
  

   

                                               
  جامـعـة ابـن زھــر 

  كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة
  مناھج البحث في الدراسات اإلسالمیة:مختبر

  وعلوم االجتھاد                  
  اإلسالمیةمناھج النقد في الدراسات :فریق

  
  

  ندوةإعالن عن                                                  

  "استكشاف وتأصيل:النقد في العلوم الشرعية والمساعدة "                    

  احتفاء تنشر أعمالها ضمن كتاب تذكاري           

  ألستاذ الدكتور عبدالهادي حميتوبا              

  بمناسبة بلوغه الخامسة والسبعين                

يف خدمة البحث جبهود فذة تكرمي أساتذة التعليم العايل الذين أسهموا بم على تقليد أكادميي عريق يقو  سريا 

مناهج البحث يف الدراسات "التابع ملخترب" اإلسالميةمناهج النقد يف الدراسات "ينظم فريق ،املتخصص

  :ندوة يف موضوع" وعلوم االجتهاد اإلسالمية

  "مساعدة استكشاف وتأصيلالنقد في العلوم الشرعية وال"

أعماهلا ضمن تنشر  يف التناول والدقة يف الطرح واجلودة يف اإلعداد أن تستقطب أحباثا تتميز باجلدة هلا يرجى

ذكراه من خالل ل اختليدو ه وجهوده العلمية،تقديرا لفضللألستاذ الدكتور عبداهلادي محيتو  مؤلف مجاعي تكرميا

  .مهداة إليهأعمال علمية متنوعة التخصصات 

  :التفصيلية للندوة المحاورأوالـــ 

 :النقد في الدراسات العقدية والفكرية )1

 .اء أصول الدينمقواعد النقد عند واحد من عل  ) أ

 .من أهل التخصص قواعد أهل السنة يف نقض كالم املبتدعة من خالل أمنوذج  ) ب

 .نقد الغلو يف التدين وضوابطه املعاصرة  ) ت

 .يف علم األخالق والرتبية من خالل مؤلف أو علم من األعالم النقد  ) ث



 .القواعد احلاكمة يف نقد أراجيف أحد أعالم املستشرقني  ) ج

 :النقد في الدراسات القرآنية )2

 .النقد عند علماء القراءات القرآنية من خالل آثار أحد أئمتها  ) أ

 .قواعد النقد عند أحد أئمة الرسم القرآين  ) ب

 .أحد أعالم املفسرين قواعد نقد اآلثار عند  ) ت

 .القواعد العلمية للبحث يف خمطوطات املصاحف العتيقة  ) ث

 .نقد التفسري املذهيب للقرآن من خالل أمنوذج بارز  ) ج

 :الحديث النبوي النقد في دراسات )3

 .قواعد النقد عند إمام من أصحاب املصنفات احلديثية  ) أ

 .نقد مرويات السرية النبوية عند أحد أعالمها  ) ب

 .د احلديثي عند أحد أعالم املؤرخنيأثر قواعد النق  ) ت

 .قواعد نقد الشعر ومقارنتها بنقد احلديث  ) ث

 .نقد الرواية عند أحد أئمة اللسان العريب  ) ج

 :والفقهيالنقد في الدرس األصولي  )4

 .أصويل من أهل السنةنقد واحد من األدلة املختلف فيها عند   ) أ

 .التأليف يف كتب أحاديث األحكام من خالل أمنوذج القواعد األصولية وأثرها يف  توجيه  ) ب

 .نقد تأثري علم الكالم يف علم أصول الفقه من خالل أمنوذج  ) ت

 .النقد الفقهي من خالل أحد كتب أحكام القرآن  ) ث

 .النقد الفقهي يف املذهب املالكي  ) ج

  :ثانياــــ شروط المشاركة

  :الدكتوراه شريطة االلتزام مبا يلي ـــــ الندوة مفتوحة لألساتذة الباحثني وطلبة سلك

 .داخال ضمن احملاور التفصيلية املعلنةأن يكون البحث املقرتح  *

 .من قبل اللجنة املنظمة االلتزام بالتواريخ احملددة *

 .قابال للمشاركةمالندوة ال تشرتط رسوما أو  *

  .اجلهة املنظمة ال تتحمل تكاليف النقل للوافدين *

  .على األكثر صفحة 35يف حدود حيرر البحث  *



 .ال تقبل الدراسات املستلة من الرسائل اجلامعية وكذا املقدمة إىل جهات أخرى *

  COLLOQUE1440 @gmail.com:مجيع املراسالت تكون عن طريق الربيد االلكرتوين *

 taroudant@gmail.com:الربيد االلكرتوين االحتياطي ـــــ يف حال الضرورة ـــــ *

  :ــــ مكان االنعقاد ثالثا 

   .،جامعة ابن زهر،أكاديراإلنسانيةيف احلرم اجلامعي لكلية اآلداب والعلوم 

  :رابعا ــــ تواريخ يجب احترامها

 م31/12/2018قبل  مع تعبئة االستمارة التوصل مبقرتحات املشاركة 

 م10/1/2019بالقبول أو االعتذار قبل  اإلخبار 

 م30/3/2019املوضوعات املقبولة حمررة قبل  إرسال 

  م20/4/2019 قبل صل بتقارير املراجعة والتحكيمالتو 

  بإذن اهللا 2019انعقاد الندوة آخر ماي. 

  ساعة 24التي احترمت اآلجال يتم تأكيد التوصل بها خالل مجيع املراسالت. 

 :خامسا ــــ معايير رقن األعمال المقترحة

 .Traditional Arabic 16 بـــ حيرر منت البحث *

 .Traditional Arabic 14 بــ أسفل كل صفحة باستقالل مرقمةتكون اإلحاالت  *

 .20وTraditional Arabic 18 بــ العناوين الفرعية *

  .مقرونة ببيانات النشر مع الرتتيب على املعجم الئحة املصادر واملراجع يف األخري *

 .يخ االطالعحتديد تار  ذكر عنوا�ا الرمسي مع عند االستعانة باملكتبة الرقمية جيب *

 .pdfبدون اإلشارة إىل هوية الباحث يف نسخة ،يف صيغة وورد و بدف بعد التحرير يقدم البحث *
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  استمارة اقتراح بحث لندوة         

  "استكشاف وتأصيل:النقد في العلوم الشرعية والمساعدة "                    

  
  ......................................................:اسم الباحث

  ..........:..........................................الدرجة العلمية

  :.......................................................جهة العمل

  .................:..................................الربيد االلكرتوين

  :....................................................اهلاتف احملمول

  ...........................................................................:...................عنوان البحث املقرتح

 :البحث املقرتح ملخص
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