املؤمتر العاملي السادس للدراسات القرآنية وتدبر القرآن الكرمي يف أورواب
عنوان املؤمتر
(منهج القرآن يف بناء اإلنسان)
مانشسرت -بريطانيا

اجلهة املنظمة
األكادميية األوروبية للدراسات القرآنية
ابالشرتاك مع
مركز الرتاث اإلسالمي الربيطاين يف مانشسرت
موعد املؤمتر
السبت واألحد  7-6يوليو  2019املوافق  4-3ذي القعدة 1440
مكان عقد املؤمتر
مدينة مانشسرت
مركز الرتاث اإلسالمى
College Road, Manchester, M16 8BP, UK.

برنامج المؤتمر
السبت  6يوليو 2019
منسق عام اليوم :د .منصور شاه

النشاط

المتحدث
التسجيل

الوقت
9:00-9:30

ا.د .عبد هللا منجود

رئيس مجلس أمناء األكاديمية

ا.د .عيسى الدريبي

رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وعضو مجلس
أمناء األكاديمية

استاذ ناصر محمود

تالوة عطرة من القرآن الكريم
كلمة افتتاحية وترحيب

9:30-10:00

عضو مجلس أمناء مركز التراث اإلسالمي

رئيس الجلسة
ا.د .عبد هللا منجود
د .عواد عبد الرحمن الرويلي
د .توفيق العمراني
د .عبد هللا بن عبد الرحمن
الميمان
د .إبراهيم بن عبد هللا المعثم
د .حمد بن حسين الجعيدي

الجلسة األولى
جوانب بناء اإلنسان في القرآن الكريم

10:00-10:15

المنهج القرآني في اإلصالح والتغيير :دراسة
استقرائية تحليلية
البناء العقدي لإلنسان في القرآن الكريم:
دراسة تحليلية
البناء العقدي في القرآن الكريم :النهي عن
الشرك
منهج القرآن في البناء السلوكي لإلنسان في
سورة الحجرات

10:15-10:30

استراحة ومرطبات
رئيس الجلسة
د .حفيظة ربيع

10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11: 45

الجلسة الثانية

د .صالحة بنت حسين الهجاري

المنهج القرآني في البناء النفسي لإلنسان

11:45-12:00

د .عائشة علي اإلمام

منهج القرآن في بناء الشخصية اإليجابية من
خالل هدايات سورة النساء

12:00-12:15

د .عزيزة مطلق الشهري
(رحمها هللا)

تكريم اإلنسان مقصد شرعي

12:15-12:30

د .خيرية علي الشهري

بناء القرآن الكريم للجانب األخالقي في
الشخصية اإلنسانية

12:30-12:45

د .أميرة بنت علي الصاعدي

شخصية المرأة المسلمة من خالل سورة
األحزاب

استراحة غذاء وصالة الظهر
ورشة عمل( :تطبيقات لطرق البحث العلمي المعتمد من الجامعات البريطانية فى
المجال الشرعي)

12:45-1:00
1:00-2:30

2:30-3:30

األحد  7يوليو 2019
منسق عام اليوم :د .معتز محمد
القاعة الرئيسية
النشاط

المتحدث
رئيس الجلسة
د .أحمد الجندي

الجلسة الثالثة أ

د .أيمن غازي صابر
د .طه محمد آدم أبو
د .ياسر بن عبد الرحمن
اليحياء
ا.د .غالب بن محمد
الحامضي
ا.د .محمد خازر المجالي

الهدايات القرآنية المستنبطة من آيات الطالق
والخلع من خالل سورة البقرة وأثرها في بناء
الشخصية المسلمة
بناء اإلنسان فكريا من خالل مفردات (النظر)
و(البصر) و(الرؤية) الواردة في القرآن الكريم
أثر أسماء هللا وصفاته في فواصل اآليات على
بناء النفس اإلنسانية

10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45

بناء القيم لدى اإلنسان في ضوء سورة النور

10:45-11:00

دور القرآن الكريم في بناء حرية اإلنسان

11:00-11:15

استراحة ومرطبات
رئيس الجلسة
د .أميرة الصاعدي

11:15-11:45
الجلسة الرابعة أ

د .زينب سعيد داوود

بناء اإلنسان كما ورد في سورة لقمان

د .بان حميد الراوي
د .محاسن حسن عبد هللا
د .أمل بنت يوسف اللهيبي
د .حفيظة بلقاسم ربيع

الوقت

القيم األخالقية وأثرها في بناء الفرد وفق
المقاصد القرآنية
بناء اإلنسان في القرآن الكريم دراسة مقاصدية
(حفظ النفس والعقل أنموذجا)
دور العقيدة في البناء األخالقي للشخصية
المسلمة :اإلحسان أنموذجا
البناء النفسي للمرأة في القرآن

11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-1:00

استراحة غذاء وصالة الظهر

1:00-2:30

الجلسة الخامسة:
توصيات المؤتمر

2:45-3:30

القاعة الصغرى
النشاط

المتحدث
رئيس الجلسة
ا.د.محمد خازر المجالي
د .عادل بن إبراهيم رفاعي

الوقت

الجلسة الثالثة ب
القرآن الكريم وأثره في بناء الشخصية
تدبر القرآن الكريم وأثره فيبناء الشخصية
المسلمة
التطبيقات العملية لتدبر القرآن الكريم لبناء
الشخصية المسلمة

د .ادريس الكاميري
د .عبد الرحيم حيزوم

10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45

د .عبد هللا بن عبدالرحمن
اليمني

أثر تدبر القرآن في بناء الشخصية المسلمة

10:45-11:00

د .ممدوح بن تركي القحطاني

أثر تدبر القرآن الكريم في بناء شخصية
الصحابة رضي هللا عنهم

11:00-11:15

استراحة ومرطبات
رئيس الجلسة
د .هيثم الخفاف

11:15-11:45

الجلسة الرابعة ب

د .عبد الرحيم عبد هللا الشنقيطي
ا.د .يوسف بن علي الطريف
د .هشام محمد سيف
د .وفاء بنت عبد هللا الزعاقي
د .حياة يوسف مالوي

أثر القرآن الكريم وعلومه في بناء الشخصية
العلمية المثالية
أثر تدبر القرآن في زيادة اإليمان؛ وعالقته
ببناء الشخصية المسلمة
هدايات القرآن وأثرها في بناء اإلنسان
وصالح العمران
السالم في القرآن الكريم:
أبعاده التربوية وآثاره الحضارية
نحو رعاية مستدامة لكبار السن من منظور
قرآني

11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-1:00

استراحة غذاء وصالة الظهر

1:00-2:30

الجلسة الخامسة:
توصيات المؤتمر(في القاعة الرئيسية)

2:45-3:30

