مركز الدكتوراه:

فريق البحث :الفكر

"اإلنسان والمجال في العالم المتوسطي"
تكوين الدكتوراه :

اإلسالمي وفن الخطاب

الفكر اإلسالمي المعاصر وقضايا المجتمع

وقضايا البيئة والمجتمع

والبيئة في العالم المتوسطي

احتفاء بالذكرى الستين لتأسيس جامعة محمد الخامس بالرباط

ينظم فريق البحث وتكوين الدكتوراه
"الفكر اإلسالمي المعاصر وقضايا المجتمع والبيئة في العالم المتوسطي"
البرنامج السنوي للموسم الجامعي1438-1437 :هـ 2017-2016 /م
لفائدة الباحثين في تكوين الدكتوراه
 يوم الجمعة  14ربيع الثاني 1438هـ  13 /يناير  2017على الساعة التاسعة والنصف صباحا،
بمدرج الشريف اإلدريسي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط (المركز)

الدرس االفتتاحي لسلك الماستر والدكتوراه يلقيه
فضيلة األستاذ الدكتور  :عبد الحق المريني
مؤرخ المملكة المغربية ،الناطق الرسمي باسم القصر الملكي العامر
في موضوع :

"إطاللة على التراث الشعبي المغربي"
إعداد وتنظيم عمادة الكلية ،ومركز الدكتوراه  " :اإلنسان والمجال في العالم المتوسطي"
 يوم الجمعة  21ربيع الثاني 1438هـ  20 /يناير  ،2017على الساعة الثالثة والنصف عصرا،
بمدرج الشريف اإلدريسي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط (المركز)

الملتقى االفتتاحي للبرنامج السنوي لتكوين الدكتوراه
"الفكر اإلسالمي المعاصر وقضايا المجتمع والبيئة في العالم المتوسطي"
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للموسم الجامعي1438-1437 :هـ 2017-2016 /م

الربانمج
اجللسة االفتتاحية
رئيس اجللسة :فضيلة األستاذ الدكتور حممد الروكي
 س30.15د :افتتاح آبايت من الذكر احلكيم الباحث املقرئ :مصطفى الزهراوي
 س35.15د :كلمة السيد عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابلرابط أ.د مجال الدين اهلاين
 س45.15د :كلمة السيدة مديرة مركز الدكتوراه "اإلنسان واجملال يف العامل املتوسطي" ،انئبة عميد الكلية
أ.دة ميينة القراط.
 س55.15د :كلمة السيد رئيس تكوين الدكتوراه "الفكر اإلسالمي املعاصر وقضااي اجملتمع والبيئة يف العامل املتوسطي"،
املنسق العام للهيئة العلمية العليا للتنسيق يف الدراسات اإلسالمية ابجلامعات املغربية
أ.د العريب بوسلهام.
 س05.16د :حماضرة أتطريية يف موضوع:

"المنهج العلمي للبحوث الجامعية في الدراسات القرآنية"
لفضيلة األستاذ الدكتور التهامي الراجي اهلامشي

(عميد القراءات القرآنية والدرس اللساين ابجلامعات املغربية ،أستاذ كرسي القراءات القرآنية مبسجد احلسن الثاين ابلدار البيضاء )



س30.16د :عرض شريط حملطات من حياة الدكتور التهامي الراجي اهلامشي

– حفظه هللا -

 س35.16د :قصيدة شعرية  :احتفاء ابألستاذ الدكتور العالمة التهامي الراجي اهلامشي ،تقديرا وتنويها ملا قدمه من
جمهودات يف سبيل العلم واملعرفة ،من نظم وتقدمي الباحث :مصطفى الزهراوي

 س45.16د :تقدمي هدية تقدير وتنويه ابسم األساتذة والباحثني لفضيلة األستاذ الدكتور التهامي الراجي اهلامشي.
يسلمها له فضيلة أ.د حممد بلبشري احلسين قيدوم عمداء كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية
واملستشار العام للهيئة العلمية العليا للتنسيق يف الدراسات اإلسالمية ابجلامعات املغربية



س55.16د

توزيع اجلوائز االستحقاقية على الفائزين يف املباراة اجلامعية الرابعة يف احلديث الشريف وفقه السرية النبوية

املنظمة يومي  19و 20ربيع الثاين 1438هـ املوافق لـ  18و 19يناير  2017برحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واليت
ينظمها اندي القراءات القرآنية والفنون اإلسالمية بتعاون مع فريق البحث وتكوين الدكتوراه "الفكر اإلسالمي
املعاصر وقضااي اجملتمع والبيئة يف العامل املتوسطي"لفائدة طلبة وطالبات جامعة حممد اخلامس واملعاهد واملدارس
العليا لألساتذة ومراكز التكوين ابلرابط وسال.
 حفل شاي
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بعد صالة المغرب:
الجلسة العلمية األولى يترأسها أ.د محمد قجوي
رئيس تكوين الدكتوراه الدراسات اإلسالمية وقضايا المجتمع
املقرران :الباحث أمحد اندي – الباحث هشام احلداد
 س45.17د :احملاضرة األوى يف موضوع:

"منهج االستمداد من القرآن الكريم في البحوث الجامعية"

لـفضيلة أ.د .أمحد أبوزيد

أستاذ اإلعجاز القرآين والبالغة والتناسب جبامعة حممد اخلامس
 س00.18د :مناقشة.
 يوم السبت  22ربيع الثاني 1438هـ  21 /يناير 2017م مدرج الشريف اإلدريسي بالكلية

الجلسة العلمية الثانية
(س00.09د– س45.10د صباحا)

حمورها" :توظيف النظم املعلوماتية يف إجناز مشاريع الدكتوراه"

رئيس اجللسة :أ.د سعيد الزاهري

أستاذ تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جبامعة عبد املالك السعدي بتطوان،الكاتب العام للمركز املغريب للدراسات واألحباث الرتبوية ابلرابط

املقرران :الباحثة مسية مسني والباحث التهامي البوبكري
مبشاركة السادة األساتذة :

أ .حممد أبواتجدين

املرصد املغريب للتكوين والبحث يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

أ.د حممد الراضي

أستاذ تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واهلندسة الرتبوية ابملدرسة العليا لألساتذة بتطوان

أ.د إمساعيل خراز

املرصد املغريب للتكوين والبحث يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم
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 س30.09د :مناقشة.
 س45.09د :تقدمي بعض الطلبة الباحثني تقريرا مفصال عن حبوثهم وتقوميها من لدن السادة األساتذة:
 س45.09د :الباحثة الدكتورة أمينة العراقي – الرابط "العمل التطوعي يف اجملال الصحي :دراسة دور األطباءابملغرب منوذجا"
 س55.09د :األستاذ الباحث حممد الفياليل – مراكش "منهج البحث التجرييب عند أيب القاسم الزهراوي منخالل املقاالت املخصصة من كتابه (التصريف ملن عجز عن التأليف)"
 س05.10د :األستاذ الباحث يونس السباح – طنجة "من تراث املغاربة يف تفسري القرآن الكرمي ،كتاب نصرةاالسالم يف إخراج مقامات الدين من القرآن للعالمة املفسر عبد الوهاب لوقاش .دراسة منهجية حتليلية"
 س15.10د :مناقشة
 س45.10د :اسرتاحة
ورشات تكوينية للباحثين بإشراف األساتذة المؤطرين
(البرنامج التفصيلي للورشات رفقته)

(قاعة المرحوم الفقيه محمد المنوني ،وقاعة المرحوم محمد حجي ،وقاعة المرحوم محمد عابد
الجابري،والقاعة )3
(س00.11د – س45.13د)

 س00.11د :تقدمي وتوزيع الورشات التكوينية
املنسقة العامة للورشات :أ.دة بثينة الغلبزوري

رئيسة جمموعة البحث "مدونة األسرة" بفريق البحث "الفكر اإلسالمي وفن اخلطاب وقضااي البيئة واجملتمع"

 مدة الورشات :ساعتان (س15.11د – س15.13د)
 س15.13د :عرض تقارير الورشات
 س45.13د :صالة الظهر وتناول وجبة الغداء.
الفترة المسائية

الجلسة العلمية الثالثة :
رئيس اجللسة :أ.د سعيد شبار
أستاذ الفكر اإلسالمي وتاريخ األديان ،ورئيس مركز دراسات المعرفة والحضارة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة المولى سليمان -بني مالل
رئيس المجلس العلمي المحلي ،بني مالل
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 س45.14د :حماضرة يلقيها :
فضيلة الشيخ األستاذ عبد هللا بلمدين
أستاذ كرسي السرية النبوية يف قناة حممد السادس للقرآن الكرمي ،عضو اجمللس العلمي احمللي ،بين مالل

يف موضوع:

"منهج االستمداد من السنة النبوية في البحوث الجامعية"

 املقرران  :الباحث رشيد البقايل  -الباحث :حممد بنحمو
 س15.15د :مناقشة.
 س45.15د :أداء صالة العصر -اسرتاحة

الجلسة الختامية
 عرض الربانمج السنوي ومناقشته واملصادقة عليه إبشراف األستاذ الدكتور العريب بوسلهام
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