املؤمتر العاملي الثاين للقرآن والسنة ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي
قسم دراسات القرآن والسنة
) 31 – 31مارس 5132م  51 -55/مجادى األوىل 3111هـ)
اليوم األول

اجلمعة  31مارس 5132م  55 /مجادى األوىل 3111هـ
اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي – املبىن الرئيسي ،قومباك

الزمان

الفعالية

 0077صباحا

الرتحيل من فندق الرينسانس إىل اجلامعة (للمقيمني يف الفندق)

من أمام اجلناح الغريب للفندق

 73087 – 70077صباحا

التسجيل واستالم احلقيبة والبطاقة وبرانمج املؤمتر

قاعة جملس اجلامعة ،مبىن اإلدارة الطابق
اخلامس

 07087 – 73087صباحا

حفل االفتتاح0

قاعة جملس اجلامعة ،مبىن اإلدارة الطابق
اخلامس

 تالوة آايت من الذكر احلكيم
 كلمات ترحيبية

 .3الدكتور حممد شاه جاين
رئيس قسم دراسات القرآن والسنة
 .5األستاذ الدكتور إبراهيم حممد زين

عميد كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية

 .8األستاذ الدكتور حممد خليفة حسن
رئيس مركز القرضاوي للوسطية اإلسالمية
والتجديد ،كلية الدراسات اإلسالمية يف قطر

 .1األستاذ الدكتور حممد بن سريع السريع
رئيس مجعية تبيان ،السعودية
 عرض تعريفي مبنظمي املؤمتر
 كلمة مديرة اجلامعة واالفتتاح الرمسي للمؤمتر:
معايل األستاذة الدكتورة زليحا قمر الدين

 حماضرة رئيسية
ضرورة معرفة وفهم الظواهر الطبيعية واإلنسان من
منظور القرآن الكرمي
معايل األستاذ الدكتور حممد كمال حسن
املدير األسبق للجامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي
 07054 – 07087صباحا

اسرتاحة وتناول الشاي واملرطبات

املكان

 03087 – 07054ظهرا

حماضرة رئيسية

املوضوع 0مستقبل الدراسات القرآنية واحلديثية
رئيس اجللسة

األستاذ الدكتور عبد العزيز برغوث
انئب مدير اجلامعة اإلسالمية العاملية لشؤون العالقات اخلارجية

املتحدثون

 .3األستاذ الدكتور إسرار أمحد خان
أستاذ التفسري وعلوم القرآن بقسم دراسات القرآن
والسنة ابجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي

 .5األستاذ الدكتور داتو حممد طاهر بن حممد أزهار
انئب مدير اجلامعة اإلسالمية العاملية للشؤون
األكادميية

 .1األستاذ الدكتور إبراهيم حممد زين

عميد كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية

 .1األستاذ الدكتور فهد الرومي
أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة امللك سعود
 73004 – 03087ظهرا

الغداء وصالة اجلمعة

الغداء 0قاعة الطعام )(Banquette Hall
الصالة 0مسجد السلطان أمحد شاه ابجلامعة

 78054 – 73004عصرا

التقدميات املتزامنة 3

مركز النشاط الثقايف يف اجلامعة )(CAC

 75077 – 78054عصرا

اسرتاحة وتناول الشاي واملرطبات

 74087 – 75077عصرا

التقدميات املتزامنة 5

مركز النشاط الثقايف يف اجلامعة )(CAC

 74087عصرا

صالة العصر – انتهاء اليوم األول

 11:11عصرا

الرتحيل من اجلامعة إىل فندق الرينسانس

من أمام مبىن اإلدارة يف اجلامعة

*************************
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اليوم الثاين

السبت  31مارس 5132م  51 /مجادى األوىل 3111هـ
فندق الرينسانس كواالملبور

الزمان
 0077صباحا

املكان

الفعالية
الرتحيل من اجلامعة إىل فندق الرينسانس كواالملبور (للمقيمني يف
السكن اجلامعي)

من أمام مبىن اإلدارة يف اجلامعة

 07087 – 73087صباحا

التقدميات املتزامنة 1

فندق الرانيسانس كواال ملبور

 00077 – 07087صباحا

اسرتاحة وتناول الشاي واملرطبات

 70077 – 00077ظهرا

التقدميات املتزامنة 1

فندق الرانيسانس كواال ملبور

 73077 – 70077ظهرا

الغداء وصالة الظهر يف مجاعة

الغداء 0مطعم متبتيشينس )(Temptations

 78087 – 73077عصرا

حماضرة رئيسية
املوضوع 0الوحي والعلوم يف القرن الواحد والعشرين

الصالة للرجالR-Studio 0

الصالة للنساء 0مصلى النساء يف الطابق األرضي

R-Studio

رؤساء اجللسة

األستاذ الدكتور فهد الرومي
أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة امللك سعود
واألستاذ الدكتور حممد خليفة حسن

رئيس مركز القرضاوي للوسطية اإلسالمية والتجديد ،كلية الدراسات
اإلسالمية يف قطر
املتحدثون

 .3األستاذ الدكتور حممد أبو الليث اخلريآابدي
أستاذ احلديث بقسم دراسات القرآن والسنة ابجلامعة
اإلسالمية العاملية ماليزاي

 .5األستاذ املشارك الدكتور حممد الطاهر امليساوي
أستاذ الفقه بقسم الفقه وأصول الفقه ابجلامعة اإلسالمية
العاملية ماليزاي
 .1األستاذ الدكتور حممد مششر علي

مؤسس ورئيس معهد بنقالديش للفكر اإلسالمي

 .1األستاذ الدكتور حممد بن سريع السريع
أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة األمام حممد بن سعود
 78054 – 78087عصرا

اسرتاحة وتناول الشاي واملرطبات

 74087 – 78054عصرا

حفل اخلتام والتوصيات وتوزيع الشهادات
واحلمد هلل رب العاملني
3

R-Studio

التقدميات املتزامنة 1 – 3
التقدميات املتزامنة  :3اجلدول العام
الزمن :اجلمعة  1:12 – 5:32عصرا  /املكان :اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

احملور  /الغرفة

أسلمة العلوم اإلنسانية والتطبيقية

اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

قضااي معاصرة يف دراسات القرآن والسنة

CAC

CAC

CAC

أ0-

ع0-

ق0-

أ3-

ع3-

ق3-

أ8-

ع8-

ق8-

أ5-

ع5-

ق5-

أ4-

ع4-

ق4-

أ6-

ع6-

ق6-

املقدمون

Conference Room 1

Conference Room 2

Seminar Room 2

التقدميات املتزامنة  :3اجلدول املفصل
احملور :أسلمة العلوم اإلنسانية والتطبيقية (أ)
الغرفةCAC-Conference Room 1:

الزمن :اجلمعة  1:12 – 5:32عصرا  /املكان :اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

املقدمون

أ0-

التنمية من املنظور اإلسالمي

أ3-

اجلوانب االجتماعية يف سورة املمتحنة من خالل تفسري طنطاوي اجلوهري دراسة حتليلية

أ8-

الذكاء الوجداين االجتماعي وتطبيقاته يف السنة النبوية

أ5-

املطر بني مقتضى النظم التنزيلي ومنتهى العلم احلديث

أ4-

توظيف العلوم اإلنسانية املعاصرة يف الوحيني الكتاب والسنة حممد أركون منوذجا

أ6-

طبيعة التباين يف أمناط التفكري واالجتاهات لدى أفراد اجملتمع وعالقته مبفهوم الدور االجتماعي يف نصوص الكتاب والسنة
وأدبيات علم النفس االجتماعي

د .حممود سامل أونيس (ليبيا)

إبراهيم إلياس آدم )(IIUM
حكيم حركايت

د .حممد ويدوس سيمبو (ماليزاي)

د .أمحد بن عبدالقادر َعـزي (ديب)

د .صفا زيد الكيالين

ود .حسني فرحان رمزون
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احملور :اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة (ع)
الغرفةCAC-Conference Room 2 :

الزمن :اجلمعة  1:12 – 5:32عصرا  /املكان :اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

املقدمون

ع0-

األحاديث الواردة يف عالمات ليلة القدر واجلواب عن شبهات يف ذلك

ع3-

اإلشارات البالغيّة ودالالهتا يف القرآن الكرمي

ع8-

اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي :دراسة يف خصائص األسلوب القرآين

ع5-

اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي :أطوار خلق اإلنسان منوذجا

ع4-

الفروق الفقهية يف القرآن والسنة وعالقتها ابإلعجاز التشريعي

ع6-

ظاهرة اإلخالل بضوابط صحّة الدليل واالستدالل يف اإلعجاز والتفسري العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية

د .صاحل بن فريح البهالل (زلفي)

أ .د .نصر الدين إبراهيم أمحد حسني ()IIUM

د .البهلول حممد حسني سامل د .حممود عبد املوىل علي (ليبيا)
د .عبد القادر حممد أمحد دفع هللا (أحساء)

د .مصطفى بن حممد جربي مشس الدين ()IIUM
السلَيْم (القصيم)
د .رائد بن محد بن خالد ُّ

احملور :قضااي معاصرة يف دراسات القرآن والسنة (ق)
الغرفةCAC-Seminar Room 2 :

الزمن :اجلمعة  1:12 – 5:32عصرا  /املكان :اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

املقدمون

ق0-

أساليب معاصرة يف حتفيظ القرآن الكرمي :مدارس امتياز اييسن ترجنانو املاليزية منوذجا

ق3-

إشكالية املتواتر بني املتكِّلّمني واحمل ِّّدثني

ق8-

احلديث املشكل والعلم التجرييب

ق5-

القرآن الكرمي يف رسائل املاجستري بقسم اللغة العربية يف كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

ق4-

املبــادئ العسـكريـة يف ضــوء القرآن الكرمي

ق6-

املنهج النبوي يف إصالح اجلار السوء

د .عبد العزيز صديق عبد هللا (املدينة املنورة)

حممد بن أمحد بن شعيالن الربيكي (طالب الدكتوراه )IIUM
د .عادل بن عبد الشكور الزرقي (الرايض)
أ .د .منجد مصطفى هبجت

د .حممد الباقر بن يعقوب

د .عبد احلليم بن صاحل ()IIUM

د .خالد بن إبراهيم الدبيان (الرايض)

نوح علي (طالب الدكتوراه )IIUM

د .سعد الدين منصور حممد ()IIUM

*************************
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التقدميات املتزامنة  :5اجلدول العام
الزمن :اجلمعة  2:11 – 1:11عصرا  /املكان :اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

احملور  /الغرفة

احلفاظ على البيئة من منظور القرآن

مقاصد القرآن والسنة

والسنة

CAC

الوسطية واالعتدال من منظور القرآن
والسنة

Conference Room 2

Seminar Room 2

م0-

ب0-

و0-

م3-

ب3-

و3-

م8-

ب8-

و8-

م5-

ب5-

و5-

م4-

ب4-

و4-

ب6-

و6-

املقدمون

Conference Room 1

CAC

CAC

التقدميات املتزامنة  :5اجلدول املفصل
احملور :مقاصد القرآن والسنة (م)
الغرفةCAC-Conference Room1 :
الزمن :اجلمعة  2:11 – 1:11عصرا  /املكان :اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

املقدمون

م0-

أثر علم املناسبات القرآنية يف التفسري املقاصدي عند اإلمام ابن عاشور

م3-

أثر مقاصد الشريعة يف السياسة الشرعية :طاعة احلاكم املسلم وعدم اخلروج عليه منوذجا

م8-

مقصد صالح اإلنسان يف املنظور القرآين

م5-

فهم آية القوامة من خالل مقاصد الشريعة

م4-

مقاصد إعمال العقل يف القرآن الكرمي :آايت السياحة منوذجا

د .نشوان بن عبده خالد

أ .حممد شكري بن عبد هللا

د .عالء حسني حممد الدليمي (قدح)
د .إبراهيم علي عيبلو (ليبيا)

هناء إبراهيم أمني حتقه (طالبة دكتوراه )IIUM

د .حممد الطاهر امليساوي ()IIUM

صباح مريغين عثمان حممد (طالبة دكتوراه  )IIUMد .سوهريين بن حممد صوحلني ()IIUM
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احملور :احلفاظ على البيئة من منظور القرآن والسنة (ب)
الغرفةCAC-Conference Room 2 :

الزمن :اجلمعة  2:11 – 1:11عصرا  /املكان :اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

املقدمون

ب0-

احلفاظ على البيئة ومواردها يف منظور السنة النبوية

ب3-

حزمة حمفزات قرآنية وسنية يف استثارة احلس البيئي

ب8-

مالمح من حفظ البيئة الوجودي والعدمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية

ب5-

منظور القرآن الكرمي يف احلفاظ على البيئة

ب4-

منظور القرآن والسنة يف احلفاظ على البيئة

ب6-

ندرة املوارد وعالقتها حبفظ البيئة دراسة مقاصديّة يف ضوء القرآن الكرمي

د .حممد أمحد حممد عبد العال الشرابين (هبانج)
أ.د .حممد سنيين (اجلزائر)

د .عمار بن عبد هللا انصح علوان (برواني)

د .انصر بن حممد بن صاحل الصائغ (القصيم)
د .عبد الباسط بن عبد الرحيم بن حسني حممود (تبوك)
د .حسن بن إبراهيم اهلنداوي ()IIUM

احملور :الوسطية واالعتدال من منظور القرآن والسنة (و)
الغرفةCAC-Seminar Room 2 :

الزمن :اجلمعة  2:11 – 1:11عصرا  /املكان :اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

املقدمون

و0-

أزمة املنهج الوسطي بني التطرف واملداهنة

و3-

السنة النبوية والوسطية واالعتدال :املذهب املالكي منوذجا

و8-

العالقة اجلدلية بني الوسطية واخلطاب اإلسالمي املعاصر :دراسة حتليلية مقارنة

و5-

الوسطيَّة من منظور الكتاب والسنة

و4-

الوسطية يف اإلسالم :العالمة القرضاوي منوذجا

و6-

الوسطية يف الكتاب والسنة ودورها يف الرتجيح الفقهي

د .جنم عبد الرمحن خلف ( )USIMد .ساجدة حلمي مسارة ()USIM
د .فتحي مجعة حممد عرييب (ليبيا)

د .سيكو مارافا توري (جامعة املدينة العاملية مباليزاي)

أ .د .عارف علي عارف القره داغي ()IIUM

أردوان مصطفى إمساعيل (طالبة دكتوراه )IIUM

وليد أبو النجا (قطر)

حسام الدين خليل فرج حممد (قطر)

*************************************
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التقدميات املتزامنة  :1اجلدول العام
السبت  31:11 – 0:11صباحا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

احملور  /الغرفة

معاصرة

األجناس

تسليح املرأة
والشاب

أسلمة

اإلعجاز

قضااي معاصرة

قضااي

Arcade

واألداين

املسلم

اإلنسانية

Arcade

Room 3

1

تنوع

Arcade

Arcade

3

4

العلوم

والتطبيقية

Arcade

العلمي
6

Function

مقاصد القرآن
والسنة

احلفاظ على
البيئة

الوسطية

واالعتدال

Function Function Function
Room 8

Room 9

5

Room
10

املقدمون

ق3-

ج0-

ت0-

أ0-

ع0-

ق05-

م0-

ب0-

و0-

ق9-

ج3-

ت3-

أ3-

ع3-

ق04-

م3-

ب3-

و3-

ق07-

ج8-

ت8-

أ9-

ع9-

ق06-

م9-

ب9-

و9-

ق00-

ج5-

ت5-

أ07-

ع07-

ق00-

م07-

ب07-

و07-

ق03-

ج4-

ت4-

أ00-

ع00-

ق03-

م00-

ب00-

و00-

ق08-

ج6-

ت6-

أ03-

ع03-

ق09-

م03-

و03-

أ08-

ع08-

ق37-

م08-

و08-

ج0-

التقدميات املتزامنة  :1اجلدول املفصل
احملور :قضااي معاصرة (ق)
الغرفةArcade 1 :

الزمن :السبت  31:11 – 0:11صباحا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

ق3-

اإلمام الكشمريي ووسائل تدريس احلديث عنده

ق9-

التكبري عند ختم القرآن الكرمي بني القراء واحمل ِّّدثني

ق07-

احلرية من خالل اآلايت القرآنية وأدلة استخدام العقل

ق00-

منهج القرآن الكرمي يف رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة

ق03-

وسائل حفظ السنة النبوية

ق08-

األمري احملدث القَنُّوجي وإسهاماته يف علوم احلديث :كتابه "احلطة يف ذكر الصحاح الستة" أمنوذجا

حممد شكيب القامسي (طالب دكتوراه )IIUM

د .سامل بن غرم هللا بن حممد الزهراين (مكة املكرمة)
د .ميلود شعبان القمودي (ليبيا)
حممد سهيل كي

د .عصام التجاين حممد إبراهيم

د .خالد ضيف هللا الشالحي (شقراء)
د .سيوطي عبد املناس ()IIUM

عبد هللا مجيل حممد (طالب دكتوراه )IIUM
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احملور :تنوع األجناس واألداين (ج)
الغرفةArcade 3 :

الزمن :السبت  31:11 – 0:11صباحا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

ج0-

األسس الشرعية ملعاملة غري املسلمني يف اإلسالم :نصارى مصر منوذجا

ج3-

حركة "األخوات يف اإلسالم" ) (Sisters in Islamيف ماليزاي وتعاملهن مع النص القرآين :آية احلجاب منوذجا

ج8-

التّع ّدديّة السّياسيّة واحلزبية من منظور إسالمي

ج5-

النظرة القرآنية لالختالف الديين األسس القرآنية يف التعامل مع املخالف الديين يف اجملال الدعوي واألخالقي واالجتماعي

ج4-

موقف القرآن والسنة من نزول املسيح آخر الزمان

ج6-

املادة املعرفية واملنهجية لدراسة األداين يف القرآن الكرمي

ج0-

الفروق املهمة بني حفظ التوراة واإلجنيل وحفظ السنة

د .رضا عويس حسن سرور ()USM

د .ميك ووك حممود ( )IIUMحبيب هللا زكراي ()IIUM
أ .د .الفاتح عبد هللا عبد السالم ()IIUM
يوسف عطية حسن كلييب ()UKM
د .حممد إبراهيم الشربيين صقر (هبانج)
د .بدران مسعود بن حلسن (قطر)

د .فواز بن سامل القثامي (الطائف)

احملور :تسليح املرأة والشاب املسلم (ت)
الغرفةArcade 4 :

الزمن :السبت  31:11 – 0:11صباحا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

ت0-

الشباب املسلمون يف أندونيسيا وحتدايت املستقبل :رؤية قرآنية

ت3-

املشكالت النفسية للشباب املسلم وطرق اإلرشاد النفسي املقدمة على ضوء الكتاب والسنة دراسة حتليلية حملتوى االستشارات
النفسية املنشورة مبوقع الشبكة اإلسالمية

ت8-

عوامل جناح الرتبية اإلسالمية يف زمن التحدايت املعاصرة

ت5-

مشكالت الشباب املسلم املعاصرة وسبل عالجها يف ضوء القرآن والسنة املشكالت الدينية واألخالقية أمنوذجا

ت4-

هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف توجيه الشباب

ت6-

تربية الطفل يف ضوء النصوص القرآنية والسنة النبوية

د .زخمشري حسب هللا (إندونيسيا)

د .حممد عبد العلىم إبراهيم (قطر)

د .علي أمحد التهامي

املقدمون

ابي زكوب عبد العايل (طالب دكتوراه يف )IIUM
د .مجعة أمحد مهد آدم (برواني)

د .حممد عادل خان ()IIUM
د .ابن محيد الراوي (بغداد)
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احملور :أسلمة العلوم اإلنسانية والتطبيقية (أ)
الغرفةArcade 5 :

الزمن :السبت  31:11 – 0:11صباحا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

أ0-

العلوم يف ضوء حديث خلق العناصر األربعة

أ3-

األانالتيكس والرؤية القرآنية لتطبيقه إلدارة الدراسات اإلسالمية اجلامعية وتقييمها وتطويرها

أ9-

الزوجات :دراسة مقارنة مع اإلمام الطربي
موقف أهل جملة املنار من تعدد ّ

أ07-

اجلوانب العلمية يف تفسريي سيد قطب والشيخ متويل الشعراوي :دراسة مقارنة

أ00-

تطبيق االستفهام وفق اللسانيات التوليدية :دراسة تركيبية تطبيقية

أ03-

حقيقة اإلنسان وأنساقه االتّصالية يف املنظور القرآين

أ08-

م ّدعو التّجديد يف التّفسري" :حممد أركون" أمنوذجا

أ .د .حممد أبو الليث اخلريآابدي ()IIUM

د .عصام التجاين حممد إبراهيم ()IIUM

حممد سيال (طالب يف )IIUM
حممد األمني ّ
ّ

د .سوهريين حممد صاحلني ()IIUM

د .انظرة حممد ()IIUM

منال زكي أمحد (طالبة يف )IIUM

د .نونة صماري ()IIUM

ميسون قوادري (طالبة يف )IIUM

احملور :اإلعجاز العلمي (ع)
الغرفةArcade 6 :

الزمن :السبت  31:11 – 0:11صباحا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

ع0-

َّس ا ْجلََو ِّار الْ ُكن ِّ
اإلعجاز العلمي يف قوله تعاىل﴿ :فَال أُق ِّْسمُ ِّاب ْخلُن ِّ
َّس﴾

ع3-

اإلعجاز العلمي والبياين يف االستشفاء ابلعسل

ع9-

احلدود يف الكتاب والسنة :إعجاز علمي

ع07-

احليوان يف القرآن الكرمي

ع00-

السبق القرآين يف حتديد العالقة بني القلب والعقل وتوجيه الشخصية والسلوك

ع03-

العالقة بني التأصيل واإلعجاز العلمي :الصوم منوذجا

ع08-

خطاب علماء اإلعجاز العلمي يف اإلسالم بني العلمية والغلو

د .أايد عبد هللا؛ د .حممد بن حاج إبراهيم؛ د .حممد شاكر )(USIM
د .إبراهيم بن عبد هللا الغامن السماعيل (الرايض)
د .سعدي حيدرة (اجلزائر)

د .بوشيخاوي أمسهان (اجلزائر)

د .حسن عايل

د .حممودي رقية

د .محزة حسن سليمان صاحل (السودان)
د .حكيم إبراهيم عبداجلبار (ماليزاي)

أ .د .صاحل بن عبد هللا بن عبد احملسن الفريح
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احملور :قضااي معاصرة (ق)
الغرفةFunction Room 3 :

الزمن :السبت  31:11 – 0:11صباحا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

ق05-

مقاصد القرآن وعالقتها مبقاصد السور

ق04-

القيم البيئية اإلسالمية

ق06-

الوسطية يف القرآن ودور األسرة يف تفعيل الوسطية يف حياة األبناء

ق00-

الوسطية واالعتدال يف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم

ق03-

التعايش بني األداين وفق املنهج اإلسالمي

ق09-

أمهية احلوار يف القرآن الكرمي

ق37-

ما يؤخذ وما يرد من علوم الغرب فيما خيص الكون وخلقه

أ .د .فلوة بنت انصر الراشد (الرايض)

د .مزنة صاحل إبراهيم الزميع (الرايض)

د .حنان حممد قاضي احلازمي (مكة املكرمة)
د .ملياء بنت سليمان الطويل (الرايض)

د .ليلى بنت حممد بن سليمان العقيل (الرايض)
د .وداد مجال حسني راوه (مكة املكرمة)
أ.د .سوسن أمحد القالل (الرايض)

احملور :مقاصد القرآن والسنة (م)
الغرفةFunction Room 8 :

الزمن :السبت  31:11 – 0:11صباحا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

م0-

الضوابط املعرفية للعلوم اإلسالمية :التفسري أمنوذجا

م3-

املقاصد الشرعية يف القراءات القرآنية مناذج تطبيقية

م9-

املقاصد العقدية القرآنية :اإلميان ابليوم اآلخر وانعكاساته على حياة األمة احملمدية منوذجا

م07-

املقاصد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية

م00-

املقصد العقدي األصلي يف القرآن الكرمي وأثره يف تطوير العلوم اإلنسانية عند املسلمني

م03-

حفظ النفس يف الكتاب والسنة دراسة مقاصدية

م08-

دور الفقهاء يف بيان مقاصد القرآن الكرمي

خالد حممد مفتاح (قطر)

د .حممد حكمت شاكر

سجاد فيصل طه احلميدان زيد اثبت عبد الرمحن العبيدي )(USIM

د .عيسى ربيح أمحد (ديب)

د .عمر رمضان العبيد (ليبيا)

د .عبد اجمليد سامل املرواين (اجلوف)
أ .د .جربيل بن حممد البصيلي

د .خالد بن نوار النمر (شقراء)
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احملور :احلفاظ على البيئة (ب)
الغرفةFunction Room 9 :

الزمن :السبت  31:11 – 0:11صباحا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

ب0-

منهج محاية البيئة واحملافظة عليها يف السنة النبوية

ب3-

أنواع املاء يف القرآن الكرمي ودالالهتا العلمية

ب9-

منظور القرآن الكرمي والسنة الشريفة يف احلفاظ على البيئة وانعكاسه على مناهج الرتبية اإلسالمية

ب07-

األسس واملنطلقات اإلسالمية ملواجهة التحدايت املعاصرة

ب00-

التعامل مع غري املسلمني يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية

أ .د .خري الدين سيب (اجلزائر)

فاتن حممد اجلدي (طالبة دكتوراه  )IIUMد .ليث سعود جاسم ()IIUM
د .ميمونة بنت درويش الزدجالية (عمان)

د .أمحد ابكر صاحل الباكري (املدينة املنورة)
د .عبد هللا بن مسلم األمحدي (اجلوف)

احملور :الوسطية واالعتدال (و)
الغرفة10 :

Function Room

الزمن :السبت  31:11 – 0:11صباحا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

و0-

الوسطية يف دعوة املسلم اجلديد والتعامل معه

و3-

الوسطية واالعتدال يف القرآن والسنة

و9-

الوسطية واالعتدال يف منظور القرآن والسنة

و07-

أمهية القرآن الكرمي ومكانته يف التأسيس لعلم نقد الكتاب املقدس

و00-

منظور القرآن والسنة يف الوسطية واالعتدال

و03-

وسطية اإلسالم يف معاملة غري املسلمني يف نصوص القرآن والسنة

و08-

الوسطية واالعتدال يف ضوء القرآن والسنة

د .سليمان بن عبد هللا احلبس (الرايض)
البجاحي (ليبيا)
أ .د .عيسى أحممد َّ

خالد بن هندي بن خليف احلريب ()UM

أ.د .حممد خليفة حسن (قطر)

د .مالك حسني شعبان حسن (األردن)
د .خالد بن سليم الشراري (اجلوف)

د .حممد مصطفى أمحد شعيب (جدة)

*************************
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التقدميات املتزامنة  :1اجلدول العام
الزمن :السبت  3:11 – 33:11ظهرا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

احملور  /الغرفة

قضااي معاصرة

تنوع األجناس

تسليح املرأة

1

Arcade

املسلم

Arcade

واألداين

Arcade

Function

املقدمون

Function

Room

ق30-

ج3-

ت3-

ق33-

ق84-

ق53-

م05-

ن0-

و05-

ق33-

ج9-

ت9-

ق39-

ق86-

ق58-

م04-

ن3-

و04-

ق38-

ج07-

ت07-

ق87-

ق80-

ق55-

م06-

ن8-

و06-

ق35-

ج00-

ت00-

ق80-

ق83-

ق54-

م00-

ن5-

و00-

ق34-

ج03-

ت03-

ق83-

ق89-

ق56-

م03-

ن4-

و03-

ق36-

ت08-

ق88-

ق57-

ق50-

م09-

ق30-

ت05-

ق85-

ق50-

ق53-

5

Arcade

Arcade
6

Function

املالية

واملؤسسات

واالعتدال

3

والشاب

قضااي معاصرة قضااي معاصرة

قضااي معاصرة

مقاصد القرآن

األنظمة

Room 3

4

التقدميات املتزامنة  :1اجلدول املفصل
احملور :قضااي معاصرة (ق)
الغرفةArcade 1 :

الزمن :السبت  3:11 – 33:11ظهرا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

ق30-

الدعوة اإلسالمية وعوامل جناحها يف العصر احلديث :رؤى قرآنية

ق33-

السؤال يف القرآن الكرمي :أنواعه ومقاصده دراسة موضوعية

ق38-

العلة يف احلديث النبوي مفهومها وأجناسها واهتمام العلماء هبا

ق35-

أمهية التصوير الفين يف القرآن الكرمي :دراسة حتليلية بالغية وتطبيقية

ق34-

أمهية الداللة اللغوية وأنواعها يف استنباط األحكام من النص القرآين والسّين

ق36-

(أو) يف القرآن الكرمي وأثره يف بناء األحكام عند األصوليني

ق30-

بسط الرزق وتضييقه يف اآلايت :أتمالت وهداايت

د .موسى عبد السالم مصطفى أبيكن (نيجرياي)
د .رضوان مجال األطرش ()IIUM

د .بدر حممد قبالن العازمي (الكويت)

حممد نعيم جميد (طالب ماجستري )IIUM

د .إدريس بن خواي ،وأ.فاطمة برمايت (اجلزائر)
د .حسام حسني مزابن (العراق)

د .عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم (الرايض)
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والسنة

الوسطية

Room 8

Room 9

Function
10

و09-
و37-

احملور :تنوع األجناس واألداين (ج)

الغرفةArcade 3 :

الزمن :السبت  3:11 – 33:11ظهرا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

ج3-

املرتكزات املنهجية لالجتاه الليربايل يف التعامل مع السنة النبوية :دراسة استقرائية حتليلية آلراء الكتاب اإلندونيسيني

ج9-

خصائص اخلطاب القرآين مع اآلخر

ج07-

ضوابط احلوار يف الكتاب والسنة ،وسلوك اآلخر

ج00-

نظرة القرآن الكرمي لتنوع األجناس واألدوار وآاثرها يف تنمية اجملتمعات

ج03-

موقف القرآن الكرمي من احلوار اإلسالمي املسيحي :املؤسسات اإلسالمية ابلفلبني أمنوذجا

د .زهر الفىت صاحلني (إندونيسيا)

أ .د .غازي غزاي املطريي (املدينة املنورة)
أ .د .املكي أقالينة

د .عفاف عبد الغفور محيد (الشارقة)

خريالدين داتو سليمان الوء (طالب دكتوراه )IIUM

احملور :تسليح املرأة والشاب املسلم (ت)
الغرفةArcade 4 :
الزمن :السبت  3:11 – 33:11صباحا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

ت3-

تنمية الوازع الديين لدى الشباب يف مواجهة التحدايت املعاصرة يف ضوء السنة النبوية

ت9-

حجية القرآن الكرمي الرتبوية

ت07-

دور الرتبية اإلسالمية يف احملافظة على اهلوية اإلسالمية للشباب يف ظل املتغريات املعاصرة

ت00-

رؤية نظرية لتفسري أسباب وقوع الفرد يف املشكالت الفردية دراسة وصفية وفق املنظور اإلسالمي

ت03-

منظور القرآن والسنة يف تسليح املرأة والشاب املسلم ملواجهة التحدايت املعاصرة

ت08-

الدور الرايدي للمرأة وفق الرؤية القرآنية والتحدايت املعاصرة

ت05-

طهارة املرأة يف تفسري ابن عاشور دراسة موضوعية

د .سعيد بن نزال بن وندي العنزي (السعودية)
د .صاحل بن سليمان البقعاوي (مكة املكرمة)

د .طالل بن علي مثىن أمحد (مكة املكرمة)

د .محود بن مخيس بن محد النوفلي (سلطنة عمان)
د .يوسف موسى علي عبد هللا أبو عليقة (ليبيا)

رابعة بنت هالل بن مبارك املقبالية (طالبة دكتوراه )IIUM

صاحلة حويض املطريف (طالبة دكتوراه )IIUM

14

احملور :قضااي معاصرة (ق)
الغرفةArcade 5 :

الزمن :السبت  3:11 – 33:11ظهرا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

ق33-

تعليم القرآن الكرمي لذوي االحتياجات اخلاصة إلكرتونيا :اإلعاقة الفكرية ضرورة

ق39-

حقوق اإلنسان يف القرآن الكرمي

ق87-

خطورة التساهل يف توثيق الضعيف يف السرية :هشام ابن الكليب وكتابه املثالب أمنوذجا

ق80-

ملس املصحف للمحدث حداث أصغر فــي ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية

ق83-

مفردات السنة النبوية بني الوحي واالجتهاد

ق88-

مفهوم العقل يف القرآن الكرمي

ق85-

مالمح التخطيط يف الكتاب والسنة تنظريا وتطبيقا

د .انيف التومي (جامعة أم القرى مبكة)
د .إبراهيم عبد السالم الفرد (ليبيا)
د .عالء الدين إمساعيل

د .بدر حممد العليوي (الكويت)

أمحد بن سامل بن موسى اخلروصي (ابحث فتوى بعمان)
د .خالد أحممد فرج الوحيشي (ليبيا)

د .خضر بشري عبد احلميد (نيجرياي)

احملور :قضااي معاصرة (ق)
الغرفةArcade 6 :

الزمن :السبت  3:11 – 33:11ظهرا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

ق84-

مناهج تدبر القرآن الكرمي بني القدمي واحلديث واآلاثر املرتتبة عليها

ق86-

منهج القرآن يف اإلصالح السياسي

ق80-

أسباب فساد السريرة ووسائل إصالحها

ق83-

أمساء هللا احلسىن وصفاته وأفعاله :دراسة حتليلية هلا يف سورة النور

ق89-

إشكالية دعوى التعارض بني أحاديث زايدة العمر بصلة الرحم والقرآن

ق57-

االجتاهات املنحرفة يف التفسري التفسري الصويف أمنوذجا

ق50-

اخلطبة والزواج يف منظور القرآن الكرمي

علي أسا علي مبارك (طالب املاجستري  )IIUMد .عصام التجاين حممد إبراهيم ()IIUM
د .لطف هللا بن مال عبد العظيم خوجه (مكة املكرمة)
مرمي داوود أمحد (طالبة الدكتوراه  )IIUMد .رضوان مجال األطرش
د .صفية مشس الدين ()IIUM

أمسهان علي فارح عثمان (طالبة الدكتوراه )IIUM

عائشة خليلة عبد الستار (طالبة الدكتوراه )IIUM
حمب ال ّدين (طالبة ماجستري )IIUM
خدجية ّ
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د .رضوان مجال األطرش ()IIUM

احملور :قضااي معاصرة (ق)
الغرفةFunction Room 3 :

الزمن :السبت  3:11 – 33:11ظهرا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

ق53-

توجيهات القرآن الكرمي للمهارات احلياتية

ق58-

دراسة أتصيلية جلهود بعض العلماء املسلمني يف عالج االضطراابت النفسية

ق55-

دراسة يف داللة البنية والرتكيب يف سورة الطارق

ق54-

إعجاز الرمحن يف خلق اإلنسان

ق56-

اإلعجاز يف النحل :دراسة حتليلية آلايت خمتارة

ق50-

مقاصد القرآن العامة

ق53-

احلسّ ال ِّّديين وأثره يف تشكل اخلطاب النَّقدي عند القاضي اجلُرجاين

د .نورة بنت عبد العزيز بن حممد العلي (السعودية)

د .جنمة عبد هللا الزهراين (جامعة الطائف ابلسعودية)
د .سعاد بنت مصلح الردادي (تبوك)
د .أمل بنت سليمان الغنيم (الرايض)

د .لولوه بنت عبد هللا القضييب (الرايض)

د .وفاء بنت دخيل هللا بن عابد اخلطايب (مكة املكرمة)

د .لطيفة عايض عبد هللا البقمي (الطائف)

احملور :مقاصد القرآن والسنة (م)
الغرفةFunction Room 8 :

الزمن :السبت  3:11 – 33:11ظهرا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

م05-

مراعاة املقاصد عند وقوع اخلالف يف ضوء القرآن والسنة

م04-

مقاصد القرآن يف تربية وإصالح اإلنسان

م06-

مقاصد القرآن والسنة وأثرمها يف االرتقاء احلضاري

م00-

مقاصد اهلدي املنهاجي للقرآن الكرمي

م03-

مقصد األلوهية يف القرآن الكرمي

م09-

مقصد القرآن الكرمي يف النهي عن سب آهلة املشركني

د .نور حممد هادي بن زهالن ()USIM
د .أمحد عثمان أمحيـدة (ليبيا)
د .توفيق علي مراد زابدي

د .يوسف مازي (املغرب)

د .فهد بن أمحد النمري (دمام)

د .حممد بن أمحد بن حممد بن معيض احلواش (السعودية)
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احملور :األنظمة واملؤسسات املالية (ن)

الغرفةFunction Room 9 :

الزمن :السبت  3:11 – 33:11ظهرا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

ن0-

أثر حفظ احلقوق املالية اخلاصة للدول واحلكومات يف ضوء القرآن الكرمي

ن3-

الذهب والفضة يف السنة النبوية :أحكام فقهية ومسائل مستجدة

ن8-

الزراعة ومصطلحاهتا ومشروعيتها يف القرآن والسنة :دراسة موضوعية

ن5-

ف اإلسالميّة :رؤية أتصيليّة للمفهوم وال ّدور
املصَار ُ

ن4-

األهداف التشريعية لنظام الوقف اإلسالمي من القرآن الكرمي والسنة النبوية

حممود حممد أول (طالب دكتوراه )IIUM
د .حممد صربي بن زكريـا

عثمان بن إبراهيم غُرغُدو (طالب دكتوراه )IIUM

د .ليث سعود جاسم ()IIUM

هشام حاج مأمينج (طالب دكتوراه )IIUM

أ.د .انجي مصطفى بدوي سليمان

آالء عادل العبيد (معيدة جبامعة الكويت وطالبة دكتوراه )IIUM

احملور :الوسطية واالعتدال (و)
الغرفةFunction Room 10 :

الزمن :السبت  3:11 – 33:11ظهرا  /املكان :فندق الرينسانس كواالملبور

املقدمون

و05-

بعض املعاين املنسية للوسطية اإلسالمية يف املدارس واجلامعات العربية :مقارنة ابلتجربة التعليمية الياابنية

و04-

الغلو يف فقه اجلهاد

و06-

صورة التدين الوسط يف القرآن الكرمي

و00-

مالمح االعتدال والوسطية من خالل زواج النيب صلى هللا عليه وسلم من امرأة كانت يهوديّة :دراسة قرآنيّة

و03-

اإلعجاز الرتبوي يف وقاية األسرة الصاحلة الناجحة يف القرآن الكرمي

و09-

دار الرقية والعالج املستخدمة فيه من السحر

و37-

وسطية املعاملة واألخالق يف القرآن الكرمي دراسة موضوعية  -تطبيقية لواقع اجملتمع املاليزي  -والية ترجنانو (منوذجا)

د .خري الدين خوجة الكوسويف (قطر)
جمد مكي (قطر)

د .مصدق جميد خان ()IIUM

أ .د .محود بن عوض بن حممد السهلي (املدينة املنورة)

نور الفائزة بنت حيىي (طالبة املاجستري)

د .صفية بنت مشس الدين ()IIUM
د .صفية بنت مشس الدين ()IIUM

نور الشفاء بنت عبد الرزاق (طالبة املاجستري)
د .سراج حممد حممود آدم

*************************
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