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1 - طبيعة المؤسسة ورسالتها :
هــي مــؤســســة علمية خــاصــة خــالــصــة للبحث الــعــلــمــي ومـــا يــتــصــل بـــه، في 

مختلف العلوم، نصوصا ومصطلحات ومناهج.
وتتلخص رسالتها في محاولة النيابة بالعصبة أولــي القوة من األمــة عن 

األمة، في التصدي للتحديات التي تواجه األمة في املعضالت الثالث:
1. 1 - معضلة النص: 

ويــقــصــد بــهــا تــلــكــم املــعــضــلــة الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي الـــواقـــع األلـــيـــم ملـــا تــبــقــى من 
نصوص الــتــراث الــذي هــو الـــذات. وبحل هــذه املعضلة األســـاس يضبط 
األســــاس الـــذي تــقــوم عليه كــل الـــدراســـات، فــي مختلف أصــنــاف العلوم 

والتخصصات.
1. 2 - معضلة املصطلح: 

ويقصد بها تلكم املعضلة الــتــي تتمثل أســاســا فــي األلــفــاظ االصطالحية 
أو "مــفــاتــيــح الــعــلــوم" الــــالزم تــحــديــدهــا لفهم الــــذات فــي املـــا�ضـــي، والـــالزم 
تدقيقها لخطاب الـــذات فــي الــحــاضــر، والــــالزم إنــشــاؤهــا لتجديد الــذات 
في املستقبل. وعلى تلكم األلفاظ تدور "املسألة املصطلحية" بمفهومها 

الحضاري الشامل.
1. 3 - معضلة املنهج:

ويقصد بها تلكم املعضلة الــتــي تتمثل أســاســا فــي طــرق البحث والـــدرس 
الــتــي كلما كــانــت أقـــوم وأهــــدى وأســــد، كــانــت أنــفــع وأجــــدى وأرّد، توثيقا 

وتحقيقا وتكشيفا، فهما واستنباطا وتأليفا،... 
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وهــي تمثل تــصــور املــؤســســة واســتــشــرافــهــا ملعالم حــل املــعــضــالت الثالث 
التي تتلخص في ثالث:

2. 1 - اإلعداد العلمي الشامل للنص بـ:
1.2. 1 - الفهرسة: وتتطلب إنجاز:

معجم مفهرس للمطبوع من املخطوطات العربية في العالم، حاصر ملا 
طبع، قابل سنويا إللــحــاق مــا يطبع. ويعين عليه أكبر الــعــون - لــو يكون 
- الــدلــيــل الــســنــوي للمطبوعات الــعــربــيــة فــي الــعــالــم. ثــم معجم مفهرس 
ملــراكــز املــخــطــوطــات العربية فــي الــعــالــم: الــعــامــة منها والــخــاصــة )خــزائــن، 
ومساجد، وزوايــا، وكنائس ومتاحف،... وغير ذلــك(. ثم معجم مفهرس 

للمخطوطات العربية املحفوظة بتلك املراكز.
1.2. 2 - التصوير: ويتطلب تصوير كل ما باملعجم املفهرس للمخطوطات 

العربية في العالم من أصوله، دون انتقاء أو استثناء.
2. 1. 3 - التخزين: ويتطلب حفظ ما صــور وتخزينه بأحدث الوسائل 
فــي "مــركــز جــامــع لــصــور املــخــطــوطــات العربية فــي الــعــالــم"، على أن يكون 

االنتفاع به ميسرا حاسوبيا ألي مؤسسة بحث على وجه األرض.
2. 1. 4- التصنيف: ويتطلب تصنيف ما خزن من متخصصين، وحسب 

حاجات التخصصات، زمانا ومكانا وإنسانا وموضوعا...
2. 1. 5 - التوثيق: ويتطلب إثــبــات صحة نسبة مــا صنف إلــى صاحبه، 
ضبطا للعالقات "املختلفة بالقائل والسامع، والعصر واملصر... إلى غير 
ه صحة النسبة؛ 

َ
ذلك مما يمكن أن يستفاد من صحة النسبة، وتضبط

فيصّح التصور لألمور زمانا ومكانا وإنسانا، تاريخا وواقعا". 
2. 1. 6 - الــتــحــقــيــق: ويــتــطــلــب إثـــبـــات صــحــة مــتــن مـــا وثـــــق، كــمــا صــدر 
ــكـــام،  عـــن صـــاحـــبـــه، طــبــقــا لـــقـــواعـــد وآداب مــعــيــنــة، وذلـــــك لــضــبــط األحـ
ل قائل  وَّ

َ
واالستفادة من النصوص "انطالقا من حــدود عبارتها؛ ليال ُيق

ل بتقويله عصر، أو اتجاه، أو غير ذلك، وليال يبنَي َباٍن  ما لم يقل، فيقوَّ
بناءه على ما لم يصح، بسبب تصحيف، أو تحريف، أو بتر، أو غير ذلك، 

فُيْفِسد التاريخ والواقع معا".
2. 1. 7 - الــتــكــشــيــف: ويــتــطــلــب إعـــــداد كــشــافــات ملــحــتــويــات مـــا حــقــق، 
أســمــاء، ونــقــوال، ومــوضــوعــات، ومصطلحات و السيما املــصــادر األمهات 

التي تشبه في خصوبتها، وسعتها، وكثرة عطائها الغابات.

2 - مشاريعها العلمية الكبرى :
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ف، طبعا ال ُيفسد ما 
ّ

ق وحّقق وكش ِ
ّ
2. 1. 8 - النشر: ويتطلب طبع ما وث

ِصد.
ُ
، ثم توزيَعه توزيعا واسعا، يعين أكبر العون على ما ق عدَّ

ُ
أ

 بذلك يتم اإلعداد العلمي الشامل للنص، ليبدأ، انطالقا منه، اإلعداد 

العلمي الشامل للمصطلح.

2. 2 - اإلعداد العلمي الشامل للمصطلح:

إن اإلعداد العلمي الشامل للمصطلح، هو الذي يؤهل لالعتماد العلمي 

الشامل له. وإسهاما في تحقيق ذلك، تقترح املنهجية التالية:

ــاز مـــعـــجـــم مــفــهــرس  ــ ــــجـ وتـــقـــتـــ�ضـــي إنـ ــلـــحـــات:  ــهـــرســـة املـــصـــطـ فـ  -  1 .2 .2

لــلــمــصــطــلــحــات فـــي كـــل تــخــصــص مـــن الــتــخــصــصــات: وال يـــكـــون ذلــــك إال 

بفهرسة مصطلحات كــل كــتــاب منشور مــن كتب التخصص أوال، كما 

ال تكون تلك الفهرسة إال من متخصصين فيه، وباإلحصاء واالستقراء 

التام.

2. 2. 2 - تصنيف املصطلحات إلى معّرفة، فتفرد مع تعاريفها موثقة، 

ثــم تصنيفها مفهوميا تبعا للنسق  وإلـــى غــيــر مــعــرفــة، فــتــرشــح لــلــتــعــريــف. 

األصلي لها في تخصص التراث، فتبعا للنسق العلمي املعاصر الذي تنتمي 

إليه.

ويتضمن املعنى اللغوي،  تعريف املصطلحات غير املــعــرفــة،   -  3  .2  .2

واملعنى االصطالحي، "معبرا عنه بــأدق لفظ وأوضــح لفظ وأجمع لفظ" 

مع ضرب املثال ليتضح املقال.

2. 2. 4 - تــخــزيــن كــل املــصــطــلــحــات، بــأحــدث الــوســائــل، فــي مــركــز جامع 

ملصطلحات كل التخصصات العلمية في التراث.

2. 2. 5 - نشر ما خزن، بكل الوسائل الحديثة، على مراكز البحث املعنية 

باملصطلح، من مجامع وجامعات، ولجن ومنظمات.... تيسيرا لالنتفاع به 

في الوضع وغير الوضع.

2. 3 - اإلعداد العلمي الشامل للمنهج :

وقــطــعــا للقطيعة مــع الـــتـــراث، واســتــفــادة مــن كــل مــا جــد فــي فــهــم الـــذات 

وتقويم الذات وتجديد الذات، تقترح املنهجية التالية في اإلعداد:
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ــــاف الـــعـــلـــوم  ــنــ ــ ــــي مـــخـــتـــلـــف أصــ 2. 3. 1- وصـــــــف املــــنــــهــــج فـــــي الــــــتــــــراث فــ

وتتبع تطورهما  املنهج النظري واملنهج التطبيقي معا،  والتخصصات: 

عبر تاريخ الذات.

2. 3. 2 - وصــف املنهج فــي هــذا العصر لــدى غير الــــذات، فــي مختلف 

أصناف العلوم والتخصصات: النظري والتطبيقي كذلك.

ــلـــذات مـــن كـــل ذلـــــك، فـــي مختلف  2. 3. 3- تــركــيــب املــنــهــج املــنــاســب لـ

أصناف العلوم والتخصصات، والسيما في ثالثة مجاالت تشتد الحاجة 

فيها أكثر من غيرها لترشيد املنهج النطالق الذات:

مجال التوثيق بمفهومه الشامل ألي نسبة أو متن...

ومجال الدراسة بمفهومها الشامل ألي مصطلح أو نص أو قضية أو 

موضوع...

ومجال التأليف بمفهومه الشامل ألي نوع من أنواع البحوث 

والرسائل والكتب.

3 - من أهداف المؤسسة :

تهدف املؤسسة إلى عدة أهداف، منها:

* تشجيع البحث العلمي وتطوير مناهجه.

* نشر العلم واالهتمام بالعلماء.

* خدمة الباحثين وتيسير سبل البحث لهم.

* تنسيق جهود الباحثين في مختلف التخصصات.

* توفير فضاء للتواصل العلمي والفكري بين الباحثين.

* تنشيط الحركة العلمية والثقافية.

* إنجاز البحوث والدراسات العلمية.

* التعاون مع الكفاءات العلمية داخل الوطن وخارجه.

* االنفتاح على املراكز واملؤسسات والهيئات...العلمية؛ الوطنية 

والدولية، ذات االهتمام املشترك، للتعاون وتبادل الخبرات والزيارات.
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4 - من وسائل المؤسسة :

5 - من أهم منجزاتها :

1 - إصدار برنامج "الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم"، 

وهو برنامج حاسوبي يضم مائة تفسير مرتبة تاريخيا تبعا لكل 

آية من القرآن الكريم  1432هـ  / 2011م.

تسعى الـمؤسسة لتحقيق أهدافها بعدة وسائل، منها:
- إنشاء مكتبة علمية تضم الكتب والدراسات والدوريات... في مختلف 

أصناف العلوم.
) مــؤتــمــرات ونـــــدوات وأيــــام دراســـيـــة ودورات  - تنظيم مــلــتــقــيــات علمية 
تدريبية ومحاضرات... وغيرها( تخصص لنشر العلم واملعرفة، وتعميق 

البحث في كل ما يرتبط باألهداف املنصوص عليها أعـاله. 
ــادلـــة مــع  ــبـ ــتـ - املــــشــــاركــــة فــــي املـــلـــتـــقـــيـــات الـــعـــلـــمـــيـــة، وتـــنـــظـــيـــم الــــــزيــــــارات املـ

املؤسسات ذات االهتمام املشترك، بالداخل والخارج معا.
ــــرام اتــفــاقــيــات تـــعـــاون وعـــقـــود شـــراكـــة، مع  - إنـــجـــاز مــشــاريــع عــلــمــيــة، وإبــ

املؤسسات ذات االهتمام املشترك، داخل الوطن وخارجه.
- إنشاء ما يلزم النجاز البحوث وتسييرها من وحدات ومختبرات ومراكز 

ومعاهد... وغيرها.
- القيام بالخبرة والتقويم العلمي.

- القيام بأعمال التأليف والترجمة والنشر.
- إصـــــدار مـــا يــلــزم لــنــشــر املــعــرفــة والـــتـــواصـــل الــعــلــمــي مـــن كــتــب ومــجــالت 

ونشرات... وغيرها.
وتطوير االتــصــال ببنوك املعلومات  بنك للمعلومات العلمية،  إنــشــاء   -

األخرى، داخل الوطن وخارجه.
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للباحثين فــي الــقــرآن الكريم وعلومه،   - تنظيم مؤتمرات عاملية ،   2
بتعاون مع جهات محلية ودولية:

- األول فــي مـــوضـــوع: "جــهــود األمـــة فــي خــدمــة الـــقـــرآن الــكــريــم وعــلــومــه" 
1432هـ/ 2011م.

- الــثــانــي فـــي مـــوضـــوع: "آفـــــاق خــدمــة الــنــص واملــصــطــلــح فـــي الـــدراســـات 
القرآنية" 1434هـ / 2013م.

- الثالث في موضوع: "بناء علم أصول التفسير: الواقع واآلفاق" 1436 
ه/ 2015 م.

- الـــرابـــع فــي مـــوضـــوع: "املــصــطــلــح الــقــرآنــي وعــاقــتــه بمختلف الــعــلــوم" 
1438 هـ/ 2017 م.

ومــؤتــمــرات عــاملــيــة ، للباحثين فــي الــســيــرة الــنــبــويــة، بــتــعــاون مــع جهات 
محلية ودولية:

ـــ /  - األول فــي مــوضــوع: "جــهــود األمــة فــي خدمة السيرة النبوية" 1434هـ
2012م.

- الثاني في موضوع: "آفاق خدمة السيرة النبوية" 1436 هـ/ 2014م.
- الــثــالــث فـــي مـــوضـــوع: "الـــســـيـــرة الــنــبــويــة الــكــامــلــة الــشــامــلــة: قــضــايــاهــا 

النظرية واملنهجية والتطبيقية" 1438هـ/ 2016م.
- الـــرابـــع فـــي مـــوضـــوع: "نــحــو بــنــاء لــلــمــرحــلــة املــكــيــة مـــن الــســيــرة الــنــبــويــة 

الكاملة الشاملة" 1440 هـ/ 2019 م.
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3 - تنظيم نـــدوات وملتقيات وطنية ودولــيــة بــتــعــاون مــع جهات   
أخرى، منها:

ــــدوة وطــنــيــة فـــي مـــوضـــوع: "قــضــايــا املــصــطــلــح فـــي الــعــلــوم الــشــرعــيــة"  - نـ
أكادير، 1430هـ / 2009م.

- نــــدوة دولـــيـــة فـــي مـــوضـــوع: "املــعــجــم الــتــاريــخــي لــلــغــة الــعــربــيــة: قــضــايــاه 
النظرية واملنهجية والتطبيقية"، 2010م - فاس.

- نــدوة دولــيــة فــي مــوضــوع: "املصطلح القرآني وأثـــره فــي تأصيل املعرفة 
وضبط الفهم" أكادير، 1434 هـ / 2012م.

- جلسة علمية خاصة باملصطلح الطبي في الــتــراث العربي اإلسامي، 
ضمن املؤتمر الــدولــي السابع للجمعية الــدولــيــة لتاريخ الــطــب اإلســالمــي  

فاس ، 1437هـ  / 2016 م.
ـــي الــعــنــايــة  ــهــــود املــــغــــاربــــة فـ ــنـــيـــة األولــــــــى فــــي مـــــوضـــــوع: "جــ ــنـــــدوة الـــوطـ - الـــ

بالدراسات القرآنية" الناظور ، 2018 م .

- املــلــتــقــى الـــثـــانـــي لــلــبــاحــثــيــن فـــي الــــقــــرآن الـــكـــريـــم ومــفــاهــيــمــه فـــي مـــوضـــوع: 
الــواقــع واآلفــــاق" فــاس،  "الـــدراســـات القرآنية فــي الجامعات املغربية: 

1429هـ / 2008م.
- امللتقى الفقهي الدولي األول للمالية التشاركية في موضوع: "املطابقة 
الشرعية وأثرها في ريــادة املؤسسات املالية اإلسامية"  فــاس، 1438 

ه / 2017 م.
- امللتقى األول للباحثين في التراث العربي اإلسالمي في موضوع : "التراث 

العربي اإلسامي: الواقع واآلفاق"  فاس،  1437هـ  / 2016 م.
"دراســة  امللتقى الفقهي الــدولــي الثاني للمالية التشاركية فــي مــوضــوع:   -
الــقــضــايــا الفقهية املــعــاصــرة للصناعة املــالــيــة اإلســامــيــة بإفريقيا" 

فاس، 1439 هـ  / 2018 م.
- امللتقى الثالث للطلبة الباحثين في موضوع: "الدرس اللغوي والبحث 

األدبي: مفاهيم ونماذج" فاس،  2017 م.
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4 -تنظيم دورات  في الدراسة املصطلحية من أهمها:
- "املدخل إلــى الــدراســات املصطلحية )مفاتيح العلوم(" مع املنتدى 

اإلسالمي بالشارقة  2011م.
- "تأصيل علم املصطلح" مع مركز تفسير للدراسات القرآنية- الرياض، 

1433هـ / 2012م.
- "القرآن الكريم والدراسة املصطلحية الرؤية واملنهج" دورة تأهيلية 
أولـــى ضــمــن الــجــامــعــة الــعــاملــيــة املــفــتــوحــة لــلــدراســات املصطلحية. فــاس 

1435 هـ / 2013م.
- "خدمة التراث العربي اإلسامي في السنغال" بتعاون مع )إيسيسكو( 

واملعهد اإلسالمي بدكار 1438هـ / 2016م.

- "استعمال الوسائل التقنية في خدمة العلوم الشرعية"، بتعاون مع 
مختبر تراث الغرب اإلسالمي بفاس، 1435 هـ /  2014 م.

- "مــنــهــج الـــدراســـة املصطلحية" لــفــائــدة الــطــلــبــة الــبــاحــثــيــن فــي املــاســتــر 
ــــى فـــي مــوضــوع:  ــمــت عــلــى هــامــش الـــنـــدوة الــوطــنــيــة األولـ

ّ
ــظ

ُ
والـــدكـــتـــوراه، ن

"جهود املغاربة في العناية بالدراسات القرآنية"،  بالناظور، 2018 م.
-  "مدخل إلى الدراسة املصطلحية" لفائدة الطلبة الباحثين في املاستر 

والدكتوراه،  باملحمدية - 2019 م .
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7 -جـــامـــعـــة مــفــتــوحــة  الـــجـــامـــعـــة الـــعـــاملـــيـــة املـــفـــتـــوحـــة لـــلـــدراســـات 
: "الــقــرآن الكريم  الـــدورة التأهيلية األولـــى فــي مــوضــوع  املصطلحية، 
والدراسة املصطلحية الرؤية واملنهج" أيام 27 ذي الحجة 1434هـ  إلى 

4 محرم 1435 هـ املوافق 02-08 نونبر 2013م بفاس - املغرب.

5 - أيام دراسية  
 أيام دراسية في موضوع: "إنجاز الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم: 

مشكات وحلول": 
- بفاس، يوم 23 جمادى األولى 1433هـ / 22 أبريل 2012م.

- بوجدة، يوم  7 رجب 1434 هـ / 18 ماي 2013 م.
- بمكناس، يوم 27 شعبان 1434 هـ / 07 يوليوز 2013م.

- بالرشيدية، يوم 7 جمادى األولى 1435 هـ / 9 مارس 2014م.
- بأكادير، يوم 13 جمادى األولى 1435 هـ / 15 مارس 2014م.

6 -  ورشات علمية  
ورشــات علمية للباحثين فــي  اللسان العربي ومصطلحه في موضوع: 
"واقــــع الــلــســان الــعــربــي ومــصــطــلــحــه" : بــتــعــاون مــع الجمعية املغربية 
لــحــمــايــة الــلــغــة الــعــربــيــة – فــــرع فـــــاس، ومــخــتــبــر األبـــحـــاث والـــدراســـات 
ومركز  املصطلحية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز فــاس، 
امللك عبد هللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية – الرياض - 
اململكة العربية السعودية، أيام 2- 3- 4 شعبان 1435هـ / 31 ماي - 1- 2  

يونيو 2014م بفاس – املغرب.
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8 -إصـــــــــدار  مــجــلــة : "دراســــــــــات مــصــطــلــحــيــة" بــــتــــعــــاون مــــع مــعــهــد 

الدراسات املصطلحية.

"دراسات مصطلحية" العدد 7 سنة 2008.

"دراسات مصطلحية" العدد 8 سنة 2009.

"دراسات مصطلحية" العدد 9-10 )مزدوج( سنة 2011.

"دراسات مصطلحية" العدد 11-12 )مزدوج( سنة 2012.

"دراسات مصطلحية" العدد 13-14 )مزدوج( سنة 2014.

"دراسات مصطلحية" العدد 15-16 )مزدوج( سنة 2016.

"دراسات مصطلحية" العدد 17 سنة 2017م.

9 - إصدار كتب :
مع دار عالم الكتب الحديث، إربد، األردن:

- مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين واإلسالميين قضايا 

ونماذج ونصوص. الدكتور الشاهد البوشيخي.

- مصطلح النقد في تــراث محمد مندور )1907-1965(. الدكتور رشيد 

سالوي.

- مصطلح الشعر في تراث العقاد األدبي. الدكتور عبد الحفيظ الهاشمي.

- قضايا املصطلح في النقد اإلسالمي الحديث. نجيب الكيالني نموذجا، 

الدكتور محمد امهاوش.
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- مــصــطــلــحــات الــتــخــطــئــة الــشــعــريــة فـــي الـــتـــراث الــنــقــدي. الــدكــتــور صــالــح 

أزوكاي.

- مصطلح القافية من األخفش األوســط إلى حازم القرطاجني. الدكتور 

محمد أزهري.

مع دار السام بالقاهرة:
- دراسات مصطلحية. الدكتور الشاهد البوشيخي.

- مفهوم السالم في القرآن الكريم والحديث الشريف. الدكتور الطيب 
البوهالي، 

- مفهوم األمة في القرآن الكريم والحديث الشريف. الدكتور عبد الكبير 
حميدي.

- مفهوم الحياة في القرآن الكريم والحديث الشريف. الدكتور محمد 
األحمدي.

- مفهوم التقوى في القرآن الكريم والحديث الشريف. الدكتور محمد 
البوزي.

- مفهوم النعمة فــي الــقــرآن الكريم والــحــديــث الــشــريــف. الــدكــتــور عبد 
املجيد بن مسعود.

- مفهوم اآليـــة فــي الــقــرآن الــكــريــم والــحــديــث الــشــريــف. الــدكــتــور محمد 
الينبعي.

- مفهوم الغيب في القرآن الكريم والحديث الشريف. الدكتور إدريس 
مولودي.
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- املـــدرســـة الــســلــفــيــة فـــي الــتــفــســيــر فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث. الـــدكـــتـــور محمد 
السي�ضي.

- التخطيط والبنيان في الفقه اإلسالمي، الدكتور زكريا املرابط.
- الــبــحــث املصطلحي فــي عــلــم الــحــديــث عــنــد املــتــأخــريــن، الــدكــتــور أحمد 

الحيمر.
- مصطلحات نقدية وبالغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ، الدكتور 

الشاهد البوشيخي.

- موسوعة مدرسة مكة في التفسير. الدكتور أحمد العمراني.

- التفسير واملفسرون باملغرب األق�ضى. سعاد األشقر.
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- تفسير: الــهــدايــة إلـــى بــلــوغ الــنــهــايــة ملــكــي بــن أبـــي طــالــب الــقــيــ�ضــي/ تحقيق 

مجموعة من الباحثين.

- تفسير اإلمام الغزالي. محمد الريحاني.

- علم أصول التفسير محاولة في البناء. الدكتور موالي عمر بن حماد.

- مفهوم القطع والظن وأثره في الخالف األصولي. الدكتور حميد الوافي.

- مــصــطــلــحــات الــجــرح والــتــعــديــل وتــطــورهــا الــتــاريــخــي فــي الـــتـــراث املــطــبــوع 

لإلمام البخاري. الدكتور محمد أوالد عتو.

- املصطلح األصــولــى فــي كــتــاب املعتمد ألبــي الحسين الــبــصــري. الدكتور 

الحسن قايدة.

- سنة الخلفاء الراشدين بحث في املفهوم. الدكتور زيد بوشعراء.

- أعمال ندوة املعجم التاريخي للغة العربية، قضاياه النظرية، واملنهجية 

والتطبيقية.
- مفهوم البيان في القرآن الكريم: دراســة مصطلحية. الدكتورة فاطمة 
بوسالمة.مطبعة سما ديزاين، مكناس، املغرب، الطبعة األولى 1436هـ 

2015م.
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1 - بــرامــج حــاســوبــيــة :  بــرنــامــج" الــجــامــع الــتــاريــخــي لــبــيــان الــقــرآن 

الكريم" .

2 - مؤتمرات:

املــؤتــمــر الــعــاملــي الــخــامــس لــلــبــاحــثــيــن فـــي الـــقـــرآن الــكــريــم وعــلــومــه في 

مـــوضـــوع: "نــحــو رشـــد منهجي فــي تــــدارس الـــقـــرآن الــكــريــم" بــتــعــاون مع 

مؤسسة فريد األنــصــاري لألبحاث والــدراســات بمكناس، أيــام 15-14-

16 شعبان 1441هـ املوافق 9-10-11 أبريل 2020م بفاس.

3 - مجلة:

- "دراسات مصطلحية" العدد 19.

4 – منشورات )كتب(:

- كتب قيد الطبع:

•املعجم التاريخي للمصطلحات الحديثية املعرفة من ابن أبي حاتم 

الرازي )ت 327هـ( إلى محمد بن جعفر الكتاني )ت 1345هـ(.

 إنجاز مجموعة من الباحثين تحت إشراف الدكتور الشاهد البوشيخي.

•نظرات في الهدى املنهاجي في القرآن الكريم من خال السور التسع 

األولى حسب ترتيب النزول، الدكتور الشاهد البوشيخي.

6 - قيد اإلنجاز :
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