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 رسالة المؤتمر
تقاس حضارات األمم بمقدار ثرواتها العلمية والمعرفية وما تم توثيقه منها عبر القرون الطويلة من 

وألن المخزون الحضاري لألمة اإلسالمية يعد األهم من الناحيتين العلمية والتاريخية لما الزمن، 
من أسمى  والكشف عن مكنونه يعد قدمه ويقدمه لإلنسانية من فوائد وفرائد؛ فإن واجب البحث فيه

علمية واإلنسانية واألخالقية، نظراً لحاجة اإلنسانية اليوم لمؤثرات علمية تحد وتعالج ما الواجبات ال
يمكن معالجته من أزمات تمثلت باتجاه العالم نحو المادية المدمرة على حساب كل ما هو إنساني 

 وأخالقي.

شك أن المخطوطات والوثائق التاريخية المهمة تعد أبرز وسائل استعادة المعاني اإلنسانية والقيم  ال
أطرت المسيرة العلمية لحقبة مهمة من حقب التاريخ اإلنساني بوجهه المشرق الذي األخالقية التي 

دراسة و  ، وهو ما يوجب التأكيد المستمر على ضرورة استخراج وتحقيقمثلته الحضارة اإلسالمية
ا بهدف خدمة األجيال الحالية والقادمة وتعريفهالمخزون التاريخي الهائل لهذه الحضارة السامية، 

بأهميتها كأمة خدمت ركب الحضارة اإلنسانية ورزقت ما يؤهلها لتقديم المزيد إذا توفرت الرغبة 
 األكيدة والعزيمة الصادقة لهذا الجيل.
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يع ما سبق من جهود فردية مؤسسية لدراسة وتحقيق وأرشفة تشير الكثير من الدراسات إلى أن جم
هل جمن هذه الثروة الهائلة التي تم هدر الكثير منها بسبب  %10المخطوطات لم يغطي ما نسبته 

 البعض بأهمية وكيفية حفظها واإلفادة منها.

دمة خ نعاضد جهود من سبق فيبناء على ما تقدم من معطيات فإننا نسعى عبر هذا المؤتمر أن 
تراث األمة وإنزاله على أرض الواقع في مهمة ليست باليسيرة تهدف في محصلتها النهائية إلى 

لخزين هذا ااإلنسانية أجمع، ال سيما أن خدمة بالتالي استعادة الشهود الحضاري لألمة المسلمة و 
م والمعرفة بتقديم العلالهائل يغطي جميع أفرع المعرفة والعلوم اإلنسانية والتطبيقية، مما يغري أهل 

 بنية ما سبق من أهداف إجمالية. ما أمكن من خدمة لهذه الجهود

 إعادة دون ومؤثراً  فاعالً  يكون ال كافة  المعرفة فروع يُغطي الذي الهائل المخزون هذا من اإلفادة إن
 إحياء إلعادة ع  واس ومدخ ل   وعظيم ، رفيع ، أمر   التحقيق   أن ذلك الرصين؛ العلمي بالتحقيق إحيائه

 .والمستقبل الحاضر لخدمة وتوظيفه علمية، دراسة ودراسِته التراث،

لقد قدمنا بأن هذه الحركة العلمية العالمية الهائلة بحاجة إلى جهود الجميع من أفراد ومؤسسات 
 المعاصر.وعلماء وباحثين لتؤتي ثمارها وتعيد للعلم مكانته في الفكر اإلنساني 
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 المؤتمر:أهداف 

أهداف  ، إلى تحقيق جملةالتاريخية والوثائق للمخطوطات األول الدولييسعى المؤتمر 
 من أبرزها:

 وخزانات الوثائق التاريخية المهمة.النفيسة المخطوطات التعريف ب -1

أهمية دعم جهود أرشفة ودراسة وتحقيق المخطوطات والوثائق تسليط الضوء على  -2
معرفي معاصر يستفيد من دروس الماضي وتجاربه في نمط لبناء التاريخية المهمة، 

 .جميع الميادين

 .وضع قواعد علمية محكمة لتحديد األولوية في مجال دراسة وتحقيق المخطوطات -3

االطالع على التجارب والجهود السابقة في مجال تحقيق ودراسة وأرشفة المخطوطات  -4
 والوثائق التاريخية لإلفادة منها في المشاريع القادمة.

 .إيجاد فرص حقيقية للتعاون بين المهتمين لتحقيق األهداف المذكورة أعاله -5

تحقيق المخطوطات يحاضر فيها أشهر المحققين في تنفيذ دورة تخصصية في مجال  -6
 .مربغية تعميم وتركيز الفائدة من حضور المؤت العالم، وتتألف من جانبين نظري وعملي

 

حقيق تلى توفير منصة علمية للمختصين في مجال عة للمؤتمر نظممال عمل الجهاتت
لم والتعليم التزاماً بأمانة التعمن منطلقات إسالمية شرعية المخطوطات والوثائق التاريخية 

اآلالف من  عشراتوصيانة تراث األمة التي كابد من أجله كتابة وتأليفًا ونسخًا وحفظًا 
يومنا هذا، وانطالقًا من هذه الرؤية علماء هذه األمة منذ عير التدوين اإلسالمي وحتى 

 وهي بحسب اآلتي:ه عن محاور العلمية للمؤتمر اللجنة  تعلن
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 محاور المؤتمر:

دراسة وتحقيق مجال والضرورات العلمية في  ةالشرعي اتالواجبالمحور األول: 
 المخطوطات.

 راستها.وددور المؤسسات العلمية في رعاية أعمال تحقيق المخطوطات المحور الثاني: 

 أعادة أمجاد األمة المسلمة.أثر تحقيق المخطوطات في : الثالثالمحور 

جهود األفراد والمؤسسات في عمليات دراسة وتحقيق وحفظ : الرابعالمحور 
 المخطوطات النفيسة.

 وسائل وآليات وضوابط تبويب المخطوطات من حيث أهميتها.: خامسالمحور ال

  اإلسالمي في تجديد وتفعيل القيم اإلنسانية.دور التراث : دسالمحور السا

 .المخطوطات النادرة وتأثيرها في العلوم والمعارف اإلنسانية المعاصرة: سابعالمحور ال

وسائل وفرص تبويب المخطوطات بهدف تطوير مشاريع علمية )صناعية : ثامنالمحور ال
 تعليمية...( –طبية  –زراعية  –

 ات.وتحقيق المخطوطدراسة و  لتفعيل جهود تحقيق أفكار إبداعية: تاسعالمحور ال

أهمية العمل المؤسسي والفرق البحثية في دراسة وتحقيق المحور الحادي عشر: 
 المخطوطات.

دور التقنيات المعاصرة في حفظ وتداول ودراسة وتحقيق المحور الثاني عشر: 
 المخطوطات.

 .للمؤتمر األساسية المحاور أحد في المشارك البحث يكون أنعلى 
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 شروط اعتماد األوراق البحثية

 .علمية جلةم في ُنشر أو علمية ندوة أو مؤتمر في به المشاركة سبق قد البحث يكون أال

 في والجدية باألصالة يتميز وأن البحث، كتابة  في ومعاييره العلمي المنهج مراعاة يجب
 .التحليل

 .واإلنجليزية والماليزية العربية باللغة البحوث تُقبل

 كامال،  البحث وعنوان له، المنظمة والجهة المؤتمر اسم على البحث من األولى الصفحة تشتمل
 .وبريده اإلليكتروني بدقة، ورقم هاتفه العلمية، ودرجته الباحث، واسم

 .والمالحق المراجع شاملة A4 حجم صفحة، وعشرين خمساً  البحث يتجاوز أال

 .البحث يةنها في والمالحق والفهارس والمراجع صفحة، كل  نهاية في والتعليقات الهوامش وضع

يتم اعتماد معايير الكتابة الموجودة في دليل النشر الخاص بالمعهد العلمي للتدريب المتقدم 
 والدراسات "معتمد" والموجودة على الرابط أدناه:

article/?lang=ar-journal-for-guidelines-http://www.siats.co.uk/author 

مالحظة مهمة: يعد التقيد بدليل النشر المذكور شرطًا أساسًا لنشر البحث في إحدى 
لغة ملخصّا بال العربية؛ باللغةالمكتوب  البحثيرفق بمجالت "معتمد" على أن 

ًا باللغة العربية، ملخص ؛والماليزية اإلنجليزية باللغة ويرفق بالبحث المكتوب ،اإلنجليزية
 الذاتية السيرة وملخص ،(كلمة  150)أو  واحدة صفحة حدود فيويكون الملخص 

 .واحدة صفحة حدود في للباحث

 

 

http://www.siats.co.uk/author-guidelines-for-journal-article/?lang=ar
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 مواعيد مهمة:
 2016 مارس 20 :آخر أجل لتقديم الملخصات 
 :الموافقهـ 1437 رجب 21- 20 األربعاء موعد المؤتمر ، 

 م.2016أبريل  27-28 
يمكن تسليم البحث خالل ثالثة أشهر بعد موعد انعقاد المؤتمر، ألن نظام المؤتمر يعتمد 
النشر بالنسبة لألبحاث المقبولة في مجالت دولية محكمة وليس في كتاب مؤتمر، مما 
يتيح مدة زمنية كافية للباحثين شرط التقيد التام بدليل النشر الخاص بالمعهد العلمي 

حظات والتعهد باألخذ بجميع مالالمشار إليه أعاله؛ دراسات "معتمد" للتدريب المتقدم وال
 المحكمين.

 

 اللجان المنفذة للمؤتمر

 أمين عام المؤتمر األستاذ الدكتور نجم عبد الرحمن خلف.أوال: 

ضمنها ب اللجنة التنظيمية العليا )مهمتها اإلشراف على مجمل عمليات المؤتمر(ثانياً: 
  التنسيق والضيافة -االستقبال والتسجيل أعمال 
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   :: اللجنة العلميةلثاً ثا

 السعودية/  سريع محمد. د.أ

 ماليزيا/  يوسف محمد عدنان. د.أ

 السعودية/  البليهي عبدالرحمن. د

 السعودية/  التركي تركي محمد. د.أ

 ماليزيا/  بهجت مصطفى منجد. د.أ

 االمارات/  الكبيسي حمدان عمر. د.أ

 البحرين/  صبري حسن عامر. د.أ

 ماليزيا/  خلف عبدالرحمن نجم. د.أ 

 ماليزيا/  مستقيم محمد. د.أ

  االردن/  الطوالية عبدالرحمن محمد. د.أ

 قطر/  كسار  قاسم احمد. د

  ماليزيا/  الدليمي زيدان أشرف. د 

 ماليزيا/  سمارة حلمي ساجدة. د
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  : اللجنة اإلعالميةرابعاً 

في كلية دراسات القرآن والسنة بجامعة العلوم اإلسالمية مكان انعقاد المؤتمر: 
 الماليزية

 

 

 

 

 :للمؤتمر المنظمة الهيئة مع التواصل يرجى المؤتمر في للتسجيل

 general.siats@siats.co.uk: اإللكتروني البريد

 601111333180: الجوال

 siats-conf.com: الموقع

 الجهة المنظمة :
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