
 عوة للمشاركةد
القرآن الكرمي واحلديث النبوي من خالل  مشكل مع سعيًا يف استكشاف اإلمكاانت العقلية يف التعامل

ؤمتر بدعوة علماء األمة ومفكريها  املمنهجية واضحة ذات ضوابط وأسس علمية متكاملة، يتشرف منظمو  
لعلمية حول حمور من حماور املؤمتر العاملي، وابحثيها وطالهبا يف كل مكان للمشاركة بكتابة البحوث ا

 ويرجى مراعاة الضوابط اآلتية: 
، كلمة  200عن    ه يزيد حجمالأعلى    وخالصته،اشتمال امللخص على عنوان البحث وإشكاليته   .1

 إضافة إىل مخس كلمات مفتاحية على األكثر.
 واملراجع.صفحة مبا فيها قائمة املصادر  30ال تزيد صفحات البحث عن  .2
( 12وحجم خط اهلوامش )( Traditional Arabic) ( ونوعه16حجم اخلط ابلكتابة العربية ) .3

  (.Single)يف املنت واهلامش واملسافة بني السطور 
( 10وحجم خط اهلوامش ) (Gentium)ونوعه ( 12حجم اخلط ابلكتابة اإلجنليزية واملااليوية ) .4

 . (1.15) واملسافة بني السطور
 . جهة من اجلهات  ةيكون قد مت نشره يف أي   وأال،  جيب أن يتميز البحث ابلنوعية واجلدية والعلمية .5
 فيها.   واملؤسسات األكادميية اليت يعملإرفاق سرية خمتصرة للباحث تشمل املؤهالت العلمية  .6
 على النحو اآليت:  تكون كتابتهااهلوامش  .7

)بلد النشر ،  حتقيق: .....  ،مغمقا    اسم الكتابكامل،  ال  الشهرة للمؤلف، مث امسهاسم  
عنوان الكتاب، عنوان الباب )يف كتب  ،ومكانه: دار النشر، رقم الطبعة، اتريخ النشر(

. ، رقم احلديث إن وجدورقم اجلزء، ورقم الصفحةاحلديث املرتبة على األبواب الفقهية(،  
 :ةذج اآلتياكالنم

 
، شاكر حممد أمحد: قيق، حتالقرآن أتويل يف البيان جامع، جعفر أبو يزيد بن جرير بن حممدالطربي، 

    .709ص ،24(، جم 2000/هـ1420 ،1، طالرسالة مؤسسة)بريوت: 
، حتقيق: حممد زهري بن انصر اجلامع املسند الصحيح،  حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا اجلعفي  ،البخاري

، كتاب العلم، ابب قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ه(1422، 1الناصر، )بريوت: دار طوق النجاة، ط
 . 67، رقم 24، ص1»رب مبلغ أوعى من سامع«، ج

حتقيق: أبو معاذ طارق بن  ،يف شرح تقريب النووي تدريب الراوي ،الرمحن بن أيب بكر عبد ، السيوطي
 . 43- 42م(، ص2003ه/ 1424، 1عوض هللا بن حممد، )السعودية: دار العاصمة، ط

د.ت(، د.ط، ، )بريوت: دار الكتب العلمية، التعريفات ،علي بن حممد بن علي احلنفياجلرجاين، 
 . 101ص



 املؤمتر وملخصاهتا طباعة حبوث 
ستنشر امللخصات املقبولة بعد التحكيم العلمّي يف الكتاب اإللكرتوين لربانمج املؤمتر. وأما 
البحوث املقبولة بعد التحكيم العلمّي واليت سيتم إلقاؤها يف املؤمتر، فستنشر يف كتاب البحوث 

 .هبا ة عِني  املوافقة من اجلهات امل إثرأو جمالت علمية حمكمة ابجلامعة حبسب قرار احملررين 
 

 امللخصات والبحوثإرسال 
 التسجيل يتم من موقع املؤمتر وعنوانه:

 https://conference.iium.edu.my/jcic1 
 

 تقدم امللخصات، مرفقًة ابلسرية الذاتية املختصرة، والبحوث بعد قبوهلا إىل:
 radwan@iium.edu.my (Radwan) حبوث القرآن ابللغة العربية:

 malais@iium.edu.my (Abullais) العربية:حبوث احلديث ابللغة 

 sohirin@iium.edu.my (Sohirin)  حبوث القرآن ابللغة اإلجنليزية:

 husaini@iium.edu.my (Husaini) ث احلديث ابللغة اإلجنليزية:و حب

 anadzrah@iium.edu.my (Nadzrah) حبوث القرآن ابللغة املااليوية:

 zunaidah@iium.edu.my (Zunaidah) املااليوية:ث احلديث ابللغة و حب
 


