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 و تدبر القرآن الكرمي يف أور للدراسات القرآنية و  السابعاملؤمتر العاملي 

 عنوان املؤمتر 
 

 (اإلنسانیة القیم بناء في  القرآنیة الھدایات)
  

 بريطانيا -يعقد ىف مدينة مانشسرت
 

 املنظمة اجلهة
 

 ألكادميية األوروبية للدراسات القرآنيةا
  شرتاك معإل

  الربيطاين ىف مانشسرتمركز الرتاث اإلسالمي  
   

 موعد املؤمتر
 

 ه1441 ذو القعدة  21-20  املوافق  م2020 يوليو   12-11 السبت واألحد
 

 مكان عقد املؤمتر
 مدينة مانشسرت

 مركز الرتاث االسالمى
College Road, Manchester;  M16 8BP; UK.  

 



                                                                                                                                                 

  

   

  
 

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

 Tel: 0044 2522557878  
 Facsimile: 0044 161 881 8059  

                                            Email: eaqsuk@gmail.com   
 Web: www.eaqs.org 

Registered Address: BMHC College Road, Manchester, M16 8BP 
 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
    بعد :مجعني و أاحلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله و صحبه  
رخيه الطويل قيما إنسانية عليا ، وقد بلغت تلك القيم كماهلا عندما     اليتساالت السماوية ، طريق الر  لقها عنتصلت خباااكتسب اإلنسان عرب 

 .  زاد عليهامبا ثبت صحته مث السالم الذي أقر ختمت
إلنسان؛ ليحرره من الصفات الذميمة مجيًعا،  خذ  اقع الناس بني القيم النبيلة يف و  سادتفليا،عنسانية إلك الصفات إىل قيم وُُيَو ِّل توهكذا جند القرآن 

ت األخرى، وهنا نريد أن نؤكد أن ا  املرسلنيبه مجيع األنبياء و  جاء الذي إلسالماملسلمني بعضهم ببعض، وبينهم وغريِّهِّم من الناس من أصحاب الد
 قال تعايل:  . واحد

ُسوُل   ِِه َوُكُتبِ ) َمَن الرَّ َِك ِ َوَمََل َّ ِ ِِّه َوالُْمْؤِمنُوَن ُلك  َمَن  لَْیِه ِمْن َرِب ِ
ُنِْزَل ا ِ ََل نُفَ ِه َوُرسُ ِبَما  ٍد ِمنْ ِ َ َ ُق بَْنيَ  َ  ِرِّ ََطْعنَا غُْفَران ْعنَا َو ِ َوقَالُوا َمسِ ِ لَْیَك الَْمِصريُرُس

ِ
َّنَا َوا  (َك َرب

  ]285البقرة: [
ن أي وقت مضي ميوم أكثر ة البشرية الحلاج ئهاإحياهذه القيم و  علىالتعرف  إىلالغرب  يفون هذا الزمان خصوصا املسلم يفما نكون  وحنن أحوج 

   ملؤمتر.اومن مث كان هذا . واإلحنالل واإلقصاء عامل متخبط مليئ بظواهر العنف يفيعم السالم  ىتح هلذه القيم 
  

 أمهية املؤمتر: 

لتعسات القرآنية اليت عنيااملؤمتر إمتدادا ملؤمترات سابقة تبنتها األكادميية األوروبية للدر يت هذا  لقر ت  ، ويف أحباثه يف الغربو آن وتدبره، وتدريسه ريف 

لذات نعتين  ت القرآنية ىف بناء القيم اإلنسانية هذا املؤمتر   هذه القيم الراقيةء م الراعي األول لبناان اإلسالني كيف كلنبني للمسلمني وغري املسلمهلدا

   العصور. كل ىف   نسانيةإلاواليت بسببها تقدمت احلضارة 

 :املؤمتر أهداف 
x ت القرآنية ىف بناء القيم اإلنسانية  التعرف  . علي اهلدا
x ت القرآنية ىف بناء احلضارة اإلنسانية. هومترسيخ مف  اهلدا
x  ثري ذلك علي البشريةتدبر القرآن دور  على التعرف  . يف بناء اإلنسان واجملتمع و
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 حماور املؤمتر:

 احملور األول: -
  .وبناء احلضارة اإلنسانية األخالق قيم  

 احملور الثاين:- 
 .فرادهوالتعايش السلمي بني أاء اجملتمع وعالقة ذلك ببن العدالة قيم  

 احملور الثالث: - 
ت القرآنية أثر تدبر القرآن     .يف إبراز اهلدا
  

 ورش العمل:
 احلضارة األندلسية منوذجا   :سالمية يف املاضي وأثرها علي احلضارة الغربيةإلاحلضارة ا -

  :شروط املشاركة ىف املؤمتر

 شروط املشاركة ىف املؤمتر: 

 أن تتوفر يف البحث شروط البحث العلمي ومعايريه.  .1
 أن يكون البحث يف أحد مواضيع حماور املؤمتر. .2
 أن ُيمل البحث املقدم إضافة معرفية واضحة. .3
ن حبثه مل يسبق نشره أوتقدميه يف مؤمترات أو فعاليات سابقة. .4  أن يقدم الباحث إقرارا 
 حق.( مبا يف ذلك اهلوامش و املراجع واملال A4)  مقاس( صفحة  20أال يزيد عدد صفحات البحث عن )  .5
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للغتني العربية واإلجنليزية اليزيد عن  .6 للغة كلمة. يشرتط أن تكون ا  400أن يقدم الباحث ملخصاً  ة معتمدة ترمجة علمي اإلجنليزيةلرتمجة 
 حث. يكل البالبحث، وعالقته مبحاور املؤمتر، وأمهيته، وأهدافه، وهوأن يتضمن امللخص مخسة أشياء: عنوان 

 أن يركز الباحث علي ما يفيد املسلمني ىف الغرب. .7
 أن يرفق الباحث سرية ذاتية خمتصرة ال تزيد عن صفحة. .8
للغة العربية أو اللغة االجنليزية. وختضع امللخصات والبحوث للتقومي من قبل حم .9 ية صص الدراسات القرآنخت ىف ولينيدكمني يقبل البحث 

 واإلسالمية.
للغة العربية يشرتط أن يكون مكتو  خبط  .10  .16مقاس   TRADITIONAL ARABICىف حالة كتابة البحث 
 سم (. 1.5سم( ومن اليسار )  2.5سم( ومن اليمني ) 2.5هوامش الصفحة من األعلى واألسفل ) .11
 . 14يدوية مضبوطة ومقاسها  أن تكون اهلوامش مقوسة   )........( آلية ال  .12
 .اهلوامش السفلية جديدة لكل صفحة أن تكون .13
ملاسح الضوئي.  –إن وجدت  –أن تكون الرسوم واخلرائط التوضيحية  .14  حمولة إىل صور مسحوبة 

 ونشري إىل اآليت:

 ال تتحمل األكادميية نفقات السفر، وال اإلقامة، وال االنتقال للباحثني. -
لتدخل يف تسهيل التأشري  - شرية سياحية وال تلتزم إدارة املؤمتر   ات. يُ ْنَصح الباحث أن يقدم علي 
ملؤمتر.  سوف تنشرالبحوث احملكَّمة علمياً واملستوفية للشروط السابقة، -  يف كتاب علمي خاص 
  للجنة العلمية تصحيح بعض املعلومات واملصطلحات مىت لزم ذلك. -
    ظ اللجنة العلمية حبقها ىف قبول أو رفض أي حبث يتعارض مع رؤية اهلئيات املنظمة للمؤمتر. تفحت -

 اللغات املستخدمة:

للغات العربية واإلجنليزية.  سيعقد املؤمتر 
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 املشاركة والتسجيل: رسوم  

 يلي:يطلب من كل مشارك أن يسدد رسوم التسجيل يف املؤمتر)بعد قبول حبثه( مع مراعاة ما 

 رسوم االشرتاك:
 جنية اسرتليىن.  200   مشارك ببحث:   -
 جنية اسرتليين.  100مشارك بدون حبث:  -

 :مواعيد مهّمة

x ه1441 ذو القعدة  21-20املوافق    م2020يوليو   12-11  السبت واألحد :موعد املؤمتر     
x  ء  إلستالم ملخصات البحوث: موعدآخر     ه1441مجادى األول  5املوافق  2019ديسمرب  31الثال
x  ه1441مجادى اآلخر  6املوافق  2020يناير  31اجلمعة اإلعالن عن قبول أو رفض امللخصات: سيتم    
x  ء  الستالم البحوث كاملة:  موعدآخر    ه1441شعبان  7املوافق  2020مارس  31الثال
x ه1441رمضان  7املوافق  2020ابريل  30اخلميس  :للمشاركة سيتم اإلعالن عن القبول النهائي 

x .التأخري يف تسليم البحث يؤدي إىل عدم قبوله 
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 االتصال واملراسلة: 

                             EAQSUK@GMAIL.COMالربيد اإللكرتوين :      

ت البنك:    بيا

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 

 

 .وعلي مجيع األنبياء واملرسلني)ملسو هيلع هللا ىلص( وصلى هللا على حممد 


