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	ـــــــــــــــدعوة 	ـــــــــــــــ 
	

	باوأور فيتدبر القرآن الكریم للدراسات القرآنیة والخامس المؤتمر العالمي  لحضور

	))	�(		هللا محمد بن عبد القدوة عن الرسولمؤتمر (	

 بریطانیا -مانشستر یعقد فى مدینة
	

	الجھة المنظمة
	القرآنیةبیة للدراسات وألكادیمیة األورا

www.eaqs.org	
 
 مع	باالشتراك
	

	لجامعة لیدز سالمیة التابعإلقبال للدراسات اإمركز 
	بریطانیا

	
	عنوان المؤتمر

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل ( 	..)هللاَّ
		

	موعد المؤتمر
	1439شوال 		17-16الموافق  		2018یولیو 	1	–یونیو 	30السبت واألحد 

	
	عقد المؤتمرن مكا

 مانشسترمدینة 
 مركز التراث االسالمى

College	Road,	Manchester;	M16	8BP;	UK.		
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	بسم هللا الرحمن الرحیم

السالم على المبعوث رحمة للعالمین نبینا محمد وعلى آلھ و صحبھ أجمعین والصالة والحمد i رب العالمین 	
	:وبعد 

	:		قال هللا تعالي	
َ كَ ( َ َواْلیَْوَم اآلِخَر َوَذَكَر هللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن یَْرُجو هللاَّ 	)21:	األحزاب)	(ثِیًرالَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ
 

، م، وأقوالھمفي أعمالھ قدوة حسنة لھم، یقتدون بھ)	�( سمعھ أن یجعلوا رسول هللا ممن نص قرآني یطلبھذا 
ني أسألك العدل في إاللھم :	(الذي كان یدعو ربھ فیقول)	�(وھو	وغیرھم ، مع المسلمین م، وسلوكھموأخالقھ

في كل األحوال على وجھ عظیم من الكمال لم )	�(وكان )	الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى
فھو خیر قدوة یقتدي بھا األفراد العادیون، واألفراد الطامحون لبلوغ الكمال اإلنساني في یبلغھ بشر مثلھ، 

	.في االتِّباع تأٍس وعزاء بكل ما قد یمر باإلنسان من ظروف،  السلوك
أمثلة رائعة یقتدى بھا في معظم الفضائل الفردیة 	-ستقاموا إوجعل هللا الذین آمنوا معھ، وصدقوا، وأخلصوا، و

لي ععمار األرض إالمثل العلیا فى حسن المواطنة وحسن الجوار واإلصالح ولغیرھم فضربوا ، جتماعیةإلوا
ألن  تصلح)	�(ثم إنَّ كلَّ عصر من العصور من بعدھم ال یخلو من وجود طائفة من أمة محمد 	مر الزمان ، 

	.، قَلَّت ھذه الطائفة أو كثرتلألفراد والمجتمعات  حسنةتكون قدوة 
	�(ولئن انتقل الرسول  	.إلى جوار ربھ، فإنَّ سیرتھ التي تحتوي على جزئیات سلوكھ ماثلة لنا)

غیر المسلم و وفیما بلغنا من تراجم أصحابھ رضوان هللا علیھم ما یكفي لتجسید القدوة الحسنة للمجتمع المسلم
	.وفي ھذا العصر بالذاتخصوصا فى الغرب 

	
	
	
	
	

	أھمیة المؤتمر
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یأتي ھذا المؤتمر إمتدادا لمؤتمرات سابقة تبنتھا األكادیمیة األوروبیة للدرسات القرآنیة التي عنیت بالتعریف 	
	�(وفي ھذا المؤتمر بالذات نعتني بسیرة الرسول ،  دبره ، وتدریسھ وأبحاثھ في الغرببالقرآن وت لنبین )
	.خلقھ القرآن)	�(كیف كان  رھموغیللمسلمین 

		
	أھداف المؤتمر 

تخاذھم قدوة و ا	صلوات هللا و سالمھ علیھمھ لالتي تبین ثناء هللا سبحانھ علي رسالقرآن الكریم  آیاتتدبر  •
		.في الصبر و العلم و العمل

	لھالقدوة في أقوالھ و أعما):	�(		نبینا محمد القرآن الكریم التي تبین ثناء هللا سبحانھ علي آیاتتدبر  •
	و أخالقھ و سیرتھ.

الواردة فیما صّح من سنتھ و سیرتھ ، وبیان سمّوھا ، وكونھا 	 )�(دراسة جوانب من أخالق رسول هللا  •
	ة.صورة حیّـة للقدوة الحسنة لألم

الستة والسیرة النبویة الشریفة ، الّدالة على معالم القدوة النبویة في الصحیحة 	الكتب	فيحادیث األستقصاء إ •
ة و ي حیاتھ العملیةكافة مناح 		.العامَّة والصحابة ، في السراء و الضراء والغضب والّرضى؛ مع الخاصَّ

	محاور المؤتمر
	:	لالمحور األو-
						.على حیاة الفرد والمجتمعوأثرھا الكبیر القرآن الكریم والسنة النبویة ) في ( ھمیة القدوةأ
 المحور الثاني:-
	.فیھا	) مستخلصةً من اآلیات التي أثنى هللاُ عزَّ و جلَّ علیھ�انب القدوة بالنبي محمد (جو
	:	المحور الثالث-
	.)األھل (النساء واألطفال ) القدوة فى التربیة وحسن المعاشرة ولین الجانب مع�لنبي محمد (ا
 
 المحور الرابع:-
	.) القدوة في بناء اإلنسانیة وحضارتھا وإرساء العدل ونشر السالم�لنبي محمد (ا 
		:المحور الخامس-



   
The Iqbal Centre for the Study of Contemporary Islam 
University Of Leeds  

  
 

EAQS	is	a	trading	name	for	The	European	Academy	of	Quranic	Studies			
Charity	Registration	Number: 1172637 

 Tel:	0044	161	881	8062	
	Facsimile:	0044	161	881	8059		
Email:	eaqsuk@gmail.com	

Web:	www.eaqs.org	
Registered	Address:	BMHC	College	Road	Manchester	M16	8BP	

	

 .فى السلم والحرب)	�(الرسول  منھج
 

 ورش العمل
 .في عدلھ وإحسانھ مع أصحابھ قدوةك )�لرسول (لماذج وتطبیقات ن -
 .األطفال)(النساء و بیتھ ھلأفي عدلھ وإحسانھ مع  قدوةك )�لرسول (ل ماذج وتطبیقاتن -
 

	شروط المشاركة فى المؤتمر
		.أن تتوفر في البحث شروط البحث العلمي ومعاییره .1
	.	أن یكون البحث في أحد مواضیع محاور المؤتمر .2
	.أن یحمل البحث المقدم إضافة معرفیة واضحة .3
	.في مؤتمرات أو فعالیات سابقة تقدیمھنشره أوقرارا بأن بحثھ لم یسبق إأن یقدم الباحث  .4
	.بما في ذلك الھوامش و المراجع والمالحق	(	A4	)	صفحة حجم)		20(	أال یزید عدد صفحات البحث عن  .5
یشترط أن تكون الترجمة باللغة .كلمة	400باللغتین العربیة واإلنجلیزیة الیزید عن یقدم الباحث ملخصاً أن  .6

	ة أشیاءخمسالملخص یتضمن  وأن األنجلیزیة ترجمة علمیة معتمدة عنوان البحث، وعالقتھ بمحاور :
		.المؤتمر، وأھمیتھ، وأھدافھ، وھیكل البحث

	.المسلمین فى الغربیفید 	علي مایركز الباحث  أن .7
	.ال تزید عن صفحة	یة مختصرةذاتیرفق الباحث سیرة أن  .8
 	 .االنجلیزیةالبحث باللغة العربیة أو اللغة  یقبل .9
 .دولیین فى تخصص الدراسات القرآنیة واإلسالمیة	یم من قبل محكمینیالملخصات والبحوث للتقتخضع  .10
 
	
	

	.	تمرص بالمؤاالبحوث المحكَّمة علمیاً والمستوفیة للشروط السابقة، سوف تنشر في كتاب علمي خ .11
		.للجنة العلمیة تصحیح بعض المعلومات والمصطلحات متى لزم ذلك .12
	.16 سمقا	Traditional Arabic	بخط 	یشترط أن یكون مكتوبا باللغة العربیة  ة البحثفى حالة كتاب .13
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	.)	سم	1.5(	و من الیسار )	سم	2.5(	نو من الیمی)	سم	2.5(ھوامش الصفحة من األعلى و األسفل  .14
	.	14	آلیة ال یدویة مضبوطة ومقاسھا (........)			أن تكون الھوامش مقوسة  .15
		.محولة إلى صور مسحوبة بالماسح الضوئي	–إن وجدت 	–أن تكون الرسوم والخرائط التوضیحیة  .16
	.للباحثین النتقالواواإلقامة كادیمیة نفقات السفراألال تتحمل  .17
	.	أشیراتتتسھیل ال فيوال تلتزم ادارة المؤتمر بالتدخل ینصح الباحث أن یقدم علي تأشیرة سیاحیة  .18

	
	اللغات المستخدمة	

	.سیعقد المؤتمر باللغات  العربیة واإلنجلیزیة
	
	قیمة المشاركة والتسجیل		

	:مع مراعاة ما یلي )بعد قبول بحثھیسدد رسوم التسجیل في المؤتمر(یطلب من كل مشارك أن 
 :رسوم االشتراك

		.جنیة استرلینى200		:      مشارك ببحث	-										
		.استرلیني جنیة 010:	بحث بدون مشارك	-
	

	مواعید مھّمة
		

o  30السبت واألحد موعد المؤتمر	–یونیو 	1	2018یولیو 		17-16الموافق  		1439شوال .		
o :ستالم ملخصات البحوثإل آخر أجل		12اإلثنین	2018 مارس  	الموافق	42	جمادي اآلخرة 	1439	.	

	
o اآلخرةجمادي  28الموافق  2018مارس  16الجمعة  :سیتم اإلعالن عن قبول أو رفض الملخصات 	1439	.	
o  و للجنة حق األستثناء 1439 رجب 30الموافق  2018أبریل 16النھائي: الثالثاء  قبولالسیتم اإلعالن عن.	
o  آخر أجل الستالم البحوث كاملة	1األربعاء :	2018مایو	15الموافق 	شعبان		1439		.		
o التأخیر في تسلیم البحث یؤدي إلى عدم قبولھ.	
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	االتصال والمراسلة
							eaqsuk@gmail.com																												 			البرید اإللكتروني

	بیانات البنك	
Bank	address:			699	Wilmslow	Rd,	Manchester,	UK	

	 	 	 M206NW	

Sort	code:	01-02-69		

Account	Name:	European	Academy	for	Quranic	studies	

Account	No.:	25680129		

IBAN:	GB16NWBK	0102	6925	6801	29	

SWIFT	Code:	NWBK	GB	2L	

	
	.وعلي جمیع األنبیاء والمرسلین على محمد وصلى هللا


