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 الجلسة االفتتاحية  - 00. 09

  من الذكر الحكيم. بيناتتالوة آيات 

 الجراري  عباس الدكتور  الجاللة صاحب مستشار السيد كلمة. 

 اإلسالمي الفقه مجمع رئيسوزير األوقاف السوداني سابقا و  السيد كلمة 

 .حاليا بالسودان

 .كلمة السيد والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس 

 .كلمة السيد رئيس املجلس الجماعي ملدينة فاس 

 الرباط - للعلماء املحمدية للرابطة العام األمين السيد كلمة. 

 ماليزيا -العاملية اإلسالمية الجامعة مدير نائب السيد كلمة. 

 فاس - القرويين جامعة رئيس السيد كلمة. 

 فاس - هللا عبد بن محمد سيدي جامعة رئيس السيد كلمة. 

 لفاس املحلي العلمي املجلس رئيس السيد كلمة. 

 فاس -والصيدلة الطب كلية عميد السيد كلمة. 

 الرياض - القرآنية للدراسات تفسير ملركز العام املدير السيد كلمة. 

 قطر -العربية للغة التاريخي الدوحة معجم ملؤسسة التنفيذي املدير السيد كلمة. 

 جدة - العلم قناديل مؤسسة على العام املشرف السيد كلمة. 

 فاس -القرويين جامع خريجي العلماء جمعية رئيس السيد كلمة. 

 تطوان - اإلسالمية الثقافة جمعية رئيس السيد كلمة. 

 مالل بني -والحضارة املعرفة دراسات مركز رئيس السيد كلمة. 

  العام ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( بفاس.كلمة السيد األمين 

 .كلمة اللجنة املنظمة 

 حفل شاي على شرف املشاركين، وزيارة املعرض. - 00. 11

 صباحا

 م 2017 أبريل 13هـ الموافق  1438 رجب 15 اخلميس :اليوم األول
 صبــاحا

 صبــاحا 
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  االفتتاحية: املحاضرة - 30و 11

 عصام البشيرللدكتور 
 (بالسودان اإلسالمي الفقه مجمع رئيس)

 في موضوع: 

 والعصر األصل بني احلضاري النهوض معامل

 عمور  الحي عبد العالمة األستاذتقديم 

 (لفاس املحلي العلمي املجلس رئيس)

 

 
 

 

  :األولى الجلسة - 00. 04

 (1)الشرعية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح

  شبار سعيد الدكتور 

 (مالل بني -والحضارة املعرفة دراسات مركز رئيس)

  

 .واملصطلحيين واملفسرين املعجميين لدى القرآني املصطلح مفهوم - 00. 04

 (الرباط -القرويين جامعة - الحسنية الحديث دار بمؤسسة أستاذة) زمرد فريدة الدكتورة

 .الكريم القرآن لغة في املصطلح - 20و 04

 للغة التاريخي الدوحة معجم ملؤسسة التنفيذي املدير) البوشيخي الدين عز الدكتور 

 (قطر -العربية

 .القرآن بعلوم وعالقته القرآني املصطلح - 40و 04

-القرويين جامعة- الحسنية الحديث دار بمؤسسة أستاذة) بوسالمة فاطمة الدكتورة

 (الرباط

 .نموذجا التالوة مصطلح: التجويد بعلم وعالقته القرآني املصطلح - 00. 05

 (أكادير -والتكوين التربية مهن بمركز  أستاذ) شطاب الطيب الدكتور 

 عشية
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 .الحديث بعلوم وعالقته القرآني املصطلح - 20و 05

 الشريف الحديث في واألبحاث للدراسات القطان ابن مركز رئيس) السرار محمد الدكتور 

 (العرائش العطرة، والسيرة

 العصر. صالة - 40و 05

 

  :الثانية الجلسة - 00. 06

 (2)الشرعية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح

 بوحمدي محمد الدكتور  برئاسة

 (فاس - هللا عبد بن محمد سيدي بجامعة أستاذ) 

 

 .الدين أصول  بعلم وعالقته القرآني املصطلح - 00. 06

 (تطوان - السعدي املالك عبد بجامعة أستاذ) الزكاف مصطفى الدكتور 

 .الفقه أصول  بعلم وعالقته القرآني املصطلح - 20و 06

 (مكناس  - إسماعيل املولى بجامعة أستاذ) الوافي حميد الدكتور 

 .نموذجا الفقه مصطلح: بالفقه وعالقته القرآني املصطلح - 40و 06

 (مكناس  - إسماعيل املولى بجامعة أستاذ) العمراوي  امحمد الدكتور 

 .نموذجا املالي املصطلح: الفقه بعلم وعالقته القرآني املصطلح - 00. 07

 (الرباط - التأهيلي الثانوي  التعليم أستاذة) أمزال سناء الدكتورة

 .نموذجا التزكية مفهوم في قراءة: الذاتية والتنمية القرآني املصطلح - 20و 07

 (فاس - هللا عبد بن محمد سيدي بجامعة أستاذة) زيان جميلة الدكتورة

 .األخالق بعلم وعالقته القرآني املصطلح - 40و 07

 (وجدة -والتكوين التربية مهن بمركز أستاذة) دخوش كلثومة الدكتورة

 .املغرب صالة - 00. 08

 .مناقشة - 30و 08
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  :الثالثة الجلسة - 30و 08

 (1) اإلنسانية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح

 الشهري  معاضة بن الرحمن عبد الدكتور  برئاسة

 (الرياض -القرآنية للدراسات تفسير ملركز العام املدير) 

 

َردات َجوامع من - 30و 08
ْ
ف
ُ
راُبط في البيان مركزية: القرآنية امل

َ
رآني   الخطاب ت

ُ
 الق

 .بنائه ووحدة  

 (تطوان - السعدي املالك عبد بجامعة أستاذ) بودرع الرحمن عبد الدكتور 

 ملحمود( وحيدا الحصان تركت ملاذا)املعاصر الشعر في الكريم القرآن ألفاظ - 50و 08

 .نموذجا درويش

 ((سابقا) - وجدة – األول  محمد بجامعة أستاذ) األمراني حسن الدكتور 

 .القديم والنقد األدب مصطلحات في وأثرها الكريم القرآن ألفاظ - 10و 09

 (فاس - هللا عبد بن محمد سيدي بجامعة أستاذ) سالوي  رشيد الدكتور 

 .الحديث العربي األدبي النقد من بنماذج وعالقته القرآني املصطلح - 30. 09

 (وجدة - األول  محمد بجامعة أستاذ) اليعقوبي مصطفى الدكتور 

 .مناقشة - 50و 09

 استراحة. - 30و 10

 

 

 

 صباحا

 م 2017 أبريل 14هـ الموافق  1438 رجب 16 اجلمعة :الثانياليوم 
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  :الرابعة الجلسة - 00. 11

 (2) اإلنسانية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح

 بادحدح عمر بن علي الدكتور  برئاسة

 (جدة – العلم قناديل مؤسسة على العام املشرف) 
 

 .النفس بعلم وعالقته القرآني املصطلح - 00. 11

 ودراسات لبحوث قراءات بمركز والدراسات األبحاث مدير) الطارقي هللا عبد الدكتور 

 (جدة -الشباب

 نموذجا. "األمة الوسط"املصطلح القرآني والبناء الحضاري: مصطلح  - 20و 11

 ماليزيا( -عبد العزيز برغوت )نائب مدير الجامعة اإلسالمية العاملية الدكتور 

 .االسترتيجيا بعلوم وعالقته القرآني املصطلح - 40و 11

 (قطر - واالسترتيجية املستقبلية الدراسات في خبير) بريش محمد الدكتور 

 .االجتماع بعلم وعالقته القرآني املصطلح - 00. 12

 والثقافة للتربية العربية املنظمة لدى خبير) األشقري  البكدوري الحميد عبد الدكتور 

 (الرباط - التعريب تنسيق مكتب -(ألكسو) والعلوم

 .مناقشة – 20 و12

 صالة الجمعة. - 00. 01
 

 

 

  :الخامسة الجلسة - 00. 04

 (1) املادية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح

 طريباق املجيد عبد الدكتور  برئاسة

 (الرباط - إيسيسكو – والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة لدى خبير) 
 

 .الكريم القرآن في املدنية الهندسة مصطلحات من ملحات - 00. 04

 لالستشارات سفاريني عدنان املهندس بشركة مهندس) العبيدي فائق خالد الدكتور 

 (دبي - الهندسية

 عشية



 

 
7 

www.mobdii.com/qconferences/v4/ 

 .املعمارية بالهندسة وعالقته القرآني املصطلح - 20و 04

 (الرباط -املعمارية الهندسة في متخصص) الصالحي العزيز عبد املهندس

 .الرياضيات بعلم وعالقته القرآني املصطلح - 40و 04

 تاريخ في والبحوث للدراسات املراكش ي البناء ابن مركز رئيس) الجابري  نغش إدريس الدكتور 

 (الرباط -  اإلسالمية الحضارة في العلوم

 .الكريم القرآن في الكم وكيمياء فيزياء مصطلحات - 00. 05

 ((سابقا) بغداد بجامعة العلوم كلية وعميد النووية الكيمياء أستاذ) الراوي  أنيس الدكتور 

 العصر واستراحة. صالة - 20و 05
 

  :السادسة الجلسة - 00. 06

 (2) املادية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح

 اإلبراهيمي عادل الدكتور  برئاسة

 (فاس - هللا عبد بن محمد سيدي جامعة -والصيدلة الطب كلية عميد) 

 

 .والتنمية املستدامة البيئة بعلوم وعالقته القرآني املصطلح - 00. 06

  - والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة لدى خبير) طريباق املجيد عبد الدكتور 

 (الرباط - إيسيسكو

 .البحار بعلوم وعالقته القرآني املصطلح - 20و 06

 (الرباط - البحرية الثروات واستغالل البحار علوم في مهندس) الحناش أحمد الدكتور 

 والشفاء املرض مصطلحا: الصحية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح - 40و 06

 .نموذجا

 ((سابقا) - املغرب – العرب الصيادلة اتحاد رئيس) األغضف غوتي محمد الدكتور 

 .الطب بعلم وعالقته القرآني املصطلح - 00. 07

 -بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا والصيدلة الطب بكلية أستاذ) البياز محمد الدكتور 

 (فاس

 .الفالحة بعلوم وعالقته القرآني املصطلح - 20و 07

 (البيضاء الدار - الفالحة علوم في مهندس) باحدو أيت إسماعيل املهندس

 مناقشة - 40و 07

 .املغرب صالة - 15و 08
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  :السابعة الجلسة - 30و 08

 القرآني املصطلح دراسة يف علمية جهود

 عبد هللا الهاللي الدكتور  برئاسة

 (فاس -أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا) 

 

 كلمات في التحقيق" كتاب في املصطفوي  حسن عند والتفسير الشرح منهج - 30و 08

 ."الكريم القرآن

 (فاس - هللا عبد بن محمد سيدي بجامعة أستاذ) صالحي الرزاق عبد الدكتور 

 حسن محمد للدكتور " الكريم القرآن أللفاظ املؤصل االشتقاقي املعجم" - 50و 08

 .اللسانية العلوم ضوء في تأصيلي تفسيري  نموذج: جبل حسن

 (فاس - هللا عبد بن محمد سيدي بجامعة أستاذ) القرش ي الورياكلي الحي عبد الدكتور 

 .القرآني املصطلح دراسة في والنظائر الوجوه كتب أصحاب جهود - 10و 09

 (تطوان - السعدي املالك عبد بجامعة أستاذ) أجانة عدنان الدكتور 

 .القرآني املصطلح خدمة في العربية غير الحديثة الجهود من نماذج - 30. 09

 (الرباط - العتيق للتعليم احساين الحميد عبد بمدرسة أستاذ) ملعلم محمد األستاذ

 .القرآني املصطلح دراسة في اإلسالمي للفكر العاملي املعهد جهود - 50و 09

 (مالل بني -والحضارة املعرفة دراسات مركز رئيس)الدكتور سعيد شبار 

 املصطلح دراسة في( مبدع) العلمية والدراسات البحوث مؤسسة جهود - 10. 10

 .القرآني

 -مبدع -العلمية والدراسات البحوث ملؤسسة التنفيذي املدير) فوضيل مصطفى الدكتور 

 (فاس

 .مناقشة - 30و 10

 م 2017 أبريل 15هـ الموافق  1438 رجب 17 السبت :الثالثاليوم 

 صباحا
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 استراحة. - 00و 11

 

   :الختامية املحاضرة - 30. 11

 النجار راغب زغلول للدكتور 
 األردن –أستاذ بالجامعة العاملية للعلوم اإلسالمية بعمان )

 (وعضو مؤسس للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

 في موضوع: 

 الكونية بالعلوم وعالقته القرآني املصطلح

 األغضف غوتي محمدالدكتور تقديم 

 ((سابقا) – املغرب - العرب الصيادلة اتحاد رئيس)
 

 قراءات قرآنية. – 30. 12

   :الختامية الجلسة - 00. 01

 أزهري  محمد الدكتور  برئاسة

 (مراكش - العربية اللغة كلية عميد)

 

 الذكر الحكيم من بينات آيات تالوة. 

 املؤتمر. في املشاركة الوفود باسم كلمة 

 والتوصيات. الختامي البيان قراءة 
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 األنشطة المصاحبة للمؤتمر:

 لقاءات علمية. -

 عامة. محاضرات -

وذلك بالفندق، والكليات، والمعاهد، والمساجد وغيرها، وسيعلن عنها 
 الحقا.

 

 لجان المؤتمر:

 اللجنة المشرفة:

 الرباط. -السيد األمين العام للرابطة المحمدية للعلماء
 ماليزيا. -الجامعة اإلسالمية العالمية  السيد مدير

 فاس. -السيد رئيس جامعة القرويين
 المجلس العلمي المحلي بفاس.السيد رئيس 

 الرياض. -المدير العام لمركز تفسير للدراسات القرآنية السيد 
 فاس. -السيد األمين العام لمؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع(

 تطوان. -السيد رئيس جمعية الثقافة اإلسالمية 

 

 المنظمة:اللجنة 

 مبدع( -والدراسات العلمية  البحوثالعام لمؤسسة مين الدكتور الشاهد البوشيخي )األ
 مبدع(. -)املدير التنفيذي ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية  الدكتور مصطفى فوضيل

 مبدع(. -ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية )املشرف التقين األستاذ عبد العلي حواتي 
 ـ فاس(. )أستاذ جبامعة سيدي حممد بن عبد اهلل الدكتور رشيد سالوي

  ـ فاس(. )أستاذ جبامعة سيدي حممد بن عبد اهلل الدكتور الحسين زروق
 مبدع(. -)باحث مبؤسسة البحوث والدراسات العلمية  الدكتور يوسف العلوي

 .)باحث يف الدراسات القرآنية(الدكتور عبد القادر محجوبي 
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 العلمية:اللجنة 

 مبدع(. -)املدير التنفيذي ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية  الدكتور مصطفى فوضيل
 ـ فاس(. )أستاذ جبامعة سيدي حممد بن عبد اهللالدكتور محمد بوحمدي 

 .(ـ مكناس املوىل إمساعيل)أستاذ جبامعة الدكتور امحمد العمراوي 
 مبدع(. -)مؤسسة البحوث والدراسات العلمية  الدكتور يوسف العلوي

 ـ فاس(. )أستاذ جبامعة سيدي حممد بن عبد اهلل رشيد سالويالدكتور 
  ـ فاس(. )أستاذ جبامعة سيدي حممد بن عبد اهلل الدكتور الحسين زروق

 :اللجنة اإلعالمية

 .(ـ فاس )أستاذ جبامعة سيدي حممد بن عبد اهلل بنعياديالالدكتور محمد 
 .(ـ مكناس املوىل إمساعيل)أستاذ جبامعة  الدكتور امحمد العمراوي

 .)باحث يف الدراسات اإلسالمية( الباحث عبد العالي الجابري
 .)باحث يف الدراسات اإلسالمية( لعرابيالباحث يوسف 

 لجنة المعرض:

  ـ فاس(. )أستاذ جبامعة سيدي حممد بن عبد اهلل الدكتور الحسين زروق
 فاس( –)أستاذ التعليم الثانوي األستاذ رشيد فقيري 
 فاس( -)مدير مدرسة اإلمام اهلبطي للتعليم العتيقاألستاذ رشيد صدقي 

 )كتيب( أفقيرالسيد عبد الرحمن 

 التقنية:اللجنة 

 مبدع(. -)مؤسسة البحوث والدراسات العلمية عبد العلي حواتي األستاذ
 .مبدع( -)مؤسسة البحوث والدراسات العلمية  الباحث محمد فقيري
 مبدع(. -)مؤسسة البحوث والدراسات العلمية  الخنشوفيالباحث محمد أمين 
 مبدع(. -)مؤسسة البحوث والدراسات العلمية  الباحث جليل أقديم

 مبدع(. -)مؤسسة البحوث والدراسات العلمية  السيد رشيد يحيى

 مبدع(. -)مؤسسة البحوث والدراسات العلمية  السيد عصام الملياني
 مبدع(. -)مؤسسة البحوث والدراسات العلمية  السيد موحا أيت اوزايد


