
سونالمركزية األخالق اإلسالمية: المصادر    والمؤسِّ

ي بلجيكا
ي    ع اإلسالمي واألخالق بالتعاون مع جامعة لوفن ف 

المؤتمر الدولي الثامن لمركز دراسات التشر

2020ديسمبر  6-8

2020ديسمبر    6:  اليوم األول

الجلسة االفتتاحية 

   د. رئيس الجلسة 13:05 –  13:00
راي جريدين 

 د. عماد شاهي   الكلمة االفتتاحية 13:15 –  13:05

د. معب   الخطيبحول المؤتمرمقدمة 13:25 –  13:15

الفقه واألخالقاآلداب و  

د. إبراهيم زين رئيس الجلسة13:30 –  13:25

13:30  – 13:50
، عبد هللا بن األدب الصغب  واألدب ال كبب 

 (م756ه/ 139المقفع )ت 
كريستو ناجر  استفاند. 

13:50  – 14:10
  )ت محمد بن الحسن الكسب، 

الشيبان 

 (م805/ ه189
د. عدي سيتيا

نقاش 14:45 –  14:10

احة 15:00 –  14:45 اسب 

 صالح د. سارة رئيس الجلسة15:05 –  15:00

15:05  – 15:25
أدب الطبيب، إسحاق بن عل  الّرهاوي 

 (9ق/ 3ق . )ت
محمد غال  د. 

15:25  – 15:45
الماوردي )ت أدب الدنيا والدين، 

 (م1058ه/ 450
د. مكرم عباس
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15:45  – 16:05 
عية، ابن مفلح  اآلداب الشر

 (م1362ه/ 763)ت
 د. عويمر أنجم

  نقاش 16:40 –  16:05

 نهاية اليوم األول

 األخالق النصية 

 عمرو رياضد.  رئيس الجلسة 13:05 –  13:00

13:05- 13:25  
أنر  الدنيا )ت  مكارم األخالق، ابن

 (م894ه/ 281
 بول هيكد. 

مذي ) 13:45 –  13:25  د. شفيقة عويل (9ق/ 3ت. قنوادر األصول، الحكيم الب 

  نقاش 14:20 –  13:45

احة 14:35 –  14:20   اسب 

 د. لينا ساليمة رئيس الجلسة 14:40 –  14:35

  عياض )ت ءالشفا 15:00 –  14:40
 د. ماثيو آندرسون (م1149ه/ 544، القاض 

15:00  – 15:20 

شجرة المعارف واألحوال وصالح األقوال 

واألعمال، العز بن عبد السالم )ت 

 (م1262/ ه660

 د. معب   الخطيب

  نقاش 15:55 –  15:20

احة  16:10 –  15:55   اسب 



 
 

 األخالق الصوفية 

 د. جافن بيكن رئيس الجلسة  16:15 – 16:10

الرعاية لحقوق هللا، الحارث  16:35 –  16:15

 (م857/ ه243المحاسنر  )ت

 د. حارث بن رمل  

، عبد الرحمن ومداواتها عيوب النفس 16:55 –  16:35

 ( م1021/ ه412السلم  )ت 

 د. جايسون ويل 

  نقاش 17:30 – 16:55

احة  17:45 – 17:30   اسب 

  رئيس الجلسة 17:50 – 17:45

إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزال   18:10 – 17:50

 (م1111/ ه505)ت 

 د. تانل  كوكي   

  األعمال القلبية التحفة العراقية 18:30 – 18:10
، ف 

 (م1263/ ه728ابن تيمية )ت 

 بوست ن اآريد. 

  نقاش 19:05 – 18:30

  
 نهاية اليوم الثان 

 

 2020ديسمبر    8اليوم الثالث:  

 األخالق الفلسفية  

 د. هبة رؤوف عزت  رئيس الجلسة 13:05 –  13:00

13:05  – 13:25 
، أبو بكر الرازي   

الطب الروحان 

 (م923/ ه311)ت
 د. رجا بهلول  

13:25  – 13:45 
تهذيب األخالق وتطهب  األعراق، مسكويه 

 (م1030/ ه421)ت
 د. هانس دايبر 

13:45  – 14:05 
  
يعة، الراغب األصفهان  الذريعة إل أحكام الشر

 (11/ق5ت. ق)
 د. ياسي   محمد



 
 

 

  نقاش 14:40 –  14:05

احة  14:55 –  14:40   اسب 

 د. شيماء أحدور رئيس الجلسة  15:00 –  14:55

 ورقدد. سمب   (م1064/ ه 456مداواة النفوس، ابن حزم )ت  15:20 –  15:00

15:20  – 15:40 

كتاب اإلرشاد األشعرية من خالل خالق األ

  )ت
اإلقدام  نهايةكتاب م( و 1078/ 478للجوين 

  )ت
  م(1153ه/ 548للشهرستان 

 د. عمر فرحات

  نقاش  16:15 -15:40

  جلسة ختامية 16:45 –  16:15

 نهاية المؤتمر
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