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 ه١٤٢٧/رجب/١٦-١٥يومي ان عميف املنعقد 

 م٢٠٠٦/آب/١٠-٩املوافق  
عقد  باململكة األردنية اهلامشية     بدعوة من مجعية احملافظة على القرآن الكرمي      

-٩واملوافـق    ه١٤٢٧/رجـب /١٦-١٥ي  املؤمتر القرآين األول يـوم    بعمان  
 : هيرئيسية عرب أربعة حماور  وذلكم ،٢٠٠٦/آب/١٠

  .معامل اجليل القرآين األول : احملور األول
  .حاجة األمة إىل جيل القرآين:   احملور الثاين

 .  جتربة املؤسسات القرآنية املعاصرة يف إعداد اجليل القرآين:احملور الثالث
 .معوقات إعداد اجليل القرآين واحللول املقترحة:   احملور الرابع

 إحدى وعشرون ورقـة     عربهاألقيت  ،  ج حتت كل منها عدة حماور تفصيلية      اندر
عمل ، أعدها جمموعة من العلماء األفاضل من سورية ومصر والسعودية والعراق            

 تبع كال منها    ،وفلسطني واإلمارات واليمن واألردن والسودان، يف سبع جلسات       
  :النحو التايل  على، وذلكحوار ونقاش من احلضور

 )م٩/٨/٢٠٠٦ املوافق ه١٦/٧/١٤٢٧(األربعاء : ولاألاليوم 
 :عقدت فيه ثالث جلسات

 :، وقد تناولتأمحد فرحات. د.أبإدارة : اجللسة األوىل •
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 )اينلسابقني يف إعداد اجليل القرجهود اتأثر اجليل األول بالقرآن،(احملور األول
 :وقدمت فيه األوراق التالية

غامن قدوري  . د.أ ، قراء وتعليم القرآن  أبو عبد الرمحن السلمي وجهوده يف اإل       -

  . العراق- مداحل
 .فلسطني -حمسن اخلالدي . د ،تأثري القرآن يف نفوس سامعيه -
 فلسطني - عمر محدان. د ،ةمشروع املصاحف العثماني -

 :، وقد تناولتعدنان زرزور. د.أ بإدارة : اجللسة الثانية •
   )السابقني يف إعداد اجليـل القـرآن      ود  جهتأثر اجليل األول بالقرآن،   ( احملور األول 

 :وقدمت فيه األوراق التالية

  _اجليلـي بـالل   .د ،دور علماء القراءات يف تزكية النفوس وتنمية العقـول     -
 .اإلمارات

  _حمسن اخلالـدي .د ،غياب تأثري القرآن يف نفوس سامعيه األسباب والعـالج   -
 .فلسطني

 :، وقد تناولتري حـمدغامن قدو.د.أ بإدارة : اجللسة الثالثة •
 )مناذج من اجليل القرآين األول ( احملور األول 

 :وقدمت فيه األوراق التالية

 . اليمن-عبد السالم ايدي. د ،املؤسسة القرآنية يف العهد النبوي -

 . األردن- جنوى قراقيش. أ ،مناذج من اجليل القرآين األول -
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 )م ١٠/٨/٢٠٠٦ ق املوافه١٧/٧/١٤٢٧(اخلميس : اليوم الثاين
 :عقدت فيه ثالث جلسات

 :، وقد تناولتعبد اهللا بصفر. د بإدارة :اجللسة الرابعة •
 )دور الريادي حلملة القرآن الكرميالمواصفات اجليل القرآين،(الثايناحملور 

 :وقدمت فيه األوراق التالية

 .اإلمارات _ أمحد فرحات. د. أ،القرآن والشباب -
 .األردن _ أمحد القضاة. د، لقرآن الكرميالدور الريادي حلملة ا -
 ،)آيات سورة الفرقان منوذجاً(لطائف التعبري يف حديث القرآن عن جيل التغيري -
 .األردن  _ أمحد الرقب. د
 .األردن _ أمل حريز. أ ، مواصفات محلة القرآن الكرمي -

 :، وقد تناولتالسالم ايدي عبد. د بإدارة:. اجللسة اخلامسة •
 )الدور الريادي حلملة القرآن الكرمي (  الثاين احملور

 :وقدمت فيه األوراق التالية

 .السعودية- أمحد الفريح. د ،دور القرآن يف التنشئة االجتماعية للفرد واتمع -
 .األردن _ حممد اايل.د، دور القرآن الكرمي يف ترسيخ البناء الروحي لألمة -

 :، وقد تناولتي الصواعل. د.أ بإدارة : اجللسة السادسة •
 )جتارب املؤسسات القرآنية يف إعداد اجليل القرآين ( احملور الثالث 

 :وقدمت فيه األوراق التالية



 حنو جيل قرآين:                               املؤمتر القرآين األول٣٩٦ 

 

 

 _ عبـد اهللا بـصفر    . د ، جـدة   _جتربة اهليئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي      -
 .السعودية

  .األردن _أمحد شكري. د. أ _طرق حتفيظ القرآن يف األردن ووسائل تطويرها -
حممود . أ ،األردن يف إعداد جيل قرآين     - جتربة مجعية احملافظة على القرآن الكرمي      -

  .األردن -حسني
 كردسـتان -اخلـالق كـرمي   عبد  .أ ،جتربة مجعية جودي لتحفيظ القرآن الكرمي      -
                       .                   )العراق(

 :، وقد تناولتفلأمحد نو. د بإدارة:  اجللسة السابعة •
 )معوقات إعداد اجليل القرآين ( احملور الرابع 

 :وقدمت فيه األوراق التالية

 .مصر _ زغلول النجار. د.أ ،معوقات إعداد اجليل القرآين -
 .فلسطني _ مجال حشاش. د ،معوقات إعداد اجليل القرآين -
 .)العراق (كردستان _ زيرك خالد. أ ،معوقات إعداد اجليل القرآين -
 _ لينـة ميـاس  . أ ،)عالج املعوقـات (قيادة املعلم للحلقة وأثره على املتعلمني    -

 .األردن
 .األردن _ محزة محاد. أ ،)عالج املعوقات( إشراقة لتدريس مبدع  -
 - :مبا يلي املشاركون أوصىويف اية جلسات املؤمتر   
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ية تعـىن بـشؤون    دعوة أهل القرآن يف العامل اإلسالمي إىل إنشاء رابطة عامل       -١
القرآن وعلومه والتنسيق بني أهله وحمبيه ، وترشيد املسرية املباركة املتنامية يف مجيع 

 .أرجاء العامل واملقبلة على كتاب اهللا تعلماً وتعليماً

 دعوة مجعية احملافظة على القرآن الكرمي وغريها من اجلمعيـات املـشاة يف              -٢
ثل هذا املؤمتر ، واختيار موضوعات حيوية ـم    الغاية واملنهج إىل مواصلة إقامة م     

 ويكون هلا أثر إجيايب يف مناحي       ،الناس يف تعاملهم مع القرآن الكرمي وتعلمهم له       
احلياة املتعددة ، ودعوة أهل القرآن واملتخصـصني يف الدراسـات القرآنيـة إىل             

 .اءة املشاركة يف هذه امللتقيات وإثرائها باآلراء النافعة واملقترحات البن

 دعوة معلمي القرآن ومتعلميه أفراداً ومؤسسات ومجعيات إىل التعاون فيمـا          -٣
بينهم يف خدمة القرآن الكرمي ، وإىل عدم االكتفاء يف املناهج التعليمية بـاحلفظ              
واجلوانب النظرية ، واالعتناء عناية بالغة بفهم املعىن والتفسري مبا يتناسـب مـع              

 . العملية السلوكية مراحلهم التعليمية وباجلوانب

 دعوة املؤلفني يف علوم القرآن والتفسري وعلومه إىل التحقيـق والتـدقيق يف              -٤
 ، واجتنـاب ذكرهـا   ، والبعد عن األوجه الضعيفة واألقـوال املنكـرة        ،التأليف

مع التأكيد على كل من يرغـب       . واالقتصار على ما ينفع القارئ علمياً وعملياً      
لتفسري من غري املتخصصني ومحلة العلم الـشرعي إىل         بالتأليف يف علوم القرآن وا    

عرض ما يرغبون تأليفه ونشره على أحد العلماء الثقات يف هذا العلم أو إحـدى         
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 لئال يقع يف حمذور شـرعي أو        ؛الكليات أو اجلمعيات أو املؤسسات املتخصصة     
 .خطأ علمي يسيء إليه وإىل عمله 

صيص منح حلفظة القرآن الكـرمي       دعوة اجلامعات احلكومية واخلاصة إىل خت      -٥
 .وتفسريه يف التخصصات كافة 

 دعوة املؤسسات القرآنية إىل إقامة مدارس قرآنية حتتوي مع املنهاج الرمسـي             -٦
املقرر على منهاج مرافق من أهم بنوده إمتام حفظ القرآن الكرمي كامالً مع الفهم              

 .اال والتثبيت ، وميكن االستئناس بالتجارب السابقة يف هذا 

 دعوة املتخصصني والباحثني يف القرآن الكرمي وعلومه إىل التصدي للهجمات          -٧
وحبذا أن  .  والتأويالت املنحرفة لكتاب اهللا تعاىل       ، والتحريفات املتعمدة  ،الشرسة

 ، ملا يؤدي إليه ذلك من جتميع القوى       ؛يتم التنسيق والتعاون بينهم يف هذا اجلانب      
 .لطرحوتقوية اآلراء ومشولية ا
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