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 المؤتمر الدولي األول 

 الدراسات اإلسالمية ودورها في تطوير واقع األمة وخدمة اإلنسانية

 من النظري إلى العملي

 هـ 1341ع األول يرب 1-2

 2112كانون األول/ ديسمبر  12-14

icidnh@siats.co.uk 

 

للمساهمة في سرنا دعوتكم للمشاركة الفاعلة باألوراق العلمية الرصينة والحضور ي

 األمة واقع تطوير في ودورها اإلسالمية الدراساتالمؤتمر الدولي األول )أعمال 

بهدف االطالع على آخر مستجدات البحث ( : من النظري إلى العملياإلنسانية وخدمة

ري الصرف إلى لدراسات اإلسالمية من الجانب النظالعلمي اإلسالمي في مجال تحويل ا

 ني لحياة األمة واإلنسانية.الواقع العملي الميدا

 

 رسالة المؤتمر:

حيث ال نتائج ملموسة على  مرات الدراسات اإلسالمية من حيث تبدأتنتهي معظم مؤت

،  مرراات عملية تحاكي الحااات المتعددة لهاا النوع من الدراساتوال أرض الواقع

مؤتمرات وقد كشفت دراسات معنية بهاا الشأن عن عدم تناسب حجم وعدد أنشطة 

أن معظم  وندوات الدراسات اإلسالمية مع النتائج الفعلية المتمرضة عنها، علما  

؛ يعلمون أن سالميةالدراسات اإلب المرتصة رات الدوليةالمشتغلين في إدارة المؤتم
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النتائج والتوصيات هي مجرد حبر على ورق، حيث ال رؤية مستقبلية للمؤتمر، وال 

 .اهود انعقادهومجمل  استثمار لنتائجهلتوصياته وال  يتطبيق حقيق

نعقد بمشيئة هللا تعالى تحت عنوان يمن هنا انطلق المؤتمر الدولي األول الاي س

للعمل على " ها في تطوير واقع األمة وخدمة اإلنسانيةالدراسات اإلسالمية ودور"

من مرتلف أنحاء  رتصين المشاركين فيهصياغة وبلورة رؤية مشتركة للباحثين والم  

انية التأسيس لمنهجية محددة في مجال تفعيل ك، حول إمالعالم مع تنوع ثقافاتهم ومشاربهم

مة المسلمة خدمة لها ولإلنسانية اإلسالمية لتطوير وترقية واقع األواستثمار الدراسات 

 أامع.

ص في يتها للمشاركين، والتي تتلرم اللجنة التحضيرية للمؤتمر رؤفي هاا الصدد تقد

لتكون بمثابة ورشة  ضرورة استثمار المؤتمرات الدولية في مجال الدراسات اإلسالمية

وتطورات األمة ات مساقات تعليمية متطورة تحاكي حاا عمل مفتوحة، بهدف صياغة

لتمكينها من تطوير برامجها  ، بهدف تقديمها لجامعات وكليات الدراسات اإلسالميةالواقع

التحرك نحو هدف كالك ، وؤيتها؛ بطرق علمية وبكفاءة متقدمةومساقاتها التعليمية ور

مؤسسات تعليمية فاعلة تررج عن قد تتمثل بلمشاريع مستقبلية اعل هاه المؤتمرات نواة 

 .لهاا النوع من األنشطة - المجديغير  –السياق التقليدي 

الختصاصات المؤتمر، فبدال  تقترح اللجنة التحضيرية تقسيما  اديدا  ما تقدم  جملةتحقيقا  ل

 منه أن يتفرع مباشرة إلى محاور، تكون له محاور مترصصة دقيقة تندرج تحت أقسام

 : على النحو اآلتي:محددة

 

 أهداف المؤتمر:

المساهمة في تحويل الدراسات اإلسالمية من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي  أوالً:

بهدف سحب هاا النوع من الدراسات إلى واقع الناس وترقيته بها عبر تفعيلها في هاا 

 الواقع.

إعداد مساقات دراسية تعنى بهدف تدريس العلوم اإلسالمية من منظور واقعي  انياً:ث

 واقع اإلنساني لمعاني اإلسالم ومقاصده.وبصيغة تحاكي حااة ال
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تثوير طاقات العلماء والباحثين للحد من حاالت الضعف والترااع التي تشهدها  ثالثاً:

 الدراسات اإلسالمية.

توايه البحث العلمي نحو تطبيق مقاصد الشريعة بهدف تطوير واقع األمة  رابعاً:

 التي يجتمع في ظلها الناس اميعا .وتسليط الضوء على المعاني اإلنسانية في اإلسالم 

 

 أقسام المؤتمر ومحاوره

 قسم القرآن الكريم وعلومه

 المحاور:

 .المكي والمدني من القرآن الكريمأحكام عاصر بين سلم الم  واقع المجتمع الم   -

 .صر وتحديات شروط المفسر المعرفيةالمفسر المعا  -

 .في ميزان القرآن الكريم ثورة التقنيات -

 .في القرآن الكريموحدودها الوسطية واالعتدال مفهوم  -

 .القرآن الكريم ودوره في عالج األمراض االاتماعية المعاصرة -

 .لقضايا األمة اإلسالمية بوصفها عالاا  الدراسات القرآنية تفعيل وتوايه  -

  .التعايش السلمي في ظالل القرآن الكريم -

 .نزول القرآن منجما   أتربية األمة على مبد -

 وإشكاليات مناهج الدراسات القرآنية.واقع  -

 حلول قرآنية لإلشكاليات االاتماعية والفكرية واالقتصادية التي عيشها األمة.  -

 

 قسم الحديث النبوي الشريف وعلومه

 المحاور:

  دروس ومقررات علوم الحديث: النوع األول()

 الحاسوب والبرمجيات الحديثة ودورها في ترريج الحديث. -

 )طرق ترريج الحديث( من النظرية إلى التطبيق.منهجية تدريس  -

 واقع تدريس )مصطلح الحديث( وسبل النهوض به. -
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 أهمية مقرر )المدارس الحديثية( ودوره في ترريج الحديث. -

 مقرر )الحديث التحليلي( تطبيق عملي لعلوم الحديث المرتلفة. -

 مناهج المحدثين في الجرح والتعديل وأثرها على نقد الحديث. -

 (.العربية )النحو والصرف والبالغةاالستشهاد بالحديث النبوي في علوم اللغة  -

 حجية السنة والمدرسة )القرآنية( الحديثة. -

 

 االستنباط:راسة متون الحديث وضوابط د )النوع الثاني(

 الدراسات الحديثية واستشراف المستقبل. -

 الصحة العامة والطب البديل في الحديث النبوي. -

 التربية المستنبطة من الحديث النبوي.مناهج  -

 السياسة وأساليب الحكم واإلدارة المستنبطة من الحديث النبوي. -

 النظريات االقتصادية المستفادة من الحديث النبوي. -

 .مساقات دراسية مقترحة ألقسام الحديث والس نة النبوية -

 

 قسم اللغة العربية وآدابها

 المحاور:

 .العربية: التأثير والتأثرتاريخ وواقع اللغة  -

 .مستقبل اللغة للعربية ودورها في عملية النهوض الحضاري -

 .بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليموأساليب تقنيات  -

 .العربية البالد في لألاانب العربية اللغة تعليم -

شبه القارة  –آسيا الوسطى  –إفريقيا  –ماليزيا  –تعليم اللغة العربية في )تركيا  -

 أوربا( –الصين -الهندية 

 .الدوافع والوسائل تنوع :لألاانب العربية اللغة تعلم أهمية -

 .العربية اللغة تعلم دوافع -

 :للمتعلم غير العربي بالنسبة العامية واللهجات الفصحى العربية اللغة بين الفرق -

 والفائدة. اآلثار المتباينة

 .العربية بتعليم المهتمة األانبية البالد اهود بين مقارنة -
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لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها إلى مستوى اإلتقان مقترحة مساقات دراسية  -

 .واالحتراف

 

 قسم الفقه وأصوله

 المحاور:

 .قيق الفهم الشامل لمقاصد الشريعةالفقه المقارن ودوره في تح -

 .لنوازل وتثبيت المجتمعات المسلمةدور الفقهاء في معالجة ا -

 .اصرة التي تمر بها األمة المسلمةالضوابط الفقهية للقضايا واإلشكاليات المع -

 .ن يوصف بالعالم والفقيه والمجتهدالمحددات الفقهية لم -

 .المثقف -العالم  - الفقيه - المجتهد - التعريف العلمي لمسميات -

 .ألمة المسلمةاتنوع المصادر الفقهية ودوره في الرؤية المشتركة ألزمات  -

 .: دراسات نقديةعاصرة بين الواقع والطموحهية الم  الدراسات الفق -

 .عاصرة اإليجابيات والسلبياتمناهج الدراسات الفقهية الم   -

 .دراسية مقترحة لدراسات فقهية تحاكي واقع الناسمساقات  -

 

 اإلسالميةقسم العقيدة والفكر والدعوة 

 المحاور:

 .بتفاصيلها وحدود تلك التفاصيلي مسلم العام  تعريف العقيدة وحكم معرفة ال -

 .تعريفها وتثبيت المجتمعات عليها لقيم االاتماعية ودور العقيدة فيا -

 .عقيدة التوحيدب رلمعاصرة تااتماعية وسلوكية  شكالياتإ -

التوحيد الرالص ودور مباحث العقيدة في تعريفه وتحديد مفهومة عن علماء  -

 .العقائد

 .أمثلة وشواهد: أثر العقيدة في بناء الحضارات -

 .ورات مستقبلية حول أبرز موضوعاتهسمات الفكر اإلسالمي المعاصر وتص -

 .توااه الفكر اإلسالمي حديات معاصرةت -

 .األساسية عوامل بناء المفكر المسلم وسماته -

 .والسلبيات: اإليجابيات في كليات ومعاهد العلوم اإلسالمية مناهج تدريس العقيدة -
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 .لقسم العقيدة والفكر والدعوة اإلسالميةمساقات دراسية مقترحة  -

 

 قسم التنمية البشرية والشريعة

 المحاور:

 .تاريخ وبدايات علم التنمية البشرية -

 .التنمية البشرية بين النظريات والحقائق -

 عاصر والتنمية البشرية.الرطاب اإلسالمي الم   -

 –علم االاتماع  -برامج التنمية البشرية ودورها في تطبيقات الشريعة )االقتصاد  -

 .الفكر والدعوة(

 برامج التنمية البشرية.خطط وبرامج بناء اإلنسان وتطويره عبر  -

 االتصال والتواصل وأثره في مجاالت التنمية البشرية. -

دراسات حول تنظيم شؤون المؤسسات وإعادة هيكلتها وفق آخر معطيات علم  -

 التنمية البشرية.

 .العلوم اإلنسانية األخرىالدراسات البينية للتنمية البشرية و -

-التنمية الرضراء -التنمية البشرية: علوم وبرامج ذات عالقة )التنمية المستديمة  -

 .التنمية والدراسات المستقبلية( –التنمية الشاملة 

 .العلوم اإلسالمية المتنوعة وعالقتها بعلم التنمية البشرية -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     مساقات دراسية لمادة التنمية البشرية في مجال الدراسات الشرعية.                                                                 -

 

 والدراسات اإلسالمية ة والتعليميقسم الترب

 المحاور:

 نحو تفعيل المنهج التجريبي في األبحاث التربوية والنفسية -

اإلحصاء المتقدم وبرامجها في األبحاث والدراسات التربوية عمليات دور  -

 اإلسالمية.في مجال الدراسات والنفسية 

 مؤلفات التربية والتعليم في مجال الدراسات اإلسالمية )إحصاء( -

التعاون العلمي بين الجامعات العالمية الشهيرة والباحث وفوائد ضرورات  -

 المسلم.
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لتعليم بأقسام التربية في معاهد وكليات إشكاليات وتحديات توااه مناهج ا -

 .الدراسات اإلسالمية

وسائل تطبيقية لتطوير مساقات وبرامج أقسام التربية في معاهد وكليات  -

 .الدراسات اإلسالمية

 .نماذج نااحة عن برامج أقسام التربية في مجال الدراسات اإلسالمية -

 .دراسات اإلنسانيةتطبيقات متقدمة لنظريات التربية والتعليم في مجال ال -

  .مقاييس الفاعلية واودة األداء في برامج التربية والتعليم -

 .مساقات دراسية مقترحة لقسم التربية والدراسات اإلسالمية -
 

 

 قسم دراسات التاريخ والحضارة

 المحاور:

 .تاريخ التأريخ وحركة التدوين في الحضارة اإلسالمية -

 .اإلسالميةتاريخ الحركة العلمية في الحضارة  -

 .تاريخ المراكز التعليمية في الحضارة اإلسالمية -

 .واقعية ألبرز محطات التاريخ اإلسالمينحو قراءة  -

 .مصادر مرتلفة منوتحقيقات موضوعية بين روايات تاريرية مقارنات  -

 .تاريرية الستنباط معطيات تبين واقع ومستقبل اإلنسانية قراءات -

 .والتقدم والترااع وأسباب االندثار حضارات وعوامل النهوضأسس بناء ال -

 .معطيات معاصرة في مجال بناء الحضارات -

 .خطط وبرامج لتحقيق النهوض الحضاري الشامل -

 .لقسم التاريخ والحضارةمساقات دراسية  -

 قسم العلوم االجتماعية والشريعة.

 :المحاور

 اإلسالميةإشكاليات المعايير القيمية في المجتمع اإلنساني وحلول الشريعة  -

 .تفاقم األزمات االاتماعية دور الشريعة في معالجتها -

 .بناء المنظومة االاتماعية وفق أسس الشريعة اإلسالمية: برامج وخطط -

 .طبيقات الشريعة اإلسالمية: برامج ونماذجمكافحة اآلفات االاتماعية عبر ت -
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اميع المراحل المؤسسات التعليمية في تقييم المجتمعات اإلنسانية:  دورتفعيل  -

 .الدراسية

 بين أفراد المجتمع وشرائحه وحكمه في الشريعة اإلسالمية. غياب العدالة -

 عوامل وأسباب تفكك المجتمعات اإلنسانية المعاصرة وانحدارها وسبل عالاها. -

أثر المشاركة االاتماعية الفاعلة من قبل مرتلف مكونات المجتمع في إرساء  -

 ل النهضة.دعائم االستقرار وتفعيل وسائ

 مساقات دراسية لقسم العلوم االاتماعية والشريعة. -

 

 

 قسم العلوم التقنية والتطبيقية والشريعة

 المحاور:

 في الدراسات اإلسالمية.واالستبيانات أهمية استعمال برامج اإلحصاء  -

نماذج من استثمار التقنيات في التوصل إلى إثباتات علمية لحقائق وردت في  -

 اإلسالمية.الشريعة 

 نماذج من تطبيقات التقنية في خدمة علوم الشريعة -

 دور التقنية في نقل مبادئ الشريعة اإلسالمية إلى واقع الناس. -

 سبل خدمة اإلنسانية عبر مزامنة التقنيات بمعطيات الشريعة اإلسالمية -

 والشريعة التقنياتلقسم مساقات دراسية مقترحة  -

 

 قسم السياسة والشريعة

 المحاور:

 دراسات تأصيلية في مجال السياسة والشريعة -

 .وتطورها عبر الزمن الشريعةتوافقها مع و :ةينظريات السياسالأبرز  -

 مؤلفات السياسة الشرعية: إحصاء -

 .دراسات اامعية معاصرة في مجال السياسة الشرعية -

 .بحوث ميدانية في مجال السياسة الشرعية -

 .تطبيقات مقترحة في مجال السياسة الشرعية -
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 .دراسات مقارنة لمؤلفات كبار علماء األمة في مجال السياسة الشرعية -

 .مساقات دراسية مقترحة لقسم السياسة الشرعية -

 

 قسم القانون والشريعة

 المحاور:

 .مؤلفات الشريعة والقانونشامل  إحصاء -

 : نقاط االتفاق واالختالفدراسات مقارنة للشريعة اإلسالمية والقوانين الدولية -

 .الشريعة وأثرها في دساتير وقوانين الدول اإلسالميةأحكام  -

 .أحكام الشريعة وأثرها في دساتير وقوانين الدول غير اإلسالمية -

 في منظومات قوانين الدول.إيجابيات وسلبيات تطبيق ازء من أحكام الشريعة  -

 .توااه تطبيق الشريعة في الدول اإلسالميةواقعية إشكاليات  -

 .في الشريعة اإلسالمية تأصيل أحكامهاالدولية:  اتوالنزاع اتالصراع -

 .مساقات دراسية مقترحة لتدريس مواد القانون والشريعة -

 

 قسم االقتصاد والشريعة

 المحاور:

-التدريس( طرق -تجربة تدريس فقه المعامالت المالية "المنهجية )المقررات -

 اإلسهامات العصرية" في اامعات العالم اإلسالمي-المشاكل والحلول

-والحلول المشاكل-المنهجيةتجربة ترصص االقتصاد اإلسالمي لدى الجامعات " -

 .في اامعات العالم اإلسالمي العصرية" اإلسهامات

 .مشكالت المحاسبة التقليدية علىالتغلب  اإلسالمي فيأثر الفكر  -

   .منظمات األعمال األداء فيالفكر اإلسالمي وتطوير مقاييس  -

  .للمدخل األخالقي غي علوم المحاسبة واالقتصادالفكر اإلسالمي أساس  -

 .المصارف اإلسالمية نقطة انطالق لعالم بعيد عن األزمات المالية -

 .فكر وتطبيقات محاسبة الزكاة في اإلسالم أساس لالمتثال الضريبي وبديل له -

 .فقه المعامالت أساس لمشاركة مجتمعية وليس تبعية ربوية مدمرة -
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  .سالم حل لمشكالت البطالة ودعم المشروعات الصغيرةنظرية المشاركة في اإل -

  .الحياة في الفر التقليدي علىنظرية الرطر في اإلسالم بديل ألنظمة التأمين  -

 .مساقات دراسية مقترحة لقسم االقتصاد والشريعة -

 

 لفنون والشريعةقسم ا

 المحاور:

 .وأقوال أشهر العلماء فيه مفهوم الفن في اإلسالم -

 .الشريعة اإلسالميةظل أحكام حدود النشاط واإلبداع الفني في  -

 .أهداف اإلسالممزايا وفوائد الفن في خدمة  -

 .واقع وآفاق فهم المجتمعات المسلمة إلشكالية الفن في الفكر اإلسالمي -

 .تطبيقات قديمة ومعاصرة لردمة الدعوة اإلسالمية عبر وسلة الفن -

 .وتعارف الشعوب واألمم راتفي لقاء الحضا الفنن المنضبطدور  -

 .والشريعة ونالفن دراسية مقترحة لقسممساقات  -

 

 اإلعالم واالتصال والشريعة تقنيات قسم

 :المحاور

 أهمية تكنولوايا اإلعالم واالتصال في مجال الدعوة والتعريف باإلسالم. -

 تصميم مساقات تعليمية لطلبة الدراسات اإلسالمية في مجال التربية اإلعالمية. -

تقنيات قراءة المحتوى اإلعالمي ونقده: بين المهارات التقنية والضوابط  -

 اإلسالمية.

خريجو الدراسات اإلسالمية باعتبارهم قادة رأي: المهارات المطلوبة والتحديات  -

 المرفوعة.

 الدراسات اإلسالمية ومهارات التواصل )األكاديمي، اإللكتروني، اإلنساني( -

ترنت، دراسات اإلسالمية: مهارات البحث على اإلناالتصال في ال توظيف تقنيات -

 تصميم الدروس والمحتويات.

 الدعوة اإلسالمية عبر اإلعالم الجديد. -

 .الفتوى في المواقع اإللكترونية -
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 قراءة تواصلية للسنة النبوية الشريفة، والقرآن الكريم. -

 .مساقات دراسية في مجال اإلعالم اإلسالمي -

 

 

ألخوة رة المؤتمر في غاية االمتنان لستكون إدا نظام المداخالت القصيرة:

مشاركات تضمن تالباحثين والمشاركين، في حال إرسال مداخالت قصيرة 

حول موضوعات المؤتمر وأقسامه  يقدمها المشاركون في المؤتمر وتعليقات

ها في برنامج ضعر وأ، ترسل مبكرا  لغرض تبويبها وطباعتها، محاورهو

PowerPoint   بهدف تحقيق أكبر قدر المؤتمر المعنية بها الساتتقديمها في ل ،

 ممكن من الفائدة.

يتم صياغة المداخالت من قبل المشاركين بناء على المحاور المدراة في ادول 

أعمال المؤتمر، على أن تعنون بالمحور المعني بها لتسهيل إدرااها في الجلسة 

 المناسبة.

 

 

 رسوم المشاركة في المؤتمر

 أوالً: الباحثين:

أو ما يعادلها بالعملة الماليزية للمشاركة )شاملة: رسوم التسجيل + حقيبة   $ 088

المؤتمر + الضيافة المفتوحة ووابات الغداء + شهادة المشاركة + كتاب المؤتمر + 

 تسجيالت الفيديو والصور الفوتوغرافية الراصة بوقائع المؤتمر(. 

 دوالر. 011برسوم اشتراك  2112-11-11للتسجيل المبكر قبل يوم 

 

 ثانياً: المشاركين

أو ما يعادلها بالعملة الماليزية للحضور فقط )شاملة: رسوم التسجيل + حقيبة  $  088

المؤتمر + الضيافة المفتوحة ووابات الغداء + شهادة المشاركة + كتاب المؤتمر(. 

 دوالر. 311برسوم اشتراك   2112-11-11للتسجيل المبكر قبل يوم 
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 ثالثاً: الطلبة من داخل ماليزيا

أو ما يعادلها بالعملة الماليزية )شاملة: رسوم التسجيل + حقيبة المؤتمر +  $ 088

 الضيافة المفتوحة ووابات الغداء + شهادة المشاركة + كتاب المؤتمر(. 

 .دوالر 191برسوم اشتراك  2112-11-11للتسجيل المبكر قبل يوم 

 

 

تقنيات ال"فنون ومهارات استعمال دور تدريبية في مجال  ستقام على هامش المؤتمر

وبضمنها فنون ومهارات استعمال المكتبة  الحديثة لتطوير وتسريع عملية البحث العلمي

  " الشاملة

دوالر أمريكي، حيث سيمنح المشاركون في  044يضاف إلى رسوم المشاركة المذكورة أعاله؛ مبلغ 
 البحث عملية لتطوير الحديثة تقنياتال استعمال ومهارات فنونالدورة شهادة دولية تحت عنوان )

( علمًا أنه عرض خاص بالمؤتمر حيث تكلف هذه الدورة في األوقات العادية ما يعادل العلمي
 دوالر أمريكي في األوقات العادية.    0044

 

 تواريخ مهمة:

  م.5800/نوفمبر الثاني تشرين  80آخر أال لتقديم الملرصات 

 م.5800 تشرين الثاني/ نوفمبر 08 آخر أال لتقديم األبحاث الكاملة 

 م.5800 /ديسمبر األولكانون  80عن األبحاث المقبول سيكون في النآخر أال لإلع 

  :م.5800كانون األول/ ديسمبر  00-05موعد المؤتمر 

 

 الدولية المجالت إحدى في نشرها سيتم المتميزة المشاركات من المرتارة األبحاث

 "معتمد" والدراسات المتقدم للتدريب العلمي للمعهد التابعة المحك مة

 لالطالع على دليل النشر يرجى زيارة موقع "معتمد" على الرابط التالي:



13 
 

http://www.siats.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%

8A%D8%A9-journal-guideline/?lang=ar 

 

، يراى المطلوبة ذجاتقديم ورقة كاملة والنموكيفية للحصول على معلومات مفصلة 

 على البريد اإلليكتروني زيارة موقعنا على االنترنت او االتصال

 

http://siats-conf.com 

icidnh@siats.co.uk 

 

The Scientific Institute for Advanced Training and Studies (SIATS), Suite 

33-01, 33rd Floor, Menara Keck Seng, 203 Jalan Bukit Bintang, 55100, 

Kuala Lumpur. 

It’s our honor to serve you. Reach us on the following contacts: 

Tel   : +6-032116 9719 

Fax  : +6-032116 5999 

Mob : +6-016958 7799 
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