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 :المؤتمرأهمية  .1

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي هللا عن 

 ....صحابته الغرِّ الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

ن في فاإلنسان بطبعه تّواق إلى التجديد، وديننا الحنيف يحّض عليه ويرغب فيه قرآناً وسنةً ما لم يك

الثوابت واألصول، ومع تجدد الحياة، وتنوع علومها وتطورها، وما يستجد من قضايا متعلقة بواقع 

المسلمين اليوم، فإنَّ المسلمين اليوم أولى الناس بأن يجّددوا دراساتهم حول كتابهم الخالد ليواكبوا الحياة 

ٌح ومصلٌح لكل زمان ومكان، ومن ثّم لم يكن بتطورها، ويؤكدوا ألنفسهم أوالً، وللعالم ثانياً أن القرآن صال

للتأكيد على هذا األمر، وبياناً  خاصاً بعصور اإلسالم األولى، وال بالجزيرة العربية، ويأتي هذا المؤتمر

لواقع الدراسات القرآنية كماً ونوعاً، ومدى ارتباطها بواقع المسلمين اليوم، وعالقتها بالعلوم اإلنسانية 

 .صرة، وسبل تطويرها والنهوض بها، باالستفادة من كل الوسائل العلمية المتاحةوالتطبيقية المعا

وانطالقا من أهمية الدراسات القرآنية في حياة األمة اإلسالمية، فقد حرص قسم القرآن والحديث بأكاديمية 

ي)التجديد في الدراسات اإلسالمية بجامعة مااليا في العاصمة الماليزية كوااللمبور على عقد مؤتمره الدول

الدراسات القرآنية(،نهوضاً منه بواجبه الشرعي في خدمة القرآن العظيم، وبياناً للتحديات التي تواجه 

 .الدراسات القرآنية

 :أهداف المؤتمر .2

 .بيان مدى مواكبة الدراسات القرآنية للتخصصات اإلنسانية والتطبيقية المعاصرة .1

 .دورها في عالج قضايا األّمة اإلسالمية المعاصرة النهوض بالدراسات القرآنية لتؤدي .2

 .بيان أبرز التحديات التي تواجه الدراسات القرآنية، وسبل تجاوزها .3

الكريم وعلومه ودراساته،وما قدمته من  نمجال القرآعلى آخر الجهود البحثية العلمية في  اإلطالع.4

 .إضافة معرفية، والعمل على التعريف بها، ونشرها

 . االرتقاء بالبحوث القرآنية إلى المستوى العلمي العالمي، ضمن المواصفات والمعايير عالية الجودة.5

ربط الباحثين المعاصرين بعضهم ببعض، من خالل هذا الملتقى الدولي، الذي يعطي الفرصة لطلبة .6

 .العلم للقاء العلماء والمختصين من أنحاء العالم

 :محاور المؤتمر .3

 .ت القرآنية ومواكبتها للتخصصات اإلنسانية والتطبيقية المعاصرةالدراسا -1

 .الدراسات القرآنية ودورها في عالج واقع األّمة اإلسالمية،ومواجهة التحديات المعاصرة -2

 .الدراسات القرآنية ودورها في الحفاظ على هوية اللغة العربية وعلومها -3

كريم وعلومه بواسطة التقنيات الحديثة، بين )النظرية التجديد في مناهج وطرق تدريس القرآن ال -4

 .(والتطبيق

 .سبل تطوير رسائل وبحوث الدراسات القرآنية العلمية في الجامعات -5

 .المؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية، ودورها في خدمة الدراسات القرآنية بين الواقع والطموح -6

 :شروط المشاركة .4

لمقدَّم فيه الِجّدة والجديد، ويحمل إضافة معرفية واضحة، وأن اليكون قد تمَّ نشره، أو أن يكون البحث ا .1

 .قّدم في مؤتمر سابق

يقدم الباحث ملخصاً ال يتجاوز صفحة واحدة بلغة البحث، يتضمن أربعة أشياء: عنوان البحث،  .2

لخص عبر البريد اإللكتروني، وعالقته بمحاور المؤتمر، وأهميته، وأهدافه، وهيكل البحث، ويرَسُل الم



 .مرفقاً بسيرةعلمية مختصرة، وصورة شخصية

 .صفحة، شاملة المصادر والمراجع 41صفحة، وال تزيد عن  82ال تقل صفحات البحث عن  .3

( في 82( في المتن، و)82، حجم )(Traditional Arabic) يكتب البحث ببرنامج )وورد(، بخط .4

 (Times New Roman) :تكون بخط (تين: )الماليوية واإلنكليزيةالهامش، وبخصوص البحوث باللغ

 .( في الهامش81( في المتن، و)84حجم: )

 .توضع في أسفل كل صفحة أرقام هوامشها المستقلة .5

ُم عنوان الكتاب على اسم مؤلفه في الهوامش وفي قائمة المصادر والمراجع .6  .يقدَّ

 .توفاةً في آخر البحث مرتبةً على حروف المعجمتُثبَّث قائمة المصـادر والمراجع مس. 7

 .تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي . 8

 .تقبل البحوث بإحدى اللغات اآلتية: العربية، والماليوية، واإلنجليزية .9

البحوث المحكَّمة علمياً والمستوفية للشروط السابقة، سوف تنشر في كتاب علمي خاص، يستلمه .10

 .مؤتمر، ويعتبر للباحث فصل من كتابالباحث عند بدء ال

 :الشرائح المستهدفة من المشاركين .5

 .األكاديميين 

 .الباحثين 

 .طلبة الدراسات العليا 

 .المسئولون في المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية 

 .الراغبين 

 .ماليزيا مكان المؤتمر:أكاديمية الدراسات اإلسالمية، جامعة مااليا، كوااللمبور، .6

 .المنظم:قسم القرآن والحديث، أكاديمية الدراسات اإلسالمية، جامعة مااليا .7

 .اللغات المستخدمة:سيعقد المؤتمر باللغات الثالث:الماليوية، والعربية، واإلنجليزية .8

 :قيمة المشاركة والتسجيل .9

 :اعاة ما يلييطلب من كل مشارك أن يقدم الوصل لرسوم المشاركة قبل التسجيل مع مر

 رسوم االشتراك

 المشارك األجنبي: -أ   

 USD   411        مشارك ببحث: -          

 USD   411مشارك من غير بحث: -          

 المشارك المحلي: -ب 

 MR   211        مشارك ببحث: -        

 MR   211مشارك من غير بحث: -      

 .ريف السفر والنقل واإلقامة نظراً لمحدودية الميزانية الماليةمالحظة: ال تتحمل إدارة المؤتمر مصا

 :مواعيد مهّمة .10

 .م 4182نوفمبر 81 -81موعد المؤتمر:)الثالثاء واألربعاء(  

 .م82/7/4182آخر أجل الستالم ملخصات البحوث:  

 .سيتم اإلعالن عن قبول أو رفض الملخصات بعد أسبوعين من موعد التسليم 

 .م41/1/4182الستالم البحوث كاملة:  آخر أجل 

 .سيخطر الباحث برسالة الموافقة على البحث بعد دفع رسوم االشتراك 

 .التأخير في تسليم البحث يؤدي إلى عدم قبوله 

 :االتصال والمراسلة .11



 11214-71272181أو  11214-71272827هاتف مكتب:-

 1121- 1822212241هاتف جوال:

 1121471272824الفاكس:  -

 :البريد اإللكتروني -

   quran.renovation@yahoo.comالبحوث باللغة العربية: د. ثابت أحمد أبو الحاج •

  ek2001@hotmail.comsedنارفيعالبحوث باللغة الماليوية: د. صديق  •

  majid.daneshgar@gmail.comردانشجاالبحوث باللغة اإلنجليزية: د.مجيد  •

 :رقم الحساب -

ACCOUNTNAME: TETUANJURNAL AL-BAYAN 

ACCOUNTNO: 14171010002290 

BANK NAME: BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 

BRANCH: UNIVERSITY MALAYA, KUALA LUMPUR 

BANK ADDRESS: BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 

UNIVERSITY OF MALAYA BRANCH 

UNIVERSITY OF MALAYA 

50603 KUALA LUMPUR 

MALAYSIA 

SWIFT CODE: BIMBMYKL 
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