
 



  2020/2/15م

التسجيل: 9:00 - 9:30

اجللسة االفتتاحية: 9:30 - 10:30

۞ تالوة آيات من القرآن الركمي.

۞ ملكة الرتحيب يلقهيا د. يكالىن دمحم خليفة مقرر املؤمتر، ومدري مشروع السنة املشرفة.

۞ ملكة مجعية املنكز اإلسالىم يلقهيا فضيةل اإلمام العالمة أ.د. عىل مجعة دمحم، عضو هيئة 
بكار العملاء باألزهر الشريف، ومفىت ادليار املصرةي السابق، وأستاذ أصول الفقه بلكية 

ادلراسات العربية واإلسالمية جبامعة األزهر، واألمني العام مجلعية املنكز اإلسالىم.

۞ ملكة املشاريكن باملؤمتر يلقهيا أ.د. أمحد معر هاشم، عضو هيئة بكار العملاء باألزهر 
الشريف، وأستاذ احلدثي وعولمه بلكية أصول ادلني جبامعة األزهر، ورئيس جامعة 

األزهر األسبق.

بكار  هيئة  عضو  الركمي،  عبد  معبد  أمحد  أ.د.  يلقهيا  املشرفة  السنة  مشروع  ملكة   ۞
العملاء باألزهر الشريف، وأستاذ احلدثي وعولمه بلكية أصول ادلني جبامعة األزهر، 

واملشرف العملى عىل مشروع السنة املشرفة مجبعية املنكز اإلسالىم.

اسرتاحة: 10:30 - 11:00
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اجللسة األوىل 11:00 - 12:30
رئيس اجللسة أ.د. أمحد معر هاشم

1 - الباحث: أ.د. الشريف حامت نب عارف العوىن
فه: إبثاهت  عنوان البحث: تعدد إرخاجات ]إربازات[ التكاب الرتاىث من ِقبل مصنِّ

وأحواهل، والطريقة املثىل خلدمته.

2 - الباحث: أ.د. قاسم عىل رشيد سعد اللبناىن
عنوان البحث: معامل التوثيق ىف سنخة نفيسة خبط احلافظ رشيد ادلني العطار.

3 - الباحث: د. يكالىن دمحم خليفة
عنوان البحث: مهنج مجعية املنكز اإلسالىم ىف حتقيق النص احلدىثي وشنره.

اسرتاحة: 12:30 - 1:00

اجللسة الثانية 1:00 - 2:30
رئيس اجللسة د. أسامة السيد محمود األزهرى

1- الباحث: أ.د. فيصل عبد السالم احلفيان
ثني واحمْلَدثني. عنوان البحث: التدخل ىف النصوص بني احملدِّ

2- الباحث: أ.د. عىل نب عبد اهلل الصياح
عنوان البحث: موقف احملقق من أخطاء املصنفني وارلواة وتصرفات النساخ 

ويكفية التعامل معها.
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3 - الباحث: أ.د. ياسر دمحم حشاةت دياب
عنوان البحث: تكب غربي احلدثي واللغة ودورها ىف ضبط متون احلدثي 

الشريف.

اسرتاحة: 2:30- 3:00

جلسة تطبيقية ]ورشة[ 3:00- 5:00
خه ومقابلته وإبثات فروقه قراءة النص وسَنْ

الباحث: أ. دمحم عبد العاطى دمحم
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  2020/2/16م

اجللسة الثالثة 9:00 - 10:30
رئيس اجللسة أ.د. أمحد دمحم نور سيف

1 - الباحث : أ.د. رفعت فوزى عبد املطلب
املنكز  طبعة  أمحد  ومسند  اخملطوطات،  حتقيق  ىف  املقابالت  أمهية  البحث:  عنوان 

منوذًجا.
2 - الباحث : أ.د. عبد اهلل نب عبد العززي الفاحل

عنوان البحث: مهنجية ضبط النصوص وشنرها ىف تكب السنة الىت تعددت رواياهتا.
3 - الباحث : أ.د. مجال دمحم إمساعيل خبيت

عنوان البحث: حتقيق النص احلدىثي عند احملدثني ]مناذج تطبيقية[.

اسرتاحة : 10:30 - 11:00

اجللسة ارلابعة 11:00 - 12:30
رئيس اجللسة أ.د. شبار عواد معروف

1 - الباحث : أ.د. عارم حسن صربى امتليمى
عنوان البحث: نظرات ىف حتقيق النص احلدىثي.

2 - الباحث : د. رماد دتغوت
عنوان البحث: عمل التحقيق بني التأصيل احلدىثي والطرح الغرىب.

3 - الباحث : د. ساىم دمحم يوسف إمساعيل
عنوان البحث: املقارةن بني جهود املستشرقني واملسملني ىف حتقيق النص احلدىثي.  
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اسرتاحة : 12:30 - 1:00
 

اجللسة اخلامسة 1:00 - 2:30
رئيس اجللسة أ.د. فاروق محادة

1- الباحث : أ.م. برك نب دمحم فضل اهلل البخارى
ة عىل تكاب  عنوان البحث: املهنج األمثل لتحقيق الشروح احلدثيية، دراسة تطبيقيّ

]التلقيح لفهم قارئ  الصحيح[ لربهان ادلني احللىب ]ت814 هـ[. 
2- الباحث : د. ساحم عبد اهلل عبد القوى متوىل

نة ]حتفة األشراف  عنوان البحث: تكب األطراف وأرثها ىف حترري أسانيد تكب السُّ
مبعرفة األطراف[ إللمام املزى أمنوذًجا.

3- الباحث : د. إسالم مسري دمحم فرج
عنوان البحث: تكب ازلوادئ واألطراف ودورها ىف تقومي النص احلدىثي.

اسرتاحة : 2:30 - 3:00

جلسة تطبيقية ]ورشة[ 5:00-3:00 
التعليق عىل النص وصياغة اهلوامش 
الباحث: أ. صربى عبد اخلالق الشافىع
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   2020/2/17م

اجللسة السادسة 9:00 - 10:30
رئيس اجللسة أ.د. محزة نب عبد اهلل املليبارى 

1 - الباحث : أ.د. عبد الستار عبد احلق احلولىج
عنوان البحث: مجع النسخ ومقابلهتا وأرث ذكل ىف حترري النص احلدىثي.

2 - الباحث : أ.د. عبد اهلل نب دمحم حسن نب يعقوب دمفو
عنوان البحث: تكب احلدثي الىت طبعت نصوصها ناقصة لعدم مجع سنخها اخلطية 

]املفاردي ألىب يعىل والفردوس دلليملى أمنوذًجا[.
3 - الباحث : أ.م. رمسى دمحم حسن حسن

عنوان البحث: موارد التكاب ومصادره ودورها ىف حتقيق النص احلدىثي.

اسرتاحة : 10:30 - 11:00

اجللسة السابعة 11:00 - 12:30
رئيس اجللسة أ.د. رفعت فوزى عبد املطلب

اىن ربَ 1 - الباحث : أ.د. دمحم الطَّ
عنوان البحث: مشالكت حتقيق النص احلدىثي مناذج وُمُثل.

2 - الباحث : أ.م. إرباهمي عىل السيد عىل عيسى
عنوان البحث: حتقيق النص احلدىثي بني أصول احملدثني ومناجه احملققني.

3 - الباحث : د. أمين عيد عبد احللمي اجحلَّار
عنوان البحث: حتقيق النص احلدىثي بني أصول احملدثني ومناجه احملققني.
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اسرتاحة : 12:30 - 1:00
 

اجللسة الثامنة 1:00 - 2:30 
رئيس اجللسة أ.د. أبو لباةب نب الطاهر صاحل حسني

1 - الباحث : أ.م. أمحد عبد اهلل عيد اخمليال
ة وجهود لكية ادلراسات العليا جبامعة الكوتي ىف  عنوان البحث: اخملطوطات العربيّ

حتقيقها.
2 - الباحث : أ.م. مصطىف أبو زدي محمود رشوان

عنوان البحث: وسائل حترري أمساء رجال اإلسناد.
3 - الباحث : د. رفيدة عبد امحليد نصر

عنوان البحث: أرث تلفيق روايات مصنف عبد ارلزاق الصنعاىن ىف حترري النص 
احلدىثي.

اسرتاحة : 03:00-02:30

اجللسة اخلتامية 3:30-3:00
تناجئ وتوصيات املؤمتر

جلسة تطبيقية ]ورشة[ 3:30- 5:30
عرض اإلصدار الثالث من موسوعة احلدثي الشريف

الباحث : أ. مصطىف حمروس دمحم 
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