المؤتمر العالمي الرابع

للدراسات القرآنية
وتدبر القرآن الكريم
في أوروبا
 بريطانيا- المنعقد فى مدينة مانشستر
تنظمه األكاديمية األوروبية للدراسات القرآنية باالشتراك مع الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم
وعلومه ومركز التراث اإلسالمي البريطاني

العدل واإلحسان في القرآن والسنة
The Fourth International Conference on Qur’anic
Studies and Contemplation of the Qur’an
Organised by the European Academy of Qur’anic Studies in
association with Tebian and the British Muslim Heritage Centre

Justice and Ehsan in the Holy Qur’an and Sunnah
السبت واألحد

م2016  يوليو17 –  يوليو16
هـ1436  شوال12-11 الموافق

eaqs.org
Saturday and Sunday
16 July – 17 July 2016

Venue/المكان
British Muslim Heritage Centre
College Road
M16 8BP

Saturday 16th July 2016
11 Shawaal 1437 هـ

2016  يوليو16 السبت
 هـ1437  شوال11
 رضا محمد. د/منسق عام اليوم

Overall Coordinator/ Dr. Riza Mohammed

Time /وقت
دكتور احمد الجندي

Zaid Al-Khaffaf
التسجيل

زيد الخفاف
Dr. Mohammed Yusuf

تالوة من القرآن

 محمد يوسف.د

9:30-9:45 Welcome Remarks and Conference overview
ترحيب ونبذة عن المؤتمر
9:45-10:25 Of Ihsan: The guarantee of human freedom in Islam as a Quranic
goal and International pact
ضمان االسالم لحرية االنسان كهدف قرآني وميثاق دولي
10:25-10:55 Examples of Justice in the inherited Ayat
صور العدل في آيات المواريث
10:55-11:25 The concept of Ihsan and its related view in interaction with
others in the Qur’an
مفهوم اإلحسان وصوره المتعلقة بالتعامل مع االخرين في القرآن
الكريم
11:25-11:45
Break and refreshments
استراحة و مرطبات
11:45-12:05 Ihsan as an indicator for the quality of the work of Islamic
studies teachers
مفهوم اإلحسان في التصور اإلسالمي كمدخل لإلتقان ومؤشر
لجودة اآلداء في إدارة الموقف الصفي لدى معلمي التربية
اإلسالمية
12:05-12:45 Templates of Ihsan towards women in the Quran
صور من اإلحسان إلى المرأة في القرآن
12:45-1:15 Human freedom within Justice and Ihsan: Quranic understanding
and international treaty understanding
حرية اإلنسان بين العدل واإلحسان مقصد قرآني وميثاق دولي
1:15-2:15
Lunch Break and Dhuhr Prayers
استراحة الغداء وصالة الظهر
2:15-2:55 The concept of Ihsan and the interaction with others as
stipulated in the Qur’an
مفهوم اإلحسان والتفاعل مع اآلخرين كما هو منصوص عليه في
القرآن الكريم
2:55-3:15 Open Panel Discussion with Lauren Booth
حلقة نقاش مفتوحة مع لورين بوث
3:15-3:55 Justice and Ihsan in the stories of the Quran
العدل واإلحسان في قصص القرآن
3:55-4:15
Break and refreshments
استراحة ومرطبات
4:15-4:45 Justice and Ihsan: difference between linguistic understanding
and Qur’anic terminology
 بين المفهوم اللغوي واالصطالح القرآني:العدل واإلحسان
4:45-5:15 Justice and Ihsan amongst non-Muslims: examples of application
from Sunnah
 نماذج تطبيقية من السنة:العدل واإلحسان مع غير المسلمين

Prof. Abdallah Mangoud
 عبد هللا منجود رئيس مجلس األمناء.د.أ
Dr. Basem Khalil
 باسم خليل.د
Dr. Nourah Abd Al-Aziz Al-Ali
 نورة عبد العزيز العلي.د
Dr. Soad Bint Jabber Al-Faifi
د∙ سعاد بنت جابر الفيفي

Dr. Maymouna Al-Zadjali
 ميمونه الزدجالي.د

Ms. Hafida Rabia
 حفيظة ربيعة.أ
Mrs. Mayada Akawi
 ميادة عكاوي.أ

 ح ّماد الرحمن.أ
فهيم

Dr. Mansour Shah
Ustadh Hammadur-Rahman
Fahim

Session coordinator:

:رئيس الجلسة

Session coordinator:

أ

 منصور شاه.د

دكتور العباس الحزمي
Dr. Al-Abbas Al-Hazmi

Speaker/المتحدث

9:30-9:35 Quran Recitation

Dr. Ahmed El-Gindy

Session coordinator:

:رئيس الجلسة

رئيس الجلسة

Session coordinator:

:رئيس الجلسة

9:00-9:30 Registration

Activity/الموضوع

Ms. Lauren Booth
 لورين بوث.أ
Ms. Lauren Booth
 لورين بوث.أ
Ustadh Hammadur-Rahman Fahim
 ح ّماد الرحمن فهيم.أ
Dr. Kheira Ghanim
 خيره غانم.د
Dr. Prof. Saeed Bin Nazal Al-E’nizi
 سعيد بن نزال العنزي.د.أ

5:15-5:45 The project of Justice and Ihsan: between the diligence of Salaf Dr. Younes Taoufik
and the renewal of Khalaf
مشروع العدل واإلحسان بين اجتهاد السلف وتجديد الخلف

 يونس توفيق.د

Sunday 17th July 2016

2016  يوليو17 االحد
 هـ1437  شوال12

12 Shawaal 1437 هـ

معتز عبد الرحمن. د/منسق عام اليوم

Overall Coordinator/ Dr. Moataz Abdulrahman

Time / وقت

Dr. Al-Abbas Al-Hazmi

 شيماء شركوباني.د
Dr. Shaymaa
Shourkobani

 هيثم الحفاف.د
Dr. Haytham Al-Khaffaf
Dr. Ahmed El-Gindy

 احمد الجندي.د

Session coordinator:

:رئيس الجلسة
Session coordinator:

:رئيس الجلسة

Session coordinator:

:رئيس الجلسة

Session coordinator:

:رئيس الجلسة
العباس الحازمي.د

9:00-9:30

Activity/الموضوع

Speaker/المتحدث

Registration

Zaid Al-Khaffaf
التسجيل

9:30-9:40

9:40-10:20
10:20-10:50

10:50-11:10
11:10-11:40
11:40-12:20
12:20-1:20
1:20-2:20

2:20-3:00
3:00-3:20
3:20-3:50

3:50-4:20

5:05-6:00

Quran Recitiation

زيد الخفاف

Dr. Mohammed Yusuf
تالوة من القرآن
د محمد يوسف.

Examples of Ihsan from the Quran and Sunnah
Ustadh Abid Khan
أمثلة اإلحسان في القرآن والسنة
 عابد خان.أ
Attributing justice to Allah and his name ‘Al-Muhsin’ Dr. Muna Bint Abdulrahman Al اتصاف هللا بالعدل وتسميه بالمحسنShinayfi
 منى بنت عبد الرحمن الشنيفي.د
Break and refreshments
استراحة ومرطبات
Justice and Ihsan in the Holy Quran
Dr. Adil Bin Omar Basfar
العدل واإلحسان في القران الكريم
 عادل بن عمر بصفر.د
Examples of Justice and Ihsan with Non-Muslims
Ustadh Rehan Salim
أمثلة العدل واإلحسان مع غير المسلمين
 ريحان سليم.أ
Lunch Break and Dhuhr Prayers
استراحة الغداء وصالة الظهر
Taddabur ayat from the Quran within Justice and
Prof. Fahad Al-Wahbi
 فهد الوهبي.د.أ
Ihsan and its Applications on Muslims in the west
تدبر أيات القرآن في العدل واإلحسان وتطبيقاته على
المسلمين في الغرب
Justice and Ihsan with regard to rights
Ustadh Anis Ahmed Gouissem
العدل واإلحسان في ميدان الحقوق
 انيس احمد جويسم.أ
Break and refreshments
استراحة ومرطبات
Justice and Ihsan in the canons of worship and
Prof. Ahmed Bin Hilal Al-Sheikh
 أحمد بن هالل الشيخ.د.أ
requirements in Shariah
العدل واإلحسان في الشرائع التعبدية والتكاليف
الشرعية
Justice in the creed of Ibn Taymiyyah: Analysis and Prof. Ebrahim Bin Abdullah AlApplication
Matham
العدل في العقائد عند ابن تيمية تقريرات وتطبيقات
 ابراهيم بن عبد هللا المعثم.د.ا
Conference Recommendations
Prof. Essa Al-Duraibi
توصيات المؤتمر
 عيسى الدريبي.د.ا

