
 مؤتمر السنة النبوية الدولي
 بعنوان: 

  في السنة النبوية" المعاصرة "القضايا المستجدة
 

 .ماليزيا -معهد دراسات احلديث النبوي )إهناد(، الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور م: نظ  الم
 م.2015ديسمرب  22 و 21 تاريخ انعقاد المؤتمر:

 .كواال ملبورفندق ميليا،  مكان المؤتمر: 
 محاور المؤتمر:

 ضوابط ومبادئ لتحسني فهم السنة النبوية. (1

 اجلوانب األدبية يف احلديث النبوي. (2

 دراسات وحتقيقات جديدة يف إعجاز الطب النبوي. (3

 دور السنة النبوية يف معاجلة القضايا االجتماعية. (4

 التطوير االقتصادي يف ضوء السنة النبوية. (5

 ضوء السنة النبوية.اإلدارة يف السياسة يف  (6

 قضايا النساء يف ضوء السنة النبوية. (7

 .وجهود العلماء يف الرد عليها"فتنة إنكار السنة النبوية"  (8

 خدمة السنة النبوية. ها يفتطويعو التقنيات احلديثة  (9

 جهود املعاصرين يف خدمة السنة النبوية. (10

 اإلنكليزية.و املاليوية، و العربية، اللغة المستعملة في المؤتمر: 
 المهمة: التواريخ

 م.2015اكتوبر 15آخر موعد لقبول ملخص البحث: 

 م.2015مرب نوف 15آخر موعد لتسليم البحث كاماًل: 
 م.2015اكتوبر  25( يتم إبالغ الباحثني عن املوافقة على قبول امللخص يف: 1مالحظات مهمة:  
 .مستقل   يف كتاب إىل املؤمتر مة(  تُنَشر مجيع األوراق املقد  2                    

 طريقة تسليم الملخص والبحث الكامل:
 تسليم البحث جيب أن يتضم ن:

o  صفحة الغالف، اليت حتتوي على: عنوان البحث، اسم الباحث، انتماء الباحث، وعنوانه الربيدي
 واإللكرتوين ورقم اهلاتف.

o  كلمات مهمة.  6 -4كلمة، مع   300امللخص: ينبغي أن ال يكون متجاوزاً عن 
o .بيان السرية الذاتية للباحث 



 رسوم المؤتمر:
 رسوم المشاركة أصناف

 المشارك المحّلي المشارك األجنبي
 USD250  RM750 / مشارك مقدم حبث

  USD230   RM700 مشارك من طلبة األكادميية

  USD120   RM400 حبث دون تقدمي شفهي
 
 

 تُرَسل األبحاث:
 syedabdulmajid@kuis.edu.my         أ. سيد عبد املاجد الغوري         : إىل لغة العربيةبال

  mohdnorzi@kuis.edu.my                   أ. حممد نورزي بن ناصر        :إىل للغة املاليويةبا
  rosni@kuis.edu.my                                روسين بنت وزيرأ.       :إىل للغة اإلنكليزيةبا
 

 المراسالت: 
 العنوان الربيدي:

HADITH RESEARCH INSTITUTE (INHAD) 
SELANGOR INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE (KUIS) 

BANDAR SERI PUTRA, 43600, BANGI 

SELANGORE (DARUL EHSAN) 

M A L A Y S I A 
 

 ext. 6128 60389254251+            اهلاتف:
 imam@kuis.edu.my: لربيد االلكرتوينا
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