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ت ئليه بما كعبت أًذيها، ولها مىكع ًمكً  ،ألامت اليىم لها واكع َى الزي جذهَّ

فخابت جىبت منهاحيت  ،فعّبدت ،شاَذة على الىاط، ئن هي أفاكتج ئليه، أن حعشُ 

هطىخا؛ مىكع مخخاس لها، على علم على العاملحن، مً كبل سب العاملحن }سب الىاط 

ملك الىاط ئالٍ الىاط{. مىكع ًمكً أن جشقى ئليه وال حشلى، ئن هي اهطللت مما 

م في ألامش كله؛ في الشؤيت اهطلم مىه أولها: مً َزا اللشآن الزي يهذي للتي هي أكُى

واملنهاج واملماسظت: الشؤيت الجامعت في الخطىس، واملنهاج الجامع في مشاخل العحر، 

لي املنهاج. ّزِّ
َ
ج ُواملماسظت الجامعت لذي خملت الشؤيت وم 

اجتمعت هره ألامة ولن ثجتمع ًىما إال على السؤية الجامعة واملنهاج  وما

 الجامع والشخصية الجامعة. وكل ذلك في القسآن أو من صنع القسآن.

ومفاجيذ اللشآن التي أضاعت ألامت بالخذسيج عذدا مً وسخها ألاضليت عبر 

كبري هي مططلحاجه الحاملت ملفاَيمه املكىهت ألوعاكه الطغشي وال ،اللشون

" الزي َى العلم. "وئهما أبىاب كل علم القسآنواليعم العام الكلي. وهي هي أبىاب "

ُعلم مططلحاجه". 

ُ
 
ثم ". إقامة املصطلح ألاصل وما ثقتضيهعترحع خم الاظترحاع ئال بـ"ولً ح

": مططلح علىم ألامت مخفاعلت مع املصطلح الفسع" في بتتبع آثازها سلبا وإًجابا

ثم بتصىز حضىزها في مختلف أصناف الضمان واملكان وإلاوعان عبر اللشون، 

  .من السؤية الجامعة الصانعة لغد ألامةض: الششعيت وإلاوعاهيت واملادًت العلىم

كان َزا املىضىع امللترح مً مإظعت البدىث  ،أحل جلمغ معالم رلكمن 

للمإجمش العالمي الشابع للباخثحن في اللشآن الكشيم  ،بذع(والذساظاث العلميت )م

ُوعلىمه؛ مىضىع:

 المصطلح القرآني وعالقته بمختلف العلوم

 السابطة املحمدًة للعلماءبخعاون مع  ،والزي ظيىجض ئن شاء هللا حعالى

ُباملغشب. وباهلل الخىفيم.

 ديباجة:
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ُنهضت ألامت.بيان مشكضيت اللشآن الكشيم في حهىد  -1

ُبيان خضىس اللشآن الكشيم في مخخلف علىم ألامت. -2

ُالخعاون على ئهجاص املعجم املفهىمي لللشآن الكشيم. -3

 
 املحور األول: مفهوم املصطلح القرآين

ُلذي املعجميحن. -

 لذي املفعشيً. -

 لذي املططلحيحن. -

 اثلاين: عالقة املصطلح القرآين بالعلوم الرشعية املحور
ُعالكخه بعلىم اللشآن والحذًث. -

 عالكخه بأضىل الذًً وأضىل الفله. -

 ..عالكخه بالفله وألاخالق... -

 املحور اثلالث: عالقة املصطلح القرآين بالعلوم اإلنسانية
ُعالكخه بعلىم اللغت وألادب. -

 .والخاسيخ عالكخه بعلىم الىفغ والتربيت والاحخماع -

 ..عالكخه بعلىم الخذبحر والاكخطاد والعياظت... -

 املحور الرابع: عالقة املصطلح القرآين بالعلوم املادية
ُعالكخه بعلىم الهىذظت والعذد. -

اء والكيمياء وألاسض والفلك. -  عالكخه بعلىم الفحًز

 ..عالكخه بعلىم الحياة والصحت... -

 القرآين املحور اخلامس: جهود علمية دلراسة املصطلح

ُحهىد اللذماء. -

 حهىد املدذجحن. -

 حهىد مإظعت )مبذع(. -

 :املؤمتر أهداف

 :املؤمتر حماور
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ُمإظعت البدىث والذساظاث العلميت )مبذع( (1

 الشابطت املدمذًت للعلماء (2

 
ُحامعاث اللشآن الكشيم، وكلياجه وأكعامه في الجامعاث والكلياث. (1

ُمشاكض البدث في اللشآن الكشيم، والعىت والعحرة الىبىيت. (2

 الجمعياث العلميت املخخططت، أو املهخمت باللشآن الكشيم وعلىمه. (3

 املجامع الفلهيت وإلاظالميت واللغىيت. (4

 املإظعاث واملىظماث الذوليت راث الطلت بمىضىع املإجمش. (5

 الباخثىن املخخططىن واملهخمىن. (6

 
َطا فيما ال ًجاوص ضفدخحن، ًخضمً مىضىع البدث  (1

ّ
ًلذم الباخث ملخ

ذ  .وأَذافه وعىاضٍش ألاظاظيت وعالكخه بمداوس الىذوة ويشظله عبر البًر

ُإلالكترووي في وكخه املدذد، مشفلا بعحرة علميت .

 ًخدشي البدث الجذة والعمم واللطذ، والالتزام بالششوط العلميت واملىهجيت. (2

 ( ضفدت بما في رلك املشاحع واملالخم.43(  و )33ًتراوح حجم البدث بحن ) (3

( في املتن، 16(، حجم )Traditional Arabicًكخب البدث ببرهامج )ووسد(، بخط ) (4

 ( في الهىامش.14و)

 .جىضع لكل ضفدت أسكام َىامشها الخاضت بها في ألاظفل (5

 في آخش  (6
ً
َبث كائمت املطـادس واملشاحع معخىفاة

ْ
ث
 
 على خشوف املعجم.ج

ً
 البدث مشجبت

م  اظم  الكخاب على اظم مإلفه في الهىامش، وفي كائمت املطادس واملشاحع. (7  ًلذَّ

ذ (8  إلالكترووي.  ًشظل البدث في وكخه املدذد، بالبًر

 جخضع حميع البدىث للخدكيم العلمي. (9

، بعذ كبىل بدثه، مخخَطًشا له في ) (13
 

ل الباخث ( ضفداث على ألاكثر، 13ًشظِّ

زا املخخطش َى الزي ظيعشض في ًخض مً أَم عىاضٍش وهخائجه وجىضياجه. َو

 حلعاث املإجمش.

 :املنعنة اجلهات

 :للنصاركة املدعوة اجلهات

 :املصاركة شروط
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  :ُم.2316 ماسط 31َـ املىافم  1437 سحب 33جاسيخ الخىضل بملخطاث البدىث

  :م.2316 أبشيل 33املىافم  1437ٌ شعبان  34جاسيخ إلاعالن عً اللبىل ألاولي للبدىث 

  :م.2316 أكخىبش 31 َـ املىافم 1438 مدشم  30جاسيخ الخىضل بالبدىث كاملت 

 م.2316 دحىبر 31املىافم َـ1438سبيع الثاوي 02 :عالن عً اللبىل النها ي للبدىثجاسيخ إلُا 

  :2017/ أبسيل/ 16-15-14املىافق   هـ1438 زجب 19-18-17جاسيخ اوعلاد املإجمش  

 

 
 بنفقات إلاقامة أًام املؤثمس. املنظمة ثتكفل الجهات

 

 
  

دي ُاملغشب. -33343فاط  - 6312: أ.د. الشاَذ البىشيخي، ص.ب: العنىان البًر

ُ(212) 5 35 96 29 23:  الناسىخ        84 28 96 35 5 (212): الهاثف

ُ

 mobdiimotamar4@gmail.com :العنىان إلالكتروني للمؤثمس
 

 :مهنة مواعيد

 :ملحوظة

 :واملراسلة االتصال

mailto:mobdiimotamar4@gmail.com

