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  "حتقيق القول يف استقاللية املقاصد" األول برنامج امللتقى الدويل 

  .م2018فيفري  26/27هـ املوافق ل 1439مجادى الثانية  10/11يومي 

  

  م2018ـري فيف 26األول ــوم الي

  

  االفتتاح

  من

08:30  

  إىل

09:10  

  القارئ لبيوض حممد  آيات من القرآن الكرمي

  النشيــــد الوطـــــين

  بوزيان. د  1كلمة مدير جامعة وهران 

  فغرور. د  كلمة عميد الكلية

  محزة العيدية. د  كلمة باسم املخرب

  11:10إىل  09:30من : اجللسة العلمية األوىل

  يوسي اهلواري. برئاسة د

  09:30من 

  09:55إىل 

  نور الدين اخلادمي. د  التنظري والتأصيل املقاصديمناهج 

  09:55من 

  10:20إىل 

  نور الدين احللو. د  سؤال االستقاللية

  10:20من 

  10:45إىل 

  كمال الدين إمام. د  مدارس التنظري والتأصيل املقاصدي

  10:45من 

  11:10إىل 

  جغيمنعمان . د  طرائق ووجوه االستدالل املقاصدي

  



 

 

  13:10إىل  11:30من : اجللسة العلمية الثانية

  محزة العيدية. برئاسة د

  11:30من 

  11:55إىل 

  األخضرياألخضر . د  نظرية املقاصد يف ثوا اجلديد

  11:55من 

  12:20إىل 

، داللة املصطلح، تقنني املصطلح

  التطور الداليل

  وساملحسن . د

  12:20من 

  12:45إىل 

أثر االجتهاد املقاصدي يف 

  حماكمة النوازل

  عبد ايد بوشبكة. د

  12:45من 

  13:10إىل 

النوازل العلمية والعملية 

االقتصادية والسياسية 

  واالجتماعية

  ر أبو زيدوصفي عاشو. د

  16:00إىل  14:00من 

  ــات وتعقيبـــــــاتمناقشـــ

  بني املغرب والعشاء

  جلسة خاصة مع العلماء الوافدين إىل امللتقى

  

  

  

  م2018ـري ـفيف 27وم الثاين اليــ

  11:30إىل  08:30من ورشات علمية 

  :الورشة العلمية األوىل

  أثر التعليل يف حتصيل املقاصد

  :تأطري

  الدين اخلادمينور . د

  

  :تعقيبات

  يوسي اهلواري. د

  حممد شهيد. د

  بوقنادل عبد اللطيف. د

  يوسف باي.أ

  



 

 

  :الورشة العلمية الثانية

مسالك الكشف عن املقاصد وطرق 

  تفعيلها يف الواقع

  

  :تأطري

  وصفي عاشور أبو زيد. د

  :تعقيبات

  رابح أمينة. د

  الشهراين بقنة عيدس حممد. د

  حممود ساجدهطه . د

  ليلى بن عروم. أ -خمتارية بوعلي. أ

  

  :الورشة العلمية الثالثة

أثر مذاهب السلف يف حتصيل 

  املقاصد

  :تأطري

  كمال الدين إمام. د

  :تعقيبات

  عماري بدر الدين. د

  خرية سرير. د

  نصر الدين أجدير. أ
  :الورشة العلمية الرابعة

  طرق املوازنة بني املصاحل واملفاسد

  

  :تأطري

  نعمان اجلغيم. د

  :تعقيبات

  نوري عبد اهللا .أ

  قيطة عبد القادر. أ

  طاليب عابد. أ

  :الورشة العلمية اخلامسة

  مناهج تقنني قواعد املقاصد وكلياا

  :تأطري

  األخضر األخضري.د

  :تعقيبات

  جلطي كرتة.أ

  عائشة حساين. أ

  .غنامي ميينة. أ

  

  طالب حفيظة. د :مسؤول جلنة التقرير

  باجي بن عودة. أمني مصرين؛ د. د :منشطي امللتقى

  

  خمرب الدراسات القرآنية واملقاصدية/ ع

  

  




