
القرآني  الدرس  الثالثة:  العلمية  13.50  15.20  الجلسة 

بين للتكامل  مجال  اإلسالمي:  بالغرب 
العلوم والمعارف.

رئيس الجلسة: د. محمد المنتار

)كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالمحمدية ــ رئيس مركز 

الدراسات القرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء(

مقرر الجلسة: ذ. عبد اللطيف زهري

الله  أبي عبد  13.50  14.10  »الحديث وأثره في جامع اإلمام 
الفاتحة  سورة  تفسير  671هـ(  )ت  القرطبي 

أنموذجا«
د.محمد اصبيحي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ــ المحمدية

الغرب  علماء  عند  التفسيري  النقد  14.10  14.30  »مالمح 

اإلسالمي«
د. إقبال عروي، مركز الدراسات القرآنية ــ الرباط

14.30  14.50  »آراء أبــي العبــاس القرطبــي التفســيرية مــن 

خالل المفهــم«
د.محمد دامي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ــ المحمدية

15.00  15.20  مناقشة

15.20  قراءة البيان الختامي للندوة

اآلداب  كليــة  برحــاب  وذلــك 
والعلــوم اإلنســاني�ة بالمحمديــة 

ـ مــدرج اإلمــام مالــك 
الخميس  17 ذو القعدة 1443ه، 

موافق 16 يونيو 2022م

  د. أحمد نصري
  دة. لالغيثة غزالي

  د. موالي المصطفى الهند

  د. عبد العزيز كارتي
  د.  محمد المنتار

  د. أحمد نصري
  دة. لالغيثة غزالي

  د. موالي مصطفى الهند
  د. عبد العزيز كارتي

  د.  محمد المنتار

  د. محمد قجوي
لعميــد  ا ئــب  نا لســيد    ا
المكلف بالبحث العلمي

  السيد الكاتب العام
  السيدة نعيمة لعنايت.

اللجنة العلمية:

اللجنة المنظمة:



إن الناظر في المكتبة التفسيرية يلمس بجالء أن علماء األمة بذلوا 
آلياته،  تدبرا  وأسراره؛  الكريم  القرآن  ِحَكم  استبانة  في  وسعهم 
وفهما لمعانيه، واستخراجا ألحكامه.. كما اجتهدوا ما استطاعوا 
للوصول إلى مقاصده العليا التي تسري في آياته، واستنباط الهدى 
المنهاجي الكامن فيها، قال عز وجل: ﴿كَِتاٌب َأنَزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك 

َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾ ]سورة ص: اآلية: 29[. بَُّروا آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ َيدَّ لِّ
وقد تعددت مناهج علماء األمة في االهتمام بعلوم القرآن الكريم، 
كما تنوعت طرائقهم في خدمة كتاب الله تعالى تفسيرا وتأويال، 
تميزت  التفاسير،  من  كثيرة  ألوانا  لنا  أفرز  مما  واستنباطا..  فهما 

بخصائص منهجية ومعرفية.
بالقرآن  العناية  في  اإلسالمي  الغرب  علماء  إسهام  كان  وقد 
الكريم وعلومه، فريدا ومتميزا، قراءة وتحفيظا، رسما وتجويدا، 
غريبا، ومعاني، وأصول تفسير وبيانا وتأويال، في  تكامل وظيفي 
هذا  صاَحب  وقد  والمقاصد..  واللغة  واألصول  الفقه  علوم  مع 
آفاق  ارتادوا  والحّذاق  السّباق  من  أجيال  نبوغ  العلمي  التفاعل 
تأليفا وتدريسا، وَخَبروا أسسه ومقوماته معرفة  القرآني،  الدرس 

ومنهجا، وخّلفوا وراءهم تآليف غاية في الموسوعية والبيان.
وسعيا لتجلية جهود علماء الغرب اإلسالمي في العناية بالدرس 
القرآني، ينظم مختبر »األبحاث والدراسات في العلوم اإلسالمية« 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  اإلسالمية،  الدراسات  شعبة 
بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء، بشراكة وتعاون 
مع مركز الدراسات القرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء بالرباط، 
ومؤسسة نور للبحوث والدراسات العلمية، بالرباط، ندوة علمية 
في موضوع: »الدرس القرآني بالغرب اإلسالمي: الخصائص 
والعلوم  اآلداب  كلية  برحاب  وذلك  والمعرفية«،  المنهجية 

اإلنسانية بالمحمدية، يوم الخميس 16 يونيو 2022.

  افتتاح بآيات من الذكر الحكيم 

9.30  10.30  الجلسة االفتتاحية

رئيس الجلسة: د. موالي المصطفى الهند
)منسق ماستر العلوم اإلسالمية ومقاصدها المنهجية والمعرفية(

مقرر الجلسة: ذ. شوقي محسن

  المحاضرة االفتتاحية:  »الدراسات القرآنية بالغرب اإلسالمــي: 
نظرات في الخصائص المعرفية والمنهجية 

من خالل أعمال ثالثة أعالم«
فضيلة األمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، العالمة الدكتور 

أحمد عبادي.

10.30  12.00  الجلسة العلمية األولى: الدرس القرآني

 بالغرب اإلسالمي: الخصائص المعرفية.
رئيسة الجلسة: دة. لالغيثة غزالي

)مديرة مختبر الدراسات والبحوث في العلوم اإلسالمية(

مقررة الجلسة: ذة. وفاء بياز

تطوير  في  اإلسالمي  الغرب  علماء  10.30  10.50  »جهود 
منهج اإلقراء«

د.عبد العزيز كارتي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ــ المحمدية

على  اإلسالمي  الغرب  مفسري  10.50  11.10  »استدراكات 
العربي  ابن  اإلسالمي:  المشرق  مفسري 

أنموذجا«
د.أحمد نصري، رئيس شعبة الدراسات اإلسالمية ــ كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية بالمحمدية.

في  قراءة  الوحي:  فهم  وآفاق  التأويل  11.10  11.30  »قانون 

جهود علماء الغرب اإلسالمي«
د. محمد المنتار، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ــ المحمدية، رئيس مركز 

الدراسات القرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء.

11.30  12.00  مناقشة

 استراحة

القرآني  الدرس  الثانية:  العلمية  12.30  13.30  الجلسة 

بالغرب اإلسالمي: الخصائص المنهجية.
رئيس الجلسة: د. عبد العزيز كارتي

)كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ــ المحمدية(

مقرر الجلسة: د. رضوان غزالي

دراسة  اإلسالمي:  بالغرب  التفسير  12.30  12.50  »أصول 

تقويمية«
د. محمد قجوي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ــ الرباط

بالغرب  الكريم  للقرآن  المصطلحي  12.50  13.10  »الدرس 

اإلسالمي: األسس والمنهج«
دة.فريدة زمرد، دار الحديث الحسنية ــ الرباط.

13.10  13.30  »ثنائية المفاضلة األخالقية في القرآن الكريم:  

قراءة سلوكية لغوية لمفهوم اإلحسان«
د. مصطفى اليحياوي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ــ المحمدية.

  صالة الظهر


