
 الملتقىجدول فعاليات 

 م3350ديسمرب  30هـ / 5301حمرم  03اليوم األول: 
 الفرتة الصباحية

  :رئيس الجلسة: أ.د. حسان موهوبي5351ـ  0303الجلسة االفتتاحية 

 شبايكيالجمعي  د.                                ـ كلمة السيد رئيس اللجنة العلمية للملتقى:                         
 :                                         أ.د. عبد هللا بوجاللومدير الملتقى ـ كلمة السيد عميد كلية أصول الدين

 أ.د. عبد هللا بوخلخال                      الرئيس الشرفي للملتقى:  ـ كلمة السيد مدير جامعة األمير عبد القادر

 عمار طالبييس الجلسة: أ.د. رئ  55333ـ  5351: األولىالجلسة 

 محور: أسباب وضوابط االختالف في الفهم
 املبادئ العسكرية يف ضوء القرآن الكرمي −

 أ.د. خالد الديبان )جامعة سلمان بن عبد العزيز/ السعودية(
 الزركشي منوذجاكتاب "الربهان يف علوم القرآن" لبدر الدين االختالف يف فهم النص القرآين من خالل مدونة علوم القرآن −

 د. علي بن مبارك )جامعةقرطاج/ تونس(
 ضوابط الفهم والتقصيد للنص القرآينـ  −

 / موريتانيا(جامعة العلوم اإلسالمية) محمد بن أحمد بن سيدأوبكأ.د. 
 ـ اخلطاب القرآين بني حسن الفهم واالجتهاد يف التطبيق −

 (المغرب /بفاس أ.د. عمر جدية )جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل
 توجيه فهم النص القرآين عند املفسرينـ  −

 أ.د.حمزة حسن سليمان صالح أورتشي )جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية/ السودان(

 آليات القرآن يف احتواء إشكاليات الزمكان −
 أ.د. حامد سرمك )جامعة  القادسية / العراق(

 التفسريمبدأ االنسجام بني علماء علوم القرآن وعلماء  −
 ريمة عسكراتني )جامعة األمير عبد القادر / قسنطينة( .أ

 01.01ـ  00.11 مناقشة:و  اتتعقيب −
 الفرتة املسائية

  :مساعدي عماررئيس الجلسة: أ.د. 33.51ـ  31.53الجلسة الثانية 

 فهم القرآن في ضوء اختالف المناهج واالتجاهاتمحور: 
 القراءة والتلقي احلديثة ـ رؤية نقدية ـالنص القرآين بني التفسري املوروث ونظريات  −

 (جامعة الموصل / العراق) باسل خلف حمود الزبيديأ. د. 
 نظرية التطور والتناهي الداليل عند نصر حامد أبو زيد يف تفسري النص القرآين −

  (العراق/ جامعة الموصل)أ.د. عبد اهلل علي عباس الحديدي 
 التارخيية القدميةالتدبر القرآين من خالل النصوص ـ  −

 (العراق/ البصرةجامعة ) عادل هاشم عليأ.د.  
 معامل الرؤية املناهجية يف مقاربة إشكالية فهم القرآن الكرمي بني النص والواقعـ  −

 (المغرب/ جامعة ابن زهر بأكادير) عزيز البطيويد. 
 ـ السياق وإنتاج املعىن ـ قراءة تأصيلية نقدية يف نظرية السياق القرآين ـ  −

 ـ / الجزائر( 0قسنطينة ـ جامعة د. الخامسة عالوي )
 01.01ـ  01.11:مناقشةتعقيبات و  −

  



 

 م3350ديسمرب  33هـ/ 5301صفر  35اليوم الثاني: 
 الفرتة الصباحية

  :رئيس الجلسة: أ.د. كمال لدرع 03.35ـ  30303الجلسة األولى 

 فهم القرآن في ضوء اختالف المناهج واالتجاهاتمحور: 
 ـفهم النص القرآين والتعددية املنهجية التفسريية ـ رؤى وجتارب من اهلند يف ترمجة معاين القرآن الكرمي وتفسريه ـ −

 (هند/ ال عليكره)جامعة  محمد ثناء اهلل الندويد. أ.
 بني الكليات العامة واألدلة اخلاصة وأثره يف فهم القرآن الكرمي عند اإلمام الشاطيب اجلمع −

  د. نجية رحماني )جامعة محمد بوضياف بالمسيلة/ الجزائر(
 ـ فهم النص القرآين يف ضوء جدلية القارئ مع النص −

 / العراق(بالنجف كلية الشيخ الطوسي الجامعةأ.د. حكيم سلمان الكريدي )
 -عناصر تفكريية يف مستقبل املشروع احلضاري العريب اإلسالمي-املعيارية والتداولية يف القرآن جدليةـ  −

 الطارف/ الجزائر(جامعة أ.بلعيد سماح )
  :عبد الرزاق قسومرئيس الجلسة: أ.د. 03.53ـ  30.53الجلسة الثانية 

  فهم القرآن في ضوء اختالف المناهج واالتجاهاتمحور:   
 القرآين يف ضوء املنهج السيميائيـ فهم النص  −

 / العراق(بالنجف كلية الشيخ الطوسي الجامعةأ.د. خالد كاظم حميدي ) 
 منهج جديد لتفسري آيات التحريف والتبديل يف القرآن الكرمي يف ضوء اجتاهات نقد التوراة −

 أ.د. أحمد محمود الهويدي )جامعة القاهرة/ مصر(
 فهم القرآن يف ضوء اختالف املناهج واالجتاهات ـ البعد االسرتاتيجي لفهم القرآن الكرمي يف األلفية الثالثة ـ  −

 أ.د. إدريس الخرشاف )جامعة محمد الخامس بالرباط/ المغرب( 
 جدلية فهم النص القرآين بني عبد الرزاق قسوم وحممد أركون −

 در بقسنطينة / الجزائر(أ.د. اسعيد عليوان )جامعة األمير عبد القا
 01.01ـ  01.01مناقشة:و  اتتعقيب −

 الفرتة املسائية
  :محمد خالص سطنبوليرئيس الجلسة: أ.د. 33.51ـ  03.53الجلسة الثالثة 

 الفهم المقاصدي للقرآنمحور:   
 ـ التأوياللسياقي ودوره يف بيان املقصد القرآين −

 / السعودية(جازانجامعة أ.د. المثنى عبد الفتاح محمود محمود ) 
 االجتهاد املقاصدي وأثره على تطبيق النص القرآين −

 (السعودية/ جامعة حائل)عبد المهدي محمد سعيد العجلوني د.د. خلف بن حمود الشغدلي/ 
 ـ  آيات القصاص بني الفهم املقاصدي إلحيائها والفهم العلماين إللغائها −

 (األردن/ البلقاء)جامعة  أحمد حسن الربابتعةأ.د.  
 أثر توظيف مقاصد الشريعة يف فهم القرآن وتفسريه −

 (0يحي السعيدي )جامعة الجزائرد.
 السياق ومقصد النص ـ حنو بناء داليل من منظور أصويل ـ ـ  −

 د. مختار الدرقاوي )جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف/ الجزائر( 
 01.01ـ  01.11مناقشة:و  اتتعقيبـ −

 
 



 
 م3350ديسمرب  31هـ/ 5301صفر  33اليوم الثالث: 

 الفرتة الصباحية
 
  :رابح دوبرئيس الجلسة: أ.د. 33.53ـ  30303الجلسة األولى 

 إشكالية الثابت والمتغير في فهم الواقعمحور:   
 اجملتمع اإلسالمي وبناء الدولة املدنية احلديثة −

 أ.د. أحمد حلواني)جامعة دمشق/ سوريا(
 ــ للقرآن الكرمي: دراسة مناذج تطبيقيةاملتغري والثابت يف فهم املقصد  −

 أ.د. محمد خالد سطنبولي )جامعة أدرار/ الجزائر(
 مقاربة جديدة لفهم النص القرآين ـ مبادئ ومنطلقات ـ −

  أ.د. بشير كردوسي )جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة/ الجزائر(
 التداخل والتكامل ـ .ـ جدلية فهم القرآن بني اخلطاب والواقع ـ مقاربة منهجية يف  −

  (كلية الشريعة والقانون بالحديدة / اليمن/ عبد الوهاب أحمد محمد السعيدي) د
 احملرك ـ مبدأالثابتبنية القراءة الواقعية للنص القرآين الكرمي ـ  −

 د. الجمعي شبايكي )جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة/ الجزائر(
 دراسة أصولية ـ ـ الواقع وأثره يف فهم اخلطاب القرآين ـ −

 أ.د حيدر ديوان األسدي )كلية الشيخ الطوسي الجامعة/ العراق(
 00.01ـ  01.11مناقشة:تعقيب و  −

 

 

  :رئيس الجلسة: د. رمضان يخلف 51.53ـ  55303الجلسة الختامية 

 ـ توصيات الملتقى
 ـ كلمة السيد ممثل األساتذة الضيوف

 د. الجمعي  شبايكي                          ـ كلمة السيد رئيس اللجنة العلمية للملتقى:                          
 أ.د. عبد هللا بوجالل            :                          ومدير الملتقى ـ كلمة السيد عميد كلية أصول الدين

 أ.د. عبد هللا بوخلخال           والرئيس الشرفي للملتقى:         ادرـ كلمة السيد مدير جامعة األمير عبد الق

 ـ تالوة أيات بينات من الذكر الحكيم

 

 

 الفرتة املسائية
  50333ـ  53303 في مدينة قسنطينة لألساتذة الضيوف    جولة تنظيم 

 
 

 

 

 

 

 



 الورشات
 

 م3350ديسمرب  33هـ/ 5301صفر  35اليوم الثاني: 
 صالح نعمانرئيس الجلسة: أ.د. 55303ـ  30303األولى:  الورشة 

 

 الفرتة الصباحية
 

 إشكالية القراءات احلداثية للنص الديين  ـ دراسة نقدية ـ −
 أ.د. إبراهيم طلبة )جامعة محمد بن سعود/ السعودية(

 أزمة فهم النص القرآين يف الدراسات االستشراقية ـ االستشراق اإلسرائيلي منوذجا ـ ـ −
 البهنسي )مصر( أ.أحمد

 جتديد مناهج فهم القرآن، هل هو حتمية؟ −
 )جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة/ الجزائر(د. فاتح حليمي 

 ـ فهم النص القرآين بني التقليد والتحديث ـ دراسة تطبيقية على آية الصيام يف ضوء علم مقارنة األديان ـ −
 (المغرب/ دار الحديث الحسنية) يوسف الكالمأ.د. 

 النص القرآين بني التأويلية والتأويل ومستقبل العقائد ـ −
 أ.خولة جهاد دمبري )جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة/ الجزائر(

 فهم القرآن الكرمي يف ضوء خطاب احلداثة العريب −
 أ.محمد أحمد جهالن )جامعة غرداية/ الجزائر(

 هرمنيوطيقا النص الديين وعلم أصول الفقه ـ −
 مرزوق العمري )جامعة باتنة/ الجزائر(د. 

 

  :رئيس الجلسة: د. عمار طسطاس    50351ـ  30.53الورشة الثانية 

 

 الفرتة املسائية

 

 القواعد األصولية لضبط االختالف يف فهم النص القرآين −
 (جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية) عبد المحسن بن محمد الريسأ. د. 

 القرآن العظيم وتفسريهاملنهج النبوي يف فهم  −
 ابراهيم بن حماد السلطان الريس )جامعة الملك سعود/ السعودية(

 جدلية العالقة بني النص ومقاصده يف ظل الواقع املتجدد −
 أ.مروان معزي )جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة/ الجزائر(

 القرآن واإلنسان والزمان: جدلية العالقة وضوابط الفهم −
 ()جامعة أدرار/ الجزائرد.يونس مالل 

 الواقع والنص يف منهج التفسري املوضوعي ـ −
 أ.بشير عثمان )جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة/ الجزائر(


