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 . م4151مؤتمر السنّة النبوية الدولي، كوااللمبور ، ماليزيا، أكتوبر 

 

 
 

 

 م 4151أبريل  51: آخر موعد لقبول ملخصات البحوث 

 

مسند )مؤتمر السنة النبوية الدولي ( ماليزيا -كوااللمبور)ينظم قسم القرآن والحديث بأكاديمية الدراسات اإلسالمية، جامعة مااليا 

 .4151/أكتوبر/ 48-42المشكالت والحلول يومي  –فهم السنة ضوابط ( الثالث

 :محاور المؤتمر

 التحقق من صحة الحديث النبوي، وعدم تعارض النصوص. 

 فهم الحديث ضمن قواعد الشريعة ومقاصدها. 

 فهم النص النبوي في ضوء النصوص األخرى 

 العقل والهوى والنص الشرعي. 

 ريعةاللغة العربية ودورها في فهم نصوص الش. 

 كيفية استدالل علماء السلف وتعاملهم مع الحديث النبوي. 

 مقترحات لتصحيح سوء فهم السنة. 

 نماذج لمن أساؤوا وانحرفوا في فهم السنة. 

 :شروط المشاركة

  أن يكون البحث المقدَّم فيه الِجّدة والجديد، ويحمل إضافة معرفية واضحة، وأن اليكون قد تمَّ نشره، أو قّدم في مؤتمر 

 .سابق

 عنوان البحث، وعالقته بمحاور : يقدم الباحث ملخصاً ال يتجاوز صفحة واحدة بلغة البحث، يتضمن أربعة أشياء

المؤتمر، وأهميته، وأهدافه، وهيكل البحث، ويرَسُل الملخص عبر البريد اإللكتروني، مرفقاً بسيرة علمية مختصرة، 

 .وصورة شخصية

  صفحة، شاملة المصادر والمراجع 41ال تزيد عن صفحة، و 51ال تقل صفحات البحث عن. 

   بخط(وورد)يكتب البحث ببرنامج ، (Traditional Arabic) في الهامش، ( 52)في المتن، و( 51)، حجم

في ( 54: )حجم (Times New Roman) :تكون بخط( والماليوية و اإلنكليزية: )وبخصوص البحوث باللغتين

 .في الهامش( 51)المتن، و

 2،2،4،5بنظام الترقيم المتسلسل)والمراجع تكون مرتبة في الهامش المصادر (  

 اسم المؤلف، اسم الكتاب، مكان النشر، دار النشر،رقم الطبعة، تاريخ النشر، رقم (اسم الشهرة)عائلة المؤلف ،

 .ة، اسم الكتاب ،مرجع سابق ،ثم رقم الصفح(اسم الشهرة)يكتب عائلة المؤلف: الصفحة، وفي حال التكرار
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 تُثبَّث قائمة المصـادر والمراجع مستوفاةً في آخر البحث مرتبةً على حروف المعجم. 

 تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي 

 العربية، والماليوية ، واإلنجليزية: تقبل البحوث بإحدى اللغات اآلتية. 

 

 
 م4151أبريل  52مؤتمر مهارات وأخالقيات البحث العلمي، جامعة أسيوط، 

 

 
 

مهارات : مؤتمر شباب الباحثين التاسع في موضوع (جامعة أسيوط)م كلية التربية بالوادي الجديد تنظ

 .4151أبريل  52 –الثالثاء   وأخالقيات البحث العلمي يوم

 :أهدافًالمؤتمر:ًأولاً

 .العقبات والتحديات التي توجه البحث العلمي في مصر، ومحاولة حلها تشخيص

 .رية في العمل المشترك، الخاص بالبحث العلميتعزيز دور الجامعات المص

 .عرض نماذج لتجارب دولية ومحلية و إقليمية، متميزة في مجال البحث العلمي؛ لالستفادة منها

 .عقد اتفاقيات شراكة علمية بين جامعات مصر والهيئات والمراكز البحثية

 التعرف على المبادئ الموجهة ألخالقيات البحث العلمي

 .الشروط األخالقية للبحث العلمي التعرف على

 إبراز دور أخالقيات البحث العلمي في تجويد مخرجات الدراسات العليا

 :محاورًالمؤتمر:ًثانيااً

 ”مهارات البحث العلمي“محاور 

 .الفجوة بين البحث العلمي وتطبيقاته: المحور األول

 .معايير جودة البحث التربوي: المحور الثاني
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 .وير منهجية البحث العلمي ، وآليات دعم البحوث التطبيقيةتط: المحور الثالث

 التحديات والعقبات التي تواجه البحث العلمي: المحور الرابع

 .تعزيز قنوات االتصال بين المؤسسات البحثية: المحور الخامس

 .تجارب ناجحة في البحث العلمي: المحور السادس

 ”أخالقيات البحث العلمي” محاور

 المبادئ الموجهة ألخالقيات البحث العلمي :المحور األول

 .أخالقيات الباحث في الجامعات والمراكز البحثية، ومجتمع البحث: المحور الثاني

 .الشروط األخالقية للبحوث العلمية: المحور الثالث

 .المناخ األخالقي للعمل اإلداري ودوره في تحقيق أهداف البحث العلمي: المحور الرابع

 أخالقيات البحث العلمي ودورها في تجويد مخرجات الدراسات العليا: المحور الخامس

 :مواعيدًمهمة

 غير محددة

 التصالًوالمراسلة

 194/2941292:   رقم التليفون

 : الموقع االليكتروني

http://www.aun.edu.eg/faculty_valley/arabic/index.php 

 شارع جمال عبد الناصر: العنوان 
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ألقليات اإلسالمية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، السعودية، مؤتمر فقه ا

 م4151نوفمبر

 

 

 م4151مؤتمر فقه األقليات اإلسالمية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، السعودية، نوفمبر 

الث فقــه تنظم كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مؤتمر الفقه اإلسالمي الدولي الث

 )م4151/ نوفمبر/ 51ـ 51)الموافق  )هـ  5222/  4/  2ـ  2)األقليات اإلسالمية يومي 

 

 م 4151مايو  52: آخر موعد للتسجيل بالمؤتمر 

 

 م4151سبتمبر  54: الموعد النهائي لتلقي األبحاث كاملة 

 

  :المراسلة على البريد اإللكتروني

 2cifmm@imamu.edu.saا

 

 :محاور المؤتمر

 :حقيقته، وخصائص، وأهميته، وتاريخه: فقه األقليات: المحور األول

 .تحرير مصطلح فقه األقليات، وبيان حقيقته

 .خصائص األقليات والتحديات التي تواجهها، وأثرها في الفقه

 .أهمية فقه األقليات، وأسباب العناية به

 .نشأة فقه األقليات، وتطوره التاريخي

 :تأصيل فقه األقليات: المحور الثاني(.الواقع والتطلعات)ال فقه األقليات الجهود المبذولة في مج

اإلنكار في مسائل االجتهاد، تجزؤ االجتهاد، الترجيح بالحاجة وجريان : مثل)أبرز مسائل أصول الفقه المتعلقة بفقه األقليات 

 .(… العمل، تحقيق المناط وفقه الواقع

قاعدة التيسير ورفع الحرج، تغير االجتهاد والفتوى، الحاجة العامة تنزل  :مثل) .األقليات أبرز القواعد الفقهية المتعلقة بفقه

منزلة الضرورة الخاصة، الضرورات تبيح المحظورات، عموم البلوى، قاعدة العرف والعادة، قاعدة مراعاة مآالت األفعال، 

 . ( …قاعدة المصالح والمفاسد

أهم المسائل : المحور الثالث(.مراعاة سنة التدرج في التشريع: مثل. ) أبرز مقاصد الشريعة في فقه األقليات، وضوابط ذلك

 :االعتقادية المتعلقة بفقه األقليات

 .الوسطية واالعتدال في أفراد األقليات اإلسالمية، وأثرهما في الدعوة إلى هللا ونشر المنهج الصحيح

 النوازل في فقه األقليات: المحور الرابع.للحفاظ على العقيدة الصحيحة مع التعايش في المجتمع غير المسلماألسلوب األمثل 

 .اإلقامة في البالد غير اإلسالمية

 .األحكام المتعلقة بالتعايش بين المسلمين وغيرهم

 .التعامل مع البنوك في تلك البالد
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 .التحكيم والتحاكم في المحاكم

 .مسلمين مقام القاضيقيام جماعة ال

 .استدامة الزواج بغير المسلم رجاء دخوله في اإلسالم

 

 . م4151قياس نواتج التعلّم، الرياض، السعودية، ديسمبر: المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم

 

 

قد المركز الوطني للقياس ع م4151قياس نواتج التعلّم، الرياض، السعودية، ديسمبر : المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم

 21-19في مدينة الرياض خالل المدة من ” قياس نواتج التعلم“والتقويم المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم تحت عنوان 

 .م4151ديسمبر  2-5هـ الموافق 5222صفر 

 :محاور المؤتمر

 .النظم المعرفية المعاصرة للتعليم .1

 .التعليم المبني على النواتج

 .عليم المبني على الكفاياتالت

 التعليم المبني على المعايير

 .قضايا واتجاهات في قياس نواتج التعلم .2

 .طرق قياس نواتج التعلم

 .تحديات و إشكا الت في قياس نواتج التعلم

 .أسا ليب حديثة في قياس نواتج التعلم

 محددات قياس نواتج التعلم

 تعلمتجارب دولية ومحلية في قياس نواتج ال .3

 :تطبيقات قياس نواتج التعلم في .4

 . تحسين جودة التعليم العام

 .تحسين جودة التعليم العالي

 .المحاسبية والمسؤولية في التعليم

 .تحسين جودة البرامج والمقررات
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 . م4151الملتقى الدولي األّول حول اإلعالم الديني، الجزائر، مايو 

 

الشؤون الدينية واالوقاف الدكتور محمد عيسى، تنظم وزارة  تحت الرعاية السامية لمعالي وزير

بتنسيق مع مخبر دراسات االعالم واالتصال لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، ( الجزائر)الشوؤن الدينية واالوقاف 

 . االسالمية م في اطار قسنطينة عاصمة الثقافة4151/ماي /11/ 11الملتقى الدولي االول حول االعالم الديني يومي 

 :محاور الملتقى

 :نقترح المحاور التالية

 .المدخل المفاهيمي لإلعالم الديني ، و المفاهيم المقاربة له: أوال

 ماهية اإلعالم الديني .5

 ) مفاهيم مقاربة) أزمة المصطلح  .4

 نشأة اإلعالم الديني .2

 فلسفة اإلعالم الديني: ثانيا
 

 خصائص اإلعالم الديني

 المستوى الفردي و المجتمعي وظائفه و أهدافه على

 مسؤولية اإلعالم الديني في الدعوة اإلسالمية

 أهمية اإلعالم الديني في خدمة قضايا األمة اإلسالمية

 .منهج و مبادئ اإلعالم الديني

 

 )البحث في الواقع و المشكالت) تحديات اإلعالم الديني : ثالثا

 

 )عالم ،العولمة ، االستعمار ، التراجع الحضارياالستشراق ، التغريب عبر وسائل اإل: التحديات  

 )..     قلة التمويل ، ضعف األداء ، قلة الكوادر المؤهلة ، غياب الخطط و االستراتيجيات: المشكالت 

 ) نظرة تقييمية) واقع الخطاب الديني في وسائل اإلعالم و البرامج الدينية 

 واقع اإلعالم الديني بالجزائر 

 

 و آفاق اإلعالم الدينيطموحات : رابعا

 

 )محليا ، اقليميا و دوليا) تجارب رائدة في اإلعالم الديني الناطق بالعربية و غير العربية 

 ) الخطابة ، الوسائل المكتوبة ، السمعية ، الفضائيات ، مواقع االنترنت) نظرة تقييمية لعمل اإلعالم الديني  

 .لدينينحو تحديث أسس و إستراتيجية فاعلة لإلعالم ا

 

 

 

 الدراسات المرتبطة باإلعالم الديني: خامسا 
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  ) نظرية، ميدانية ، كمية و كيفية) واقع الدراسات اإلعالمية لإلعالم الديني 

 )تعدد الوسائل و المناهج) أفق الدراسات المرتبطة باإلعالم الديني  

 

 :االتصال والمراسلة

 البريد اإللكتروني –

labomosta3@gmail.com 

 .م 4151السّر في اللغة واألدب والثقافة، تونس، ديسمبر : وة دولية ند

 

 م 4151يونيو  21: آخر موعد الستقبال ملخصات األبحات 

       mdbomrani@yahoo.frعلى

 الجهة المنظمة تتحمل اإلقامة واإلعاشة

الّسّر في اللّغة واألدب : تونس، ندوة دولية في موضوع – بيقيّة في اإلنسانّيات بجامعة قفصةينظم المعهد العالي للدراسات التّط

 .4151ديسمبر  4 -2والثّقافة أيام 

 :المحاور

 .) ضمنيّات القول، الحقيقة والمجاز )أسرار اللّغة والبالغة 

 .الّسّر والّتأويل والفهم –

 …الّسّر والّصمت في الّسرد والّشعر –

 .)…الفرق السّريّة، المعاهدات واالتفاقيّات الّسريّة، الظّاهر والخفّي في الخطاب الّسياسّي،  )والّسياسة  الّسر –

 .)..الطّقوس والعادات والمعتقدات والّرموز )الّسر والمقّدس  –

 .الّسر وخطابات أهل الباطن –

 …الّسّر والمحظور والمسكوت عنه –

 :مقاييس الكتابة

 .حث مرقونا وفق المقاييس العلميّة المتعارف عليهايجب أن يكون الب –

  )من كّل الجهات 4.1ترك  )حجم الّصفحة  –

 .في الهامش 54في المتن، و Simplified Arabic 14 الكتابة بـ –

 :تكون الهوامش أسفل الّصفحة وفق المعطيات التّالية –

 .يخها، الّصفحةاسم الكاتب ولقبه، اسم الكتاب، دار النّشر، عدد الطّبعة وتار

 :مع ضبط لقائمة المصادر والمراجع آخر المقال مرتّبة ترتيبا ألفبائيا وفق الترتيب التّالي

 .، اسم الكتاب، ، دار النّشر، عدد الطّبعة وتاريخها(محّمد الّصالح)البوعمراني : لقب الكاتب ثم اسمه بين قوسين

 .ة واألنجليزيّةتُقبل المداخالت باللّغة العربية والفرنسيّ: مالحظة

 .تتكفّل المؤّسسة بمصاريف اإلقامة في قفصة أيّام انعقاد النّدوة


