 08و - 20نموذج محاولة جامعة ملختلف مصادر السيرة
(تجربة الدكتور مهدي رزق هللا أحمد).

عشية

د .عبد الواحد اإلدريس ي (أستاذ بجامعة ابن زهر  -أكادير)

 - 00 .04محاضرة :للدكتور سلمان العودة

 08و - 40البعثة النبوية :محاولة للصياغة وفق منظور السيرة
الكاملة الشاملة.

(مؤسس موقع اإلسالم اليوم – اململكة العربية السعودية)

في موضوع:

د .بنعمر لخصاص ي (أستاذ بجامعة عبد املالك السعدي  -تطوان)

السرية النبوية :منهج حياة

 - 00 .09محاولة لتركيب نصوص مشاركة املالئكة في القتال
يوم بدر.

تقديم األستاذ عبد الحي عمور

د .حسن بومرواني (أستاذ باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  -جهة
سوس ماسة)

(رئيس املجلس العلمي املحلي لفاس)

 09و - 20مشروع الجامع التاريخي للسيرة النبوية.

 05و - 30صالة املغرب واستراحة

د .عبد الحفيظ الهاشمي (أستاذ بجامعة محمد األول  -وجدة)

 09و - 40مناقشة.
 10و - 30استراحة.

 – 00 .06جلسة شعرية:
برئاسة الدكتور محمد بوحمدي

 - 00 .11املحاضرة الختامية:
للدكتور عبد املجيد النجار

(أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس  -سابقا)

 د .حسن األمراني

(رئيس املركز العالمي للبحوث واالستشارات العلمية  -تونس)

(أستاذ بجامعة محمد األول بوجدة  -سابقا)

في موضوع:

 ذة .أمينة املريني

السرية النبوية تنزيال لألحكام الدينية

(أستاذة باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين – فاس)

 د .عبد العلي حجيج

تقديم الدكتور سعيد شبار

(أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس  -سابقا)

(أستاذ بجامعة السلطان املولى سليمان  -بني مالل)

اليوم الثالث :السبت  26صفر  1438هـ الموافق  26نونبر  2016م

 - 00 .12الجلسة الختامية:
برئاسة الدكتور مصطفى فوضيل

صبــاحا

(املدير التنفيذي ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية ( -مبدع))

 - 00 .08الجلسة الثالثة :القضايا التطبيقية
برئاسة الدكتور محمد السرار
(رئيس مركز ابن القطان للدراسات واألبحاث
في الحديث الشريف والسيرة العطرة ،العرائش  -املغرب)



تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم.



كلمة باسم الوفود املشاركة في املؤتمر.



قراءة البيان الختامي والتوصيات.

األنشطة املصاحبة للمؤمتر :ورشات علمية (خاصة باملشاركين)،

 - 00 .08نموذج االعتماد على القرآن الكريم في بناء السيرة
(تجربة محمد عزة دروزة).
د .عبد هللا البخاري (أستاذ بجامعة ابن زهر  -أكادير)

5

لقاءات علمية ،محاضرات عامة.
وذلك بقصر املؤتمرات ،والكليات ،واملعاهد ،وغيرها ،وسيعلن عنها
الحقا.
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الربنامج
أيام 26-25-24 :صفر 1438هـ  26-25-24 /نونبر  2016م
بقصر املؤتمرات بفاس
www.mobdii.com/sirraconferences/v3

 10و - 30املحاضرة االفتتاحية:

اليوم األول :اخلميس  24صفر  1438هـ الموافق  24نونبر  2016م

اليوم الثاني :اجلمعة  25صفر  1438هـ الموافق  25نونبر  2016م

للدكتور محمد موس ى الشريف
(مشرف على موقع التاريخ ،وباحث أكاديمي في العلوم الشرعية
اململكة العربية السعودية)

صبــاحا

صبــاحا

في موضوع :السرية بني احلاضر واملستقبل

 - 00 .09الجلسة االفتتاحية


تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم.



كلمة السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.



كلمة السيد األمين العام للمجلس العلمي األعلى.



كلمة السيد والي جهة فاس مكناس ،عامل عمالة فاس.



كلمة السيد رئيس جامعة القرويين بفاس.



كلمة ةةة السة ةةيد رئة ةةيس جامعة ةةة سة ةةيدي محمة ةةد بة ةةن عبة ةةد هللا
بفاس.



كلمة ةةة السة ةةيد املشة ةةرف العة ةةام علة ةةى مشة ةةروع ع ة ةةيم البلة ةةد
الحرام بمكة املكرمة.



كلم ةةة الس ةةيد رئ ةةيس املرك ةةز الع ةةالمي للبح ةةوث واالستش ةةارات
العلمية  -تونس.



كلمة السيد املشرف العام على مشروع النهضة  -قطر.



كلمةةة السةةيد املشةةرف العةةام علةةى مؤسسةةة قناديةةل العلةةم -
جدة.



كلمة السيد املدير العام للمعهد اإلسالمي بدكار.



كلمة السيد رئيس مركز ابن القطان للدراسات واألبحاث في
الحديث الشريف والسيرة العطرة ،بالعرائش.



كلمة السيد رئيس املجلس الجماعي ملدينة فاس.



كلم ةةة الس ةةيد األمة ةةين الع ةةام ملؤسس ةةة البح ةةوث والدراس ةةات
العلمية (مبدع) بفاس.



كلمة اللجنة املن مة.

 - 00 .08الجلسة الثانية :القضايا املنهجية

تقديم الدكتور الشاهد البوشيخي

برئاسة الدكتور محمد أزهري

(األمين العام ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع))

(عميد كلية اللغة العربية  -مراكش)

عشية

 - 00 .08بداية السيرة الكاملة الشاملة ونهايتها وترتيب وقائعها.

 03و - 30الجلسة األولى :القضايا النظرية

د .يوسف العلوي (أستاذ باحث بمؤسسة البحوث والدراسات
العلمية (مبدع))

برئاسة الدكتور علي عمر بادحدح

 08و - 20توثيق نصوص السيرة الكاملة الشاملة.

(أستاذ بجامعة امللك عبد العزيز  -جدة  -اململكة العربية السعودية)

د .املنصف لكريس ي (أستاذ بجامعة القاض ي عياض  -مراكش)

 03و - 30السيرة النبوية الكاملة الشاملة :التسمية واملفهوم.

 08و - 40تدوين السيرة :إشكال الرؤية واملنهج.

د .زيد بوشعراء (أستاذ بجامعة ابن طفيل  -القنيطرة)

د .حميد الوافي (أستاذ بجامعة املولى إسماعيل  -مكناس)

 03و - 50نحو تحديد منهجي لعلم السيرة النبوية الكاملة.

 - 00 .09موارد اختالف مرويات السيرة وضوابط ترجيحها.

د .محمد يسري إبراهيم (رئيس مركز البحوث وتطوير املناهج بالجامعة
األمريكية املفتوحة  -القاهرة)

د .محمد السرار (رئيس مركز ابن القطان للدراسات واألبحاث في
الحديث الشريف والسيرة العطرة ،العرائش  -املغرب)

 04و - 10السيرة النبوية الكاملة الشاملة والقرآن الكريم.

 09و - 20مصادر الترجيح بين مرويات السيرة وقرائنه وقواعده.

د .مصطفى الزكاف (أستاذ بجامعة عبد املالك السعدي  -تطوان)

د .عبد الكريم عكيوي (أستاذ بجامعة ابن زهر  -أكادير)

 04و - 30منهج القرآن الكريم في تناول السيرة النبوية.

 09و - 40ربط أحداث السيرة الشاملة بمحال عملها (الزمان –
املكان – اإلنسان) آلياته ،متطلباته ،آثاره.

د .عبد الرحمن بوكيلي (أستاذ التعليم العالي باملركز الجهوي ملهن التربية
والتكوين  -مكناس)

 04و - 50السيرة النبوية الكاملة الشاملة وكتب السيرة والتاريخ.

د .أحمد محمد زايد (أستاذ بجامعة قطر  -قطر)

 - 00 .10جهود الحافظ ابن حجر في تحقيق وقائع السيرة
النبوية وترتيبها والترجيح بين مروياتها ،من خالل
فتح الباري (نماذج مختارة).

د .أحمد الحيمر (أستاذ باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  -جهة مراكش)

 05و - 10نصوص السيرة النبوية في كتب األدب.
د .الحسين زروق (أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا  -فاس)

 05و - 30صالة املغرب واستراحة
 - 00 .06مناقشة.

د .محمد ناصيري (أستاذ بمؤسسة دار الحديث الحسنية  -جامعة
القرويين  -الرباط)

 10و - 20تركيب نصوص السيرة النبوية واإلشكاالت العلمية
املتصلة به.

 06و - 30محاضرة :للدكتور جاسم سلطان
(خبير في التخطيط االستراتيجي ومؤسس مشروع النهضة  -قطر)

 - 00 .10حفل شاي على شرف املشاركين ،وزيارة املعرض.

د .إدريس الخرشافي (أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا  -فاس)

في موضوع :السرية وممكناتها املستقبلية
تقديم الدكتور حسن األمراني
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(أستاذ بجامعة محمد األول  -وجدة  -سابقا)

 10و - 40مناقشة
3
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