
 

 

 

 

 

 
 

 

 المؤتمر العالمي الخامس

 للباحثين في القرآن الكريم وعلومه
 

 : في موضوع
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  ديباجة
 

َل ما من شك يف أن القرآن الكريم هو رسالة اهلل عز وجل للناس أمجعني: } ي نَزذ ِ َتبَارََك اَّلذ
ٰ َعبِْدهِ ِِلَُكوَن لِلَْعالَِمنَي نَِذيًرا وِْعَظٌة مِّن ( }1{ )الفرقان الُْفْرقَاَن لََعَ َها انلذاُس قَْد َجاَءتُْكم مذ يُّ

َ
يَا أ

ِّلُْمْؤِمنِنيَ  ُدوِر وَُهًدى َورَْْحٌَة ل َِّما يِف الصُّ بُِّكْم وَِشَفاٌء ل  (. }57يونس) {رذ
َ
رَْسلْنَاَك إَِّلذ رَْْحًَة َوَما أ

ِّلَْعالَِمنيَ   . (107األنبياء) {ل
وإن البرشية اِلوم يه أشوق ما تكون وأحوج إىل تلك الرْحة. وإن ما تعانيه اِلوم من 
الضنك والشقاء، إنما هو بسبب إعراضها عن ذلك اهلدى، وهو إعراض تتحمل فيه األمة 

اليت أناط اهلل تعاىل بها تبليغ تلك الرْحة إىل انلاس املسلمة قسطا كبريا من املسؤوِلة؛ إذ يه 
 أمجعني بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.

وذلك واقع لن يرتفع إَّل بأن تسرتجع األمة وعيها بأهمية ذلك الكتاب اَّلي اكن هو سبب 
ن وجودها يف اتلاريخ، واكن سبب بقائها فلم تستأصل من الوجود. ولن يتحقق ذلك الويع إَّل بأ

يسرتجع ذلك الكتاب موقعه يف حياة لك فرد من أفرادها، فيقبلون عليه: تالوة وتدارسا وفهما 
 وعمال وتبليغا.

هذا وقد اعتنت األمة كثريا، ويه تستعيد وعيها، بقراءة القرآن الكريم وحفظه، ثم بدأت 
فات الفهوم تتنادى أرجاؤها برضورة العناية بتدارس القرآن الكريم، وذلك بعد أن أعيتها خال

عرب القرون، وبدأت احلاجة تتناىم دلى األمة إىل الوقوف، من خالل اتلدارس، لَع اهلدى 
املنهايج القرآين اخلالص اَّلي به َّل بسواه تتضح الرؤية املتاكملة، وبه، َّل بسواه، تتوحد الوجهة 

 والقبلة، وبه، َّل بسواه، تستقيم احلياة لك احلياة.
وضوع املقرتح من مؤسسة ابلحوث وادلراسات العلمية من أجل ذلك، اكن هذا امل

  للباحثني يف القرآن الكريم وعلومه؛ موضوع: اخلامسالعاليم  ها)مبدع(، ملؤتمر

بتعاون مع  اَّلي سينجز إن شاء اهلل تعاىل (تدارس القرآن ال كريمفي نحو رشد منهجي )
  . وغريها من املؤسسات املهتمة مؤسسة فريد األنصاري لألحباث وادلراسات

 اتلوفيق وباهلل
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  أهداف املؤتمر
 

 بيان مركزية القرآن الكريم في جهود نهضة األمة. -1

 بيان مركزية القرآن الكريم في وحدة األمة. -2

 التعاون على صياغة املنهج الراشد في تدارس القرآن الكريم. -3

 
  محاور املؤتمر

 

 

 

 مفهوم قراءة وتالوة القرآن الكريم. .1

 مفهوم تدبر القرآن الكريم. .2

 مفهوم درس ومدارسة وتدارس القرآن الكريم. .3

 

 

 تدارس القرآن الكريم لدى خير القرون. -1

 الثاني حتى القرن الثالث عشر.تدارس القرآن الكريم منذ القرن الهجري  -2

 تدارس القرآن الكريم من القرن الرابع عشر حتى اليوم. -3

 

 

 ."تدبر القرآن الكريم" مشروع -1

 ".القرآن علم وعمل"مشروع  -2

 ".مجالس القرآن"مشروع  -3

 القرون عبر  الكريم القرآن تدارس :لثاني املحور ا

 الكريم القرآن تدارس في مفاهيم : املحور األول

 الكريم القرآن تدارس في معاصرة مشاريع :لثالث املحور ا
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  الجهات املنظمة
 

 املغرب. -فاس -والدراسات العلمية )مبدع(مؤسسة البحوث  -1

 .املغرب -مكناس -والدراسات لألبحاث األنصاري  فريد مؤسسة -2

 

  الجهات املدعوة للمشاركة
 

 

 جامعات القرآن الكريم، وكلياته وأقسامه في الجامعات والكليات. -1

 مراكز البحث في القرآن الكريم، والسنة والسيرة النبوية. -2

 العلمية املتخصصة، أو املهتمة بالقرآن الكريم وعلومه.الجمعيات  -3

 املجامع الفقهية واإلسالمية واللغوية. -4

 املؤسسات واملنظمات الدولية ذات الصلة بموضوع املؤتمر. -5

 الباحثون املتخصصون واملهتمون. -6
 
 

  شروط املشاركة
 

ص   -1
ّ
ا فيما ال يجاوز صفحتين، يتضمن موضوع البحث وأهدافه يقدم الباحث ملخ

ويرسله عبر البريد اإللكتروني في وقته  .املؤتمروعناصره األساسية وعالقته بمحاور 

 .ومفصلة في صفحة واحدة، في صورتين: موجزة املحدد، مرفقا بسيرة علمية

 نهجيةيتحرى البحث الجدة والعمق والقصد، وااللتزام بالشروط العلمية وامل -2

 .املعروفة في البحث العلمي

 املراجع واملالحق.املصادر و (صفحة بما في ذلك 40(و)30يتراوح حجم البحث بين) -3

( في املتن، 16(، حجم )Traditional Arabicيكتب البحث ببرنامج )وورد(، بخط ) -4

 ( في الهوامش.14و)
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 .توضع لكل صفحة أرقام هوامشها الخاصة بها في األسفل -5

ُم اسُم  -6   الكتاب على اسم مؤلفه في الهوامش، وفي قائمة املصادر واملراجع.يقدَّ

 على حروف املعجم. -7
 
 في آخر البحث مرتبة

 
َبث قائمة املصـادر واملراجع مستوفاة

ْ
ث
ُ
 ت

 اإللكتروني.  يرسل البحث في وقته املحدد، بالبريد -8

 . تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي -9

، بعد قبول  -10
ُ
ا له في )يرِسل الباحث ( صفحات على األكثر، يتضمن 10بحثه، مختَصر 

أهم عناصره ونتائجه وتوصياته. وهذا املختصر هو الذي سيعرض في جلسات 

 املؤتمر.

 

  مواعيد مهمة
 
 

افق 1441ربيع األول  3 :تاريخ التوصل بملخصات البحوث •  م.2019أكتوبر  31ه، املو

افق1441جمادى األول  5 :امللخصاتتاريخ اإلعالن عن  •  م.2019دجنبر  31 ه، املو

افق 1441ذو القعدة  10 :تاريخ التوصل بالبحوث كاملة •  م.2020يونيو  30ه، املو

افق 1442ربيع األول  15 :تاريخ اإلعالن عن القبول النهائي للبحوث •  م.2020أكتوبر  31ه، املو

 :تاريخ انعقاد املؤتمر •

 أيام الخميس والجمعة والسبت

 ه،1442شعبان  5-6-7

افق   م.2021مارس  20-19-18املو

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  ملحوظة:

 تتكفل اللجنة املنظمة بنفقات اإلقامة أيام املؤتمر، وال تتكفل بنفقات السفر.
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  االتصال واملراسلة
  

 املغرب. -30040فاس  - 6012أ.د. الشاهد البوشيخي، ص.ب:  :العنوان البريدي

 (212) 5 35 96 29 20  :الناسوخ    84 28 96 35 5 (212) :الهاتف

  comgmail@5imotamarmobdi. :العنوان اإللكتروني للمؤتمر

 http://mobdii.com/qconferences/v5    موقع املؤتمر:

 

 

mailto:mobdiimotamar5@gmail.com

