الكريم -2

 .السعودية: العزيز عبد بن سلامن

 القرآن علوم مدونة خالل م  القرآني النص فهم في الفاالخت -1
-مبارك  بن عيل .د ،اً ـــنمو ج يـزركشـال  ـالدي درـلب (القرآن علوم في البرهان)

 .تونس:  قرطاج جامعة

 سيد بن أمحد بن حممد .د.أ ،القرآني للنص والتقصيد الفهم ضوابط -3

 .موريتانيا: اإلسالمية العلوم جامعةأوب  

 عمر .د ،التوبيق في واالجتهاد الفهم حس  بي  قرآنيال الطواب -4

 .املغرب-اهلل: فاس عبد بن حممد سيدي جامعة- جدية
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 صالح سليامن حسن محزة .د.أ ،المفسري  عند القرآني النص فهم توجيه -5

 .السودان: اإلسالمية والعلوم الكريم القرآن جامعة- أورتيش

ــواء فــي القــرآن آليــات -6 -رسمــ  حامــد .د.أ ،الزمكــان إشــكاليات احت

 .العراق: القادسية جامعة

 ريمـــة .أ ،التفســـير وعلمـــاء القـــرآن علـــوم علمـــاء بـــي  االنســـجام مبـــدأ -7

 .اجلزائر-قسنطينة: القادر عبد األمري جامعة -عسكراتني

 والتلقي القراءة ونظريات الموروث التفسير بي  القرآني النص -8
 .العراق: املوصل جامعة- الزبيدي محود خلف باسل .د.أ ،نقدية رؤية: الحديثة

 تفسير في زيد أبو حامد نصر عند الداللي والتناهي التوور نظرية -2
 .العراق: املوصل جامعة- احلديدي عباس عيل اهلل عبد .د.أ ،القرآني النص

 هاشم عادل .د.أ ،القديمة التاريطية النصوص خالل م  القرآني التدبر  -21

 .العراق: البرصة جامعة- عيل

 بي  الكريم القرآن فهم إشكالية مقاربة في المناهجية الرؤية معالم  -22
 .املغرب-أكادير: ُزْهر ابن جامعة- البطيوي عزيز .د ،والواقع النص

 القرآني السياق نظرية في نقدية تأصيلية قراءة: المعنى وإنتاج السياق  -21

 .اجلزائر: قسنطينة جامعة- عالوي اخلامسة .د ،

 م  وتجارب رؤى: التفسيرية نهجيةالم والتعددية القرآني النص فهم  -23
-الندوي اهلل ثناء حممد. د.أ ،وتفسيره الكريم القرآن معاني ترجمة في الهند

 .اهلند:  عليكرة جامعة

 القرآن فهم في وأثره الطاصة واألدلة العامة الكليات بي  الجمع  -24
-املسيلة : بوضياف حممد جامعة-رمحاين نجية .د ،الشاطبي اإلمام عند الكريم

 .جلزائرا
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 حكيم .د.أ ،النص مع القارئ جدلية ضوء في القرآني النص فهم  -25

 .العراق -النجف: اجلامعة الطويس الشيخ كلية- الكريدي سلامن

 مستقبل في تفكيرية عناصر :القرآن في والتداولية المعيارية جدلية  -26
 .اجلزائر: الطارف جامعة- سام  بلعبد .أ ،اإلسالمي العربي الحضارا المشروع

 كاظم خالد .د.أ ،السيميائي المنهج ضوء في القرآني النص فهم  -27

 .العراق-النجف: اجلامعة الطويس الشيخ كلية- محيدي

 في الكريم القرآن في والتبديل التحريف آيات لتفسير جديد منهج  -28
 .مرص: القاهرة جامعة- اهلويدي حممود أمحد .د.أ ،التوراة نقد اتجاهات ضوء

 االستراتيجي البعد: واالتجاهات المناهج ختالفا ضوء في القرآن فهم  -22

 حممد جامعة-اخلرشاف إدريس .د.أ ، الثالثة األلفية في الكريم القرآن لفهم

 .املغرب-الرباط :  اخلامس

 .د.أ ،أركون ومحمد قسوم الرزاق عبد بي  القرآني النص فهم جدلية  -11

 .راجلزائ-قسنطينة : القادر عبد األمري جامعة - عليوان اسعيد

 الفتا  عبد املثنى .د.أ ،القرآني المقصد بيان في ودوره السياقي التأويل  -12

 .السعودية: جازان جامعة- حممود حممود

 بن خلف .د ،القرآني النص توبيق على وأثره المقاصدا االجتهاد  -11

 .السعودية: حائل جامعة- العجلوين سعيد حممد املهدي عبد .د ، الشغديل محود

 العلماني والفهم إلحيائها المقاصدا الفهم بي  القصاص آيات  -13
 .األردن: البلقاء جامعة- الربابتعة حسن أمحد .د.أ ،إللفائها

 حييى .د ،وتفسيره القرآن فهم في الشريعة مقاصد توظيف أثر  -14

 .اجلزائر: اجلزائر جامعة-السعيدي
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 خمتار .د ،أصولي منظور م  داللي بناء نحو: النص ومقصد السياق  -15

 .اجلزائر-الشلف: بوعيل بن حسيبة امعةج-الدرقاوي

-حلواين أمحد .د.أ ،الحديثة المدنية الدولة وبناء اإلسالمي المجتمع  -16

 .سوريا: دمشق جامعة

 نما ج دراسة: الكريم للقرآن المقصد فهم في والثابت المتفير  -17
 .اجلزائر: أدرار جامعة-سطنبويل خالد حممد .د.أ ،توبيقية

 بشري .د.أ ،ومنولقات مبادئ: القرآني النص لفهم جديدة اربةـمق  -18

 .اجلزائر-قسنطينة : القادر عبد األمري جامعة - كردويس

 التداخل في منهجية مقاربة: والواقع الطواب بي  القرآن فهم جدلية  -12

احلديدة : والقانون الرشيعة كلية-السعيدي حممد أمحد ابـالوه دـعب .د ،لـامـوالتك

 .اليمن -

 .د ،المحرك الثابت مبدأ: الكريم القرآني للنص عيةالواق القراءة بنية  -31

 .اجلزائر-قسنطينة : القادر عبد األمري جامعة- شبابكي اجلمعي

 حيدر .د.أ ،أصولية دراسة: القرآني الطواب فهم في وأثره الواقع  -32

 .العراق-النجف : اجلامعة الطويس الشيخ كلية- األسدي ديوان

 ورشات العمل:
 الفرصة أتاحت بحثية، عمل ورشات للملتقى ةالعلمي اجللسات رافقت

 الورشات يف ُقدمت التي واألوراق .ومناقشتها األفكار لتبادل واملشاركني للباحثني

 :التالية العناوين وفق جاءت
 إبراهيم .د.أ ،نقدية دراسة: الديني صـللن الحداثية راءاتـالق ةـإشكالي -2

 .لسعوديةا: اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة -طلبة
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 .أ ،اإلسرائيلية االستشراقية الدراسات في الكريم القرآن فهم أزمة -1

 .مرص-البهنيس أمحد

 آية على توبيقية دراسة: والتحديث التقليد بي  القرآني النص فهم -3
 احلديث دار -الكالم فــوسـي .د.أ ، انــاألدي مـعل ةـارنـمق مـعل وءــض في الصيام

 .املغرب: احلسنية

 جهاد خولة .أ ،العقائد ومستقبل والتأويل التأويلية بي  آنيالقر  النص -4

 .اجلزائر-قسنطينة : القادر عبد األمري جامعة-دمربي

 أمحد حممد .أ ،العربي الحداثة خواب ضوء في ريمـالك رآنـالق مــفه -5

 .اجلزائر: غرداية جامعة - جهالن

-العمري مرزوق. د ،الفقه أصول وعلم الديني النص هرمنيوطيقا -6

 .اجلزائر: باتنة جامعة

 .د.أ ،القرآني النص فهم في االختالف لضبط األصولية القواعد -7

 .السعودية: اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة- الريس حممد بن ملحسناعبد

 محاد بن إبراهيم ،وتفسيره العظيم القرآن فهم في النبوا المنهج -8

 .السعودية: سعود املل  جامعة-الريس السلطان

 مروان .أ ،المتجدد الواقع ظل في ومقاصده النص بي  العالقة يةجدل -2

 .اجلزائر-قسنطينة : القادر عبد األمري جامعة- معزى

 يوسف .د ،الفهم وضوابط العالقة جدلية: والزمان واإلنسان القرآن  -21

 .اجلزائر: أدرار جامعة- مالل

 عةجام- عثامن بشري .د ،الموضوعي التفسير منهج في والنص الواقع  -22

 .اجلزائر-قسنطينة : القادر عبد األمري
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 البيان الطتامي وتوصيات المؤتمر
  الصحيح الفهم نحو الشباب لتوجيه املدى بعيدة اسرتاتيجية خطة وضع 

  .الكريم للقرآن

  القرآن فهم عملية تطوير إىل هتدف ومتخصصة، مستقلة بحثية مراكز إنشاء 

  .الصحيح النحو عىل

  وتوسيع الكريم، القرآن فهم عىل تساعد دراسية ومناهج مقررات إقرار 

  .وتوظيفه وتفعيله، وتفسريه، فهمه جماالت

  واألسس الثوابت مع يتالءم بام القرآن فهم يف احلديثة الغربية املناهج دراسة 

  .القرآين بالن  املتعلقة املختلفة اإلسالمية

  الدولية دواتوالن الدورية، العلمية امللتقيات من عدد عقد إىل الدعوة 

 يفيد بام الكريم القرآن فهم حول املتعددة اجلوانب إثراء إىل هتدف التي املختلفة،

  .وعلومه الكريم القرآن جمال يف والباحثني الطالب

  دراسة جماالت توسيع عىل يساعد القرآن، لعلوم مصطلحي معجم وضع 

 وضع إىل يمهد كلبش املختلفة، القرآنية واملصطلحات املفاهيم كل وحرص القرآن،

 العلمية النقد مناهج ضوء يف حديثة بطريقة القرآن فهم عىل يساعد (جديد تفسري)

 .احلديثة
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 مؤتـمـــر
 وعلومه الكريم لقرآنا خلدمة املعلومات تقنية توظيف

 طيبة جامعة المنعقد في
 م2145ديسمبر  23-22هـ الموافق 4153صفر  22-46خالل الفترة 
 القرآن لطدمة المعلومات تقنية أبحاث في الواعدة األبحاث تنظيم: مركز

 المدينة المنورة –: جامعة طيبة ()نور وعلومه الكريم
 أهداف المؤتمر: 

إتاحة الفرصة للباحثني واملهتمني عىل مستوى العامل من األكاديميني  -2

للقرآن الكريم وعلومه لتبادل  واملامرسني يف جمال توظيف تقنية املعلومات خلدمة

 نتائج األبحاث واالكتشافات واملامرسات التطبيقية احلديثة وذات اجلودة العالية.

 بحث االجتاهات املستقبلية يف هذا املجال املهم. -1

 محاور المؤتمر:
 تقنية املعلومات يف خدمة علم القراءات. -4

 تقنية املعلومات يف خدمة علم تفسري القرآن الكريم. -2

 املعلومات يف خدمة القرآن الكريم وعلومه. أمن -5

 بيئة التعلم االفرتاضية يف خدمة القرآن الكريم وعلومه. -1

معايري وضامن اجلودة يف توظيف تقنية املعلومات يف خدمة القرآن الكريم  -3

 وعلومه.

خلدمة القرآن الكريم  اندة يف تطبيقات تقنية املعلوماتالدراسات املس -3

 لرشعية واجلوانب الرتبوية وغريها.: اجلوانب ا وعلومه مثل
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 :أعمالهبحوث المؤتمر و 
دور مركز أبحاث نور بجامعة طيبة في توظيف تقنية المعلومات  -2

د. عبداهلل بن حممد آل بن عيل، مدير مركز أبحاث  ،لطدمة القرآن الكريم وعلومه

 .جامعة طيبة -تقنية املعلومات خلدمة القرآن الكريم وعلومه )نور(

أ. عيل بن عبداهلل  ،ية المعلومات لطدمة القرآن الكريم وعلومهتوظيف تقن -1

 .مدير إدارة احلاسب اآليل جممع املل  فهد لطباعة املصحف الرشيف ، برناوي حممد

الضوابط والقواعد الفقهية لتوظيف تقنية المعلومات في خدمة القرآن  -3
معة اإلسالمية باملدينة الرمحن بن عبد اهلل السند، مدير اجلا عبد أ.د. ،الكريم وعلومه

 .املنورة

ا إلى جنب مع الدراسات هل يمك  للذكاء االصوناعي العمل جنبً  -4
 .جامعة ليدز، اململكة املتحدة -د. إيري  أتويل، كلية احلوسبة ،؟ القرآنية

 مطووطات التراث اإلسالمي وفهم/على استطدام الحاسب للمحافظة -5

 - (SYNCHROMEDIA) نكروميدياد. حممد الرشيط، مدير معمل سيأ.  ،القديم

 .جامعة كيبي ، كندا 

 ملك سعود في خدمةجهود كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة ال -6

 .جامعة املل  سعود-قسم علوم احلاسبات ملل  السلامن،ا عبد أ.د. ،وعلومه القرآن

استعمال تقنيات تحليل البيانات لدراسة القرآن الكريم )التحليل  -7
أ.د. إدريس اخلرشاف، مدير  ،الت وشجرة التصنيف أنمو جا(للتقاب المعاملى

 .مكتب اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة فرع املغرب

أ.د. حممد زكي خرض،  ،الصوناعي في خدمة القرآن الكريمالذكاء ا -8

 .قسم اهلندسة الكهربائية  -اجلامعة األردنية 

د. عواد اخللف،  ،رآن الكريمــآللي للقق اــدقـمـرة ع  الــصــطتـذة مــنب  -2

 .جامعة الشارقة
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 ،مقاربة جديدة لبناء معاجم إلكترونية داللية مقيسة "إيزو" للقرآن الكريم  -21

 .تونس–أ.د. عبد املجيد بن محادو، املعهد العايل لإلعالمية وامللتيميديا بصفاقس 

     1.1بوالوي Web) 0.3 ( 5.1 ريم وحكمته، الحل للويبـرآن الكـالق  -22

)0.3 (Web.حممد فوزان نور الدين كلية االتصاالت واملعلومات، اجلامعة  د

 .ماليزيا –اإلسالمية العاملية 

أ. د. أمحد  ،تدقيق البرامج اإللكترونية الطاصة بالنص القرآني الكريم  -21

 .مرص –رشف الدين كلية احلاسبات واملعلومات، جامعة حلوان 

أ.د. حممود السايس،  ،وة القرآن الكريمالهاتف المحمول في تعلم تال  -23

 الواليات املتحدة األمريكية. -جامعة فينيكس، واجلامعة الوطنية إلدارة األعامل 

 توصيات المؤتمر:
 : خلص المؤتمر إلى جملة توصيات م  أهمها

يف  "جائزة املل  عبد اهلل بن عبد العزيز الدولية"إنشاء جائزة دولية باسم  -2
 .ومات خلدمة القرآن الكريم وعلومهتوظيف تقنية املعل

 املل  عبد اهلل بن عبد فنييوع دويل باسم خادم احلرمني الرشإطالق مرش -1

العزيز لوضع معايري ضامن اجلودة يف توظيف تقنية املعلومات خلدمة القرآن الكريم 

 .وعلومه بحيث تشمل مراحل التحليل والتصميم والتطوير

ا املؤمتر بشكل دوري وبرعاية خادم ن تستمر جامعة طيبة يف تنظيم هذأ -3

  .احلرمني الرشيفني حيفظه اهلل

 بالقرآن الصلة ذات اجلهود  حث اجلهات الرسمية عيل التنسيق بني -4

 .هود ذات الصلة بتوظيف تقنية املعلومات يف كافه املجاالتاجلو وعلومه

حث اجلهات املانحة عىل رعاية وتدعيم البحوث العلمية والتطبيقية يف  -5

 .خدمة القرآن الكريم وعلومه ل توظيف تقنية املعلومات يفجما
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دعم مرشوع يتبنى تطوير اإلطار العلمي واملهني والسلوكي واألخالقي  -6

الذي يساهم يف تطوير خمرجات جهود توظيف تقنيه املعلومات خلدمة القرآن 

  .الكريم وعلومه حسب الضوابط الرشعية

لبحوث ذات الصلة بتوظيف تقنيه إنشاء مركز عاملي لتنسيق جهود مراكز ا -7

 .العامل ىاملعلومات يف خدمة القرآن الكريم وعلومه عىل مستو

تطوير أنظمة حاسوبية يف خدمة القرآن الكريم وعلومه تكون سهلة  -8

 .االستخدام وعالية اجلودة لتلبي متطلبات مجيع رشائح املجتمع

علومات يف إنشاء جملة علمية حمكمة متخصصة يف جمال توظيف تقنية امل -2

 .خدمة القرآن الكريم وعلومه

تطبيق وتبني البيئة التعليمة اإللكرتونية املساندة املعتمدة لتعليم القرآن   -21

 .الكريم وعلومه يف خمتلف املؤسسات التعليمة بأكثر من لغة

دعم فكرة توسيع اجلهود اخلاصة بتوظيف تقنية املعلومات خلدمة القرآن   -22

 .النبوية املطهرة لتشمل السنة الكريم وعلومه

 وطنية مسابقات  تطوير نظام حاسويب لتنظيم دعم ورعاية مرشوع  -21

 .سالمية (إوملبياد أ)  وعلومه الكريم القرآن يف التعليمة املؤسسات ملنسويب ودولية

مركز أبحاث نور يف توسيع قاعدة البيانات وقواعد املعرفة التي  ارستمرا  -23

اد ذوي االختصاص واالهتامم بتوظيف تقنية ا بالتواصل مع اجلهات واألفرهب أبد

 .املعلومات يف خدمة القرآن الكريم وعلومه

تعريف بآخر لدعم مشاركة وتنظيم مركز نور ملعارض حملية ودولية ل  -24

 .التطورات يف استخدام تقنية املعلومات يف خدمة القرآن الكريم وعلومه

الناجحة يف  دعم البحوث والدراسات اخلاصة بنقل التجارب العاملية  -25

 .تقنية املعلومات واالستفادة منها يف جمال القرآن الكريم وعلومه
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توسيع دائرة اهتامم أبحاث مركز نور بجامعة طيبة واملراكز واجلهات   -26

املشاهبة له بحيث تشمل توظيف تقنية املعلومات خلدمة السنة النبوية وعلومها 

 .باإلضافة إىل القرآن الكريم وعلومه

 .استشاري دويل يف مركز أبحاث نور إنشاء جملس  -27

إضافة مقررات عن تقنية املعلومات يف اخلطط الدراسية لربامج   -28

 .الدراسات القرآنية بمختلف مراحلها

إضافة مقررات عن علوم القرآن يف اخلطط الدراسية لربامج علوم   -22

 .احلاسب ونظم املعلومات بمختلف مستوياهتا

كليات احلاسب وأقسام وكليات  إنشاء برامج أكاديمية مشرتكة بني  -11
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