
برناجم  اليوم الدرايس:

  

السبت 20 رجب 1436 هـ املوافق لـ 09 ماي 2015 م
بالكلية املتعدد التخصصات 

 العرائش 
اململكة املغربية

حي السالم  شارع عبد الرحمن الغافقي، إقامة النجاح D رقم: 2 العرائش، اململكة املغربية.

الهاتف:0539500559 )212+(

 الفاكس: 0539500254 )212+(

ibn.alquatan@gmail.com :الربيد اإللكرتوين 

www.alquatan.ma:املوقع اإللكرتوين



الـجـلـسـة االفـتـتـاحـيـة
09:00 _ 09:30  استقبال املشاركني واملدعوين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكلمات االفتتاحية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس الجلسة: األستاذ الدكتور السيد أحمد عبادي

)األمني العام للرابطة املحمدية للعلامء(

 09:30 _ 09:40   االفتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم.

 09:40 _ 09:55   كلمة السيد األمني العام للرابطة املحمدية للعلامء.

 09:55 _ 10:10   كلمة السيد عميد الكلية املتعددة التخصصات، العرائش.

 10:10 _ 10:25   كلمة السيد رئيس مركز ابن القطان للدراسات واألبحاث يف الحديث والسرية النبوية العطرة.

 10:25 _ 10:40  اسرتاحة.

الـجـلـسـة األوىل الـصـبـاحـيـة
رئيس الجلسة: الدكتور محمد العلمي

)أستاذ التعليم العايل بكلية احلقوق، سال، ورئيس مركزالبحوث والدراسات يف الفقه املالكي، القنيطرة(
                                                                                                املقررة العامة: دة/ سمرية الرامي

)دكتوراه يف علوم الحديث. وزارة العدل والحريات(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاضرة األولى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10:40_11:10   معايري القبول عند اإلمام البخاري يف جامعه الصحيح

    الدكتور مـحـمـد بنكريان )أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة (.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاضرة الثانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11:10_11:40   الجامع الصحيح لإلمام البخاري: معامل وخصائص

   الدكتور بدر العمراين )أستاذ التعليم العايل بكلية أصول الدين، جامعة القرويني، تطوان، ورئيس مركز عقبة 

ابن نافع، طنجة(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المحاضرة الثالثة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11:40_12:10   وجوه النظر يف أحاديث صحيح البخاري

  الدكتور محمد الرسار )أستاذ التعليم العايل بكلية الرشيعة، جامعة القرويني، فاس، ورئيس مركز ابن القطان(.

 12:10 _ 12:40  مناقشة عامة لكل العروض الصباحية.

الـجـلـسـة الثانية الـمـسـائـيـة
رئيس الجلسة: الدكتور مـحـمـد بنكريان

)أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة(

                                                                                  املقررة العامة: دة/ سمرية الرامي

)دكتوراه يف علوم الحديث. وزارة العدل والحريات(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاضرة الرابعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15:30_16:00   الحداثيون والجامع الصحيح لإلمام البخاري

 الدكتور مـحـمـد زين الـعابدين رستم )أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعةاملوىل 

سليامن، بني مالل(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاضرة الخامسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املعارصين ألحاديث  نقد  "العقل" يف  البخاري و"العقل": مناقشة علمية ملعيار  أحاديث    16:30_16:00 

البخاري

     الدكتور محمد ناصريي )أستاذ التعليم العايل بدار احلديث احلسنية، الرباط(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاضرة السادسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16:30_17:00    مخطوطات صحيح البخاري بالخزانة الحسنية: بحث يف الوعاء والصنعة

    الدكتور عبد املجيد بوكاري )دكتوراه يف األدب العريب - اخلزانة احلسنية العامرة بالرباط(.

 17:00_17:30  مناقشة عامة لكل العروض املسائية.

الـجـلـسـة الـخـتـامـيـة
رئيس الجلسة: الدكتور مـحسن إكوجيم

)رئيس املجلس العلمي املحيل، القنيطرة(

 17:35 _ 17:50   توزيع الشواهد عىل األساتذة املشاركني.

 17:50 _ 18:15   قراءة البيان الختامي.

 18:15 _ 18:30   االختتام بآيات بينات من الذكر الحكيم.


