العدد العشرون

مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية

(ذو الحجة 1436ﻫ)

مؤمتر
القراءات القرآنية يف العصر احلديث بني الواقع والطموح
المنعقد في مدينة السليمانية بالعراق
خالل المدة 1436/6/13-12هـ الموافق 2015 /4/ 3-2م
تنظيم جمعية الزاد العراقية للقرآن الكريم وعلومه

أهداف املؤمتر:
 -1بيان عالقة الدراسات القرآنية بالتخصصات العلمية والتطبيقية املعارصة.
 -2بيان أمهية الدراسات القرآنية ودورها يف عالج قضايا األمة اإلسالمية.
 -3تشخيص أكرب التحديات التي تواجه الدراسات.
 -4مواكبة آخر املستجدات البحثية العلمية يف جمال القراءات القرآنية.
 -5االرتقاء بالبحوث اإلقرائية إىل املستوى العلمي املتقن.
 -6تعميق األوارص بني الباحثني املختصني ،من خالل هذا امللتقى الدويل الذي
جيمع العلامء وطلبة العلم.

حماور املؤمتر:
املحور األول :القراءات القرآنية بني اإلجازات اإلقرائية والدراسات األكاديمية.
املحور الثاين :دور املؤسسات العلمية يف النهوض بواقع الدراسات القرآنية.
املحور الثالث :طرائق تدريس القراءات القرآنية وتقويمها.
املحور الرابع :التأليف يف علم القراءات القرآنية.
املحور اخلامس :أمهية التكنولوجيا يف خدمة الدراسات القرآنية ودورها.
املحور السادس :دور املدارس واملشيخات يف عالج واقع األمة.
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حبوث املؤمتر:

 -1المؤلفات في القراءات القرآنية في األردن :عرض وتقديم ،أ.د .أمحد خالد
شكري (األردن).

 -2علم القراءات القرآنية من بعد اإلمام ابن الجزري إلى اإلمام ابن البقري،
أ.م.د .حممد إبراهيم املشهداين (العراق).

 -3دور الكتاتيب القرآنية في تأصيل السلوك القرآني في حياة الشباب في
المجتمع الجزائري ،أ.د .أجقو عيل (اجلزائر).

 -4الجمع بين الرواية والدراية وأهميته في علم القراءات القرآنية ،أ.د .خالد
أمحد بركات (لبنان).

 -5القراءات القرآنية البداءة والنشوء ،أ.م.د .حممد امبارك البنداري (مرص).

 -6اإلجازة في القراءات ودورها في تحقيق المهارة بالقرآن :دراسة استقرائية
وصفية تحليلية ،أ.م.د .صالح سنني صالح (السودان).

 -7أثر القراءات القرآنية في إثراء الشاهد النحوي واتساع القاعدة ،أ.م.د .أجمد
كامل (العراق).

 -8دور دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالمية في النهوض بواقع القراءات
القرآنية  ،أ.د .عبد الوهاب محد (العراق).

 -9دور التكنولوجيا في خدمة القراءات القرآنية :البرامج الحاسوبية والمواقع
اإللكترونية مثالا ،د .أمحد صالح حممد (مرص).

 -11أثر اإلمالة في بيان المعنى في القرآن الكريم ،د.خالد إبراهيم مسلم
(العراق).

 -11دور القراءات القرآنية في المحافظة على أصالة الحرف العربي ،د.جويدة
غانم (اجلزائر).
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 -12أثر القراءة القرآنية في تحول البنية المقطعية :دراسة صوتية دللية،
أ.م.د.حممد بشري حسن (العراق).

 -13معايير الجودة في المواقع اإللكترونية للقراءات القرآنية ودورها في
الرتقاء بها ،د .رقية بوسنان (اجلزائر).

 -14مراكز التحفيظ في بناء جيل واعد ،د .زياد عبد اهلل البنا (العراق).

 -15دور الكتاتيب والزوايا القرآنية الجزائرية في تعليم مبادئ القراءات،
د.عبدالرمحن معايش(اجلزائر).

 -16استعمال بعض الوسائل التعليمية في تدريس القراءات القرآنية وتقويمها،
د .حسام مال اهلل الطائي (العراق).

قراء بغداد ،ودورهم في نشر تجويد القرآن وعلوم
 -17أعالم معاصرة من َّ
القراءات ،م .حممد غازي داود (العراق).
 -18دور الحلقات القرآنية "قراءتي" في الحفاظ على الهوية اإلسالمية في
جنوب تايلند ،د.رشدي بن مامو التايلندي.

 -19الكراسي العلمية بالمغرب والجهود اإلعالمية للعناية بها ،د.ميلود بنعتيك
(املغرب).

 -21جهود محمد سالم محيسن في علم القراءات :بصائر في المادة والمنهج،
أ.م.د .وليد حسني (األردن).

 -21الترجيح بين القراءات المتواترة بين الرفض والقبول ،أ.م.د .طه سبتي
إبراهيم (العراق).

 -22مراحل التأليف في علم القراءات ،أ.د .حممد حممود كالو (سوريا).

 -23حفريات إقرائية :كتاب تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين ،أ.د .السايس
ضيفاوي (تونس).
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 -24سياق السورة ودللته في توجيه القراءات القرآنية ،د.شاكر حممود حسني
(العراق).
 -25القرآن وقراءاته في تأليف المستشرقين ،د.محدي سلطان العدوي (مرص).
خلف في القراءات القرآنية ،د.تقي الدين
 -26أثر اإلعراب في ظاهرة ال ُ
التميمي (فلسطني).

 -27استراتيجية منح اإلجازة العلمية في القراءات القرآنية من خالل الدراسات
األكاديمية  ،د.عامر حكمت و د .أمحد رشيد العزاوي (العراق).
 -28التطور التاريخي لنشأة وتدريس علم القراءات في ماليزيا ،د.صديف بن
عارفني (ماليزيا).
 -29الدراسات القرآنية في المؤسسات التعليمية بين الواقع والمأمول ،د.دياري
أمحد ودهيوا عزيز (العراق).
 -31الجهود العراقية في القراءات القرآنية للرسائل الجامعية ،أ.م.د .عبد القادر
حمسن اللهيبي (العراق).
 -31المخطوطات في علم القراءات في بالد األناضول ،أ.د.ضياء حممد حممود
املشهداين (العراق).
 -32الدراسات القرآنية في المؤسسات التعليمية ،أ.م.د .دلدار غفور البالكي و
م.هاوزين حممد (العراق).
 -33أعالم المحاضر الشنقيطية وجهودهم في خدمة القراءات القرآنية ،د.حممد
بن داهي الشنقيطي (موريتانيا).
 -34طرق جمع القراءات القرآنية بين السلف والخلف وأثرها على المتلقي،
م .عدي نعامن القييس (العراق).
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التوصيات:
تم بحمد اهلل وعونه اختتام أعامل املؤمتر العلمي الدويل األول جلمعية الزاد
العراقية للقرآن الكريم وعلومه املنعقد يف العراق  -السليامنية للمدة 13-12
/مجادى اآلخرة 1436/هـ ،املوافق 2115/4/3-2م بعنوان( :القراءات القرآنية
يف العرص احلديث بني الواقع والطموح) ،حتت شعار (القرآن جيمعنا) ،ومتخض
عنه التوصيات اآلتية :
 -1انبثق عن هذا املؤمتر املبارك تشكيل جلنة من األساتذة العلامء تقوم عىل
هتيئة وصياغة نظام داخيل ملشيخة اإلقراء يف العراق وعرضه عىل السادة أهل
االختصاص يف هذا الفن إلقرار صيغته النهائية؛ ليكون نظاما داخليا للقيام هبذه
املهمة.
 -2تم ترشيح السادة املدرجة أسامؤهم يف أدناه للقيام هبذه املهمة:
السيد رئيس مجعية الزاد أ.د .صالح حيدر عيل اجلمييل رئيسا
الشيخ عبد احلكيم السامرائي – بغداد

عضوا

الشيخ ضياء املرعي – بغداد

عضوا

الشيخ حممد صالح جواد – بغداد

عضوا

األستاذة امتثال حممد صالح – بغداد

عضوا

د .حممد إبراهيم املشهداين – املوصل

عضوا

الشيخ خالد عزيز – املوصل

عضوا

الشيخ عدنان مشعل – األنبار

عضوا

د .أمحد الشوكة  -األنبار

عضوا

د .صالح العبيدي– صالح الدين

عضوا
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الشيخ أمحد خورشيد  -كركوك

عضوا

د .زياد عبد اهلل البنا – أربيل

عضوا

د .دياري امحد إبراهيم – السليامنية

عضوا

الشيخ إبراهيم صالح – البرصة

عضوا

الشيخ نعمة احلسان – البرصة

عضوا

وبإرشاف مبارش من قبل رئاسة ديوان الوقف السني واستشارة السادة العلامء:
أ.د .أمحد عيسى املعرصاوي -مرص
أ.د .عبد الكريم عوض  -مرص
أ.د .أمحد خالد شكري  -األردن
أ.د .أمحد مفلح القضاة  -األردن
د .خالد أمحد بركات  -لبنان
الشيخ شريزاد عبدالرمحن  -العراق
 -3يتم تقديم تقرير عن نتائج اللجنة خالل مدة ال تزيد عن ستة أشهر.
 -4فتح أبواب التعاون بني أهل العراق وطالبه للتالقح العلمي واملعريف يف
جماالت القرآن وعلومه.
 -5وضع برامج وخطط تضبط منح اإلجازات القرآنية.
 -6الدعوة إىل تشكيل جلان متخصصة لفحص اإلجازات القرآنية املمنوحة.
 -7مد اجلسور مع املشيخات واملقارئ يف عموم العامل اإلسالمي.
واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد
صىل اهلل عليه وسلم.
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املؤمتر العاملي الثالث للباحثني يف القرآن الكريم وعلومه
(بناء علم أصول التفسري  ،الواقع واآلفاق)
المنعقد في مدينة فاس بالمملكة المغربية
في المدة من 1436/6/22-19هـ الموافق لـ 2015/4/11-8م
بإشراف مؤسسة البحوث والدراسات العالمية (مبدع)
بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء (بالمغرب)؛ ومركز تفسير للدراسات القرآنية
(بالرياض)

أهداف املؤمتر:
 .1حرص جهود العلامء يف أصول التفسري وتصنيفها وتقويمها.
 .2توظيف تلك اجلهود يف بناء علم أصول التفسري.
 .3وضع منهجية علمية متكاملة لبناء علم أصول التفسري.

حماور املؤمتر:
 .1مفاهيم أساسية :مفهوم التفسري ،مفهوم التأويل ،مفهوم البيان ،مفهوم
أصول التفسري و قواعده.
 .2أصول نقلية :أصل تفسري القرآن بالسنة ،أصل تفسري القرآن بأقوال
الصحابة ،أصل تفسري القرآن بأقوال التابعني.
 .3أصول لغوية :أصول معجمية وصوتية ،أصول رصفية ونحوية ،أصول
بالغية وأسلوبية ،أصول داللية (مباحث الداللة عن األصوليني).
 .4أصول أخرى :أصول عقلية ،أصول مقاصدية ،أصول سننية ،أصول
طبيعية.
429

التـ ـ ـ ـقـاريـ ـ ــر

حبوث املؤمتر:
الجلسة األولى :مفهوم أصول التفسير

ومفهوما ،الواقع والمتوقع .د .فريدة زمرد.
مصطلحا
 )1علم أصول التفسير
ا
ا

 )2علم أصول التفسير :دراسة في المصطلح ومناهج البحث فيه .د .حممد مغريب.
 )3مفهوم التفسير بين صلب التفسير وتوابعه .د .حممد صالح سليامن.

 )4مصطلحات فهم القرآن الكريم بين عرف الستعمال والتسمية الشرعية (دراسة
دللية) .د .اجليالين بن التوهامي مفتاح.
 )5مفهوم قواعد التفسير وعالقتها بعلوم القرآن الكريم .د .هشام مومني.

الجلسة الثانية :أصول نقلية لتفسير القرآن الكريم:

 )6موسوعة التفسير المأثور :الواقع والطموح .د .نوح بن حييى الشهري.

 )7تفسير القرآن بالقرآن :قيمته ومباحثه وضوابطه ومصادره .د .حممد قجوي.
 )8أصل تفسير القرآن بالقرآن :مفهومه وضوابطه .د .سعيد بو عصاب.
 )9معايير في تفسير القرآن بالسنة النبوية .د .حممد عطا اهلل العزب.
 )11تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية :الواقع والمأمول .د .عبد اهلل طاهريي.
 )11تفسير الصحابي :مفهومه وضوابطه .د .حممد ولد سيدي عبد القادر.
 )12جهود علماء الهند في علم أصول التفسير .أ .حممد غالم الرمحن النظامي.

الجلسة الثالثة :أصول لغوية لتفسير القرآن الكريم ()1

 )13من أصول التفسير اللغوية إلى البناء النصي .د .عبد الرمحن بودرع.

 )14التفسير المعجمي للقرآن الكريم :مفهومه وضوابطه .د .عبد القادر بو شيبة.

 )15دور المعاني المعجمية في توجيه الدللة التركيبية :دراسة في علم الدللة
التفسيري .د .عبد الرمحن حممد طعمة.
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 )16أصول التفسير عند الراغب األصفهاني من التأصيل إلى التفعيل .د .حممد
إقبال فرحات.
 )17التفسير البياني للمتشابه اللفظي :ضرورة المراجعة والضبط .د .نرص الدين
وهايب.
 )18ضوابط تأويل النص القرآني في التراث اللغوي العربي .أ .أحالم الطراش.

الجلسة الرابعة :أصول لغوية لتفسير القرآن الكريم ()2

 )19معاني األدوات في التفسير اللغوي :الواقع واآلفاق .د .فخر الدين قباوة.

 )21أصول التحليل النحوي آليات القرآن الكريم :الحتياط من "تفكك نظم
القرآن" نموذجا .د .حممد عبد الفتاح اخلطيب.

 )21النحو والبالغة في أصول التفسير :تأمالت في مقتضيات النشأة وآفاق
الستثمار .د .عدنان أجانة.

 )22نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني ،وأثرها في تفسير القرآن الكريم.
د.الطيب شطاب.

الجلسة الخامسة :أصول دللية لتفسير القرآن الكريم

 )23أصول تفسير القرآن الكريم الدللية :الواقع والمقترح .د .عبداحلميد الوايف.
 )24نظرية دللة األلفاظ عند األصوليين واستثمارها في بناء علم أصول التفسير.
د .بلقاسم بن ذاكر الزبيدي.
 )25مسالك الدللة وأثرها في توجيه الخطاب الشرعي .د .عبد احلميد العلمي.
 )26السياق أصال في تفسير القرآن الكريم .د .عبد املجيد النجار.
 )27السياق عند األصوليين وأثره في فهم النصوص الشرعية واستنباط األحكام.
د .حممد العبيدي.
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 )28أحوال التنزيل وأثرها الدللي والمقاصدي :قراءة في تأصيالت األصوليين.
د.كريمة بوخلراص.

الجلسة السادسة :أصول سننية وعقلية لتفسير القرآن الكريم

 )29أصول تفسير القرآن الكريم السننية :الواقع واآلفاق .د .أمحد حسن فرحات.
 )31أصول تفسير القرآن الكريم العقلية :الواقع والمقترح .د .إدريس نغش
اجلابري.
 )31المحددات المنهاجية في القرآن الكريم :أصول تفسيرية ذات أولوية .د.سعيد
شبار.
 )32البيان المقاصدي للقرآن الكريم .د .زيد بو شعراء .تقديم الدكتور عمر
جدية.

توصيات املؤمتر:
 .1التعجيل بطبع أعامل املؤمترين العامليني الثاين والثالث للباحثني يف القرآن
الكريم وعلومه.
 .2تكوين جلنة علمية مهمتها االنطالق من عروض املؤمتر ونتائج ورشاته
جلمع ما تفرق ،وتقديم مرشوع متكامل لعلم أصول التفسري املنتظر.
 .3الدعوة إىل التعاون بني الباحثني أفرادا ومؤسسات عىل إنجاز مشاريع
النهوض العلمي لألمة ومنها مرشوع تكميل بناء علم أصول التفسري.
 .4دعوة اجلامعات يف بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إىل توجيه البحث
العلمي يف الدراسات العليا خلدمة مشاريع النهوض العلمي لألمة ،وال سيام يف
جمال القرآن الكريم وعلومه ،وذلك بتخصيص وحدات للامسرت والدكتوراه يف
أصول التفسري.
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 .5دعوة العلامء والباحثني إىل العناية باألصول املقاصدية والسننية والعقلية ملا
يالحظ من تقصري يف العناية هبا.
 .6ختصيص كل أصل من أصول التفسري بورشة أو ورشات علمية خاصة
باملتخصصني واملهتمني.
 .7إعداد معاجم مصطلحات القرآن الكريم وعلومه ،ونرشه وترمجة معانيه .
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الـمؤمتر القرآني الدولي السنوي (مقدس )5
المنعقد في مركز بحوث القرآن بجامعة ماليا في ماليزيا
في المدة 1436/7/17-16هـ الموافق لـ 2015/5/6-5م

أهداف املؤمتر:

 -1تنفيذ توصيات املؤمترات السابقة التي قررت االستمرارية يف عقد هذا املؤمتر
السنوي بمركز بحوث القرآن يف جامعة ماليا بامليزيا.
 -2االطالع عىل آخر اجلهود البحثية العلمية يف جمال بحوث القرآن الكريم
وعلومه ودراساته ،من أجل التواصل معها ،واستيعاب أفكارها ،والعمل عىل
التعريف هبا ،ونرشها ،واإلضافة عليها.
 -3صياغة البحوث القرآنية بمعايري اجلودة والتحكيم العلمي الرصني ،واالرتقاء
هبا إىل مستوى البحوث العاملية ذات املواصفات العلمية يف الكتابة األكاديمية.
 -4ربط الباحثني املعارصين بعضهم ببعض ،من خالل هذا املؤمتر القرآين املتميز،
الذي يعطي الفرصة لطلبة العلم بلقاء العلامء واملختصني من أنحاء العامل.

حماور املؤمتر:

 -1االنتصــار للقــرآن الكــريم والــدفاع عنــه يف عص ــرنا احلــاو وبيــان إعجــازه.
 -2حتقيق اجلودة والتدريب يف تعلم القرآن الكريم وتعليمه يف املؤسسات القرآنية.
 -3التعريــف برســائل املاجســتري والــدكتوراه قيــد الكتابــة حــول القــرآن الكــريم
وعلومه.
 -4مناقشة الدراسات الغربية املعارصة حول القرآن الكريم وعلومه.

حبوث املؤمتر:

 )1الحتمال اللغوي في القرآن الكريم بين الرواية واإلعجاز .أ.د .حممد خليل

نرص اهلل فراج/مرص.
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 )2النص القرآني والمقاربة اللسانية التداولية .أ.د .عمر بلخري/اجلزائر.
 )3تعليم القرآن في المرحلة الجامعية :رؤية تطويرية وتطبيقات عملية .أ.د .حييى
بن حممد زمزمي/السعودية.
 )4مظاهر الجوانب البالغية في جهود النحويين المفسرين .أ.د .حممود حسن
اجلاسم/قطر.
 )5نظم القرآن من حيث المنهج لتفسير القرآن :دراسة تحليلية لمبادئه .أ.د .إرسار
أمحد خان/ماليزيا.
 )6العالقة التكاملية بين الوجوه اإلعجازية القرآنية :دراسة تحليلية .د .عبد املحسن
القييس/ماليزيا.
 )7اإلعجاز المقاصدي في القرآن الكريم .د .يارس حممد طرشاين/ماليزيا.
 )8اإلثبات العلمي للتأثر بالقرآن الكريم :دراسة تطبيقية علمية .د .عيل عيل
ساجد/ماليزيا.
 )9قراءة لسانية في البناء النصي للقرآن الكريم .د .بن حييى ناعوس/اجلزائر.

 )11موقف المستشرقين من مصدرية القرآن الكريم من خالل دائرة المعارف
اإلسالمية .د .عمر بن مساعد الرشيويف/السعودية.
 )11الرسم العثماني وأثره في صيانة النص القرآني .د .حممد صالح
السامرائي/العراق.
 )12كشف الخفاء عما اشتبه فيه الواو بالفاء من آي القرآن .د .اجلييل عيل أمحد
بالل/السودان.
 )13المشترك اللفظي وعالقته بمشكل القرآن .د .نادية بنت إبراهيم النفيسة
/السعودية.
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 )14مفهوم حق اإلنسان في األمان في القرآن الكريم .د .عفاف مساعد بشري

مساعد/السعودية.

 )15تبيان اإلعجاز اللغوي ودللته في األلفاظ المترادفة :أنموذج ألفاظ العقل
ودللته بين النفي واإلثبات في القرآن الكريم .د .حماسن حسن الفضل عبد

اهلل/السعودية.

 )16التحدي وطلب معارضة القرآن الكريم .د .منال بنت منصور القريش
/السعودية.

 )17الرسائل الجامعية قيد الكتابة حول القرآن الكريم وعلومه في جامعة
تلمسان – الجزائر .أ.د .خري الدين سيب/اجلزائر.

 )18تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية :تعريف وتأصيل .أ.د .إبراهيم بن صالح

احلمييض/السعودية.

 )19الواجب الدعوي على حملة القرآن الكريم .أ.د .صالح بن عبد اهلل الفريح
/السعودية.

الفراء من القراءات القرآنية .أ.د .حممد النعاس الطاهر/ليبيا.
 )21موقف ّ

 )21المبهمات في القرآن الكريم .أ.د .غالب بن حممد احلاميض/السعودية.

 )22الترجيح بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن .أ.د .خالد بن إبراهيم بن محد

النملة/السعودية.

 )23الذكاء الوجداني وتطبيقاته في القرآن الكريم .حكيم حركايت/ماليزيا.

 )24موقف المستشرقين من التفسير بالمأثور والرد عليهم .حممد إبراهيم
الرشبيني أمحد صقر/ماليزيا.

نموذجا .أمحد دياين/
 )25اإلعجاز القرآني في تختيم اآليات :سورة التغابن
ا
ماليزيا.
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 )26سبق القرآن الكريم للعلوم والنظريات النفسية المتعلقة باألحالم والرؤى.
أرشف فويل يوسف حممد العسال/ماليزيا.
 )27القرآن الكريم والتحديات العصرية .د .حممد مباركي/اجلزائر.
 )28أوجه إعجاز القرآن الكريم في مجالي إدارة الحكم والقتصاد .د .حممد بن
أمحد بن معيض احلواش/السعودية.
 )29المنارات الشرعية في ليبيا ودورها في تحفيظ القرآن الكريم وتعلم علومه.
د .حممد إبراهيم الكرش/ليبيا.
 )31اإلعجاز البياني في ظاهرة التنكير والتعريف عند عبد القاهر الجرجاني.
د.جماهد منصور مصلح املطري/اإلمارات.
 )31منهج القرآن في بيان عبودية غير اإلنسان .د .رشيد منصور الصباحي/
اليمن.
 )32الضوابط المنهجية لتدبر القرآن الكريم .د .عبد احلي القاسم عبد املؤمن/
السودان.
 )33تحليل الخطاب القرآني عند فرانسوا ديروش .د .حليمة الشيخ/اجلزائر.
 )34اإلعجاز القرآني في أداء المعاني .د .زينب بشري الغصني/ليبيا.

 )35التربية الجمالية لألسرة المسلمة المستنبطة من القرآن الكريم :دراسة
تحليلية .د .عطاف منصور حممد عيارصة/السعودية.
 )36المحرمات في اآلية الثالثة من سورة المائدة في ضوء اإلعجاز العلمي.
أ.عائشة عبد النبي السلهاب/ليبيا.
 )37سماع القرآن ودوره في التذكير بميثاق التوحيد .أ.د .خالد بن حممد يوسف
التويم/السعودية.
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 )38قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية :نقد مطاعن ،ورد شبهات ،تأليف:
د .فضل حسن عباس :دراسة وتلخيص .د .محزة حسن سليامن صالح/السودان.
 )39دور الجبال في التوازن البيئي من خالل القرآن الكريم .د .أمحد بن سعيد
البوسعيدي/عامن.
 )41المستشرقون وجمع القرآن من خالل دائرة المعارف اإلسالمية.
د.املرزوقي عىل اهلادي املرزوقي/ليبيا.
 )41إعجاز الماء والستشفاء به .عبد الرحيم عبده حممد احلوري/ماليزيا.
 )42دور تقنية المعلومات في خدمة القرآن الكريم .أبو بكر ثاين حسني/ماليزيا.
 )43مفاسد تعطيل العقل :دراسة مقاصدية في ضوء سورة البقرة .ميثاق صادق
حممود املالكي/ماليزيا.
 )44الشاطبي واستدللته القرآنية الستقرائية بضرورة الكليات الشرعية.
عبداملوىل حممد حممد أمحد خبليل/ماليزيا.

 )45الترابط النصي في سورة البقرة من خالل تفسير الزمخشري وتبيان
العكبري .حممود حممد خليل نرص اهلل/مرص.

 )46وسيلة جديدة عملية في تعليم القرآن الكريم (برامج صور األطفال
المتحركة) .عمر عيل املومني/األردن.

 )47علم الفلك في القرآن الكريم :المراجعة حول موقع القرآن والعلوم
الحديثة .حسن حممد كفيل الدين/بنغالديش.

 )48أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق جودة تعليم وتعلم القرآن
الكريم .عمر حوتية/اجلزائر.
 )49ابن عباس وأثره في اختيارات القراء السبعة .د .زهرا قاسم نـﮋاد/إيران.
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 )51دراسة في التقديم والتأخير الموجودين في المتشابه اللفظي في القرآن بناء

على السياق .زهرا حمققيان/إيران.

 )51المنهج القرآني في تقويم السلوك اإلنساني :األطفال أنموذجا .ره نكني
عبد اهلل حممد/ماليزيا.

 )52الظاهرة القرآنية بين مالك بن نبي ومحمد أركون .د .حليمة بوكروشة
/ماليزيا.

 )53المصنفات (النحوقرآنية) ومنزلتها في بيان إعجاز القرآن .د .عادل فتحي
رياض أمحد/قطر.

 )54تجربة مقترحة لتدريس تدبر القرآن الكريم .د .مسلم بن سامل الوهيبي
/عامن.

 )55الرد على مطاعن النصارى والمستشرقين حول فصاحة القرآن .د .بدر بن

نارص العواد/السعودية.

 )56التجاهات المنحرفة في التفسير في العصر الحديث :كتاب (المرأة

أنموذجا .د .فرج محد سامل الزبيدي/األردن.
والقرآن ،آلمن ودود)
ا

 )57اتجاه م ّدعي التجديد في التفسير :محمد ْأركون وحامد نصر أبو زيد:
دراسة تحليلية .د .إبراهيم إلياس آدم/ماليزيا.

 )58البعد األخالقي لمعلمي ومتعلمي القرآن الكريم .د .حسن مولود

الشيباين/ماليزيا.

 )59المجادلة بالتي هي أحسن من منظور قرآني :دراسة وعرض .د .سيد حممد

حلمي/ماليزيا.

 )61الدراسات المعجمية ومنهج التعامل مع المصطلح القرآني .د .رضوان
مجال األطرش/ماليزيا.
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 )61مآلت التحسين والتقبيح العقلي :دراسة في ضوء اآليات140-136 :
من سورة األنعام .د .أمني أمحد النهاري/ماليزيا.
 )62من صفات القائد الناجح في سورة الفتح .د .عبد املاجد بن حممد
ويل/السعودية.
 )63إبطال كتاب الفرقان الحق ألنيس شوروش .د .عبد احلميد إبراهيم سلطان
/ليبيا.
 )64آيات الهداية في القرآن الكريم :دراسة موضوعية .د .هادي علوان نجم
املوىل/قطر.
مهد آدم/بروناي.
 )65القرآن الكريم مفتاح هداية كل القلوب .د .مجعة أمحد ّ
 )66منهجية التدريب على تعليم القرآن من خالل الهدي النبوي .د .عبد اهلل بن
عيل البشريي/السعودية.
 )67مقاصد الوكالة في الستثمار في القرآن الكريم .د .سلامن دعيج محد بوسعيد
/البحرين.
 )68التفسير العلمي للقرآن الكريم :اتجاهات وضوابط .د .مروان وحيد شعبان /
اإلمارات.
 )69الدفاع عن القرآن الكريم بين ابن عاشور ودراز .د .عبد الكريم عثامن عيل/
السودان.
 )71استلهام القرآن الكريم في الشعر العربي المعاصر .د .أمحد طعمة حلبي /
قطر.
 )71التناسب القرآني وأثره في التدبر من خالل تفسير التحرير والتنوير.
د.حمسن بن حامد املطريي/السعودية.
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 )72قراءة أسلوبية في سورة القمر .د .راشد بن محد بن هاشل احلسيني/عامن.
 )73نظام تعليم القرآن الكريم في الكتاتيب القديمة والحديثة في شمال نيجيريا.
د .عمر عباس عبد القادر/نيجرييا.

 )74الحتكام ألقوى معنى لترجيح قراءة( :ل يُ َّ
عذب) و(ول يُوثَق) .د .ماهر بن
رمضان بن صالح/مرص.
 )75التجديد في فهم النص القرآني .د .عبد املجيد حممود شاويش/ليبيا.

 )76جهود علماء ليبيا في التفسير" :تفسيره إرشاد الحيران إلى توجيهات
نموذجا" .مصطفى املختار حممد فرنانه/ماليزيا.
القرآن
ا

 )77من فرائد األسماء الف ّذة في القرآن الكريم :دراسة في اإلعجاز اللغوي

والبياني .أمحد غسان جقمريي/ماليزيا.

 )78عالقة المقاصد الشرعية بالقرآن الكريم .حممد فتحي حممد عبد اجلليل/
ماليزيا.
 )79نماذج للربط المعاصر لدللت أسماء السور وأثره في تعليم القرآن الكريم.
عبد اهلل سامل زين/ماليزيا.
 )81سر جمال القرآن في نظرية التصوير الفني :دراسة تحليلية بالغية وتطبيقية.
حممد نعيم جميد/ماليزيا.
 )81القراءات األربع عشرة وأثرها في تفسير آيات األحكام :دراسة مقارنة .زيد
ثابت عبد الرمحن/ماليزيا.
 )82اإلعجاز التشريعي في القرآن الكريم .زكريا أيوب دوال/السعودية.
 )83إعجاز آيات اآلفاق واألنفس بين المدرسة التراثية والعصرية "نماذج" .بن
زيد باي/اجلزائر.
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 )84برنامج النمو المهني والتربوي لمنسوبات المعاهد القرآنية .محاد بن عبدالرمحن

العمر/السعودية.

 )85التعليم القرآني في الزوايا والكتاتيب الجزائرية بين األصالة والمعاصرة

ودورها في خدمة المجتمع .حممد عبد احلق بكراوي/اجلزائر.

 )86شرح جمع األصول في مشهور المنقول من القراءات العشرة لإلمام
الديواني .د .عيل بن إبراهيم بن عيل طوهري.

 )87معالم التطور في الدراسات القرآنية في نيجيريا .د .عيل هارون حممد/
نيجرييا.

 )88ضوابط الراقي ،والمرقي ،والرقية من القرآن والسنة :دار الرقية بولية قدح
نموذجا .نور الشفاء بنت عبد الرزاق/ماليزيا.
ا

 )89ترجمة الستعارات القرآنية إلى اللغة الماليوية :دراسة مقارنة بين التراجم
الماليوية الفردية .نسيمة احلاج عبد اهلل/ماليزيا.

 )91نظرية الردع الستراتيجي للتسليح النووي وجذورها في القرآن الكريم.
الشيامء حممد املليان/ماليزيا.

 )91القرآن والحالة النفسية للمريض عند اإلعالم .ميسون فتحي أبو غرسة/

ماليزيا.

 )92اإلعجاز في معاني الحذف في القرآن الكريم بين الصناعة النحوية

والمقاصد البالغية .د .أمحد عبد املجيد حممد خليفة/السعودية.

أنموذجا .د .أمحد بن
 )93الدراسات العليا بجامعة القصيم :قسم القرآن وعلومه
ا

سليامن اخلضري/السعودية.

 )94رسم التاء المفتوحة في القرآن الكريم .د .سعود بن عبداهلل آل حسني/
السعودية.
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 )95شبهات المستشرقين حول الوحي ونزوله .د .عيل جابر وادع الثبيتي/
السعودية.
 )96تدنيس األعداء للقرآن الكريم والدفاع عنه .د .أمحد بن عبد اهلل احلصيني/
السعودية.
 )97الموجز اللطيف في بيان حقائق الطاعنين في كتاب اهلل الشريف .د .كامل
بن سعود مطريان/السعودية.
 )98السنن الجتماعية في ضوء القرآن والسنة وتوجيهاتها التربوية .د .عبد اهلل
بن حلفان آل عايش/السعودية.
 )99من المعاني النفسية والتربوية لالستغفار في ضوء القرآن الكريم .د .صالح
عراد/السعودية.
بن عيل أبو ّ
 )111العالقة بين القراءات القرآنية المتواترة وإعجاز القرآن الكريم .د .أمحد بن
حممد حممد شعبان/السعودية.
 )111مفهوم اإلعجاز العلمي في القرآن وضوابطه .د .عمر إدريس حممدين
سليامن/السودان.
 )112استدراكات اإلمام الطبري على اإلمام مجاهد بن جبر من خالل تفسيره.
د .أمحد حممد عبد الرمحن حممود/السعودية.
 )113دفع الشبهات حول شهادة المرأة في القرآن الكريم .د .حممد حممد سيد
أمحد عامر/السعودية.
 )114اإلعجاز التشريعي في القرآن الكريم .د .سيف بن منرص بن عيل احلارثي/
السعودية.
 )115التقوى في القرآن .د .إبراهيم عيل صالح عمر املحجويب/ليبيا.
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 )116القرآن الكريم وحضوره في اإلعالم اإلسالمي بين الواقع والمأمول.

د.مراد بوشحيط/اجلزائر.

 )117النبوة والوحي في كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي .د .حممد

الساعدي أصبيع/ليبيا.

 )118إعجاز القرآن في القرن الرابع عشر :دراسة تحليلية .د .حمسن قاسم بور
/إيران.

 )119التعقيب بأسماء اهلل وصفاته في القرآن الكريم .د .لؤي خليل/قطر.

 )111ضرورة تطبيق معايير قيم الجودة والتميز في اختيار معلم القرآن الكريم
بمدارس مرحلة األساس .د .صالح سنني صالح يعقوب/السودان.
 )111معايير مقترحة لتحقيق الجودة في تعلم القرآن الكريم وتعليمه في
المؤسسات القرآنية .د .عادل بن مشعل الغامدي/السعودية.
 )112األداء القرآني بين معايير الجودة ومظاهر العيوب :دراسة صوتية دللية.

د .سعيد بن حممد آل يزيد/السعودية.

 )113تحقيق الجودة والتدريب في تعلم القرآن وتعليمه في المؤسسات
القرآنية .د .عباس محزة حممد/السودان.
أنموذجا .د .صالح بن
 )114العبادة والجودة في ضوء النص القرآني :الصالة
ا

سعد الكريديس/السعودية.

توصيات املؤمتر:

أوال :الدعوة إىل إنشاء رابطة عاملية للباحثني يف القرآن الكريم وعلومه

ودراساته ،ينضم فيها أعضاء اجلمعيات القرآنية العلمية ،وفريق مراكز األبحاث
القرآنية ،وهيئات التدريس يف األقسام القرآنية باجلامعات واملعاهد والكليات ،من
أجل التواصل والتفاعل والتكامل ،ومن املمكن جدا أن تبدأ يف العامل االفرتايض
عىل شبكة اإلنرتنت ،حلني حتقيق وجودها عىل أرض الواقع.
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ثانيا :فتح باب البحث العلمي أمام الباحثني للكشف عن وجوه جديدة
لإلعجاز القرآين وفق الضوابط العلمية ،فهو الكتاب الذي ال تنقيض عجائبه،
وإثبات صالحيته لكل زمان ومكان.
ثالثا :تشجيع الرشاكة العلمية بني الباحثني يف التخصصات القرآنية مع
بعضهم ،ومع الباحثني يف التخصصات اإلنسانية والتطبيقية األخرى ،لتقديم
أبحاث ذات مستويات متقدمة يف املناهج البحثية ،وحماولة التنافس فيها للحصول
عىل براءات االخرتاع ،واجلوائز البحثية ،وامليداليات التقديرية ،والدروع
التكريمية.
رابعا :الدعوة إىل ربط القرآن الكريم بجوانب احلياة املعارصة للمسلم
واملسلمة ،وما يالمس الواقع مبارشة ،يف تقريب الفهم القرآين للعمل به ،وتعميق
الورد واحلفظ القرآنيني للمسلمني يف منهجية لتالوة واعية مؤثرة ومثمرة ،وتربية
األجيال القادمة عىل تقديس القرآن الكريم واالعتزاز به.
خامسا :اإلفادة من كل ما هو جديد ومتطور يف عامل التقنية ووسائل التواصل
االجتامعي وشبكة املعلومات اإللكرتونية واألمن املعلومايت خلدمة القرآن الكريم
وعلومه ودراساته وأبحاثه.
سادسا :التصدي للدراسات االسترشاقية والغربية املعارصة التي تثري
ّ
الشبهات واملطاعن حول القرآن الكريم نصا وتارخيا والرد عليها كال بلغتها،
والدفاع عن القرآن الكريم واالنتصار له.
سابعا :حتقيق معايري اجلودة العاملية يف املؤسسات القرآنية وخمرجاهتا البرشية
والعلمية ،وتعليم القرآن الكريم والبحث فيه بأرقى الوسائل املتطورة يف العرص
احلديث.
445

التـ ـ ـ ـقـاريـ ـ ــر

ثامنا :االنطالق من القرآن الكريم يف الدعوات اإلصالحية للمجتمعات
العربية واملسلمة ،لضبط م ساراهتا الرشعية ،واالهتداء بالسنة النبوية املبينة للكتاب
العزيز ،لكي ال خترج عن السنن االجتامعية التي ذكرها القرآن الكريم يف قصص
األولني ،واألخذ بتوجيهاهتا الرتبوية ،وإشاعة القيم القرآنية اإلنسانية القائمة عىل
صالح الفرد واملجتمع واحلاكم واملحكوم.
تاسعا :االنفتاح عىل اآلخر بالدعوة القرآنية الشيقة ،وتبليغ اآليات القرآنية
ملن يسمعها أو يقرأها أو يراها بالوسائل املمكنة كافة.
عارشا :العناية بطلبة املاجستري والدكتوراه الذين ما زالوا -قيد الكتابة-
حول القرآن الكريم وعلومه ،وتوجيههم التوجيه السليم بدءا من اختيار عنوان
البحث ،وحتى تسليم بحوثهم ،واإلرشاف عليهم إرشافا علميا موضوعيا لتحقيق
أهداف البحث املرجوة ،مع وورة ربط البحوث العلمية اجلامعية احلالية
واملستقبلية بام سبق من توصيات.
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املؤمتر العاملي الثالث
للدراسات القرآنية وتدبر القرآن الكريم
( الدراسات القرآنية واملسلمون يف الغرب)
الجهة المنظمة :األكاديمية األوروبية للدراسات القرآنية بالشتراك مع
جامعة سالفورد بريطانيا ومركز التراث البريطاني اإلسالمي مانشستر بريطانيا
والجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ( تبيان)
المدة من 31 :يوليو 2-أغسطس 2015م الموافق 17-15:شوال 1436ه

أهداف المؤتمر:
 -1إلقاء الضوء عىل جوانب الدراسات القرآنية واإلشارة اىل مدى مواكبتها
للعلوم املعارصة .
 -2استخدام الدراسات القرآنية كوسيلة لرتبية األرسة املسلمة والنشء املسلم يف
الغرب.
 -3التعريف بطرق البحث العلمي يف جمال الدراسات القرآنية.
 - 4التفاعل اإلجيايب بني اجلالية املسلمة وغري املسلمة يف الغرب وبني العلامء
املتخصصني يف جمال الدراسات القرآنية.
 -5ربط الباحثني يف جمال الدراسات القرآنية ببعضهم وإطالعهم عىل أحدث
مناهج التدريب والبحث العلمي يف الغرب .
محاور المؤتمر:
املحور األول  :مقاصد القرآن الكريم.
املحور الثاين :التزكية بالقرآن وسائلها ومناهجها.
املحور الثالث :الدراسات القرآنية ودورها يف نرش هدايات القرآن.
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املحور الرابع :التقنية ودورها يف خدمة القرآن الكريم.

حبوث املؤمتر:
 -1تعليم تدبر القرآن بأسلوب معاصر ،ش .صهيب سعيد.
 -2القيم القرآنية وأثرها في التربية ،د .هيثم اخلفاف.
 -3مظاهر تكريم اإلنسان في القرآن والشريعة ،د .العباس احلازمي.
 -4القرآن الكريم واكتشاف مخطوطات برمنجهام ،من يوثق من؟ م .فاضل

سليامن.

 -5كيف نعلم التدبر لغير الناطقين باللغة العربية ،م .فاضل سليامن.

 القيم القرآنية وأثرها في التربية :
 -6الحوار في القرآن الكريم وأثره كوسيلة حضارية ،د .ابتهال حممد عيل البار.
 -7اإلنسان وحقه في العدالة الجتماعية من خالل القرآن ،د .معتوقة بنت
حممد حسن احلساين.

 -8الحوار بين المسلم وغير المسلم في ضوء القرآن ،أ.د .عبد اهلل بن صالح
السيف.

 -9أدب العالم والمتعلم في ضوء قصة موسى مع الخضر عليهما السالم،
د.وفاء بنت عبد العزيز الزامل.

 -11الحوار القرآني ودوره في محاورة األجيال القادمة ،د.منال بنت عامر مزيو.

 مظاهر تكريم اإلنسان في القرآن الكريم والشريعة اإلسالمية :
 -11منهج القرآن الكريم في مراعاة حقوق اإلنسان ،أ.د.حممد بن نارص القرين.
 -12رعاية حقوق اإلنسان ومظاهر تكريمه ،د .سلطان بن سعد السيف.
 -13حقوق اإلنسان ما بين اإلسالم والنظام العالمي ،دراسة فقهية تأصيلية

لقواعده ومقاصده ،وتطبيقاتها من القرآن الكريم والسنة النبوية ،أ.د .أمحد بن
هالل الشيخ.
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 -14حقوق اإلنسان في القرآن الكريم ،د .كامل بن سعود العنزي.

 -15أهمية التأصيل من القرآن الكريم في الدعوة إلى اهلل تعالى وضرورته،
أ.د.عيل بن حممد الطالب األمني الشنقيطي.

 حقوق المرأة في التشريع اإلسالمي كما يصورها القرآن الكريم :
 -16حقوق اإلنسان في اإلسالم ،د .دوحة عبد القادر.
 -17حقوق المرأة في الميزان :دراسة بمنهج التفسير الموضوعي في القرآن
الكريم ،أ .ميادة عكاوي.
 -18الرعاية للمرأة في الخطاب القرآني ،د .نعامت حممد اجلعفري.
 -19البعد الفلسفي والعقدي لحقوق اإلنسان في القرآن الكريم ومواثيق حقوق
اإلنسان الدولية ،أ .ليىل إبراهيم العدواين ،تنوب عنها د.شاهناز بنت املوفق.
 -21حق المرأة في الزواج بين القرآن الكريم وميثاق األمم المتحدة ،د .فاطمة
بنت حممد الكلثم.

 تدبر القرآن الكريم والعوامل المؤثرة فيه :
 -21اآلثار الحسية للقرآن الكريم في حياة السلف وعالقته بالتدبر ،أ.د .نارص
بن حممد املنيع.

 -22وسائل التزكية بالقرآن الكريم ،أ.د .إبراهيم بن صالح احلمييض.

 -23التزكية بالقرآن وسائلها ومناهجها ،دراسة تطبيقية عىل سورة األعىل،
د.عادل بن عمر يسلم بصفر.

 -24طبيع ـة التدريس بالممارسة في ضوء التربية القرآنية ،أ.د .عبد الرمحن بن
عبد اهلل املالكي.

 -25نشأة الحلقات العلمية عند المفسرين وأثرها في تدبر القرآن الكريم،
د.عبد الرحيم احلقيب الغامدي.
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 -26صور من أثر تدبر السلف للقرآن الكريم ،د .نواف بن معيض احلارثي.

 -27المناسبات وأثرها في التدبر من خالل تفسير التحرير والتنوير ،د .حمسن بن
حامد املطريي.

 نماذج من العوامل المؤثرة في التدبر:

 -28مقاصد القرآن من خالل القسم في القرآن الكريم ،أ.د .فلوة بنت نارص
الراشد.

 -29السعادة ،أسبابها وأهميتها في تكوين الشخصية اإلبداعية من خالل تدبر

سورة طه ،أساليب تشويقية لدعوة غير المسلمين إلى اإلسالم ،د .فوزية بنت
صالح اخلليفي.
 -31البناء القصصي القرآني في سورة النمل ،د .فايزة أمحد احلريب.

 -31أثر الحوار السليم في الدعوة إلى عالم إنساني متعاون ،أ.د .هيا بنت
إسامعيل آل الشيخ.
 -32الدللت التربوية في قصة الذبيح من سورة الصافات ،د .ريم بنت عبد
املحسن السويلم.

 نماذج عملية للتدبر :

 -33موقف المسلم من الفتن في ضوء القرآن ،أ.د .عيل بن عبد اهلل الصياح.

 -34مشاهد الكون في القرآن الكريم وأثرها في تزكية النفوس ،سورة الشمس

أنموذجا ،د .فهد بن حممد املاجد.

 -35الدللت العقدية للسنن الكونية في القرآن ،د .إبراهيم بن عبد اهلل املعثم.

 -36قلب اإلسناد في القرآن الكريم وأثره في المعنى ،د .عبد املجيد بن صالح
اجلار اهلل.
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 -37الكناية عن المجاز بأسماء اهلل الحسنى في فواصل اآليات ،نموذج للتربية

القرآنية ،د .رباب صالح مجال.

 أساليب عصرية لتعليم القرآن الكريم وتدبره:

 -38الدراسات القرآنية ومواكبتها للتخصصات اإلنسانية والتطبيقية المعاصرة،
د .عائشة سعيد العطوي.
 -39دور تقنية المعلومات في نشر القرآن الكريم ،د .نورة العيل.

 -41واقع توظيف التقنيات الحديثة في تدريس القرآن الكريم ومعوقاتها من

وجهة نظر المعلمين بسلطنة عمان ،د .ميمونة بنت درويش الزدجايل.

 -41معايير الجودة والتميز في المؤسسات التعليمية األكاديمية المتخصصة

ببرامج الدراسات القرآنية بالسعودية ،جامعة الملك سعود أنموذجا ،د.نوف بنت
خلف احلرضمي.

 -42التقنية في خدمة القرآن الكريم ،المقارئ اإللكترونية أنموذج ا ،د .سعاد
بنت جابر الفيفي.

 -43فعالية استخدام خرائط المفاهيم في تدريس القرآن الكريم وعلومه لبقاء

أثر التعلم ،د .ريم بنت عبد العزيز العيل.

 بناء الحياة وعمارتها من خالل القرآن الكريم:

 -44الحكمة من تكريم اإلنسان في القرآن الكريم ،أ.د .هدى بنت دليجان
الدليجان.
 -45التسخير في القرآن الكريم ،أ .حصة بنت حممد العكروش.

 -46بالغة استدلل القرآن على السنن الكونية ،د .زينب بنت عبد اللطيف
كردي.
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 -47تنمية القدرات العقلية من خالل عملية تدبر القرآن الكريم ،أ .إيامن بنت
زكي عبد اهلل.

 -48التدبر في القرآن الكريم وأثره على الستقامة وتصحيح السلوك
الجتماعي :آيات اإليمان بالغيب أنموذجا ،د .شاهناز بنت املوفق .
 -49تدبر السن اإللهية في األمم واألفراد في ضوء السنة النبوية ،د .منى بنت
أمحد القاسم.

التوصيات:

 -1الدعوة إىل إنشاء مراكز متخصصة ملتابعة أحوال املسلمني يف الغرب،

مهمتها دراسة املشكالت وإجياد احللول للمستجدات العلمية والثقافية
واالجتامعية التي يعاين منها املسلمون يف بالد الغرب من خالل اهلدايات القرآنية
وربطها بالواقع املعارص.
 -2توعية األرسة املسلمة يف الغرب بمبادئ اإلسالم الصحيح ،والعمل عىل
نرشها وتوضيحها للناس بصورة صحيحة من خالل اهلدايات القرآنية
 -3دعم وتوعية املرأة املسلمة بحقوقها وواجباهتا يف الرشيعة اإلسالمية.
 -4تبني القيام بدراسات للقيم الرتبوية يف القرآن وبثها يف النشء .
 -5تعليم فنون احلوار حسب املنهج القرآين كوسيلة تربوية ودعوية ،بإقامة
برامج ودورات للمعنيني هبذا الشأن .
 -6تطوير أساليب فهم القرآن الكريم وتفسريه وتدبره ،واإلفادة من
التقنيات احلديثة واملتجددة ،وتوظيفها يف تيسري فهم القرآن لغري الناطقني بالعربية
وعرضه بأساليب تشويقية ميرسة.
 -7وورة العناية ببيان املنهج الوسطي للقرآن الكريم يف حفظ حقوق
اإلنسان وبيان خصائصه ومزاياه ،والفرق بينه وبني النظام العاملي حلقوق اإلنسان
يف العقائد والعبادات واملعامالت.
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 -8تنظيم جوائز ووضع حوافز مشجعة حلث املسلمني اجلدد وغريهم عىل
فهم القرآن وتدبره.
 -9إجياد آلية تنظم تعاون مؤسسات القرآن واملراكز اإلسالمية يف أوروبا بام
فيه مصلحة نرش اإلسالم بصورة صحيحة.
 -11إنتاج تطبيقات متنوعة لتقريب فهم القرآن وتدبره عىل األجهزة الذكية
بمختلف أنواعها بالعربية ومرتمجة اىل اللغة اإلنجليزية.
 -11طبع وترمجة ونرش الكتب والبحوث املتخصصة بتدبر القرآن الكريم
وتوزيعها يف املساجد واملراكز اإلسالمية.
 -12التواصل مع اجلهات املعنية بتعليم أبناء املسلمني يف أوروبا يف املدارس
واملساجد إلقرار مناهج متخصصة يف فهم القرآن الكريم وتدبره.
 -13عقد املؤمتر العاملي الرابع العام القادم 1437هـ؛ حتت عنوان:
(العدل واإلحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية(.
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