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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 للعلوم اإلسالمية قسنطينة القادرجامعة األمير عبد 
 كلية أصول الدين 

 

 «فهم القرآن: بين النص والواقع  » حول    دوليالتوصيات الملتقى  
 م0300 ديسمبر 1-3-0هـ / 0301 محرم/صفر 03-30-30

 

 م0300ديسمرب  1-3-0هـ / 0301حمرم/صفر  30-30-03اريخ بت      
معة اجبمن تنظيم كتلية أصول الدين  ، فهم القرآن: بني النص والواقعحول  الدويلتلتق  املانعقد 

والباحثني  شارك فيه خنبة من األساتذة  بقسنطينة اجلزائر  األمري عبد القادر لتلعتلوم اإلسالمية
السعودية، مصر، األردن، اليمن، سوريا، العراق،   :ةدول 00من من خمتتلف التخصصات 

 تونس، املغرب، اهلند، موريتانيا، السودان، اجلزائر.
يف جتلسات املتلتق   اور احملوبعد ثالثة أيام من الدراسة واإلثراء والنقاش العتلمي ملختتلف  

ت جلنة صياغة ، اجتمعامة واحرتام اآلراء املتعددة ت  والورشات العتلمية يف جو من احلرية ال
 التوصيات املتكونة من األساتذة اآلتية أمساؤهم:

 رئيسا :عتليوان اسعيد أ.د/  .0
 مقررا  :من سوريا أمحد حتلواينأ.د/  .0
 عضوا :عبد القادر جدي من اجلزائرأ.د/  .0
 عضوا من اجلزائر: أ.د/ حممد خالد اسطنبويل .3
 عضوا :عتلي بن مبارك من تونس أ.د/  .1
 عضوا  :من السعوديةعبد اهلل محد العويسي د. أ. .6
 عضوا  :إدريس اخلرشاف من املغربد. أ. .7
 عضوا :أمحد حممود هويدي من مصرد. أ. .8

 عضوا :د. حسان موهويب  من اجلزائرأ. .9

 عضوا :العراقمن   حسند. حامد سرمك أ. .03
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 واليت ختلصت إىل ما يأيت:
: إثراء اجلوانب املتعددة يف فهم القرآن وتفسريه من خالل املتلتقيات القادمة ومزيد استثمار 0

 مدونة عتلوم القرآن وتنمية روح النقد عند الطالب
تطتلبات م: أمهية دراسة املناهج احلديثة وتطبيقاهتا يف فهم نصوص القرآن وتفسريه مبا يتالءم و 0

 احلياة اإلسالمية املعاصر
 الربامج التعتليمية لتلدراسات  اجلامعية.مقرر فهم القرآن الكرمي يف  : إدراج0
 الدراسات يف أقسام عتلوم القرآن مبا يفع ل اخلطاب القرآين يف بناء الواقع ت: توسيع جماال3
 :ضرورة إشراك مجيع التخصصات مبا له عالقة بفهم القرآن الكرمي1
ومناهجه يف مناحي احلياة املختتلفة باالستئناس :التزام النظرة الكتلية الستكناه معاين القرآن 6

 ية حديثة مبا يالئم الثوابت القرآنيةمأعالم اإلسالم وما يعاضدها من مناهج عتلبإسهامات 
:وضع خطة اسرتاتيجية تربوية لتوجيه الشباب حنو الفهم الفاعل لتلقرآن الكرمي وحتفيز 7

  ةالقادم الباحثني الشباب عتل  املشاركة البحثية يف املتلتقيات
 : وضع معجم مصطتلحي متخصص يف عتلوم القرآن8
 :وضع تفسري يشارك فيه  مجيع أهل االختصاصات النظرية والتطبيقية 9

ضم باحثني وخرباء ممن هلم صتلة بفهم القرآن ت:إنشاء مراكز حبثية عتل  مستوى اجلامعات 03
 ومناهجه.

 :طبع أعمال املتلتق  وتبادهلا مع اجلامعات00
 


