المملكة المغربية
جامعة محمد األول وجدة
الكلية المتعددة التخصصات
الناظور

ندوة وطنية يف موضوع:
"جهود املغاربة يف العناية بالدراسات القرآنية"
ماسرترتالدراسدسرترتاقلدرية بارترترل رترتارمة لداسرترتومنلهجرترتا ال م رترتا لبشننكة مرترتالدس رترتعلدر حملرترتنلد رترتنل

يننم

اه املدر اظوس ل دمل ا ارلداه احملارلر شؤ نلداسرتومارل ار رتاظوس لةلمنوة ةلط مين ةوةلن ليفلموضرتو :ل"جهنط
ةلمغارب في ةلعماي بالورةسات ةلقكآني "ل ومن ل 72-72نطنبك 7102ملحبوللدهلل.ل
أرضي ةلموة :
حظا رت لدراسدسرترتاقلدرية بارترترلا رترتالدملماس رترترل-لم وكرترتال ا حملرترتا -ل ا رترترلئاةيرترترل مةحملا رت ل الت رت دل ل اارترتالم رت مل
ارا سلدرة اديلدرذيلتيومل هليفلدرب ا لدحلجاسيللدر حملةدنلدربشةي؛لاستباطلموضوااهتال ارية نلدركةميلدرذيلال
أتارترتهلدربا رت لمرترتدل رترتالل ا رترتهل المرترتدلل نرترته لئشرترتةسلدر ا رترترل اراسدسرترتاقلدرية بارترترلا رترتالدملماس رترترلم رترتةحملالمرترتدل رترتةسل
ا رتا ة مل ت ي رتملدرة حرتنلل نرترتالارتدلسرت ل كةرتا لدهلل لدررترتذيلمنرتةليفلكحرتالمرتدلأرترتااقلحارتاهتم لئرتأ رو لا ا رترترل
لاصر.ل
ئحملرت رتدلمظ رترتا ةل رترتذ لدر ا رترترلدركب رترتا ل دذ رترتودلدملباسك رترترلدملبذ ر رترتر؛لت يا رترتهل ناظ رترته للجتو رترتا ل لإتي رترتانلس رترتهل
ض رترتب ه ل بظ رترتملداب رترتابلدرج رترتا رلر وم رترته ل لتن رترتا للحن رترتولس د ات رترتهل هةد دت رترتهلدملة رتودتة ل لتش رترتااالمؤس رترتاقل
لاص رترترل ة رترتاس عللة رت لدر رترتوملدملة ي رترترل رترته ل(م رترتال حمل رترتالدر رترتادتلر ي رتةد دقل دراسدسرت رتاقلدرية با رترتر(ل (مةكرت رت ل
دراسدس رترتاقلدرية با رترترلدرة رترتا الر ةد رترترلد حملا رترترلر حمل رترتا (ل ل(مةك رت لدام رترتاملم لاحمل رترتة لدر رترتادالر اسدس رترتاقل درب رترتو ل
دريةدةارلدملةخ
دملةخ

رتر(ل (متكرتاللدر برترلدربرتاححاللمرتدللة رت لملرتا لدر رتايلداسرتومنلمرتدلمودصرت رلدراسدسرتاقلدر ارتال

رليفلدراسدساقلدرية بارل اذام اقلدملمة ار(.ل

رترتل مرترتدلم رترتة ل عرترتو لدر ا رترترل رترتهلكرترتذرل لدحلرترتةبلا رترتالتب امرترتهلر حملرترتوملدر رترتاتل متكا رت ملمرترتدلا ومرترته ل ةأسرترتاعل
إذداةالل(إذدارل حملالدر ادتلر ية نلدركةمي(ل (ه ا لدر ادسر(...ل
ال لليفلمنل ذ لدر ا رلدركبا ل دذ ودلدملبذ رر لمدل سدة الا حملا لمئذدذل بودلحاودهتملخلامرلدر صل
دري رترتة الس د رترترل دسد رترتر؛لكارش رترتايلدملةح رترتوملدملك رترتنلدر اص رترتةي ل درش رترتايلدملةح رترتوملداس رترتةاذلدر رترتاكةوسلدرة رترتامنلدرةدع رترتنل
دهلرترتا ن ل ت حملارترتذ لدر بارترتشلدرشرترتايلداسرترتةاذلدررترتاكةوسلابرترتالدهلرترتاديلواةرترتولحنظرترتهلدهلل ل رترتا ملكحرترتال رترتدلاكن رتودل
ئأرنودل م ااودليفلدراسدساقلدرية بارليفل ىتلئ وهنالمدلتن ال هةد دقل سسم...لل
لهرترتالعرترتا قل رترتذ لدر رترتا لدرو ارترترلدملباسكرترتر؛لاب رترتاسلدر حملرترتا لدملماس رترتر ل داا رتادسلوب رترتوددهتملدرياحملرترتر ل
درةأكا رترتالا رترتالم رترتا لا رترتا ة ملدرناةي رترترل ك رت لم رترتال ة رت ل رترتارية نلدرك رترتةميلم رترتدلئ رترتون؛للك رترتملدري رتةد دقل درةن رترتال
درةسم...ل ا المدلدر وملدريتلختاملكةا لدهلللت اىل.ل
أهوةف ةلموة :
هتاسلبا ل"لع ودلدملماس رليفلدر ا رل اراسدساقلدرية بار"لإىلل ياقلدا ادسلدآلتار ل


درة ة ل ب ضلدر حملا لدملماس رلدمل اصة دل و ا ب مليفلدر ا رل اراسدساقلدرية بار.ل



درةأكاالا الما لا ا رلدملماس رل اراسدساقلدرية بار.ل



دركش لادلمؤرناقلدر حملا لدملماس رل إبةاعاهتملدر حملارليفلدراسدساقلدرية بارل درة ة لهبا.ل



دروهوسلا الع ودلدر حملا لدملماس رليفلدر ا رل اراسدساقلدرية بار.ل



إ ةد لم عهل مظا ةلدر ا رل اراسدساقلدرية بارلا الدملماس ر.ل

محاةر ةلموة :
.1

ع ودلدملماس رليفلدر ا رل ملدرةن ا.ل

.2

ع ودلدملماس رليفلدر ا رل ملدريةد دقلدرية بار.

.3

ع ودلدملماس رليفلدر ا رل ملسسملدرية نل ضب ه.لل

.4

ع ودلدملماس رليفلبظملداب ابلدملا ة لرجبطلدر صلدرية ا.ل

.5

ع ودلدملماس رليفللامرلدر صلدرية ا.ل

.6

ع ودلدر حملا لدملماس رل منة اليفلت و ةلدراسدساقلدرية بار.

ضطةبط ةلمشار :
-1

ةدااليفلدملشاسكرلضود طلدرب ثلدر حملنلدملة اسسلا ا المكادمياا؛ل ِع َّا ل م بال تونايال كو.ل

-2

التي لصن اقلدرب ثلادل15لصن ر ل التةبا ل25لصن رل ئقلدمل ا الدآلتار:ل

•ميااتلدروسهر:A4ل
•دخلطل حبحمله:ل traditional Arabic 16للل
•دمل ائرل اللدرنيةدق ل 1.5ل
•حود نلدروسهر ل2.5لمدلمجاالدذ اق.لل
-3لتةس لدمل خ اقل دملوضوااقلإىللدررب الداركا الدآليت لل
etudes.islamique.nador@gmail.com

تطةريخ مهم :
 لرترتةلمعرت لرة يرترتنلدمل خ رترتاقلمةئيرترترل رترتا لذدتارترترللة رترتة لر باحرترتث ليننطم  01يطنيننط 7102لحبرترتوللدهلل.
 درةدلا الدمل خ اقلدمليبورر ل33ل وباول2312لحبوللدهلل. لةلمع لرة ينلدملشاسكاقلدمليبورر ل 01شتمبك 7102لحبوللدهلل. درةدلا الدملشاسكاقلدمليبوررل33لمكةو ةل2312لحبوللدهلل. -دب يادلدر ا ل ومنلدرحونا ل داس ا ل 72-72نطنبك 7102م حبوللدهلل.ل

ملحطظ :
تتكلف ةلجه ةلمم م باإلعاش فقط أيام ةلموة .

ةللجم ةلعلمي :
-

دراكةوس لر انرلمحاد شلم يرل
دراكةوسلخلجةل وا نلاجود
دراكةوسلابالدحلناولدر باا يلاجودل
دراكةوسلم ولابالدر وملدادس نلاجودل
دراكةوسلابالدريادسلمح وقلاجود
اجودل
دراكةوسلا نلصا ينل ل
دراكةوسلابالدر ا لت ودنلاجودل
دراكةوسلجناشلدر حملاسيلاجود

ةلهيئات ةلمم م :
 ماسالدراسدساقلدرية بارل ارمة لداسومن لهجا ال م ا . دس علدر حملنلد نلاه املدر اظوس. دمل ا ارلداه احملارلر شؤ نلداسومارل ار اظوس.ل
لل

