
 مدينة لندن تشهد المؤتمر السادس

اث االسالم     لمؤسسة الفرقان للتر

م3102نوفمتر  26-27  

 

  
 
ة ف اث االسالم  مشاريعها الكبتر   اطار نشاطها الدؤوب منذ رب  ع قرن تواصل مؤسسة الفرقان للتر

 
ف

  قيامها بطبع امهات المصادر والفه
 
اث االسالم  سواء ف ارس القيمة او بنشاطاتها العديدة خدمة التر

يعة : االخرى من خالل ثالثة مراكز ه   مركز المخطوطات االسالمية ومركز دراسات مقاصد الشر

 االسالمية ومركز موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة

 وكان اخر ما اسهمت به مؤتمرها السادس الذي عقد اواخر شهر نوفمتر  

اول موضوعوتن(  م  3102 \ 32- 32)    

  مجال العلوم االجتماعية واالنسانية)
 
 (تحقيق المخطوطات االسالمية ف

وقد شارك فيه حشد من كبار العلماء والمحققير  من انحاء  العالم الذين قدموا بحوثا ودراسات  

  مجال العلوم االنسانية 
 
تناولوا فيها واقع  وتطلعات حركة تحقيق المخطوطات االسالمية ف

ها ، وهم كل من  واالجتماعية االستاذ الدكتور دمحم عدنان البخيت ، واالستاذ الدكتور  بشار : وغتر

  بنبير   ، واالستاذ 
ر
عواد معروف ، واالستاذ الدكتور عبد هللا الغنيم ، واالستاذ الدكتور احمد شوف

تاذالدكتور الدكتور عواد سيد ،واالستاذ الدكتور شبوح،  واالستاذ الدكتورعبد الحميد مدكور ، واالس

 دمحم السيد الجليند ، واالستاذ الدكتورمارون عواد ، 

 واالستاذ الدكتور انس كاريتش ، والدكتور خالد زهري



  

  عرضت خاللها   
 
  يومه الثان

 
  يومه االول  وخمس جلسات ف

 
   خمس جلسات ف

 
وقد انتظم المؤتمر ف

ت الجلسات بج  ديتها ورصانة طروحاتها وكان مجموعة من البحوث والدراسات القيمة ، وقد تمتر 

  ِإذكاء نقاش ذي مستوى رفيع
 
  ِإضفاء روح عالية من التفاعل وف

 
 لرؤساء الجلسات دورهم الكبتر ف

  حدود الساعة السابعة من مساء يوم 
 
م بعد جلسة حوار مفتوح  310\ 00 \32وقد انتىه  المؤتمر ف

ين االفاضل  -ساهم فيها  اث جمهور كريم م-اىل جانب المحاض  ن المثقفير  والمتخصصير  بتحقيق التر

وا جلسات المؤتمر،وقد قدمت توصيات عديدة تقرر رفعها اىل المسؤولير  عن قيادة هذه  الذين حض 

 المؤسسة الرصينة للنظر فيها

ف حضور المؤتمر ممثال بمديره االستاذ  اثية الذي كان له شر ويش مركز الحسو للدراسات الكمية والتر

اث االسالم  ،عىل جهودها المثمرة ونجاح الدكتور احمد عب ئ  مؤسسة الفرقان للتر د هللا الحسو ان يهن 

  خدمة العلم والمعرفة
 
 مؤتمرها  السادس ويتمن  لها مزيدا من التقدم والعطاء ف

 

 


