بسم هللا الرحمن الرحيم

املؤمتر العلمي الدول الثامن لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الريموك
ابلتعاون مع صندوق دعم البحث العلمي ابململكة االردنية اهلامشية بعنوان:
(املصادر اإللكرتونية للعلوم الشرعية)
إربد/األردن/14-12 :شعبان  1438/هـ

املوافق /11-9ااير2017/م

المقدمة:
الحمد

ربّ العالمين ،والص ة والس م على رسوله الكريم ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،وعلى من

اقتفى أثره إلى يوم الدين ،وبعد:
صة :في أعوامه ا خيرة ،ثورة تقنيّة كبيرة ،ع ّمت مناحي الحياة كافّة ،وظهر
فقد شهد عصرنا هذا ،خا ّ
منها ما كان خادما ً للعلوم ك ّلها ،ومنها :علوم الشريعة ا س ميّة ،فغدت العلوم الشرعيّة ،بمختلف أنواعها ،تقدّم
المتنوعة ،ولطلبة العلم ،والباحثين،
مقصدا ً مه ّما ً للمؤسسات العلميّة
من خ ل سبل إلكترونيّة متعدّدة ،صارت
ّ
ِ
على مختلف مستوياتهم .و ريب ّ
أن هذه الثورة ا لكترونيّة الكبيرة ،قدمت خدمة جليلة القدر ،عظيمة النفع،
للعلوم الشرعيّة ،وذلك مصداقا لقوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲇ ﲇ ﲇ ﲇ ﲇ ﲇ ﲇ ﲎ ﱠ (الحجر)٩ :؛ فرأينا كيف ّ
أن القرآن الكريم،
المشرفة ،وما يخدمهما من علوم ودراسات ،صار من وسائل حفظهما وسائل إلكترونيّة كثيرة،
والسنّة النبويّة
ّ
يتميّز استخدام كثير منها بالسهولة والسرعة والدقّة وانخفاض الكلفة.
ومن هنا ،حرصت كليّة الشريعة والدراسات ا س ميّة ،في جامعة اليرموك ،بالتعاون مع صندوق دعم
يكون سهمةً جادّة ،في بيان
ي محكم ّ ،
البحث العلمي في المملكة ا ردنية الهاشمية على تنظيم مؤتمر علمي دول ّ
المصادر ا لكترونيّة للعلوم الشرعيّة ،في مختلف أطرها ،سوا ٌء أكانت نظريّة معرفية ،أم عمليّةً خدميّةً ،بما
يسلط الضوء على مزايا تلك المصادر وعيوبها ،وبما يسهم في تحقيق مستقبل راق  ،يهدف إلى تطوير تلك
مشرف نافع للبشريّة كلّها.
المصادر والنهضة بها ،لتكون على مستوى ما تخدمه من علم
ّ
رئيس اللجنة التحضيرية أ.د .محمد علي قاسم العمري
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اولا  :أهداف المؤتمر.
يهدف هذا المؤتمر الى بيان :
 )1واقع المصادر ا لكترونية للعلوم الشرعية في إطارها النظري والعملي .
 )2ا حكام الفقهية المتعلقة بالمصادر ا لكترونية للعلوم الشرعية .
)3

المشك ت والتحديات التي تواجه المصادر ا لكترونية للعلوم الشرعية والحلول المقترحة لها .

 )4سبل تطوير المصادر ا لكترونية للعلوم الشرعية ومستقبل هذه المصادر في ضوء التقنيات المعاصرة .
 )5تفعيل استخدام المصادر ا لكترونيّة للعلوم الشرعيّة ،في المؤسسات العلميّة ،ولدى طلبة العلم والباحثين.
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ثانيا :محاور المؤتمر.
النظري للمصادر الالكترونية للعلوم الشرعية :
المحور الأول :الإطار
ّ
المفهوم  ،ا قسام  ،المزايا  ،ا شكاليات  ،ا هميّة  ،لمحة تاريخيّة ، ،واقع ا فادة من المصادر
ا لكترونيّة للعلوم الشرعية في التعليم والبحث العلمي والجانب الثقافي ( باحثين  ،مدرسين  ،دارسين ) ،
ا حكام الفقهية المتعلقة بالمصادر ا لكترونيّة للعلوم الشرعيّة ( حقوق الملكيّة الفكريّة  ،التجارة
ا لكترونيّة  ،السرقات العلمية ا لكترونيّة) .
الشرعية :
الحاسوبية الخاصة بالعلوم
المحور الثاني :البرمجيات
ّ
ّ
المفهوم ،ا قسام ،المزايا ،ا هميّة ،لمحة تاريخيّة ،موثوقيتها في البحث العلمي ،طرق التوثيق منها،
معايير تقييمها ،طرق برمجة البرمجيات الحاسوبيّة للعلوم الشرعيّة :العيوب والمزايا  ،ا شكاليات
والحلول المقترحة  .واقع ا فادة من البرمجيات الحاسوبية في التعليم والبحث العلمي وال جانب الثقافي (
باحثين  ،مدرسين  ،دارسين ) .
الشرعية :
نية الخاصة بالعلوم
ّ
المحور الثالث :المواقع الإلكترو ّ
المفهوم ،ا قسام ،المزايا ،ا هميّة ،لمحة تاريخيّة ،موثوقيتها في البحث العلمي ،طرق التوثيق منها،
معايير تقييمها ،المكتبات ا لكترونيّة ،ا شكاليات والحلول المقترحة  ،مواقع التواصل ا جتماعي
وع قتها في العلم الشرعي  ،واقع ا فادة من المواقع ا لكترونيّة الخاصة بالعلوم الشرعية في التعليم
والبحث العلمي والجانب الثقافي ( باحثين  ،مدرسين  ،دارسين ) .
المحور الرابع :الادلة والفهارس الالكترونية للعلوم الشرع ّية :
المفهوم ،ا قسام ،المزايا ،ا هميّ ة ،لمحة تاريخية ،موثوقيتها في البحث العلمي ،طرق التوثيق منها،
معايير تقييمها  ،قواعد البيانات ا لكترونيّة وطرق ا فادة منها ،ومن أمثلتها ( :مركز التميز بجامعة
اليرموك  ،مركز الملك فيصل  ،مركز الملك فهد  ،دار المنظومة  ،دليل الدراسات ا س مية  ،الفهرس
العربي الموحد  ،ا فق .......الخ )  ،ا شكاليات والحلول المقترحة  ،واقع ا فادة من ا دلة والفهارس
ا لكترونية للعلوم الشرعية في التعليم والبحث العلمي والجانب الثقافي ( باحثين  ،مدرسين  ،دارسين ) .
الشرعية :
الإلكترونية للعلوم
المحور الخامس :مستقبل المصادر
ّ
ّ
ا فاق المستقبليّة لتطوير المصادر ا لكترونيّة للعلوم الشرعيّة ،ودراسة مستقبل البحث في العلوم
ي ،وطرق تدريس العلوم الشرعيّة إلكترونيّا ً  ،النشر ا لكتروني
الشرعيّة في ضوء التطور ا لكترون ّ
ل بحاث الشرعية  ،دخول المج ت العلمية الشرعية مجال النشر ا لكتروني والفهرسة ا لكترونية
العالمية  ،مشاريع مقترحة لعالمية المصادر ا لكترونية للعلوم الشرعية تصنيفا ونشرا وإحالة ،
ا شكاليات والحلول المقترحة .
ويعقد مع المؤتمر معرض مصاحب من قبل الجهات الراغبة و ذات الصلة
وتعقد ورش عمل للطلبة والباحثين على هامش المؤتمر
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ثالثاً  :مواصفات الأوراق المطلوبة وشروطها:
 )1يتصف البحث ،ابلتحييي الييق لموضوض  ،واألصالة العموقة ،واإلوافة إىل املعرفة ،واملنهجقة الضاوحة ,وأن ال يكضن مستالً من كتاب
مطبض أو رسالة عموقة ,وأن ال يكضن يي سب نشره أو تقيميه لمنشر يف جممة حمكوة ،أو مؤمتر عموي حمكم.
 )2أن يقع البحث وون واحي من حماور املؤمتر ،وذلك أبن يكضن له تعم أبحيها ،بصضرة مباشرة ,أو له مساس أبي منها.
 )3أن يبيأ البحث مبقيمة ،تبي مضوض البحث وأيمقته وأهيافه ومنهجقته ،وببقعة البحضث السابقة فقه ,ومكانته بقنها ،وينتهي خبامتة تبي
خالصة مركزة لمنتائج والتضصقات اليت تضصل إلقها البحث.
 )4أن يرف مع البحث ،ممخص ال يزيي عن صفحة واحية ,وأن يرتجم املمخص وعنضان البحث إىل المغة اإلجنمقزية ,ترمجة معتوية.
 )5أن ال يزيي حجم البحث عن مخس وعشرين صفحة.
 )6لغة املؤمتر هي :المغة العربقة.
 )7نض اخلط املعتوي لمطباعة هض(  ,)Traditional Arabicحجم  16لمونت ,و 12لمحضاشي.
 )8تكضن التضثققات ،مضوضعة اسفل كل صفحة  ،وتكضن االريام يف املنت واحلاشقة مضوضعة بي يضسي .
 )9ترف يائوة مفصمة ابملصادر واملراجع ,هناية البحث.
)10

تريم صفحات البحث ,أسفل الصفحة ,يف وسطها.

)11

ترسل مجقع املضاد إىل المجنة التحضريية مريضنة عمى صضرة ممف  PDF ، Wordعمى عنضان مراسالت املؤمتر إىل العنضان

اإللكرتوين (  )shariaelec@Gmail.comويرف ابلبحث نسخة من السرية الذاتقة ,عموا أن األحباث سقتم حتكقوها حتكقواً
عموقاً ,ولن ترد املمخصات أو األحباث ألصحاهبا ,سضاء أت يبضهلا أم ال.
)12

تكضن االايت القرانقة مريضنة ابخلط العثواين .

رابعاً  :معلومات هامة
 )1تطبع األحباث املقبضلة احملكوة ,يف كتاب حمكم خاص ابملؤمتر.
 )2تقيم اجلهة املنظوة لموؤمتر االيامة لموشاركي من خارج االردن بقمة ا ايم املؤمتر  ،وتتكفل ابالنتقال من واىل مطار املمكة عمقاء
اليويل  ،والتنقالت الرمسقة خالل اايم املؤمتر .
 )3ال تتحول اجلهة املنظوة لموؤمتر نفقات السفر ابلطائرة او نفقات التأشرية .
 )4مينح املشاركضن يف املؤمتر ببحث او ابحلضضر شهادة خاصة تبي نض املشاركة  ،ومتنح يف هناية املؤمتر .
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 )5ييفع كل مشرتك من خارج االردن يبل حبثه ,يبضالً هنائقاً ،مبمغ  100دوالر  ,وكل مشرتك ابحلضضر مبمغ  200دوالر  ،يف
حساب بنك القاهرة عوان فر جامعة الريمضك/اربي /األردن ،املبي أدانه.
أريام احلساب اخلاصة ابملؤمتر ,من داخل األردن وخارجه:
حساب ريم ( )JD 0110060064501ابليينار
حساب ريم ( )$ 0253060064500ابليوالر
تفاصقل احلساب :
اسم احلساب

Yarmouk University

Beneficiary
Name:

اسـ ــم البنـ ـ ـ ــك

Cairo Amman Bank

Beneficiary Bank:

فـ ـ ـ ــر البنـ ــك

Yarmouk University Branch

Branch Name

ايب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

JO57 CAAB 1200 0000
0011 0060 0645 01

)IBAN (JD

ايب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

JO51 CAAB 1200 0000
0025 3060 0645 00

) IBAN ( $

نـ ــض الرم ـ ـ ــز

001200

Sort Code:

رمز السضفت

CAABJOAM

Swift Code:

جيب التنضيه-كتابة -عمى أن التحضيل هض ابسم :السادة جامعة الريمضك مؤمتر املصادر اإللكرتونقة لمعمضم الشرعقة ،
كوا جيب إرسال صضرة عن التحضيل إىل إميقل املؤمتر.
علماً أن لكل حبث رمساً واحداً ,بصرف النظر عن عدد املشرتكني فيه.
مهمة.
خامسا :تواريخ
ّ
)1

يرسل ممخص البحث مع السرية الذاتقة يف مضعي أيصاه /30 :كانون اول2016/م.

)2

آخر مضعي لإلعالن عن يبضل ممخصات البحضث /10:كانون اثين2016/م

)3

ترسل البحضث املقبضلة عن بري الربيي اإللكرتوين يف مضعي أيصاه /20 :شباط2017/م.

)4

آخر مضعي لإلعالن عن األحباث املقبضلة ,املطمضب تعييمها/5 :آذار2017/م.

)5

آخر مضعي الستالم األحباث معيلة ,وف ممحضظات جلنة التحكقم/15 :آذار2017/م.

)6

آخر مضعي لإلعالن عن البحضث املقبضلة بعي دراستها وحتكقوها وتعييمها /25:آذار2017/م.

)7

املوافق /11-9ااير2017/م

املضعي احمليد النعقاد املؤمتر/14-12 :شعبان  1438/هـ
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سادساً  :معلومات الاتصال :
تكضن مجقع املراسالت ابسم انئب عوقي كمقة الشريعة واليراسات اإلسالمقة
أ.د.اسامة عمي الفقري الراببعة
الربيي االلكرتوين
اهلاتف :
واتسب:
الفاكس :

shariaelec@gmail.com
00962799619900
00962777310292

0096227211196
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سابعا :نموذج إشعار بالرغبة في المشاركة

املؤمتر العلمي الدول الثامن لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الريموك
ابلتعاون مع صندوق دعم البحث العلمي ابململكة االردنية اهلامشية بعنوان:
(املصادر اإللكرتونية للعلوم الشرعية)
إربد/األردن/14-12 :شعبان  1438/هـ

املوافق /11-9ااير2017/م

اسم الباحث......................................................................:
حضضر
حبث
نض املشاركة :
اليولة .......................................................................... :
املؤهل العموي األعمى...............................................................
التخصص الييق ................
الصفة الضظقفقة ................ :
مكان العول واإليامة..............
عنضان البحث.................................................................................
حمضر البحث .................................................................................
اهلاتف مع املفتاح اليويل ............................... :
الفاكس.................................................
الربيي اإللكرتوين .........................................
ترف أوراق إوافقة حسب احلاجة.
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التحضيرية للمؤتمر.
اللجنة
ّ
ا ستاذ الدكتور محمد علي العمري – عميد كليّة الشريعة والدراسات ا س ميّة في جامعة اليرموك –
رئيسا ً .
ا ستاذ الدكتور أسامة علي الفقير الربابعة – نائب عميد كليّة الشريعة – نائبا ً للرئيس ومقررا .
ا ستاذ الدكتور محمد الخطيب – عميد كلية الشريعة في الجامعة ا ردنية – عضواً.
ا ستاذ الدكتور خالد بني أحمد – عميد كلية الشريعة في جامعة مؤتة – عضواً.
ا ستاذ الدكتور علي الرواحنة – عميد كلية الشريعة جامعة آل البيت – عضواً.
ا ستاذ الدكتور عبد الجليل زهير ضمرة –جامعة اليرموك – عضواً.
الدكتور آدم نوح القضاة –جامعة اليرموك – عضواً.
الدكتور محمد عودة الحوري–جامعة اليرموك – عضواً.
الدكتور عماد رفيق بركات–جامعة اليرموك – عضوا.
الدكتور عايش علي لبابنة–جامعة اليرموك – عضواً.
الدكتورة سميرة عبد

الرفاعي–جامعة اليرموك – عضواً.

الدكتور أسامه عدنان الغنميين–جامعة اليرموك – عضواً.
الدكتور نجيب خريس –جامعة اليرموك – عضواً.
السيد أحمد العمري – مندوب دائرة الع قات العا ّمة في جامعة اليرموك – عضوا ً .
السيد أيمن السليتي – رئيس قسم ديوان كليّة الشريعة والدراسات ا س ميّة في جامعة اليرموك – عضوا ً.
السيد محمد ع ّمار ملكاوي– جامعة اليرموك -أمينا للسر.
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العلمية للمؤتمر
اللجنة
ّ
ا ستاذ الدكتور محمد علي العمري – عميد الكلية – رئيسا ً
ا ستاذ الدكتور أسامة الفقير – نائب عميد الكلية – مقررا
ا ستاذ الدكتور مزيد بن ابراهيم المزيد – جامعة القصيم –السعودية – عميد كلية الشريعة ا سبق –
عضوا ً
ا ستاذ الدكتور أهميت بوستنجي  /جامعة سقاريا  /تركيا – عضوا ً
ا ستاذ الدكتور عدنان خطاطبة – قسم الدراسات ا س مية – عضوا ً
الدكتور آدم نوح القضاة – قسم الفقه وأصوله – عضوا ً
ا ستاذ الدكتور يحيى شطناوي – قسم أصول الدين – عضوا ً
الدكتور أحمد ضياء الدين – قسم الدراسات ا س مية – عضوا ً
الدكتور عماد رفيق بركات – قسم ا قتصاد والمصارف ا س مية – عضوا ً
الدكتور خالد الشوحة – قسم أصول الدين – عضوا ً
الدكتور زكريا شطناوي  -قسم ا قتصاد والمصارف ا س مية – عضوا ً
الدكتور محمد زهير المحمد – قسم أصول الدين – عضوا ً
الدكتور أسامة الغنميين – قسم الفقه وأصوله – عضوا ً
اللجنة المالية للمؤتمر :
 -1الدكتور عامر العتوم رئيسا
 -2الدكتور يوسف الشريفين  :عضوا
 -3الدكتور مفلح الجراح  :عضوا

*******

اللجنة الإعلامية للمؤتمر :
 -1الدكتور محمد الربابعة رئيسا
 -2ا لدكتور ابراهيم الخالدي عضوا
 -3الدكتور نادر الرفاعي عضوا
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