
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   الديباجة

 

الفقهي             املجمع  وبمشاركة  اإلسالمية،  العلوم  كلية  الفاتح  محمد  السلطان  جامعة  برعاية 

اإلعجاز في إسطنبول، وهيئة   دار و   ورابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق،  UMADالعراقي ومؤسسة  

باململكة املغربية والتي تشارك بنسختها التاسعة، يعقد املؤتم  ر الدولي  اإلعجاز في القرآن والسنة 

 لإلعجاز في القرآن والسنة بمدينة إسطنبول بتركيا.  

يغتنم منظمو املؤتمر دعوة املشايخ والعلماء وأساتذة الجامعات والطلبة في مختلف مجاالت      

املتعلق   النقاش  إلثراء  البحتة  والعلوم  والعلمية  اإلنسانية  الدراسات  من  كل  في  واملعرفة  العلوم 

 جاز بكل محاورها. بتتبع تطور مادة اإلع

تضاف هذه التظاهرة العلمية واملعرفية إلى رصيد املحطات املحلية والدولية السابقة في هذا        

امليدان، والتي تهدف إلى اإلحاطة بمادة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،  

ن أجل بناء إنساني متكامل ومستقر  وسط  وتطويرها في قالبها اإليماني واألكاديمي الشمولي، وذلك م

 رياح هجمات الفلسفات املادية واإللحادية وتأثيراتها على التغيرات الدولية واإلقليمية. 

وسعًيا منا في االستفادِة من ثمار هذه العلوم الجليلة، وحسن تسخير جهود رجالها الحثيثة، ومّد 

 تحت شعار: نظمنا هذا املؤتمر جسور التكامل والتعاون بين مختلف محاور العلوم، 

 من للبشريةال الذ املسالم دين العلم والعقل و ال                                         

لتقديم رؤية متكاملة وشمولية ملادة اإلعجاز       يتطلعون،  الحدث  تنظيم هذا  القائمين على  إن 

ألجل تغطية مختلف املحاور العلمية واألكاديمية املتعلقة بها، وإبراز قدم السبق للوحي بشقيه في  

 شتى ميادين العلم واملعرفة.  

 للمؤتمر يؤكد ربانية الوحي اإلله      
ً
ي وسمو السنة النبوية الشريفة وأحقيتهما في  وقد اخترنا شعارا

 يرتبط بواقع األمة اإلسالمية وواقع البشرية في هذه املرحلة، ويؤسس لواقع 
ً
قيادة البشرية، شعارا

يقوده القرآن الكريم والسنة النبوية في ضوء املعارف والعلوم البحتة، وفي كل التخصصات ومناح  

 الحياة. 



 

 

وألن مادة اإلعجاز تجاوزت مرحلة التعريف، فإن املحور األساس ي من توجهات مؤتمرنا في تركيا      

رؤية   ستقدم  أنها  املؤمل  من  والتي  املؤتمر،  في  لعرضها  ستقبل  التي  األبحاث  طبيعة  في  سيتمثل 

 مؤصلة للعديد من القضايا العلمية واالجتماعية واإلنسانية التي تعيشها البشرية اليوم. 

 

 أهداف املؤتمر  

 

تقديم رؤية شمولية عن مادة اإلعجاز من خالل تغطية مختلف املحاور العلمية األكاديمية  .1

 املتعلقة بها. 

 التحديث األكاديمي لقاعدة بيانات مادة االعجاز في مختلف محاورها العلمية. .2

الجليلة، وحسن تسخير جهود   .3 العلوم  لهذه  السابقة  الثمار  من  الحثيثة، االستفادة  رجالها 

 وتوظيفها في الواقع املعاش للمسلمين وللبشرية جمعاء.

 مُد جسور التكامل والتعاون بين مختلف محاور علوم اإلعجاز في القرآن والسنة.  .4

 الكشف عن جديد تطور التأليف في علوم اإلعجاز في القرآن والسنة.  .5

أوجهه في علوم اإلعجاز في    تقديم دراسات وصفية وتحليلية ونقدية لواقع التأليف بمختلف .6

 القرآن والسنة، واالرتقاء بأساليب التأليف في العلوم اإلنسانية. 

 تطوير املناهج في علوم اإلعجاز في القرآن والسنة.  .7

من   .8 وتربوية،  أخالقية  مقاربات  من خالل  والسنة  القرآن  في  اإلعجاز  علوم  ربط  في  اإلسهام 

 خالل محور االعجاز في العلوم االجتماعية.

إتاحة الفرصة للباحثين في كل أقسام املعرفة األكاديمية للمساهمة في قضايا علوم اإلعجاز   .9

 في القرآن والسنة. 

 اإلسهام في تجديد الخطاب الديني بما يناسب واقع العصر وتحدياته اإلنسانية.   .10



 

 

 املعرفة.اإلفادة من علوم اإلعجاز في القرآن والسنة في خدمة التأليف العلمي في فروع العلوم و  .11

الدين   .12 بين  االتفاق  دائرة  إلى  االختالف  دائرة  من  وإخراجه  املعاصر  العلمي  بالبحث  االرتقاء 

 والعلم. 

والعلم   .13 الدين  بين  العلمي إلزالة االختالف  التعليمي  املجال  في  البديل اإلسالمي  املؤتمر  يقدم 

 التي كرسها التعليم الغربي على الصعيد العاملي. 

املؤتمر   .14 اتجاه  يقدم  إليجاد فرص جديدة  االقتصادي  املجال  في  اإلسالمي  للبديل  تصوراته 

 األزمات التي تعصف باالقتصاد العاملي.

يقدم املؤتمر تصوراته للحلول اإلسالمية في املجال التشريعي والقانوني والسياس ي واالجتماعي   .15

وما وبالوطن اإلسالمي  واإلعالمي اتجاه األزمات اإلنسانية التي تعصف باالستقرار العاملي عم 

 خصوصا.

 

 محاور املؤتمر 

 

 يهتم املؤتمر بكافة االختصاصات العلمية في القرآن والسنة ويتضمن:

  . اإلنسانيةعلوم الفي  ملحور األول: اإلعجاز ا

 .والسماء األرض م و في عل اإلعجاز املحور الثاني: 

 .الطبيةالحيوية و في العلوم  اإلعجاز  املحور الثالث:

   .العلوم الفيزيائية والكيميائيةفي  اإلعجاز ور الرابع: حامل

 

 



 

 

 ضوابط املشاركة  

 

 التزام الباحثين باألصالة والجدة ومقتضيات املنهج العلمي األكاديمي في كتابة أوراقهم البحثية. ●

إلكترونية،  أال يكون البحث منشوًرا أو مرسال لجهة أخرى بهدف النشر، سواء كانت ورقية أو   ●

 أو مستال من أطروحة جامعية أو غيرها ويتحمل الباحثون وحدهم تبعات ذلك. 

أن يندرج البحث ضمن محاور املؤتمر وأهدافه املبينة في ورقته؛ وأن يكون العنوان: مضبوطا  ●

 وواضحا ومحددا، يعالج جزئية دقيقة ذات أهمية علمية.

اآل ● العناصر  على  النهائي  البحث  ملخص  يحتوي  الدراسة أن  من  العام  الهدف  "املوضوع،  تية: 

وأدوات  )منهج  للدراسة  األساس ي  التصميم  دراستها،  تمت  التي  البحث  )إشكاليات(  وإشكالية 

للتفسيرات  موجز  ملخص  البيانات،  تحليل  نتيجة  إليها  التوصل  تم  التي  النتائج  الدراسة(، 

 واالستنتاجات والتوصيات". 

● ( امللخص على:  يحتوي  أال  يجب  ذكر  كما  النتائج(،  معلومات أساسية مطولة، )ككتابة جميع 

)إلخ(، وعبارة   إلى آخره  التنصيص، واختصار  منها، عالمات  أو االقتباس  السابقة،  الدراسات 

)على سبيل املثال(، أو استخدام جمل غير مكتملة، االختصارات بكل أنواعها فاملصطلحات قد  

ال أو  الصور  من  نوع  أّي  للقارئ،  مربكة  أو  تكون  الجداول  أو  األشكال  أو  التوضيحية  رسوم 

 املراجع؛ كما ننوه إلى ضرورة خلو امللخص من كل أشكال األخطاء(.

 أن يكون ملخص البحث النهائي باللغات الثالث: )العربية واالنجليزية والتركية(.  ●

 ( كلمات دالة مغايرة للمصطلحات املعتمدة في العنوان. 5أن يستخدم املؤلف خمس ) ●



 

 

وي املقدمة على العناصر اآلتية في متنها: )تقديم مناسب ومباشر للموضوع، اإلشكالية أن تحت ●

مصطلحات  تعريف  الزمانية(،  )املكانية،  الدراسة؛  حدود  واألهداف،  األهمية  والفرضيات، 

 الدراسة، اإلطار النظري والدراسات السابقة، منهجية الدراسة وأدواتها؛ )إن وجدت(

بال ● الباحثون  يلتزم  التي قد  أن  التعديالت  وكذا  والبحوث...  امللخصات  املحددة الستالم  تواريخ 

 تطلب منهم من قبل املحكمين ألعمال املؤتمر.

للباحث، تتضمن؛ )االسم الشخص ي والعائلي، املخبر أو  ● مع إرسال موجز عن السيرة العلمية 

القسم املسجل به الباحث، الكلية، الجامعة، املدينة التي تقع فيها الجامعة مع الرمز البريدي،  

أوركيد   معرف  رقم  للباحث،  األكاديمي  اإللكتروني  البريد  الخاص،  اإللكتروني  البريد  الدولة، 

الرابط:  ا هذا  خالل  من  التسجيل  عبر  عليه  الحصول  يمكن  مؤلف،  بكل  لخاص 

      https://orcid.org/register 

 

 الضوابط الشكلية والفنية 

 

 صفحة، وأال تزيد على ذلك.  25 - 15أن تتراوح صفحات البحث ما بين  ●

أن تخّصص الصفحة األولى من البحث لكتابة املعلومات األساسية )عنوان البحث، االسم  ●

لباحث، الكلية، الجامعة، املدينة التي تقع فيها  العلمي ل الشخص ي واللقب العائلي، القسم  

الجامعة مع الرمز البريدي، الدولة، البريد اإللكتروني الخاص؛ البريد اإللكتروني األكاديمي  

للباحث، رقم معرف أوركيد الخاص بكل مؤلف، يمكن الحصول عليه عبر التسجيل من  

  https://orcid.org/registerخالل هذا الرابط:

https://orcid.org/register
https://orcid.org/register


 

 

يكون   ● أن  مراعاة  مع  املفتاحية  والكلمات  البحث  مللخص  الثانية  الصفحة  تخصص  أن 

 ربية، التركية، اإلنجليزية. امللخص بلغات ثالث: الع

 sakkalعادي. والعناوين األصلية بخط    sakkal Majalla  16أن تتم كتابة متن البحوث بخط   ●

Majalla 18  مضغوط. والفرعية بخط؛sakkal Majalla 16  مضغوط. والهوامش؛sakkal 

Majalla 14  نة. عادي؛ مع ضرورة االلتزام بالتقسيم املنهجي إلى مباحث ومطالب متواز 

 أن يلتزم الباحثون بحداثة املصادر واملراجع قدر املستطاع.  ●

 مالحظة هامة: ●

ترسل امللخصات األولية إلى السيد رئيس لجنة التحكيم عبر اإليميل :   -

bourbab.m@gmail.com 

 

 لغات املؤتمر  

 اللغة اإلسبانية  -اللغة الفرنسية  -اللغة اإلنجليزية   -اللغة التركية  -اللغة العربية 

 

 طبيعة األوراق املقدمة 

 

 سيشمل برنامج املؤتمر: 

 تقديم العروض الورقية مع مناقشتها   ●

 جلسات ملناقشة امللصقات   ●

 
 

mailto:bourbab.m@gmail.com


 

 

 مواعيد مهمة  

 2023 /01/ 10 تاريخ تقديم امللخصات: ❑

  02/2023/ 10 تاريخ الرد على امللخصات: ❑

   15/03/2023:   إرسال األبحاث تاريخ  ❑

   2023/ 10/04 تاريخ الرد على األبحاث:  ❑

   2023/ 05/ 14 - 12إنعقاد املؤتمر: أيام الجمعة والسبت واألحد:  ❑

 ه  1444/ شوال /  24 -22املوافق  ❑

 

 لجان املؤتمر 

 أعضاء اللجنة العليا املشرفة على املؤتمر 

 لبلد ا االسم ت 

أ. د محمد فاتح أندى/ رئيس جامعة السلطان محمد الفاتح / رئيس املؤتمر   .1

 الشرفي  

 تركيا 

 تركيا  أ. د مصطفى التنداغ / عميد كلية العلوم اإلسالمية / رئيس املؤتمر    .2

 العراق الشيخ الدكتور  أحمد حسن الطه / رئيس املجمع الفقهي العراقي   .3

 األردن هيئة اإلعجاز العلميأ. د زغلول النجار  / رئيس   .4

 تركيا  أ. د عبد الوهاب اكينجي / رئيس علماء املسلمين في تركيا    .5

 األردن أ. د فرحان عزيز الطائي / رابطة ائمة وخطباء ودعاة العراق   .6

 تركيا  أ. د أحمد طوران آرسالن / جامعة السلطان محمد الفاتح   .7

 تونس  جامعة الزيتونة أ. د عبد اللطيف بوعزيزي / رئيس   .8

 تركيا  املدير العام لدار اإلعجاز العلميأ. د  محمود مصري /   .9



 

 

 

 أعضاء اللجنة العلمية

 البلد  االسم ت 

1.    
ً
 تركيا  أ. د أنمار أحمد محمد / جامعة السلطان محمد الفاتح /  رئيسا

 املغرب العلمية أ. د  محمد بورباب / رئيس هيئة اإلعجاز العلمي / مقرر للجنة   .2

 العراق  أ. د عبد املنعم الهيتي/ املجمع الفقهي العراقي   .3

 الجزائر  أ. د  مصطفى رحموني / رئيس مكتب هيئة اإلعجاز العلمي     .4

 السويد  أ.د  أنيس مالك الراوي / عميد كلية العلوم للبنات سابقا / جامعة بغداد    .5

 أمريكا  أ. د  رواء محمود حسين / املركز اإلسالمي مسجد الصابرين   .6

 العراق أ. د.  حسين غازي حسين / املجمع الفقهي العراقي    .7

 قطر أ. د  حسن حميد عبيد الغرباوي / جامعة قطر   .8

 تركيا  الكريم أونالن / جامعة السلطان محمد الفاتح أ. د  عبد   .9

 تركيا  أ. د   خليل إبراهيم كوتالي / جامعة السلطان محمد الفاتح   .10

 تركيا  أ. د  نبيل فولي / جامعة السلطان محمد الفاتح   .11

 العراق أ. د  سعد محمود حسين / عميد كلية العلوم اإلسالمية / جامعة تكريت    .12

 العراق أ. د عبد الكريم هجيج طعمة / جامعة بغداد/كلية العلوم االسالميه   .13

 العراق أ. د   طه  حماد مخلف / عميد كلية العلوم اإلسالمية / جامعة املوصل   .14

 تركيا  العلمي لدار اإلعجاز العلمي أ.د جالل الدين خانجي / املدير   .15

 تركيا  حمدي شاهين / جامعة السلطان محمد الفاتح  د  أ.  .16

 مصر أ. د  عبد الفتاح خضر/ عميد كلية القرآن الكريم طنطا / جامعة األزهر   .17

 تركيا  أ. د  مصطفى أوزيل /  جامعة السلطان محمد الفاتح   .18

 تونس  أ. د   عفيف الكوكي  / جامعة الزيتونة     .19

 العراق أ. د  عقيد خالد العزاوي / الجامعة املستنصرّية     .20



 

 

 العراق أ. د مشعان سعود العيساوي / املجمع الفقهي العراقي     .21

 الجزائر  أ.م.د    فائزة  رحموني عماد / جامعة بليدة   .22

 العراق أ.م.د.   عبد القادر داود  العبيدي / رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق    .23

 العراق أ.م.د. عبد الوهاب أحمد حسن الطه /املجمع الفقهي العراقي   .24

 تركيا  ئمة وخطباء ودعاة العراقأأ.م د. أيمن جاسم الدوري /  رابطة   .25

 العراق د.  عمر محمود الراوي /  رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق     .26

 تركيا  ئمة وخطباء ودعاة العراق   أد. سعيد محمود محمد /  رابطة   .27

 

 أعضاء اللجنة التحضيرية 

 البلد  االسم ت 

1.   
ً
 العراق أ.م. د  فالح نجم عبدهللا العاني /  كلية اإلمام االعظم الجامعة  /  رئيسا

 تركيا  مصطفى التنداغ /  جامعة السلطان محمد الفاتح   أ. د   .2

 العراق أ. د عبد الكريم ناصر الخزرجي/ املجمع الفقهي العراقي    .3

 العراق أ.م. د  صالح الدين السامرائي /املجمع الفقهي العراقي  .4

 تركيا  أ.م. د   أسامة عبدهللا حمد / رابطة ائمة وخطباء ودعاة العراق     .5

 املغرب أ.م. د  عبد الصمد بو ذياب / نائب رئيس هيئة اإلعجاز العلمي   .6

 تركيا  أ. م. د أيمن الجمال / جامعة السلطان محمد الفاتح   .7

 العراق أ.م. د  رحاب نذير محمود / كلية اإلمام األعظم   .8

 تركيا  د. مصطفى اوزسراي / جامعة السلطان محمد الفاتح   .9

 تركيا  د أحمد الفاضل / جامعة السلطان محمد الفاتح    .10

 تركيا  . UMADد. عمر قورقماز / مؤوسسة   .11

 العراق د. أركان مال هللا عاص ي /كلية اإلمام األعظم الجامعة   .12

 تركيا  د. رجب عبد الوهاب / جامعة السلطان محمد الفاتح   .13



 

 

 تركيا  د. طوبى هاجر قورقماز / كلية العلوم اإلسالمية   .14

 تركيا  د. فخر الدين يلدز / جامعة صباح الدين زعيم   .15

 تركيا  د. عثمان سعيد أوغلو / جامعة يلوا   .16

 تركيا  د. مسعود جاقير / جامعة السلطان محمد الفاتح   .17

 تركيا  علي العمري / جامعة السلطان محمد الفاتح د.   .18

 تركيا  د. أويس اتش / جامعة السلطان محمد الفاتح    .19

 العراق      د. زياد إبراهيم طه /كلية اإلمام األعظم الجامعة   .20

 تركيا  د. فاطمة جتين / جامعة السلطان محمد الفاتح    .21

 العراق د. حيدر عصام /املجمع الفقهي العراقي  .22

 تركيا  د. محمد جليك / جامعة السلطان محمد الفاتح    .23

 العراق      د. محمد علي مطر / املجمع الفقهي العراقي   .24

 العراق د. فؤائد القادري / املجمع الفقهي العراقي   .25

 تركيا  د. يوسف خطار / جامعة السلطان محمد الفاتح  .26

 تركيا  د.محمد قيلش / منسق برامج دار اإلعجاز العلمي  .27

 

 أعضاء اللجنة العالمية 

 البلد  االسم ت 

 العراق   / رئيسا د. محمود محمد القيس ي /  ديوان الوقف السني  .1

 العراق أ.م.د  إيناس عبد السالم الكبيس ي/كلية اإلمام األعظم الجامعة   .2

 العراق أ.م.د شيماء ياسين / الجامعة العراقية   .3

 العراق د. ضياء صالح / ديوان الوقف السني    .4

 تركيا  ئمة وخطباء ودعاة العراقأد. عبد السالم عيادة / رابطة   .5

 تركيا  د. سعيد صباغ / منسق برامج دار اإلعجاز العلمي   .6



 

 

 تركيا  م.م. مسعود يوردابايك / جامعة السلطان محمد الفاتح   .7

 

 أعضاء لجنة التشريفات 

  عبد هللا حمد/ رابطة أئمة وخطباء ودعاة الغراق.م.د أسامة أ  1
ً
 رئيسا

 تركيا  . م.د أحمد سلمان املحمدي /  رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراقأ 2

 العراق د. ميسون يونس محمود /  جامعة املوصل. 3

 تركيا  م. م عائشة نور ميالني / جامعة السلطان محمد الفاتح  4

 تركيا  أوغلو / جامعة السلطان محمد الفاتح م.م عبد الرحمن محج  5

 

 

 أدوات االتصال 

 bourbab.m@gmail.comجميع املراسالت نستقبلها على البريد اإللكتروني: 

 :  التالية على األرقام )الواتساب(االتصال عبر االستفسار  ملزيد من

 ( 212661299645+/  هاتف: )  محمد بوربابأ. د : اللغة الفرنسية واللغة اإلسبانية -

 (  +9647902823901/ هاتف:  ) الدكتور فالح نجم عبد هللا : اللغة العربية -

 ( 905536621435+/ هاتف:  ) د. سركان أونال:  اللغة التركية -

 ( 905075830463+) هاتف: /م.م عبد الرحمن محج أوغلو : اللغة اإلنجليزية  -

 

 هامة   اتمالحظ

 

 .محكمةفي مجلة إلكترونية وورقية  األبحاث املقبولة مجاناستنشر كل  -

 . بحثا األولى املقبولة من مجانية السكن ووجبتي إفطار وعشاء  40سيستفيد أصحاب ال  -

 النقل من السكن إلى مكان إنعقاد املؤتمر.  وسائل سيتم توفير  -



 

 

 وشهادة املشاركة.سيحصل الباحثون الذين قبلت أبحاثهم على حقيبة املؤتمر  -

تقدم جميع امللخصات عن طريق تحميل استمارة املشاركة في املؤتمر والتي ستجدونها في املواقع   -

 :الرسمية للجهة الراعية والجهات املشاركة في املؤتمر

 www. iif.fsm.edu.tr  : كلية العلوم اإلسالمية ❖

 www. alfiqhi.org   :  املجمع الفقهي العراقي  ❖

 UMAD   : www.umad.org.tr/arمؤسسة  ❖

 www. bourbab.com هيئة اإلعجاز في القرآن والسنة اململكة الغربية:  ❖

 

 

 

 

 

 وهللا ولي التوفيق


