
 

 

 

 

 

 

 

 لخامسا العالمي المؤتمر

 

 الكريم القرآن ر      وتدب   القرآنية للدراسات

 

 أوروبا في

 بريطانيا - مانشستر مدينة في المنعقد
 

مركز إقبال  مع باالشتراك القرآنية للدراسات األوروبية األكاديميةالهيئة المنظمة: 

 البريطاني اإلسالمي التراثللدراسات اإلسالمية التابع لجامعة ليدز ومركز 
 

 

س ن ة ..( ة  ح   21األحزاب                                                           )ل ق د  ك ان  ل ك م  ف ي ر س ول  َّللا   أ س و 

The Fifth International Conference on Qur’anic 

Studies and Contemplation of the Qur’an 

 

“You Have The Perfect Example In The 

Messenger Of Allah” 
 

 2018يوليو  1 واألحد يونيو 30 السبتموعد المؤتمر: 
 

 هـ1439شوال 18 - 17الموافق

www.eaqs.org 

 

 
  



 
 

2018يونيو  30السبت   Saturday 30th June 2018 
 

Time /وقت Activity / نشاطال  Speaker / المتحدث 

9:00 -9:30 Registration   التسجيل  

9:30 -10:00 
Opening Speech & Welcome Remarks  

 كلمة افتتاحية وترحيب

Prof. Abdallah Mangoud 

 عبد هللا منجود ∙د∙ا

 Morning Session –الفترة الصباحية 
 Chair –رئيس الجلسة  

 د. عبد هللا منجود أ.

10:00 -10:20 

The Prophet’s method (PBUH) in dealing with his wives: 

reading of Surah Al-tahrim 

منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في التعامل مع زوجاته من خالل 

 سورة التحريم

Dr. Daifullah Aljuhany 

 ضيف هللا الجهني د.

10:20 -10:40 
The prophet Muhammed (PBUH) the epitome in setting 

the principles of peace and non-violence  

 السلم والسالم مبادئالنبي محمد ص القدوة في إرساء 

Prof. Abdelkader Slimani 

 عبد القادر أحمد سليماني د. أ.

10:40 -11:00 
Following the prophetic example in teaching the Qur’an 

 الكريم القرآن إقراء في وسلم عليه هللا صلى بالنبي االقتداء
Dr Salim Alzahrani 

 سالم الزهراني د.

11:00 -11:20 
Questions & answers 

 لة وأجوبةئأس

11:20 -11:40 
Break and refreshments 

ومرطبات استراحة  

11:40 -12:10 
Recent Research on Quran Translation in the West 

القرآن الكريم في الغرب آخر األبحاث حول  
Prof. James Dickens 

 د. جيمس ديكنز أ.

12:10 -12:30 
The Iqbal Centre for Islamic Studies 

 مركز إقبال للدراسات اإلسالمية
Dr Mustapha Sheikh 

 د. مصطفى الشيخ

12:30 -14.00 
Lunch Break and Dhuhr Prayers 

وصالة الظهر استراحة الغداء  

Afternoon Session – الفترة المسائية 
 Chair –رئيس الجلسة 

/ د. ميمونة الزدجالي ربيع د. حفيظة  

14:00 -14.30 
Why do need a different translation of the Quran? 

 لماذا نحن بحاجة إلى ترجمة جديدة للقرآن
Sheikh Fadel Soliman 

سليمان فاضل شيخال  

14:30 -14.50 

Principles of Islamic jurisprudence learnt from the 

prophetic methodology in dealing with non -Muslims 

امل مع غير القواعد الفقهية المستفادة من المنهجية النبوية في التع

 المسلمين

Sanna Mohammad Abdo 

 د. سناء محمد عبده

14.50 -15.10 
The Qibla as a symbol of unity in war and peace 

في السلم والحرب االجتماعالقبلة رمز   
Dr. Maha H Alhawsawy 

مها حسن الهوساوي ∙د  

 /Session facilitator . منصور شاهد / منسق عام اليوم



 

 

  

15.10 -15.30 

Methods and approaches of upbringing in the Sunnah of 

the Prophet 

الشريفة السنة النبوية في وأساليبها التربية طرق  

Dr. Maimoona Alzedgali 

 د. ميمونة الزدجالي

15.30 -15.50 

Prophet Mohammed the Knowledgeable Role model: The 

impact of his knowledge on his Household; Aishah as a 

case study 

أم المؤمنين عائشة  –النبوة  بيت في وأثرها النبي )ص( العلمية قدوة

 نموذجا

Dr Hafida Rabia 

ربيع د. حفيظة  

   Closing Statement –       كلمة ختامية
    د. عبد هللا منجود



Sunday 1 July 2018  2018يوليو  1األحد 
Time /وقت Activity / موضوعال  Speaker / المتحدث 

 Morning Session –الفترة الصباحية 
 Chair –رئيس الجلسة  

 هيثم الخفافد. 

10:00 -10:20 
Aspects of Emulation of the Prophet Muhammed in the 

light of the Holy Qur’an 

 جوانب القدوة بالنبي محمد ص في ضوء القرآن الكريم

Dr Abdurahman Al-Ruaili 

 د. عبد الرحمن الرحيلي

10:20 -10:40 
Attributes of the role model in the case of the believer 

Of the Pharaoh 

 فرعون آل مؤمن ةصق في القدوة سمات

Dr Fahd Almajid 

 د. فهد الماجد

10:40 -11:00 

Characteristics of the Prophet’s interpretation of 

the Qur’an between originality & methodology 

 والمنهج األصالة بين الكريم للقرآن النبوي التفسير في القدوة معالم

Dr Yazid Alkhulaif 

 د. يزيد الخليف

11:00 -11:20 
Questions & answers 

 أسئلة وأجوبة

11:20 -11:40 
Break and refreshments 

ومرطبات استراحة  

11:40 -12:10 

The human cultural impact of the Prophet's message 

peace be upon him 

 األثر الحضاري اإلنساني لدعوة النبي صلى هللا عليه وسلم

Dr Fahd Alwahabi 

 يد. فهد الوهب

12:10 -12:30 

The Encyclopaedia of Quranic Guidance 

 الموسوعة العالمية في الهدايات القرآنية

  بجامعة أم القرى  -كرسي الملك عبد هللا للقرآن الكريم 

Dr Ahmed Al-Sodais 

 الزهرانيد. سالم 

12:30 -14.00 
Lunch Break and Dhuhr Prayers 

وصالة الظهر استراحة الغداء  

Afternoon Session – الفترة المسائية 
 Chair –رئيس الجلسة 

 د. أحمد الجندي

14:00 -14.20 
In the Prophet you have a Role-model 

 في الرسول أسوة

Dr Muhammed Alrabeea’h 

 د. محمد الر بيعة

14:20 -14.40 

The practical reality of Ideal Prophet concept 

between the generation of the Companions and the 

present time 

بين جيل الصحابة والعصر  الواقع العملي لمفهوم القدوة النبوية

 الحديث

Dr Taoufiq Alamrani 

 د. توفيق العمراني

14.40 – 15.00 
Open discussion 

 حوار مفتوح

Open session 

 جلسة مفتوحة

 Closing Statement 15.00 –       الكلمة الختامية وتوصيات المؤتمر

      د. فهد الوهبي


