
اِري رحمه هللا تعالى                          2020يونيو 14-13 السبت واألحد    الندوة الدولية          اململكة املغربية- أسفي                           صا
ْ
ن
ا
ِريد األ

ا
مة ف

ا
َل ة للعا ِحيَّ

ا
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ٌ
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ا
     ِفْقُه اإلْصَل

 

 

 مسب اهلل الرحمن الرحيم وبه نستعي          

 

 

 ولية دوة الدا للنا  امرنامج العا البا 
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 ة لمّيدوة  الِعاركون يف النََّشامل
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 ةلمّيلسات  الِعامج  اجَلبرَن

 الجلسات العلمية  املحاضر  البحث/العرض عنوان  الصفة

 املشرف على مجلة حراء،

 بريطانيا -مترجم كتب األستاذ فتح هللا كولن

 عن الباحث األنصاري  فريد

 الحقيقة 

السبت  صواش  د. نوزاد

 2020يونيو13

 مساء  8إلى 6من 

 

 الجلسة العلمية

 ،االفتتاحية

 ئيس الجلسةر 

 أستاذ التعليم العالي 

اإلصَلح في املغرب والعالم منسق مركز الدكتوراه فكر 

 اإلسَلمي

 ،الكسب الفكري لفريد األنصاري 

  واالختيارات  لتحوالت قراءة في ا 

 جكيب محمد. د

 أستاذ التعليم العالي 

 رئيس مؤسسة فريد األنصاري للدراسات واألبحاث 

 مؤسسة فريد األنصاري 

 الفكرة واملشروع

 د. حسن بوكبير

 أستاذ التعليم العالي 

 العراق -الجامعة  هللا رحمه االعظم اإلمام كلية

 التربية في األنصاري  فريد. د أثر

 وأمته  مجتمعه في والدعوة واإلصَلح

  الوهاب عبد د. علي

 الرزاق عبد

 الدربندي

عبد العزيز  

 اإلدريس ي

 أستاذ التعليم العالي 

 -كلية اآلداب -رئيس شعبة الدراسات اإلسَلمية 

 الجديدة 

محاورات نصية بين فريد األنصاري 

 وسعيد النورس ي 

د. عبد املجيد 

 بوشبكة 
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 أستاذ التعليم العالي

 الرشيدية -الكلية املتعددة التخصصات 

  الشيخ عند ومرتكزاته اإلصَلح أسس

  األنصاري  فريد

 2020يونيو 13السبت  د. رشيد ناصيري 

 ليَل 11إلى 9من 

 الجلسة العلمية 

 ،الثانية

 رئيس الجلسة 

 اللطيف عبد. ذ

 الصالحي

 أستاذ العلوم الشرعية 

 الجزائر. الوادي  والية لخضر حمه الشهيد جامعة

  املنهج األنصاري  فريد  العَلمة رؤية

 محددات) اإلسَلمية التربية في الوساطي

 (واقعية ونماذج معرفية

  عي د. سعد

 ماستر في التواصل الديني وحوار الحضارات

 رئيس الجمعية املغربية ألساتذة التربية اإلسَلمية 

 عند اإلصَلحي للمشروع املنهاجي املدخل

  األنصاري  فريد

 لعريض  ذ. سعيد

 الحضاري  طالب باحث بسلك الدكتوراه الحوار

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية /وجدة 

  البناء  سيرة في قراءة: األنصاري  فريد

 العطاء وآفاق

 الهاني  ذ. إلياس

 

 أستاذ التربية اإلسَلمية   

 األكاديمية الجهوية للتربية التكوين درعة تافيَللت

  الخطاب في األصولية  املنهجية أثر

 األنصاري  فريد عند الدعوي 

 2020يونيو14 األحد قاسمي د. محمد

 زواال  5إلى3من 

 الجلسة العلمية 

 ،الثالثة 

 رئيس الجلسة 

 دة. خديجة العطري 

 أستاذ علوم القرآن بكلية الدراسات العليا جامعة دار السَلم  

 كونتور إندونيسيا 

 تحليل الخطاب القرآني 

 من منظور العَلمة فريد األنصاري 

 د. سوجيات زبيدي 

  كتابه في األنصاري  فريد الدكتور  منهج ، العراق-الجامعة -رحمه هللا-األعظم  اإلمام كليه

 القران مجالس

 إبراهيم أسيل. ذة

 القيس ي  شهاب

 أستاذ التربية اإلسَلمية    

 مستشار أول بمركز معارف للدراسات واألبحاث 

  فريد عند العقدي  الدرس  تجديد

 االنصاري 

 فاتيحي  د. مصطفى

 العلوم الشرعية أستاذ 

 الكريم القرآن بن ثابت لخدمة زيد مركز رئيس

كة
ا
  الدكتور  األستاذ عند الفقهية املل

  األنصاري  فريد

 القنديلي د. البشير
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 باحث في الفقه السياس ي ومقاصد الشريعة

 قطر-جامعة حمد بن خليفة

 األحد د. املختار األحمر العلمي البحث وقضايا األنصاري  فريد

 2020يونيو14

 عشية8إلى  6

الجلسة العلمية  

 الرابعة،

 رئيس الجلسة 

 ذ. معاذ هاشم

 أستاذ زائر

 الجديدة-واإلنسانية بكلية اآلداب والعلوم 

 فريد الدكتور  عند الكَلم علم تجديد

 االنصاري 

 د. عبد هللا الزكي

 أستاذ اللغة العربية 

 أسفياألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش 

 فريد أدب في وجمالية ثقافية أنساق

 األنصاري 

 السَلم بنهنية عبد ذ.

 زهير بن الشيخ م مفهوم اإلصَلح عن فريد األنصاري  باحث في قضايا القرآن والعمران ،مهندس دولة

 باحث في فلسفة الجمال

 مدير مؤسسة فريد األنصاري لألبحاث والدراسات

 الطاهري  محمد د. األنصاري مفهوم الجمال عند فريد 

 
 مؤلف وباحث

 صاحب عمود رأي  

 أطروحة معالم: اإلسَلمية الحركة بعد ما

 االنصاري  لفريد دعوية

 2020يونيو14 األحد ذ. بَلل التليدي 

 ليَل 11إلى  9

الجلسة العلمية 

 ، الخامسة
 

 رئيس الجلسة 

 ذ. عدنان بن صالح

 أستاذ التربية اإلسَلمية

 الدار البيضاء سطات والتكوين الجهوية للتربية األكاديمية

الفكر السياس ي عند فريد األنصاري قراءة 

 نقدية

 د. مصطفى بوكرن 

 مفتش مادة التربية اإلسَلمية

 باحث في قضايا االجتهاد والتجديد والحوار الحضاري 

بعد سعيد القديم وسعيد الجديد أوجه 

 التأثر واالمتداد

 تلموت د. حسن  

 مدير دار املدينة للنشر والترجمة

 فرنسا

ترجمة   مؤلفات الشيخ فريد األنصاري، 

 الواقع واآلفاق

 ي رهونز الذ. خالد 

 باحث في فكر اإلصَلح 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/الجديدة

 مشروع من القرآن إلى العمران

 املعاصر اإلصَلحي اإلسَلميوآفاق املشروع 

 العزيز اإلدرس ي ذ. عبد 
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 لميةنية للندوة الِعوابط الَفالضَّ

 بالوقت واالنضباط للقواعد العام للندوات.الحضورية من حيث االلتزام  بعد مثل الندوةالندوة عن -

كرفون، وصبيب ي، هاتف أو حاسوب بكاميرا جيدة، ومةالحرص على تجريب والتمكن من الجوانب التقني -

 ، والشحن الكافي للبطارية.وخلفية مناسبة، وتجنب أماكن الضوضاء والضجيج جيدة.أنترنيت جيد، إضاءة 

 االلتحاق عشرين دقيقة قبل موعد الجلسة، من أجل التجريب والتنسيق، من أجل انطَلق سليم للفعاليات.-

 ف.التعارف والتعر  أجل تيسيركتابة اإلسم الكامل من -

 بصوت مسموع، وتوظيف الكاميرا، وعدم تغطية امليكرفون باليد.أثناء أخذ الكلمة املرجو الحديث -

 على الواتساب:   وهذه رقميوسف العرعوري،  ألخ  امشكل يمكن التواصل مع املسؤول اإلعَلمي    وجود أيعند    -

 .00212670139761 عبد العزيز اإلدريس ي األخأو املشرف على الندوة  00212668248472

على   وسيكون النقل املباشر، https://streamyard.com الجلسات عبرستتوصلون بالرابط حسب   -

 Facebookصفحة الحركة على 

 واحلمد هلل رب العاملي 

https://streamyard.com/

