دعوة للمشاركة يف املؤمتر العاملي الثالث لدلراسات القرآنية وتدبر القرآن الكرمي ىف آورواب
يعقد ىف مدينة مانشسرت بريطانيا
اجلهة املنظمة
الاكدميية الوروبية لدلراسات القرآنية ابالشرتاك  ،جامعة سالفورد بريطانيا ومركز الرتاث الربيطاين
االإساليم مانشسرت بريطانيا
www.eaqs.org
عنوان املؤمتر
ادلراسات القرآنية واملسلمون ىف الغرب
( اللغة العربية معمتدة ىف هذا املؤمتر)
"حبوث  ،حمارضات ،ورش معل"
التارخي
امجلعة  13يوليو والسبت والحد  3و  2آغسطس  2132املوافق  31 -32شوال 3311
املاكن
مركز الرتاث االإساليم الربيطاين
http://www.bmhc.org.uk/
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آمهية املؤمتر:
وِسا ًجا للمؤمنني  ،وآ َنز ََل عىل رنبينا محمَّد َّ -
امحلدُ هلل اذلي ج َعل ال ُقرآن العظمي هدً ى للمتقني ر
صىل هللا عليه
و َّ
نذيرا ،ووفَّق َمن شاء من رعباده لتدبره لتدبره ودارس ته وتدريسه والخذ به  ،وحتليل
سَّل َ -
ليكون للعاملني ً
حالَل وحترمي حرامه ،ففاز َمن آخَذ به ،وذكل فضْ ل هللا يُؤتريه َمن يشاء ،وال يظَّل ربك آحدً ا ،حنمده -
س بحانه  -ونش ُكره عىل رن َع رمه الوفرية ،وآشهد آن ال اإَل إاالَّ هللا وحدَ ه ال رشيك َل ،وآشهد آ َّن محمَّدًا عبده
الرشَّ ،
ورسوَل،املتدبر للقرآن والعامل به ادلاعي ملا فيه اخلري ،و ر
صىل هللا عليه وعىل آَل
احملذر َّمعا فيه ُّ
َ
وَصابته املهتَ ردين هبديهَّ ،
كثريا.
وسَّل تسلميًا ً
آ َّما بعدُ :
فاملسلمون ىف الغرب آكرث من غريمه حيتاجون اىل المتسك هبويهتم الاسالمية واحلفاظ عىل تراهثم وعقديهتم
ولن يتحقق ذكل اإال بتدارس القرآن الكرمي والس نة النبوية املرشفة ،وتزكية آنفسهم هبداايته  ،شعارمه حب
اخلري للجميع وإاعامر الرض ابتباع هدى القرآن  ،ومه بذكل يصححوا الصورة للمسَّل احلقيقى اذلى يبذذ العن
والتطرف ويتعايش مع الخر حبب وسالم .كام آهنم ىف هذا العرص ابذلات وقد كرثت االهتامات للمسلمني
ابلعن والارهاب آوىل من غريمه بتجديد عالقهتم ابلقرآن وتدارسهم َل ليثبتوا لنفسهم ومن مث لغريمه آن
القرآن صاحل ومصلح للك زمان وماكن.
يأيت هذا املؤمتر اإمتدادا ملؤمترات سابقة تببهتا الاكدميية الوروبية لدلرسات القرآنية اليت عنيت ابلتعري ابلقرآن
وتدبره  ،وتدريسه وآحباثه يف الغرب .
وانطالقا من آمهية ادلراسات القرآنية يف حياة المة االإسالمية ،معوما وىف الغرب خصوصا حرصت الاكدميية
الوروبية لدلرسات القرآنية ورشاكؤها عىل عقد مؤمترها ادلوىل الثالث بعنوان " ادلراسات القرآنية واملسلمون
ىف الغرب" آخذت عىل عاتقها نرش علوم القرآن الكرمي والكش عن كنوزه للمجمتع املسَّل وغري املسَّل ىف
الغرب ،والتعرف عليه عن قرب ليثبتوا للجميع آن القرآن صاحل ومصلح للك زمان وماكن ..
آهداف املؤمتر:
 )3إالقاء الضوء عىل جوانب ادلراسات القرآنية وا إالشارة اىل مدى مواكبهتا للعلوم املعارصة.
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 )2اس تخدام ادلراسات القرآنية كوس يةل لرتبية الِسة املسلمة والبشء املسَّل ىف الغرب.
 )1التعري بطرق البحث العلمى ىف جمال ادلراسات القرآنية
 )3التفاعل ا إالجياىب بني اجلالية املسلمة وغري املسلمة ىف الغرب وبني العلامء املتخصني ىف جمال ادلراسات
القرآنية.
 )2ربط الباحثني ىف جمال ادلراسات القرآنية ببعضهم وإاطالعهم عىل آحدث مناجه التدريب والبحث العلمي ىف
الغرب.
الرشاحئ املس هتدفة من املشاركني:
 oاجملمتع املسَّل وغري املسَّل ىف الغرب خصوصا الش باب
 oالاكدمييني.
 oالباحثني.
 oطلبة ادلراسات العليا
 oاملس ئولني يف املؤسسات ادليبية الرمسية وغري الرمسية.
 oغري املسلمني.
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حماور املؤمتر
احملور الول:
مقاصد القرآن الكرمي:
 oتكرمي االإنسان ورعاية حقوقه
 oالفرق بني حقوق الانسان ىف القرآن (ومنطوق حقوق االإنسان يف ميثاق المم املتحدة )
 oادلعوة اإىل عامل اإنساين متعاون.
احملور الثاىن:
الزتكية ابلقران وسائلها ومناجهها
 oالتدبر( العبادة املبس ية ) كوس يةل من وسائل الرتبية الفعاةل وتزكية النفس لبناء الانسان
واجملمتع دراسة تطبيقية عىل اإحدى سور القرآن الكرمي
 oتدبر السنن الكونية ىف القرآن والس نة كوس يةل من وسائل ادلعوة.
احملور الثالث :
ادلراسات القرانية ودورهايف نرش هداايت القران.
 oادلراسات القرآنية وعالقاهتا ابلطاقة الاجيابية لالنسان
 oادلراسات القرآنية ومواكبهتا للتخصصات االإنسانية والتطبيقية املعارصة.
 oالتجديد يف مناجه وطرق تدريس القرآن الكرمي وعلومه بواسطة التقنيات احلديثة ،بني
(النظرية والتطبيق).
 oالتجديد ىف طرق البحث العلمي يف جمال ادلراسات القرآنية.
احملور الرابع:
التقنية ودورها يف خدمة القرآن الكرمي.
 oاس تخدام آساليب التعلمي ا إاللكرتوين املوامئ يف خدمة جودة تعلمي وتعَّل القرآن الكرمي.
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 oتقنية املعلومات واالتصاالت يف تدريس ونرش القرآن الكرمي.
 oتعلمي القرآن الكرمي عن بُعد (دراسة وصفية حتليلية لبعض التجارب) .
رشوط املشاركة ىف املؤمتر:
 oآن تتوفر يف البحث رشوط البحث العلمي ومعايريه .
 oآن يكون البحث يف آحد مواضيع حماور املؤمتر.
o
o
o
o

آن حيمل البحث املقدم اإضافة معرفية واحضة.
آال يكون البحث قد س بق نرشه آو قدم يف مؤمترات آو فعاليات سابقة .
آال يزيد عدد صفحات البحث عن (  ) 20صفحة جحم )  ( A4مبا يف ذكل الهوامش و املراجع
واملالحق .
يقدم الباحث ملخص ًا ال يتجاوز صفحة واحدة بلغة البحث ،يتضمن آربعة آش ياء :عنوان البحث،
يرس ُل امللخص عرب الربيد االإلكرتوين،
وعالقته مبحاور املؤمتر ،وآمهيته ،وآهدافه ،وهيلك البحث ،و َ
مرفق ًا بسرية علمية خمترصة ،وصورة خشصية.

 oآن يركز الباحث عىل تطبيق البحث عىل املسلمني ىف الغرب.
 oيقذل البحث ابللغة العربية آو اللغة ا إالجنلزيية .
 oآن يصاحب البحث وملخصه ابللغة العربية ترمجته ابللغة الاجنلزيية والعكس
 oختضع مجيع البحوث للتحكمي العلمي.
 oتقذل البحوث ابإحدى اللغات التية :العربية ،آواالإجنلزيية.
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 oالبحوث َّ
احملَّكة علمي ًا واملس توفية للرشوط السابقة ،سوف تبرش يف كتاب علمي خاص ،يس تلمه
الباحث عند بدء املؤمتر ،ويعترب للباحث فصل من كتاب.
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ىف حاةل كتابته ابللغة العربية يشرتط آن يكون مكتواب ابللغة العربية املتوفرة يف قامئة برانمج
)(Microsoft Wordعىل آن يكون اخلط ابلعربية )  ( Traditional Arabicفقط مبا يف ذكل
الايت القرآنية الكرمية مقاسه31 :
ىف حاةل عدم متكن الباحث من ارفاق الرتمجة ابللغة االإجنلزيية نرجو اإعالم اللجنة العلمية وسوف تقوم
ابجياد من يرتمج ذكل عىل آن يتحمل الباحث تاكلي الرتمجة.
آما االإجنلزيية فنوع اخلط )  ( Times New Romanمقاسه 33 :ابلبس بة لهوامش الصفحة من
العىل و السفل ( )2.2و من الميني  ( 2.5مس ) و من اليسار (  3.2مس )
آن تكون الهوامش مقوسة ( )........آلية ال يدوية مضبوطة ومقاسها ( 33
آن تكون الهوامش السفلية جديدة للك صفحة.
آن تكون الرسوم واخلرائط التوضيحية – اإن وجدت – حموةل اإىل صور مسحوبة ابملاحس الضويئ .
ملخص البحث :ال يزيد امللخص عن  111لكمة  ،تنطبق عىل امللخص الضوابط املذكورة عن
البحث،
خيطر املشاركون ابس تالم حبوهثم يف حينه .
للجنة العلمية تصحيح بعض املعلومات واملصطلحات مىت لزم ذكل .
ختضع امللخصات والبحوث للتقومي من قذل حمَّكني.دوليني ىف ختصص ادلراسات القرآنية .
يرفق الباحث ملخص ًا لسريته اذلاتية مع صورة خشصية يف حدود صفحة واحدة .
توجه ادلعوة حلضور املؤمتر اإىل مجيع الباحثني املقذوةل آحباهثم .
ال تتحمل الاكدميية نفقات السفر واالإقامة اذلي توجه اإليه ادلعوة حلضور املؤمتر
عىل الباحث آن يقدم عىل تأشرية س ياحية وال تلزتم ادارة املؤمتر ابلتدخل ىف تسهيل الفزيات

.ماكن املؤمتر:مركز الرتاث الاسالىم الربيطانىي مانشسرت
املنظم:الاكدميية الوروبية لدلرسات القرآنية مانشسرت
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اللغات املس تخدمة:س يعقد املؤمتر ابللغات العربية ،واالإجنلزيية.
قمية املشاركة والتسجيل:
يطلب من لك مشارك آن يقدم الوصل لرسوم املشاركة قذل التسجيل مع مراعاة ما ييل:
رسوم الاشرتاك:
آ -املشارك من خارج بريطانيا :
 مشارك ببحث 211 :جنية اسرتليىنمشارك من غري حبث 211 :جنية اسرتليىنب -املشارك احمليل:
 21جنية اسرتليىن
 مشارك ببحث:مشارك من غري حبث 21 :جنهيا اسرتليبيامالحظة :ال تتحمل اإدارة املؤمتر مصاري السفر والنقل واالإقامة نظراً حملدودية املزيانية املالية.
مواعيد هممة:
موعد املؤمتر امجلعة  13يوليو والسبت والحد  3و  2آغسطس  2132املوافق  31 -32شوال 3311
 oآخر آجل إالس تالم ملخصات البحوث :امخليس اول يناير  2132املوافق  31ربيع الول 3311
 oسيمت االإعالن عن قذول آو رفض امللخصات بعد آس بوعني من موعد التسلمي.
 oآخر آجل إالس تالم البحوث اكمةل :االإننني  2مارس  2132املوافق  33جامدي الوىل .3311
 oس يخطر الباحث برساةل املوافقة عىل البحث بعد دفع رسوم الاشرتاك.
 oالتأخري يف تسلمي البحث يؤدي اإىل عدم قذوَل.
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:االتصال واملراسةل
00447597332390 : هات
events@eaqs.org
الربيد االإلكرتوين
بيانات البنك
EAQS account
Account name: European Academy for Quranic studies

Address:
NATWEST Bank
699 Wilmslow Rd
Manchester
Didsbury
M20 6NW
Sort code: 01-02-69
A/C: 25680129
IBAN: GB16 NWBK 0102 6925 6801 29
SWIFT Code: NWBK GB 2L
وفقنا هللا وإاايمك ملا فيه صالح آمتنا وفالح آعاملها
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