
ي القرون الثالثة األوىل من اإلسالم 
 القراءة ف 

نت وبالقاهرة،  ب  ع  ٢٠٢٠أكتوبر   ١٨‒١٦اإلنبر

ف: د.   ، جامعة إيموري )أتالنتا( ديڤي   ستيوارتُمحاض  الشر

 :   يمكنكم حضور هذا المؤتمر بطريقتي  

المداخالت ١ )كّل  نت من خالل برنامج »زووم«  اإلنبر م   ( عب  
ّ
ّية ما عدا واحدة  ستقد م   باللغة اإلنجلب  

ّ
  ستقد

 بالعربّية(. 

ي مقرّ ٢
ّ   ( بالقاهرة ف  ات. لن  المعهد الدومنيكي ي قاعة المحاض 

ّية  المداخالت  ةترجم  تتّم   ف   إىل العربّية   من اإلنجلب  
 
ّ
 سندير    ة ثّم صها بالعربيّ ولكن سنلخ

 
ين بالعربيّ   مناقشة    يتّم . لن  بعد االستماع للمداخالت  ةمع الحاض 

ّ
ه  هذ  بث

ات بالمعهد.   عب  »زووم«.  ات قشان مال ي قاعة المحاض 
 المناقشات ستكون فقط ف 

 ب(  ٣
 
رسالة إرسال  ونيّ   رجاء  إىل  إلكبر حالة   cairo.org-secretariat@ideoة  ي 

)ف  »زووم«  روابط    الستالم 
نتالحضور    رغبتكم اإلنبر أو  عب   ون  (  )عشر بالقاهرة  المعهد  مقّر  ي 

ف  بالعربّية  المناقشات  لحضور  للتسجيل 
 . ّ ي
 شخًصا فقط(. التسجيل مّجان 

 أكتوبر  ١٦يوم الجمعة 

  •٥/ ١ .”Liturgical Uses of the Qurʾān-Notes on Form and Function in Extra“ 

نت  بالثانية مساء  ) إىل  توقيت القاهرة(/من الحاديةب← من السابعة إىل الثامنة مساء  ) ة عب  اإلنبر توقيت أتالنتا(: محاض 
ي مناقشة بالعربيّ  ، ثّم ديڤي   ستيوارتللدكتور/  

ّ  مقرّ  ة ف  (.  المعهد الدومنيكي  )من الثامنة إىل التاسعة مساء 

 أكتوبر  ١٧يوم السبت 

  •٥/ ٢ 
 
   . »قراءات

 
 إسالمّية«   مسيحّية وقراءات

الجلسة توقيت أتالنتا(:  بتوقيت القاهرة(/من الثامنة إىل التاسعة ونصف مساء  ) بمساء  )← من الثانية إىل الثالثة ونصف  
نتاألوىل    ثّم  ،عب  اإلنبر

 
ي بالعربيّ  مناقشة

ّ  مقرّ  ة ف  (.  الثالثة ونصف إىل الرابعة ونصف )من  المعهد الدومنيكي  مساء 

Ágnes Mihálykó Tothne (قبطّية دراسات   Recitation, Transmission, and Textual“ :(أوسلو، 
Stability: Liturgical Prayers in Western Thebes”. 

Paul Neuenkirchen (باريس، دراسات رسيانّية): “Late Antique Syriac Homilies and the Qurʾān: 
A Comparative Study of Content and Context”. 

Simon Pierre ( دراسات   إسالمّيةباريس،  ): “Say ‘amen’ to the monk’s prayer: A Case of 
Intercultural Recitation”. 

 . »الحجر والصوت والورق كسنٍد للقراءة« ٥/ ٣•  

ة صباًحا إىل الحادية  التوقيت القاهرة(/من  ب← من الخامسة ونصف إىل السابعة مساء  )  توقيت أتالنتا(:  ب )  ظهًرا حادية عشر
(. الجلسة  ّ )من السابعة إىل الثامنة مساء  ي مقّر المعهد الدومنيكي

 بالعربّية ف 
 
نت، ثّم مناقشة  الثانية عب  اإلنبر

Frédéric Imbert (عربّية نقوش   Stone Orality: Recitation and Invocation in the“ :(إيكس، 
Graffiti of the First Islamic Centuries”. 

Lauren Osborne ( ان، دراسات قرآنّيةجامعة ويتم ): “The Sound-History of the Qurʾān”. 

: »)باريس، مخطوطات قرآنّية(:  ول أ اج  أحمد أمي   حّج  ّ ي
ي المصحف األرجوان 

  القراءات القرآنّية ف 
 
  دراسة

ّ
 «. ةيّ فن
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 أكتوبر  ١٨يوم األحد 

 « ورهاناتها   . »أهداف القراءة ٥/ ٤•  

توقيت أتالنتا(: الجلسة بتوقيت القاهرة(/من الثامنة إىل التاسعة ونصف مساء  ) ب← من الثانية إىل الثالثة ونصف مساء  )
 
 
نت، ثّم مناقشة (.  الثالثة عب  اإلنبر ّ )من الثالثة ونصف إىل الرابعة ونصف مساء  ي مقّر المعهد الدومنيكي

 بالعربّية ف 

Anne-Sylvie Boisliveau (اسبورغ، دراسات قرآنّية  (سبر

Asma Hilali (ليل، دراسات إسالمّية) 

Devin Stewart (جامعة أيموري، دراسات إسالمّية) 

 « استنتاجات شات و مناق . »٥/ ٥•  

ة صباًحا إىل الحادية  التوقيت القاهرة(/من  ب← من الخامسة ونصف إىل السابعة مساء  )  توقيت أتالنتا(:  ب )  ظهًرا حادية عشر
 
 
نت، ثّم مناقشة (. الجلسة الرابعة عب  اإلنبر ّ )من السابعة إىل الثامنة مساء  ي مقّر المعهد الدومنيكي

 بالعربّية ف 

 . Asma Hilaliو   Anne-Sylvie Boisliveau هذه الجلسة ستدير 

 

 

 

 

 

 

 

وع »أدوات« )  هذا المؤتمر أحد أنشطة مشر
ّ
 (٢٠٢٠‒٢٠١٨ُيعد

 . ّ ي
ّ
حاد األوروب 

ّ
 بتمويل االت


