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 املؤمتر العاملي الرابع للقراءات القرآنية
 اجلمع العثماني وما إليه

 قصر املؤمترات الكبري مبوكادور مراكش 
 2019أبريل    13،  12،  11

 جممع القراء واإلقراء مبدينة مراكش اململكة املغربية الشريفة
 بسم هللا الواهب

 مبراكش  ةيللقراءات القرآنديباجة اإلعالن عن املؤمتر العاملي الرابع  
رسينا دَأبا عىل اإليفاء بِعَدة نجيزنا رابطني ِحَلق املؤمترات بتنزيلها ترتا، وتوثيق 

حمصل جاد موضوعاهتا صدرا وسطرا، مصوغة يف موسوعتها العاملية املوسومة 

بـ»املدونة املحمدية؛ لتسوير عهود التنزيل، وتثوير حمامل الرتتيل« لبنة لبنة  

حتى ال تذهب مبتحثات ذلك العلم  يع والتأثيل؛ صوالتكميل، والرت  للتأسيس

شامطيط، وال مبتعثاته قراريط؛ مؤملني من هذا اإلجراء، َعْوَد املرجعية واإلثراء، 

 وعىل اهلل قصد السبيل. 

وعليه، يعلن خادم جممع القراء واإلقراء عبد الرحيم نبوليس برشاكة مع وزارة 

ابع للقراءات القرآنية ر العاملي الرمتة عن تنظيم املؤاألوقاف والشؤون اإلسالمي 

 . « اجلمع العثماين وما إليه» :حتت عنوان

    :حاور املؤمترـم
 (:وسائل ومسائل)احملور األول: املرسوم  

 األوراق املقدمة: 
 ، أ.د. غانم قدوري احلمدات السامية: دراسة تأسيسيةـات يف اللغــدي ـجـاألب -1

 .العراق  - تكريت – كلية الرتبية-
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-حاتم جالل التميمي تدوين القرآن الكريم: د.ثبات يف إلوابت التث  مهايع -2

 فلسطني.  -جامعة القدس

 اجلامعة األردنية. -مسائل يف رسم املصحف: أ.د. أمحد خالد شكري -3

عالقة اخلط العريب قبل اإلسالم باخلطني النبطي والرسياين: دراسة مقارنة؛  -4

 د. بغدا-اقية اجلامعة العر -أ.د. أسامة عبد الوهاب احلياين

: دراسة وصفية حتليلية، د. حممد بني التوقيف والتوفيق  إعجاز الرسم القرآين -5

 ليبيا. زليتن/ -اجلامعة األسمرية- مصباح املغريب

املصحفي بني نصوص املتقدمني وفهم املتأخرين: د. عبده اصطالحية الرسم  -6

 حسن حممد الفقيه.

عملها وأسس ة ي: أمه  فانجلنة نسخ القرآن الكريم يف عهد عثامن بن أيب ع -7

 العراق.-جامعة تكريت-اختيار رجاهلا: أ.د. غانم قدوري احلمد

يتها: أ.د. : قراءة يف رسمها ومعيارالكتابات القرآنية يف جبال احلجاز وأوديته -8

 الرياض. -جامعة امللك سعود-مساعد سليامن الطيار

 -مد اخلامسجامعة حم -أنطولوجيا الرسم العثامين: د. عبد الوهاب األزدي  -9

 الرباط.

 احملور الثاين: املصحف: املاهية واملقصد 
 األوراق املقدمة: 

مراجعات يف اجلمع العثامين للقرآن املجيد: الدوافع واألهداف واإلجراءات؛   -1

 قطر. -. عبد السالم غالب املجيديد

جامعة -؛ د. عبد اللطيف بوقنادلاالستصالح العثامين: تأسيس وتأصيل -2

 اجلزائر. -وهران
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من   شوموقف الصحابة  األسباب واحليثياتالكريم: للقرآن  ينع العثامم اجل -3

عبد الرازق حممد أمحد البكري؛ كلية  نموذجا؛ د.  اجلمع: عبد اهلل بن مسعود

 الواليات املتحدة األمريكية.-مينيسوتا  -سالميةالدراسات اإل

 دوة امللك سعجامع-عبري عبد اهلل النعيم  اجلمع العثامين: الدوافع واملنهج؛ د. -4

 الرياض.  -

: دراسة استقرائية مقارنة؛ ترتيب املصحف اإلمام بني التوقيف والتوفيق  -5

 سلطنة عامن.-جامعة قابوس-اهلل سامل اهلنائي د.عبد

املجلس   -؛ د. شكري املجويلترتيب املصحف اإلمام بني التوقيف والتوفيق  -6

 بريطانيا. -الثقايف اإلسالمي

 إلمهال او  اإلعمال احملور الثالث: املصاحف بي 
؛ أ.د. مصاحف األمصار: دراسة يف العدد واخلاصية والتاميز زيادة ونقصا -1

 جامعة الريموك األردن.  -دي العمريشحادة محي

جامعة -؛ د. بشري حسن احلمرييواألحرف السبعة  مجع أيب بكر وعثامن -2

 السعودية. -طيبة

-عرض ومناقشة؛ د. محزة عواد: العثامين من اجلمع شمواقف الصحابة  -3

 اجلزائر. -وهران جامعة 

-رالشكو اجلمع العثامين وأثره يف األحرف السبعة: أ.د. سامي حممد عبد -4

 السعودية. -جامعة طيبة 

ما الذي تشتمل عليه املصاحف العثامنية من األحرف السبعة: أ.د. سامل غرم  -5

 السعودية.  –جامعة أم القرى  -اهلل الزهراين

 -: د. أبو بكر كايفزيادة ونقصا هامتايزها، منهجها، صار: عددمصاحف األم -6

 اجلزائر.  -كلية أصول الدين
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ذ. احلسن حممد ماديك، باحث يف   قراءات خالفت مصاحف أمصارها: -7

 موريتانيا. -تأصيل القراءات

فاطمة  يف مجع القرآن الكريم: دراسة تأصيلية: د. العرضة األخريةأثر   -8

 . جامعة قطر -سعد النعيمي

 احملور الرابع: أتثري السواد يف أتسيس علومه 
  -سواد املصحف بني عناية السلف وجناية بعض اخللف: د. حسن محيتو  -1

 املغرب.  -اكادير -جامعة ابن زهر

معهد  -أثر سواد املصحف يف التوجيه القرائي: د. عبد الواحد الصمدي -2

 املغرب.  -الرباط-حممد السادس للقراءات

االطالع على مدونة األمة بي األوائل واألتباع:  احملور اخلامس: مراصد
 . دراسة فاحصة ومتابعة نقدية توجيهية ملا رقم يف الباب

؛ أ.د. "ةـاء السنـ هج" هـابـه وبكتــف بـريـعـس: التـازي بن قيـالغ امـاإلم -1

 املغرب.  -الرباط-معهد حممد السادس للقراءات -عبد اهلادي محيتو

األسباب واحليثيات؛ د. أمحد   لوم القرآن:اجلمع العثامين يف مدونات ع -2

 املغرب. -جامعة أيب شعيب الدكايل-فاضل

-عزيزة اليوسف ومها؛ د.اجلمع العثامين يف ضوء مدونات القراءات وعل -3

 السعودية. -جامعة طيبة 

اجلمع العثامين وما إليه يف مصنفات علم التفسري: دراسة يف مظاهر احلضور  -4

 املغرب.  -الرباط-م اإلسامعييلوأسباب الغياب؛ د. عبد الرحي

جامعة -الرمحن حممود جلنة اجلمع العثامين: آراء وروايات: د. أمحد حممد عبد -5

 السعودية.  –طيبة 
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جلمع العثامين ومصحف اإلمام يف مدونات الفقه واألصول، دراسة يف ا -6

 املغرب.  -جامعة ابن زهر -مباين النظر ومسافات األثر: د. عبد اهلل أكيك 

-  االجتهاد الفقهي يف مسائل قرآنية: د. الطيب شطابالعثامين يف أثر اجلمع -7

 املغرب.  –أكادير 

اؤه يف اجلمع العثامين وما موقف اإلمام الباقالين من رسم املصحف وآر  -8

 اليمن.  -جامعة صنعاء-يتعلق به: د. محود حممد ردمان

ليل عبد اجل اجلمع العثامين وقضية نقل القرآن عند اإلمام الباقالين؛ د. -9

 املغرب. –جامعة القايض عياض  -هنوش

رئيس الشؤون  -املسترشقون يف مفرتق الطرق؛ د.طيار آلتي قوالج -10

 تركيا. -الدينية

خطوطات الُعتق للقرآن الكريم عىل تصور الرسم العثامين يف الدرس  أثر امل -11

 السعودية. -جامعة طيبة-اإلسالمي واالسترشاقي؛ د. حممد سعيد الرهوان

خالد   يدريش شفايل: دراسة حتليلية نقدية؛ د.نية عند فراجلمعة العثام -12

 الواليات املتحدة األمريكية.  -نيوانجالند-املركز اإلسالمي -نرص

ودحض الشبهات املثارة  االختالف املزعوم بني عثامن وابن مسعود  -13

؛ "املذاهب اإلسالمية يف تفسري القرآن"يف كتابه د تسيهر ـولـوله لدى جـح

 لبنان. -ان وطرابلسجامعة اجلن –ت د. خالد بركا

 

 

 
 


