
    

  

 

 

 
EAQS is a trading name for The European Academy of Quranic Studies Charity   

Charity Registration Number:1172637 

Tel: 0044 7878252255 

 Facsimile: 0044 161 881 8059  

 Email:eaqsuk@gmail.com   

 Web: www.eaqs.org 

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

 

 

 

اب وتدبر القرآن الكرمي يف أورللدراسات القرآنية والسابع املؤمتر العاملي 

 عنوان املؤمتر
 

 (اإلنسانية القيم بناء في  القرآنية الهدايات)

 
بريطانيا - يعقد ىف مدينة مانشسرت

 
اجلهة املنظمة 

 
 ألكادميية األوروبية للدراسات القرآنيةا

 
شرتاك مع إلاب

 الربيطاين مركز الرتاث اإلسالمي 
 و

 جامعة ليدز- مركز اقبال
 

 موعد املؤمتر
 

 ه1444 حمرم 2-1 املوافق م2022يوليو31- 30السبت واألحد
 

مكان عقد املؤمتر 
مدينة مانشسرت 
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بسمميحرلا نمحرلا هللا  

: احلمد هلل رب العادلُت و الصالة و السالم على ادلبعوث رمحة للعادلُت نبينا دمحم وعلى آلو و صحبو أمجعُت وبعد 
 ختمتاليت تصلت خبالقها عن طريق الرساالت السماوية،  ا اكتسب اإلنسان عرب اترخيو الطويل قيما إنسانية عليا، وقد بلغت تلك القيم كماذلا عندما

 .  زاد عليها دبا ثبت صحتو مثابإلسالم الذي أقر
دت القيم النبيلة يف واقع الناس  فساوىكذا جند القرآن أيخذ ابإلنسان؛ ليحرره من الصفات الذميمة مجيًعا، وُيحَو ِّل تلك الصفات إىل قيم إنسانية عليا،

بُت ادلسلمُت بعضهم ببعض، وبينهم وغَتِّىِّم من الناس من أصحاب الدايانت األخرى، وىنا نريد أن نؤكد أن اإلسالم الذي جاء بو مجيع األنبياء 
 :  قال تعايل. واحد وادلرسلُت

لَْيَك الَْمِصري)
ِ
َّنَا َوا ْعنَا َوَآَطْعنَا غُْفَراهََك َرب ُق بَْْيَ َآَحٍد ِمْن ُرُسِِلِ َوقَالُوا ََسِ ِ َوَمََلئَِكِتِه َوُلُتِبِه َوُرُسِِلِ ََل هَُفِرّ لَْيِه ِمْن َرِبِّه َوالُْمْؤِمنُوَن ُُكٌّ آَٓمَن ِِبَّللَّ

ِ
ُسوُل ِبَما ُآنِْزَل ا ( آَٓمَن الرَّ

 ]285: البقرة]

حلاجة البشرية اليوم أكثر من أي وقت مضي ذلذه   ىذه القيم وإحيائهاعلىالتعرف   الغرب إىليف ىذا الزمان خصوصا ادلسلمون يفوحنن أحوج ما نكون 
 .ومن مث كان ىذا ادلؤدتر. واإلحنالل  بظواىر العنف واإلقصاءمتشبع  عامليفيعم السالم  القيم حىت

 

:  أمهية املؤمتر

سات القرآنية اليت عنيت ابلتعريف ابلقرآن وتدبره، وتدريسو وأحباثو يف الغرب، ويف اأييت ىذا ادلؤدتر إمتدادا دلؤدترات سابقة تبنتها األكادميية األوروبية للدر

ىذه القيم الراقية لنبُت للمسلمُت وغَت ادلسلمُت كيف كان اإلسالم الراعي األول لبناء ابذلداايت القرآنية ىف بناء القيم اإلنسانية ىذا ادلؤدتر ابلذات نعتٍت 

.  العصوركل واليت بسببها تقدمت احلضارة اإلنسانية ىف 
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:  املؤمترأهداف 
 علي اذلداايت القرآنية ىف بناء القيم اإلنسانية التعرف  . 
 اذلداايت القرآنية ىف بناء احلضارة اإلنسانيةترسيخ مفهوم . 
 التعرف على دور تدبر القرآن يف بناء اإلنسان واجملتمع وأتثَت ذلك علي البشرية .

 

: حماور املؤمتر
:  احملور األول-

 . وبناء احلضارة اإلنسانيةقيم األخالق
: احملور الثاين-

 . وعالقة ذلك ببناء اجملتمع والتعايش السلمي بُت أفرادهقيم العدالة
:  احملور الثالث-

 .أثر تدبر القرآن يف إبراز اذلداايت القرآنية
 

: ورش العمل
 احلضارة األندلسية منوذجا  : احلضارة اإلسالمية يف ادلاضي وأثرىا علي احلضارة الغربية-
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 :شروط املشاركة ىف املؤمتر

 : شروط املشاركة ىف املؤمتر

 . أن تتوفر يف البحث شروط البحث العلمي ومعايَته .1
 .أن يكون البحث يف أحد مواضيع حماور ادلؤدتر .2
 .أن ُيمل البحث ادلقدم إضافة معرفية واضحة .3
 .أن يقدم الباحث إقرارا أبن حبثو مل يسبق نشره أوتقدميو يف مؤدترات أو فعاليات سابقة .4
 .دبا يف ذلك اذلوامش و ادلراجع وادلالحق ( A4 ) مقاسصفحة  ( 20 )أال يزيد عدد صفحات البحث عن  .5
 ترمجة علمية معتمدة اإلجنليزيةيشًتط أن تكون الًتمجة ابللغة .  كلمة400أن يقدم الباحث ملخصاً ابللغتُت العربية واإلجنليزية اليزيد عن  .6

 . عنوان البحث، وعالقتو دبحاور ادلؤدتر، وأمهيتو، وأىدافو، وىيكل البحث: وأن يتضمن ادللخص مخسة أشياء
 .أن يركز الباحث علي ما يفيد ادلسلمُت ىف الغرب .7
 .أن يرفق الباحث سَتة ذاتية خمتصرة ال تزيد عن صفحة .8
وختضع ادللخصات والبحوث للتقومي من قبل حمكمُت دوليُت ىف ختصص الدراسات القرآنية . يقبل البحث ابللغة العربية أو اللغة االجنليزية .9

 .واإلسالمية
 .16  مقاس TRADITIONAL ARABICىف حالة كتابة البحث ابللغة العربية يشًتط أن يكون مكتواب  خبط  .10
 .( سم 1.5) ومن اليسار  ( سم2.5)ومن اليمُت  ( سم2.5)ىوامش الصفحة من األعلى واألسفل  .11
  .14آلية ال يدوية مضبوطة ومقاسها   (........)أن تكون اذلوامش مقوسة    .12
 .أن تكون اذلوامش السفلية جديدة لكل صفحة .13
 . حمولة إىل صور مسحوبة ابدلاسح الضوئي– إن وجدت – أن تكون الرسوم واخلرائط التوضيحية  .14
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: ونشري إىل اآليت

 .ال تتحمل األكادميية نفقات السفر، وال اإلقامة، وال االنتقال للباحثُت -
 . ي حْنَصح الباحث أن يقدم علي أتشَتة سياحية وال تلتزم إدارة ادلؤدتر ابلتدخل يف تسهيل التأشَتات -
 . يف كتاب علمي خاص ابدلؤدتر البحوث احملكَّمة علمياً وادلستوفية للشروط السابقة،سوف تنشر -
 .للجنة العلمية تصحيح بعض ادلعلومات وادلصطلحات مىت لزم ذلك -
 .    حتتفظ اللجنة العلمية حبقها ىف قبول أو رفض أي حبث يتعارض مع رؤية اذلئيات ادلنظمة للمؤدتر -

 :اللغات املستخدمة

 . العربية واإلجنليزيةغتُتسيعقد ادلؤدتر ابلل

 : املشاركة والتسجيلرسوم

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

 :رسوم االشًتاك
 .  جنية اسًتليٌت200     : مشارك ببحث -
 .  جنية اسًتليٍت100: مشارك بدون حبث -
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 :مواعيد مهّمة

 ه1444 حمرم 2-1  ادلوافق  م2022 يوليو 31-30  السبت واألحد:موعد ادلؤدتر 
  ه1443 رمضان 29 ادلوافق 2022 أبريل 30اخلميس : إلستالم ملخصات البحوثموعدآخر 
 ه1443 شوال 14 ادلوافق 2022 مايو 15اخلميس : سيتم اإلعالن عن قبول أو رفض ادللخصات 
  ه1443 ذو احلجة 1 ادلوافق 2022 يونيو 30اخلميس :  الستالم البحوث كاملةموعدآخر 
  التأخَت يف تسليم البحث يؤدي إىل عدم قبولو

 : االتصال واملراسلة

 EAQSUK@GMAIL.COM:      الربيد اإللكًتوين 

 :  بياانت البنك

ACCOUNT NAME: EUROPEAN ACADEMY FOR QURANIC STUDIES 

ADDRESS:  NATWEST BANK 
699WILMSLOW 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 دمحم 


