ـــــــــــــــ إعالن ـــــــــــــــ
عن املؤمتر العاملي السادس للدراسات القرآنية وتدبر القرآن الكرمي يف أورواب
عنوان املؤمتر

(منهج القرآن يف بناء اإلنسان)

يعقد ىف مدينة مانشسرت -بريطانيا
اجلهة املنظمة
األكادميية األوروبية للدراسات القرآنية
ابالشرتاك مع

مركز الرتاث اإلسالمي الربيطاين ىف مانشسرت
موعد املؤمتر
السبت واألحد  7-6يوليو  2019املوافق  4-3ذي القعدة 1440

مكان عقد املؤمتر
مدينة مانشسرت

مركز الرتاث االسالمى

College Road Manchester; M16 8BP; UK.
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بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله و صحبه أمجعني وبعد :
ِ ِِ
ني﴾ يونس ِ . 57 /ف هذه اآلية الكرمية يثبت
َّاس قا ْد اجاءاتْ ُكم َّم ْو ِعظاةٌ ِمن َّربِ ُك ْم او ِش افاءٌ لِ اما ِِف ُّ
الص ُدوِر اوُه ًدى اوار ْمحاةٌ ل ْل ُم ْؤمن ا
قال هللا تعاىل ﴿:اَي أايُّ اها الن ُ
هللا سبحانه وتعاىل أنه بعث نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم رمحة للعاملني وأنزل عليه الوحي كتااب وسنة ليبين اإلنسان بناء شامال متكامال متوازان .و
ِ
ِ
ِ
يت لا ُك ُم
ت اعلاْي ُك ْم ن ْع ام ِِت اوارض ُ
ت لا ُك ْم دينا ُك ْم اوأاْْتا ْم ُ
تركنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على احملجة البيضاء وقد إكتمل الدين لقوله تعاىل﴿ :الْيا ْوام أا ْك ام ْل ُ
ِْ
اإل ْس اال ام ِدينًا﴾ املائدة.3/
وحنن أحوج ما نكون ىف هذا الزمان خصوصا املسلمون ىف الغرب إىل البحث عن هذا املنهج الرابين الذي حيمي األمة اإلسالمية من ظواهر العنف
والتكفري واإلقصاء،أو التفريط واإلحنالل .ومن مقتضيات العودة إىل هذا املنهج التعرف عليه ومن مث كان هذا املؤْتر.
أمهية املؤمتر:
أييت هذا املؤْتر إمتدادا ملؤْترات سابقة تبنتها األكادميية األوروبية للدراسات القرآنية الِت عنيت ابلتعريف ابلقرآن وتدبره ،وتدريسه وأحباثه ِف الغرب ،وِف
هذا املؤْتر ابلذات نعتين مبنهج القرآن ِف بناء اإلنسان ومن مث العمران لنبني للمسلمني وغري املسلمني كيف كان اإلسالم الراعي األول لبناء الشخصية
املسلمة النافعة املتفاعلة إجيابيا مع غريها ومع الكون إلعمار األرض.
أهداف املؤمتر:
• التعرف على منهج القرآن ِف بناء اإلنسان.
• ترسيخ مفهوم الكرامة اإلنسانية وتكرمي اإلنسان ىف القرآن الكرمي .
•

التعرف على عالقة تدبر القرآن بتزكية اإلنسان وبناء العمران .
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حماور املؤمتر:
احملور األول:مسات الشخصية اإلنسانية ىف ضوء القرآن الكرمي.
احملور الثاين:جوانب بناء اإلنسان يف القرآن الكرمي.

-احملور الثالث:

أثر تدبر القرآن الكرمي ىف بناء الشخصية املسلمة.
ورش العمل:
 تطبيقات معاصرة عن التزكية ابلقرآن ( من القرآن إىل اإلميان إىل العمران) . تطبيقات لطرق البحث العلمي املعتمد من اجلامعات الربيطانية ىف اجملال الشرعي.شروط املشاركة ىف املؤمتر:
شروط املشاركة ىف املؤمتر:
.1

أن تتوفر ِف البحث شروط البحث العلمي ومعايريه.

.2

أن يكون البحث ِف أحد مواضيع حماور املؤْتر.

.3

أن حيمل البحث املقدم إضافة معرفية واضحة.

.4

أن يقدم الباحث إقرارا أبن حبثه مل يسبق نشره أوتقدميه ِف مؤْترات أو فعاليات سابقة.

.5

أال يزيد عدد صفحات البحث عن (  ) 20صفحة مقاس (  ) A4مبا ِف ذلك اهلوامش و املراجع واملالحق.

.6

أن يقدم الباحث ملخصاً ابللغتني العربية واإلجنليزية اليزيد عن  400كلمة .يشرتط أن تكون الرتمجة ابللغة اإلجنليزية ترمجة علمية معتمدة
وأن يتضمن امللخص مخسة أشياء :عنوان البحث ،وعالقته مبحاور املؤْتر ،وأمهيته ،وأهدافه ،وهيكل البحث.
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.7

أن يركز الباحث علي ما يفيد املسلمني ىف الغرب.

.8

أن يرفق الباحث سرية ذاتية خمتصرة ال تزيد عن صفحة.

.9

يقبل البحث ابللغة العربية أو اللغة االجنليزية .وختضع امللخصات والبحوث للتقومي من قبل حمكمني دوليني ىف ختصص الدراسات القرآنية
واإلسالمية.

.10

ىف حالة كتابة البحث ابللغة العربية يشرتط أن يكون مكتواب خبط  TRADITIONAL ARABICمقاس .16

.11

هوامش الصفحة من األعلى واألسفل ( 2.5سم) ومن اليمني ( 2.5سم) ومن اليسار (  1.5سم ).

.12

أن تكون اهلوامش مقوسة ( )........آلية ال يدوية مضبوطة ومقاسها . 14

.13

أن تكون اهلوامش السفلية جديدة لكل صفحة.

.14

أن تكون الرسوم واخلرائط التوضيحية – إن وجدت – حمولة إىل صور مسحوبة ابملاسح الضوئي.

ونشري إىل اآليت:
 ال تتحمل األكادميية نفقات السفر ،وال اإلقامة ،وال االنتقال للباحثني.صح الباحث أن يقدم علي أتشرية سياحية وال تلتزم إدارة املؤْتر ابلتدخل ِف تسهيل التأشريات.
 يُْن ا البحوث َّاحملكمة علمياً واملستوفية للشروط السابقة،سوف تنشر ِف كتاب علمي خاص ابملؤْتر.
 للجنة العلمية تصحيح بعض املعلومات واملصطلحات مىت لزم ذلك.حتنفظ اللجنة العلمية حبقها ىف قبول أو رفض أي حبث يتعارض مع رؤية اهلئيات املنظمة للمؤْتر.
اللغات املستخدمة:
سيعقد املؤْتر ابللغات العربية واإلجنليزية.
رسوم املشاركة والتسجيل:
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يطلب من كل مشارك أن يسدد رسوم التسجيل ِف املؤْتر(بعد قبول حبثه) مع مراعاة ما يلي:
رسوم االشرتاك:
 -مشارك ببحث:

 200جنية اسرتليىن.

 مشارك بدون حبث 100 :جنية اسرتليين.مهمة:
مواعيد ّ
• موعد املؤْتر السبت واألحد  7-6يوليو 2019م املوافق  4-3ذي القعدة 1440ه .
• آخر موعد إلستالم ملخصات البحوث :اإلثنني  1يناير 2019م املوافق  25ربيع اآلخر 1440ه
• سيتم اإلعالن عن قبول أو رفض امللخصات :اإلثنني  28يناير 2019م املوافق
مجادي األول 1440ه .
• آخر موعد الستالم البحوث كاملة :اإلثنني  4مارس 2019م املوافق  27مجادي اآلخر  1440ه .
•

سيتم اإلعالن عن القبول النهائي للمشاركة :اإلثنني  29أبريل 2019م املوافق  24شعبان 1440ه .

• التأخري ِف تسليم البحث يؤدي إىل عدم قبوله.

االتصال واملراسلة:
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EAQSUK@GMAIL.COM

: الربيد اإللكرتوين
:بياانت البنك

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

.وصلى هللا على حممد (ﷺ) وعلي مجيع األنبياء واملرسلني
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