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��ز ا	���� ��ل ا	��	�������� ا	�ورة ا	������� �   :��"�ع  � ا�
��ز �  ا	()�  � ا	'�&ن وا	$��ا�

  
  
�19� ـا	 :ا	��م ا�ول ����    �   9200د��

����  
  اإلعجاز العلمي يف علم األجنة :8.30-9.30 �

  )بالرباط كلية الطب ومستشفى ابن سينا( الدكتورة عائشة الفاضلي                          

   ورشة تطبيقية :9.30-10.30 �

  املؤطرونا-,�+*ة                            

  الرحلة اإلميانية يف جلد اإلنسان :10.30-11.30 �

  )يف األمراض اجللدية اختصاصية( الدكتورة أمينة العراقي                           

 ورشة تطبيقية :11.30-12.30 �

  ا-,�+*ة ا	�/.�ون                           
 استراحة وغداء  :12.30-13.30 �

                                  
   9200د���  19ا	��  :ا�ولا	��م  ����  

  ���ء
  إعجاز وإبداع إسالمي: طب الفم واألسنان: 13.30-14.30 �

   )يف طب األسنان اختصاصي( الدكتور سعد الصقلي احلسيين                            

  ورشة تطبيقية :14.30-15.30 �

 ا-,�+*ة ا	�/.�ون                           

  
                              

   9200د���  20 ا��� :ا	����ا	��م  ����  
����  

  فوائد الرضاعة الطبيعية :8.30-9.30 �

  )اختصاصي يف طب األطفال(اجلياليل احلجاين الدكتور                           

   ورشة تطبيقية :9.30-10.30 �

  املؤطرونا-,�+*ة                            

  عبادة التفكر يف خملوقات اهللا عز وجل :10.30-11.30 �

  )مدير مكتب اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي باملغرب( الدكتور إدريس اخلرشاف                           

 ورشة تطبيقية :11.30-12.30

  ا-,�+*ة ا	�/.�ون                           
 استراحة وغداء  :12.30-13.30 �
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��ز ا	���� ��ل ا	��	�������� ا	�ورة ا	������� �  : ��"�ع  � ا�
��ز �                         ا	()�  � ا	'�&ن وا	$��ا�

   9200د���  20 ا���  :ا	����ا	��م  ����  

  ���ء
  اإلعجاز النبوي يف الصوم: 13.30-14.30 �

  )جامعة شعيب الدكايل -كلية اآلداب مبدينة اجلديدة( الدكتور عبد اهلادي دحاين                            

  من برامج اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف اإلعجاز الطيب :14.30-15.30

  )فاس -ب سايسكلية اآلدا( سعيد املغناويالدكتور                            

  احلفل اخلتامي وتوزيع شهادات احلضـور علـى الطلبـة املشـاركني يف الـدورة      : 16.30 -15.30 �

  يف القرآن والسنة يف اإلعجاز العلمي الثالثةالتكوينية                        

  آيات بينات من الذكر احلكيم -

  فاس -كلمة الدكتور إبراهيم أقدمي عميد كلية اآلداب سايس -

  كلمة السيد عبد السالم هرندو مدير احلي اجلامعي سايس -

  كلمة الدكتور إدريس اخلرشاف ممثل اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة باململكة املغربية -

  منسق فريق البحث يف السنة والسرية وقضايا اإلعجاز كلمة الدكتور سعيد املغناوي -

  

 ���� ������ الدكتور سعيد املغناوي :���" ا	�ورة ا	�

  ���� � الدكتور عبد احلميد بردعي :ا	*(�ف '%& ا	%$�� ا	�#��

� ا	*�+*�%ا	����  �$ : 

  فريق البحث يف السنة والسرية وقضايا اإلعجاز �

 ومكتب اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة باملغرب �

� وا	�/#�ا	*(�رآ�ن , ����)*��0	�1:  
                         عبد اهللا معصر. د                                       حممد محدون. د

 عبد العزيز امنريات. د                                 عبد اهللا بوصحابة. د

 مجيلة زيان. دة                                     ناجية أقجوج. دة

  حكيمة حطري. دة                                عبد العزيز اخلطيب. د

  ميينة أشقار. دة                                  عبد اهللا املراكشي. د

  أمحد إدريسي. ذ                                         فاطمة نافع. ةذ
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