
  

   
 

  

  

  موضوع

 

انية  21- 20-19أيام  وافق 1436ادى ا ل  11-10-9ا  بفاس 2015أبر

املؤتمرات   بقصر

نامج   ال
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09  :00 -  

 

 تالوة آيات من الذكر احلكيم. -

 .بوملان فاس جهة وايل السيد كلمة -

 .الرباط -  األعلى العلمي للمجلس العام األمني السيد كلمة -

 .الرباط -  للعلماء احملمدية للرابطة العام األمني السيد كلمة -

 .الرياض -  القرآنية للدراسات تفسري مركز رئيس السيد كلمة -

 . السينغال - دكار  – اإلسالمي للمعهد العام املدير السيد كلمة -

 .فاس -  القرويني جامعة رئيس السيد كلمة -

 .فاس -   اهللا عبد بن حممد سيدي جامعة رئيس السيد كلمة -

 .األردن - الكرمي القرآن على احملافظة مجعية رئيس السيد كلمة -

  كلمة السيد رئيس كرسي امللك عبد اهللا بن عبد العزيز للقرآن الكرمي -
 مكة املكرمة. - جبامعة أم القرى 

 .جدة -  القرآنية للدراسات الشاطيب اإلمام معهد مدير السيد كلمة -

لس رئيس السيد كلمة -  .فاس ملدينة اجلماعي ا

 .فاس -)مبدع( العلمية والدراسات البحوث ملؤسسة العام األمني السيد كلمة -

 .املنظمة اللجنة كلمة -

10  :00 -  

 م09/04/2015 الموافق هـ19/06/1436الخميس  
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10 : 30 –    

  الكتاني  محمد للدكتور
)املغربية اململكة أكادميية عضو( 

  البوشيخي  الشاهد الدكتور: تقديم
  ))مبدع( العلمية البحوث والدراسات ملؤسسة العام األمني(

 

03 : 30  -    

  )الرباط -اخلامس حممد جامعة( زيد أبو أحمد الدكتور برئاسة

  )فاس -  اهللا عبد بن حممد سيدي جامعة(اليَـْنـُبعي  امحمدالمقرر: الدكتور 

  والمتوقع الواقع: ومفهوما مصطلحا التفسير أصول علم - 30:  03
  )الرباط -  احلسنية احلديث دار مؤسسة( زمرد فريدة الدكتورة

   فيه البحث ومناهج المصطلح في دراسة: التفسير أصول علم - 50:  03

  )اجلزائر - اجلزائر جامعة( مغريب حممد الدكتور

 وتوابعه التفسير صلب بين التفسير مفهوم - 10:  04

  )القرآنية للدراسات تفسري مبركز التفسري أصول وحدة مدير( سليمان صاحل حممد الدكتور

 )داللية دراسة( الشرعية والتسمية االستعمال عرف بين الكريم القرآن فهم مصطلحات - 30:  04

  بروناي - اإلسالمية علي الشريف السلطان جامعة( مفتاح التوهامي بن اجليالين الدكتور
  )السالم دار

  الكريم القرآن بعلوم وعالقتها التفسير قواعد مفهوم - 50:  04
 )احلسيمة أكادميية( مومين هشام الدكتور

05  :10 -  
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05  :30 -    

  محمد أبياطبرئاسة الدكتور 
  )فاس -القرويني  جامعة(

 )تطوان - السعدي املالك عبد جامعة(الزكاف  مصطفىالمقرر: الدكتور 

  والطموح الواقع: المأثور التفسير موسوعة -  30:  05
   -الشاطيب  اإلمام معهد مدير( الشهري حيىي بن نوحالدكتور 

  )السعودية -جدة 

  ومصادره وضوابطه ومباحثه قيمته: بالقرآن القرآن تفسير -  50:  05
  )الرباط - اخلامس حممد جامعة( قجوي حممدالدكتور 

  وضوابطه مفهومه: بالقرآن القرآن تفسير أصل -  10:  06
 )السمارة -  القرويني جبامعة الشرعية العلوم كلية( بوعصاب سعيد الدكتور

  النبوية بالسنة القرآن تفسير في معاييرُ  -  30:  06
  )مصر -  األزهر جامعة( العزب عطااهللا حممد الدكتور

  والمأمول الواقع: النبوية بالسنة الكريم القرآن تفسير - 50:  06
  )مكناس -  إمساعيل موالي جامعة( طاهريي اهللا عبد الدكتور

  وضوابطه مفهومه: الصحابي تفسير - 10:  07
  )السعودية - الطائف جامعة( القادر عبد سيدي ولد حممد الدكتور

  التفسير أصول علم في الهند علماء جهود - 30:  07
 - اإلسالمية علي الشريف السلطان جبامعة باحث( النظامي الرمحن غالم حممد األستاذ
  )بروناي سلطنة

  مناقشة الجلستين - 50:  07
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09  :00  -  
 1 

 محمد أزهري الدكتوربرئاسة 

  )مراكش -جامعة القرويني  –عميد كلية اللغة العربية (

  )فاس - والتكوين الرتبية ملهن اجلهوي املركز (الصمدي  أحمدالمقرر: الدكتور 
  النصي البناء إلى اللغوية التفسير أصول من -  00:   09

 )تطوان - السعدي املالك عبد جامعة( بودرع الرمحن عبد الدكتور

  وضوابطه مفهومه الكريم للقرآن المعجمي التفسير - 02:   09
  )اجلزائر -  تلمسان جامعة( بوشيبة القادر عبد الدكتور

  في دراسة: التركيبية الداللة توجيه في المعجمية المعاني دور -  40:  09

  التفسيري الداللة علم
  )مصر - القاهرة جامعة( طعمة حممد الرمحن عبد الدكتور

  التفعيل إلى التأصيل من األصفهاني الراغب عند التفسير أصول -  00:  10
  )قطر - قطر جامعة( فرحات إقبال حممد الدكتور

والضبط المراجعة ضرورة: اللفظي للمتشابه البياني التفسير -  20:  10 
  )اجلزائر - الوادي  – خلضر ّمحه الشهيد جامعة( وهايب الدين نصر الدكتور

  العربي اللغوي التراث في القرآني النص تأويل ضوابط - 04:  10
  )احلسيمة أكادميية( الطراش أحالم األستاذة

 مناقشة – 00:  11

 م10/04/2015 الموافق هـ20/06/1436الجمعة  
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04  :00 -   

2 
 )وجدة -األول حممد جامعة( األمراني حسنبرئاسة الدكتور 

  )فاس -  اهللا عبد بن حممد سيدي جامعة(زروق  الحسينالمقرر: الدكتور 
  واآلفاق الواقع: اللغوي التفسير في األدوات معاني -00 :  04

  )اسطنبول - الفاتح  حممد السلطان جامعة( قباوة الدين فخر الدكتور

 نظم تفكيك"من  االحتياط الكريم: القرآن آليات النحوي التحليل أصول -  20:  04
   نموذًجا" القرآن
  )قطر - العربية للغة التارخيي الدوحة معجم مؤسسة( اخلطيب الفتاح عبد حممد الدكتور

  النشأة مقتضيات في تأمالت التفسير: أصول في والبالغة النحو -  40:  04

  االستثمار وآفاق
  )كلميم -والتكوين الرتبية ملهن اجلهوي املركز( أجانة عدنان الدكتور 

  الكريم القرآن تفسير في وأثرها الجرجاني، القاهر عبد عند النظم نظرية -  00:  05

  )أكادير أكادميية( شطاب الطيب الدكتور

05  :20 –   
 

05  :50  -  
  

لس رئيس(الفياللي  الزين الحسن الدكتوربرئاسة     )لصفرو احمللي العلمي ا

  )مكناس - إمساعيل موالي جامعة( العمراوي امحمد الدكتورالمقرر: 
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  والمقترح الواقع: الداللية الكريم القرآن تفسير أصول -  50:  05
  )مكناس - إمساعيل موالي جامعة( الوايف احلميد عبد الدكتور

  التفسير أصول علم بناء في واستثمارها األصوليين عند األلفاظ داللة نظرية -  10:  06
  )السعودية - العزيز عبد امللك جامعة( الزبيدي ذاكر بن بلقاسم الدكتور

  الشرعي الخطاب توجيه في وأثرها الداللة مسالك -  30:  06
  )فاس- عبداهللا بن حممد سيدي جامعة( العلمي احلميد عبد الدكتور

  الكريم القرآن تفسير في أصال السياق -  50:  06
يد عبد الدكتور   )تونس – الزيتونة جامعة( النجار ا

  األحكام واستنباط الشرعية النصوص فهم في وأثره األصوليين عند السياق -  10:  07
 -العربية للغة التارخيي الدوحة ملعجم التنفيذي املدير نائب( العبيدي حممد الدكتور

  )قطر

  األصوليين تأصيالت في قراءة: والمقاصدي الداللي وأثرها التنزيل أحوال -  30:  07
  )اجلزائر - تلمسان بلقايد بكر أيب جامعة( بوخلراص كرمية الدكتورة

 مناقشة الجلستين – 50:  07

 
 

08  :30  -  
  

   بنحماد عمر مواليبرئاسة الدكتور 
 )الرباط - والبحوث  للدراسات املقاصد ملركز العلمي املدير نائب(

  )فاس أكادميية(الوزاني  الطيب الدكتورالمقرر: 

 م11/04/2015 الموافق هـ21/06/1436السبت  
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   واآلفاق الواقع: السننية الكريم القرآن تفسير أصول -  30:  08
  )قطر -قطر  جامعة( فرحات حسن أمحد الدكتور

  والمقترح الواقع: العقلية الكريم القرآن تفسير أصول -  50:  08
  )الرباط -  املراكشي البناء ابن مركز رئيس( اجلابري نغش إدريس الدكتور

   أولوية ذات تفسيرية أصول: الكريم القرآن في المنهاجية المحددات -  10:  09
  )مالل بين -  سليمان موالي السلطان جامعة( شبار سعيد الدكتور

  مناقشة – 30:  09

10  :00 –   

10  :30 –    

   
  بوشعراء زيد للدكتور

  )القنيطرة -طفيل ابن جامعة(
  جدية عمر الدكتور: تقديم

  )فاس -سايس  –نائب عميد كلية اآلداب (
11  :30 –   

12  :30  -   
 برئاسة الدكتور مصطفى فوضيل

مبدع) -(املدير التنفيذي ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية   

  المشاركين في المؤتمر. كلمة باسم الوفود -
  .والتوصيات البيان الختاميقراءة  –
  الحكيم.  الذكر من آيات تالوة -
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***  
 

  : أوال

  : ثانيا

  : ثالثا
  

 

 
 

  
 
 

 

  
 

 


