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 جامعة الوادي اجلديد
 مؤمتر

 (( إسهامات بالد ما وراء النَّهر في إثراء الحضارة اإلسالميَّة ))
(الدورة الثالثة  م2021سبتمبر  22 - 21  )  

 
 

 تحت رعاية

خالد عبد الغفار األستاذ الدكتور/   
 
 
والبحث العلم   عليم العال  وزير الت  

 

  
 

 المؤتمر ئيسر 
 

 عبد العزيز طنطاوي .أ.د
 الوادي الجديدئيس جامعة ر 

 

   
 

المؤتمر  انةأم  
 أ.د. حسن عبد اللطيف

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 
 
 

 أ.د. عل  الزبيدي                                  . عاطف عبد العزيزأ.د       
ن بالعراق                              عميد كلية اآلداب بالوادي الجديد                         رئيس االتحاد الدول  للمبدعي 

يف
 

           إسماعيل أ.د. حسام                                 أ.د. رسي هاشم الَّش

  وكيل كلية اآلداب بالوادي الجديد للدراسات العليا                 السابق د عميد كلية اآلداب بالوادي الجدي               
 

 

 
 

قرر المؤتمرم  
د. سعد عبد الغفارأ.م.   

 أستاذ النقد والبالغة المساعد بآداب الوادي الجديد
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 Conference Programme        برنامج املؤتمر       

           DAY 1          Tuesday  21
th  Sept           اليوم األول                    

 Opening and welcome  .30                  11- 10   االفتتاح                         

         Parallel Sessions       الجلسات الموازية                                  

 رئيس املؤتمر(.رئيس جامعة الوادي الجديد )  –أ.د. عبد العزيز طنطاوي  -1

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. –أ.د. حسن عبد اللطيف -2

 رئيس االتحاد الدولي للمبدعين بالعراق ) أمين املؤتمر(. –أ.د. على الزبيدي  -3

 عميد كلية اآلداب بالوادي الجديد ) أمين املؤتمر(. –أ.د. عاطف عبد العزيز -4

 مساعد وزير الخارجية األسبق. -القادر الخشاب معالي السفير محمد عبد -5

 معالي سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة. -6

 معالي سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة. -7

 .معالي سفير جمهورية تاجيكستان بالقاهرة -8

 
 
 
 

 املتحدثون 

 Break 11.30- 12                      شاياستراحة                      

 Session  الجلسة الثالثة

ة   3 راسات اإلسالميَّ ِّ
 الد 

 رئيس الجلسة أ.د. سري الشريف

 Session 2  الجلسة الثانية
ة  ة، واألدبيَّ غويَّ

ُّ
راسات الل ِّ

 الد 

 العزيزعبد  عاطف رئيس الجلسة أ.د.

 Session 1  الجلسة األولى
 إلمام الفارابيا

 ناصر عامر رئيس الجلسة أ.د.

Parallel Sessions 

12 - 2  

 

صوف في آسيا الوسطى 
َّ
ظهور الت

 امليالدية(11 - 8 وانتشاره )القرون 

 د. كاملجان رحيموف

 بين ابن فارس وإلينور  روتش املقياس والطراز 

 د. حسين علي البسومي  

فس ي الحديث
َّ
 اإلمام الفاربي رائد الفكر الن

 شيماء محمد عبد املجيد جاد هللاد. 
12 – 12.15 

االتجاه النقدي عند اإلمام أبي منصور 

 املاتريدي في تفسيره

 د. عرفات محمد عثمان  

حوية وتطورها القاض ي الفرغاني  
َّ
لة الن العِّ

 )صاحب املستوفٰى( نموذًجا

 مساعدد. إسالم عبد الرحمن 

 إحصاء العلوم وتصنيفها عند الفارابي

 قراءة تحليلية

 د. أحمد طاهر

12.15 –12.30 

اقع  وسطية اإلسالم بين فقه الو

عة واملرونة  ابت واملتغير وعوامل السَّ
َّ
والث

شريع اإلسالمي
َّ
 في الت

 د. مبروك بهي الدين رمضان الدعدر

آلياته  -التمثيل العرفاني في مثنوي جالل الدين

 وجمالياته

 والء جابر

ياسة في فكر الفارابي ِّ
 الس 

 محمد طلعتأ. 

 

12.30 – 12.45 
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طبيق
َّ
شريع والت

َّ
اقع ما بين الت  فقه الو

 ربيع محمد محمد عبد الرحمن د. 

 

مخشري   حو البالغي في تفسير الكشاف للزَّ
َّ
 -الن

التفسير النحوي البالغي للسبع املثاني من 

منظـــــور  بيــــني  معاصر  د. إسماعيل غازي 

 إسماعيل دويدار  

قريب بين 
َّ
جهود اإلمام الفارابي في الت

وحي صوف العقلي والتصوف الرُّ
َّ
 الت

 د. محمد فيصل فؤاد

12.45 – 1 
 
 
 

ــاش ي 
َّ
الحافــظ أبو سعـيد الهيثم الش

هـر وأثــره في نشر  ث بــالد ما وراء النَّ ِّ
ُمحــد 

ة  السنة النبويَّ

 د. محمد عويس عبدالرحيم محمود

ثالثية الفكر السيميوطيقي لألداء الصوتي في 

 التراث اإلسالمي

 د. حنان متولي توفيق يوسف مختار  

 

1 –1.15 

القفال بذور التجديد عند اإلمام 

 الشاش ي في تفسيره

 د. محمد ضاحي عبد الرؤف حافظ  

ة في الفن  الخط العربي والزَّخرفة اإلسالميَّ

 األوربي

 . أحمد مسعود عكاشةأ

 
1.15 – 1.30 

الرو افد الثقافية عند اإلمام أبي 

  البركات النسفي في تفسيره

 وحقائق ا لتأويل " . " مدارك التنزيل 

 الشاميعبد الفتاح  د. ماهر

  

1.30- 1.45 

 

           DAY 2        Tuesday  22
th  Sept اني                                

َّ
اليوم الث  

         Parallel Sessions       الجلسات الموازية                                   

 Session 3  الجلسة الثالثة
ة)تابع(  ا راسات اإلسالميَّ ِّ

 لد 

سعد عبد الغفارد. م.رئيس الجلسة أ.  

 Session 2   الجلسة الثانية

ة راسات العلميَّ ِّ
 الد 

 حسام إسماعيل  رئيس الجلسة أ.د.

 Session 1    الجلسة األولى
افية ة والجغر اريخيَّ

َّ
راسات الت ِّ

 الد 

 إسالم عامر رئيس الجلسة أ.د. 

Parallel Sessions 

10- 12  

عند اإلمام البخاري فقه التوابت واملتغيرات 

 )رؤية مقاصدية تنزيلية(  هـ(256)ت:

 د. حسني خيري طه   

إسهامات الخوارزمي وأوالده في تطور علمي 

 الرياضيات والحَيل الهندسية )امليكانيكا(

 د. مها أسعد عبد الحميد طه الراوي 

أثر البيئة على مخططات العمائر 

ة في آسيا الوسطى مدينة  اإلسالميَّ

 نموذًجا.بخارى 

 د. محمود رشدي سالم

10- 10.15 

م الَهَروي 
َّ

اإلمام أبو ُعبيد القاسم بن سال

ريف
َّ
 وجهوده في بيان غريب الحديث الش

  د. منصور محمد أحمد يوسف

حول 
َّ
هر في الت دور علماء بالد ما وراء النَّ

 الرقمي في العلوم العربية واإلسالمية 

 ) األزياج نموذًجا (

توفيق محمدد. أشرف سمير   

 نقود أخسيكت في العصر اإلسالمي

ش د. أحمد محمد دسوقي أبو حشي  
10.15-10.30 
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إسهامات علماء بالد ما وراء النهر في علم 

 أبو الريحان البيروني نموذًجا مقارنة األديان

  د محمد أحمد عزب

مرصد سمرقند درة الحضارة اإلسالمية في 

 العصر التيموري

 د. جيهان مصطفى

مدرسة محمد أمين خان  عمارة

ومئذنتها بمدينة خيوه بجمهورية 

ة -أوزبكستان  ة معماريَّ  دراسة آثاريَّ

 د. كريم كمال هالل

10.30-10.45 

ترجيحات اإلمام شمس الدين السرخس ي من 

-خالل كتابة املبسوط  دراسة مقاصدية 

  الصوم  نموذًجا

الشيماء السيد محمود عليد.   

 

لبالد ما وراء النهر اإلسهامات العلمية  

وبالد فارس في الشرق العربي واإلسالمي في 

 750هـ / 232-132العصر العباس ي األول )

م(847- . 

 د. حنفي محمود زكي محفوظ    

افية  مظاهر التأثر بالعوامل الجغر

والطبيعية على املنتجات الفنية بآسيا 

الوسطى خالل العصرين التيموري 

 والشيباني

 د. نهى جميل محمد

10.45-11 

الثابت واملتغير في التشريع اإلسالمي عند 

 الفقهاءاإلمام أبو علي الشاش ي نموذًجا.

 د. مصطفى إبراهيم محمود محمد

 

 

  
التأثيرات اإليرانية فى املدرسة العربية  

فى تصاوير املخطوطات فى القرن 

 (دراسة فنية)م  14ه/7

 د. أحمد سامي بدوي زيد 

11- 11.15 

عليشير نوائي رائد اإلصالح االجتماعي األمير 

 في تراث آسيا الوسطى

 د. سعـد محمد عبد الغـفـار

  
11.15-11.30 

  

 Concluding Remarks         جلسة توصيات المؤتمر  

 

11-30- 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 


