
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

القرآن الكريم معجز بلغته وغيبياته، معجز بأسلوبه 
كان فتحا مباركا للفكر، وقدحًا موريا لكّل عقل . وعلمياته

مفكر متدّبر، وعاَلما زاخرا بالمعرفة الهادفة في شتى 
مجاالتها، وأصنافها، وجدْت التشريعات في أحكامه ضالتها، 

  .فعيتهاواللغة حياتها وثراها، ومختلف العلوم منطلقها ودا

فما من علم عند المسلمين، خاصة األوائل، إال كان    
زناده القادح، ونفثه الواري، إنشاًء من العدم، لتصّحر البيئة 
الفكرية العربية قبُل، ولكون العقلية البدوية آنذاك، سرابًا 

  .سبسبًا، والبعد الفكري سذاجة ودماسة

 جاء القرآن الكريم في تلك الفترة العصيبة، فأحيا
النفوس الموات غيٌث سٌح في دنا القحط، فنفخ الحياة والعزم 
في النفوس الحيرى، وحّرك األفكار الراكدة، فتملصت من ربقة 
الجمود، وانطلقت في ملكوت رّبها مسبحة مفكرة في خلقه 
وعوالمه، وشحذ الهمم المتردية، فإذا العلوم تظهر تترا، وٕاذا 

اإلنسانية تحيا في دنيا  المعرفة تنتعش وتتنوع وتغنى، وٕاذا
الفكر والمعرفة الهادفة، من بغداد إلى قرطبة، ومن بخارى، 

  .إلى القيروان وتلمسان

فإذا العالم اإلسالمي، مشرقًا، ومغربًا، هّبة فكرية، 
ساهم فيها أبناء . وطفرة علمية، أفادت منها البشرية جمعاء

ء القرآن المغرب، مثلما أسهم بقية المشارقة بعد أن لّبوا ندا
  إيمانا و تفكرا وتذكرا

  

��َُّ�وَن اْ�ُ�ْ�آَن أَْم َ��َٰ� ُ	�ُ�بٍ أَْ	َ��ُ�َ��(َ�ََ�سورة  سورة  سورة  سورة      )أََ َ� 

ْ(َ* َواْ�َ�َ(َ� َدا'ِ&َْ%ِ$ۖ  ( 24242424محمد آيةمحمد آيةمحمد آيةمحمد آية َ� �َُ-ُ, ا�+َّ َوَ/.َّ

َ� �َُ-ُ, ا��َّْ%2َ َوا�1ََّ��رَ  إِنَّ  3ِ ( .33333333سورة إبراهيم آيةسورة إبراهيم آيةسورة إبراهيم آيةسورة إبراهيم آية)َوَ/.َّ

 َ) �َواتِ َواْ:َْرضِ َوا7ْ�َِ�ِف ا��َّْ%2ِ َوا�1ََّ��ِر 6�ْ7َِ ا�5َّ

ُو�3ِ اْ:َْ�َ&�بِ  إ�� ذ�� ��  ، 190190190190سورة آل عمران آيةسورة آل عمران آيةسورة آل عمران آيةسورة آل عمران آية)َ=َ��تٍ ّ:ِ

� ا����� وا����ة إ�� ا���دة �ّ�� ��ه ��ا$#�ت ا��ا�!  إ�� ا��

���&�ى ا��.'��ن . هللا وا��د�( �� أ*�ا�( ��)�ة �'&%�#  ��� 

ر7  �'&56 وا����!4 و&� �� �� ا���ن �� �'3 �%�ر1  و��0

و�8��  @�ءت �� ا�<�آن ا���#3، ��>�;: ا�&!9  ا�8�7!  �'�� 

  .و�8��  وظB� ذ�� @'!� �� ا�8'�م ا�8<'!  و�;�B ا�8'�م ا�'#�0 

��ل ا��E�وحGا� ��ھ� *�ن 7J;�ء ا��0�ب ا�8�7ّ� �.�ھ�  : �

'K 4!*؟ و ��3 و�8'� �� M!G8'!  �!�� أ�  #��Nا�  ّ&Bا� �'K ا�>

ا�8'�! ؟ و�� �1د K'� ا�B&ّ  �� �'��ء ا��0�ب ا�8��7 آ�Pاك؟ 

  و�� أّي �!�ان؟

  

  

  

  .التأسيس وعوامل االستمرار: المحور األول

  .الخصائص وعوامل التمّيز: المحور الثاني

  .أعالم المدرسة المغاربية: المحور الثالث

  .ةمؤلفات المدرسة المغاربي: المحور الرابع

  

  

  


ا	�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��

 وزارة ا������ ا����� وا���� ا�����

���!  �رس ا��� ��"�# 

 

كلية اآلداب واللغات وقسم بالتعاون مع  

  اللغة واألدب العربي

  نظم مخبر اللغة وفن التواصلي      

  الملتقي المغاربي األول حول

المدرسة المغاربية في الّلغة العربية 

  والدراسات القرآنية

  التـّأسيسـ ــ الخصائصـ ــ األعالمـ ـــ المؤلفـاتالتـّأسيسـ ــ الخصائصـ ــ األعالمـ ـــ المؤلفـاتالتـّأسيسـ ــ الخصائصـ ــ األعالمـ ـــ المؤلفـاتالتـّأسيسـ ــ الخصائصـ ــ األعالمـ ـــ المؤلفـات

  )م2017أ*��7�  23و 22( 

  

 #R*�ا��  &��          ��1  ا��T8  اS;G �7 ا��

  ب وا�'�0ت*'!  ا$دا

  

 ديباجة

        المحاورالمحاورالمحاورالمحاور



  

  

  
  

 

  

  

  

 

  
 
 

  .���ب ا���دق: ر�س ا��
�� ا���ظ����

  :أ���ء ا��
�� ا���ظ����

�� ا��د��ا�د��ور  -1��
  .، �و!ي �د�دم، 

�� ا��د��ا�د��ور ، &ؤاد $ن أ#�د �ور�ن-2��
 ،.  

�� ا��د�� -3��
  .ا�د��ورة، &�روز $ن ر���ن، 

�� ا��د��-4��
  .ا�د��ور ، �#�د �و���ن، 

�� ا��د��ا+*��ذ -5��
  .، #*�ن ا��ر$,، 

�� ا��د�� -6 ��
  .ا+*��ذ، �#�د ر.��ت، 

�� ا��د�� -7��
  .ا+*��ذ، ��ط�و*�ن ��,، 

�� ا��د�� -8��
  .ا+*��ذة، *�0م ���د، 

�� ا��د�� -9��
  .ا+*��ذة وھ�$� $و�ر�ط، 

  
  

�����333 ����333ن �و�333وع ا�$#333ث ) ة(�3335ّدم ا�$�#333ث  -1

  .����95وأھدا&7 و�8��7 $�#�ور ا

  .�>#�، وأن ��ون �زّودة $���را
; 20أن ! ���ّدى ا��دا���  -2


3م  ���Traditional ARABICب ا�$#ث $�ط  -3#

و$�3333ط . $���*3333$� ��33330وا�ش) 12(&3333, ا���3333ن، و) 16(

Times new roman   33$� )12(��33�5س*���$ ،

  .��>ر�*�� وا<�
��ز��

  .�و�;  �را
; ا�درا*� &, ����0 ا�$#ث -4

5- ���,���
��; ا�$#وث ���#��م ا� ;.  

أورو 100دا�333ل ا�333وطن، و دج4000: ر*333وم ا����333ر��-6
  .$���*$� ����د���ن �ن ��رج ا�وطن

  

  
  

  

  .15/07/2017: آ�ر أ
ل !*�8م ا������ت -1

  .31/07/2017، �إ�8م أ�#�ب ا��دا�8ت ا��5$و� -2

  .15/09/2017: أ
ل <ر*�ل ا��دا�8ت �����آ�ر  -3

  .2017 أ��و$ر 23-��22ر�C ا���5د ا����95   -4


��33; ا��را*833ت ��33ّم $�*33م ا�*33ّ�د ر�33س ا����9335 ��933   -5
  medea.dz-LLAC@univ:  ا�$ر�د ا<���رو�, ا����,

:                                          $ر�د ا<���رو�, ا����,أو ��9 ا�
Boumaali.nadhir@yahoo.fr 

  

                          

  :..............................................................ا!*م

  :..............................................................ا��5ب

  :.............................................................ر�$�ا�

  :...................................................�ؤ**� ا���ل

  :............................................................ا���وان

  ...........:......................................ا�$ر�د ا<���رو�,

 ......................................................&��س/ا���0ف

  :...................................................�#ور ا��دا���

  :..................................................��وان ا��دا���

  .....................:........................................���ص 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................

 اللجنة التنظيمية للملتقى

 شروط المشاركة

 مواعيد مهمة

  ا���رة ا��%�ر* 

 

95F�Gا� �HIھ 
  

، ر�333س �و*333ف #��333دي/ د.أ :�����93335 ا��333ر&, ا�333ر�س

����
  ا�

  .ا��ذ�ر $و�����,/د.أ :ر�س ا����95 


, ��وف/د.أ :�ؤّطر ا����95��. 

  .د �#�د زو��ي.أ: ��ّ*ق ا����95

95����� �����  .�#�د ���>��,.د :ر�س ا��
�� ا�

  ��دق ���ب/د: ر�س ا��
�� ا���ظ����

�����  :أ���ء ا��
�� ا�

�� ا��د�� ا��ذ�ر $و�����,،ا+*��ذ ا�د��ور،  -1��
.  

�� ا�
زار -2��
  .1ا+*��ذ ا�د��ور،���ر #داد، 

�� ا��د��ا�د��ور -3��
  .�#�د ���>��,، 

�� ا�$��دةا�د��ور  -4��
  .��2دق دھ�ش، 

5- �
�� ا��د��ا�د��ورة #ور�� �دان، �.  

�� ا�$��دةا�د��ور،  -6��
��د �و�,، *2.  

�� ا��د�� -7��
  .ا+*��ذ ا�د��ور، ��
, ��وف، 

�� ا�$��دة -8��
  .2ا�د��ورة، #*�$� #*�ن، 

�� ا��د��  ، ���ل $�وش،ا�د��ور  -9��
.   

 �روط ا����ر��




