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شــهد العالــم اإلســالمي ظهــور عــدد كبيــر مــن الحــركات والمــدارس 
والشــخصيات اإلصالحيــة، التــي حاولــت أن تشــّخص األزمــة التــي تعانــي 
هــات  منهــا األمــة، وتنوعــت التشــخيصات والحلــول انطالقــًا مــن التوجُّ
الفكرية والعقدية والسياسية لهذه التيارات والمدارس والشخصيات.

وُيعــد عبــد الحميــد أبــو ســليمان مــن أبــرز الشــخصيات الفكريــة 
ــه بصمــات ورؤى عميقــة فــي حركــة إصــالح الفكــر  المعاصــرة؛ إذ ل
اإلسالمي المعاصر، وتطوير منهجيات التعامل مع الفكر والثقافة 
اإلســالمية. وكانــت لــه إســهامات فــي كشــف الِعلــل التــي أصابــت 
العقــل المســلم، ومــن ثــّم تقديــم المقترحــات التنظيريــة والعمليــة 
التــي تســاعد الفــرد والمجتمع واألمــة على النهوض الحضاري. وقد 
مّثلــت أفــكاره وإنتاجاتــه الفكريــة وتأطيراتــه اإلداريــة فــي المياديــن 
األكاديميــة والبحثيــة، إســهامًا مهمــًا فــي منهجيــة التفكيــر وبنــاء 
العلــوم وتأصيلهــا. وبنــاء علــى هــذا اإلرث الفكــري العميــق للمرحوم 
ــره بصــورة  ــز العقــل المســلم وتثوي ــو ســليمان، ودوره فــي تحفي أب
علمية متسقة مع الذات والهوية، رأت الجهات المنظمة تسليط 
الضــوء علــى العطــاء واإلصــالح الفكــري والعلمــي والتعليمــي عنــد 
أبو سليمان، وتناُول هذا العطاء وهذا اإلرث بصورة نقدية تحليلية 
العالــم  العلــم فــي  العلمــاء والباحثــون وطلبــة  لكــي يفيــد منهــا 

اإلســالمي، فــي جهــود النهــوض واإلصــالح الفكــري.   

ــو ســليمان؛ إذ  ــًا أساســًا فــي خطــاب أب ــوي ركن ــل المحــور الترب مّث
دعــا فــي مناســبات كثيــرة إلــى تنميــة الوعــي التربــوي، وإلــى وضــع 
خطــة عمــل لإلصــالح التربـــوي الـــذي ُيعــدُّ الُبعــد الغائــب فــي مشــروع 
اإلصــالح اإلســالمي الحضــاري. لــذا رأى أبــو ســليمان ضــرورة إعــادة 
بنــاء مـــنهج البحـــث اإلســـالمي، بـــما يحقـــق إعـــادة ترتيــب األولويــات 
علــى نحــو يكفـــل تحقيـــق ثالثـــة مـــستهدفات: تـــوفير وســـائل التربيـــة 
اإلســالمية الصحيحــة، وإعــادة بناء السياســات واألنظمــة، والتكامل 
والتسلســل فــي حركــة المجتمــع، فــَدْرُس الخبــرة التاريخيــة هــو أن 
ــادة الحـــضارية يقـــوم عـــلى الجمــع بيــن دعائــم  التغييــر المحقــق للريـ
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ثالث: دافعية الرؤيـــة العقديـــة البنـــاءة، والتفـــوق الفكـــري المنهجـــي 
العلمــي الفعــال، وســالمة التربيــة الوجدانيــة اإليجابيــة. فمــا مالمــح 
هــذا اإلصــالح التربــوي المنشــود علــى مســتوى الفــرد واألســرة 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي؛ تنشــئًة وتعليمــًا؟ ومــا تمثالتــه 
في تنظيرات أبو سليمان وتجاربه العلمية والعملية واإلدارية؟ 
وما مفهوم التنشئة المعرفية النفسية الوجدانية للطفل كما 
يحددهــا أبــو ســليمان؟ وكيــف يمكــن اســتثمار المنهــج التربــوي 
في تطـوير العقليـة العلميـة وتنميـة القدرة النفسية اإلبداعية؟ 

اإلســالمية  الشــخصية  بنيــة  تفّحــص  ســليمان  أبــو  حــاول 
المنشودة القادرة على البناء واألداء، فبحث في معالم تشكّلاتها 
فــي المراحــل العمريــة المختلفــة، ودعــا إلــى فهــم تركيبــة المجتمــع 
وخصائصه، ورأى بأن ثمة خلاًل ماثاًل في استيراد النظريات التربوية 
والتعليميــة دون الوعــي بالخصوصيــات الثقافيــة والمجتمعيــة؛ إذ 
إنهــا ال تخاطــب مكامــن الطاقــة للشــخصية الحضاريــة لألمــة، مما 
يؤثــر علــى أداء هــذه الشــخصية. واســتعرض خطــورة آفــة التقليــد 
ُتعــد  التــي  الغربيــة  العالــي  التعليــم  أنظمــة  بتقليــد  والمحــاكاة، 
مفارِقة لضمير األمة وغاياتها الحضارية، وال تأخذ بالحســبان قيم 
األمــة وطبيعتهــا وشــخصيتها ومنطلقاتهــا القائمــة علــى التوحيد 
واالســتخالف وغائيــة الوجــود وأخالقياتــه وتكامــل أبعــاده الماديــة 
والروحيــة. فمــا البرامــج التربويــة والثقافيــة التــي وضعهــا أبــو 
ســليمان إلعادة البناء النفســي والوجداني لإلنســان المســلم 
من جهة، واالنعتاق من هيمنة النموذج المعرفي الغربي من 
جهة أخرى؟ وكيف عالج التشــّوهات التي أثّرت على الســيرورة 

الحضاريــة للــذات المســلمة؟ 

كان أبــو ســليمان مــدركًا أهميــة القيم في البناء، وبأن المشــروع 
الفكــري الــذي يحــاول صوغــه وتطويــره متصــل اتصــااًل مباشــرًا 
بموضــوع القيــم. فمشــروع إســالمية المعرفــة مشــروع قيمــي، 
وتحتــل فيــه القيــم مكانــًا بــارزًا؛ ذلــك ألنها الضلــع الثالث من أضالع 
الفلسفة والرؤية الُكلية: المعرفة والوجود والقيم )األخالق(. ورأى 
أن القيــم فــي الفكــر اإلســالمي وفــي الثقافــة اإلســالمية تختلــف 
عــن القيــم فــي الفكــر والثقافــة الغربيــة، وأن المجتمعــات الغربيــة 
تعيــش أزمــة قيــم، وأن الحيــاة اإلنســانية صــراع بيــن شــريعة النــور 



المتمثلة في الروح والمبادئ والمعاني والقيم من ناحية، وشريعة 
الغــاب المتمثلــة فــي المــادة والهــوى والشــهوات مــن ناحيــة أخــرى. 
وحــاول أبــو ســليمان تشــخيص األزمــة القيميــة التــي يمــّر بهــا الفكــر 
اإلســالمي، وحــثَّ علــى التعامــل الجــاد مــع أزمــات األمة الثــالث: أزمة 
العقــل والمنهــج، وأزمــة الفكــر والثقافــة، وأزمــة الوجــدان والتربيــة. 
ــل األمــة  ــي حالــت دون تمثُّ ــس األســباب الت ــة تلمُّ ــى محاول ودعــا إل
لقيمهــا وغايــات دينهــا الخّيــرة. فمــا مرتكــزات بنــاء القيــم عنــد أبو 
ســليمان؟ وكيــف تجلــت منظومــة القيــم فــي كتاباتــه الفكريــة 
واإلبداعيــة؟ ومــا تمظهــرات القيــم فــي البنــاء التعليمــي الــذي 
تولــى أبــو ســليمان إدارة صروحــه مــدة مــن الزمــن؟ وكيف تجلَّت 

القيــم العليــا الحاكمــة فــي تفكيــر أبــو ســليمان ونتاجاتــه؟

وعــى أبــو ســليمان أهميــة اإلصــالح المنهجــي وإصــالح الفكــر، 
وظهــرت فــي كتاباتــه مفــردات عميقــة تعّبــر عــن إحساســه بحالــة 
الســكون الفكري الذي ســيطر على األمة دهرًا من الزمن، وصاغت 
هــذه الحالــة فكــر األمــة صوغــًا يفارق البناء القرآني لهــا؛ إذ أبرز عددًا 
مــن التشــوهات الفكريــة، أّوُلهــا: تشــّوه الرؤيــة الكونيــة اإلســالمية. 
ل الفكــر  وثانيهــا: التشــّوه المعرفــي المنهجــي المتمثــل فــي تحــوُّ
اإلســالمي إلــى فكـــر نظـــري غــارق فــي التأمــالت المدرســية التـــي ال 
تعـــرف طريقهـــا لالختبـــار والتجريـــب فــي الحيـــاة االجتماعيــة، وأّدى 
ذلـــك إلــى العجـــز عـــن اإلبـــداع وســـيادة المحاكـــاة والتقليـــد، وغلبـــة 
النظــرة الجزئيــة واالســتظهار، وعــدم بنــاء علــوم اجتماعيــة، نتيجــة 
أحادية المعرفـة الدينيـة والمدنية وغياب النظرة السننية. وثالثها: 
تـــشّوه الخطـــاب نتيجـــة العزلـــة بـــين القيـــادة الـــسياسية والقيـــادة 
الفكريـــة؛ إذ العزلــة الفكريــة وانفصــال علــم الفقــه والتطبيقــات 
الحياتيــة عــن علــم العقيــدة والرؤيــة الكليــة الكونيــة الحـــضارية، 
ــاهرة اإلنـــسانية العمرانيــة  ــة بالظـ ــع المعنيـ ــوم المجتمـ ــن علـ وعـ
بكافــة مجاالتهــا، هــي التربــة التــي ولــد فيها وبهـــا الجمـــود والتقليـــد 
والتخلـــف. فمــا مفهــوم الرؤيــة الكليــة الكونيــة القرآنيــة؟ ومــا 
دورهــا فــي بنــاء العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية باالتســاق مع 
علــوم الشــريعة؟ ومــا منهجيــة أبــو ســليمان فــي التعامــل مــع 
التــراث اإلســالمي ومســائل العبادات والعقيــدة؟ وكيف عالج 
التشــّوهات الفكريــة التــي أّدت إلــى ضآلــة المنجــز الحضــاري؟



كان للمنظومــات المعرفيــة ورؤى العالــم ولفلســفات األمــم األخرى ال 
ســيما الفلســفة اليونانيــة، وكذلــك للفكر الغربــي ومنهجية التعامل معه، 
مســاحة معتبــرة فــي تنظيــرات أبــو ســليمان ونتاجاتــه الفكريــة والتعليمية 

ال ســيما في توصيفات بعض المقررات الدراســية في الجامعة العالمية 

اإلســالمية. فأيــن يقــع اآلخــر المختلــف )ماضيــًا وحاضــرًا( فــي الرؤيــة 
المعرفــة  إســالمية  مدرســة  ورؤيــة  خاصــة  بصــورة  "الســليمانية" 
بصــورة عامــة؟ ومــا معالــم منهجيــة التعامــل مــع الفكــر الغربــي؟ 
وكيــف قــّوم أبــو ســليمان المنهجيــات الغربيــة الوضعيــة فــي العلــوم 
االجتماعيــة اإلنســانية؟ وكيــف طــّور المقــررات الدراســية المتعلقــة 

بهــذا الشــأن؟

مّثــل التكامــل المعرفــي إطــارًا منهجيــًا للدكتــور عبــد الحميــد أبــو 
ســليمان، وهــو جــزء مــن تكوينــه الذاتــي وفلســفته فــي التعامــل 
مــع علــوم الشــريعة والعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية خاصــة؛ ومن 
اليســير أن نتلّمــس هــذا اإلطــار فــي كل أعمالــه بوصفــه مرجعيــة 
منهجيــة علميــة شــمولية تحليليــة منضبطــة. فالتكامــل المعرفــي 
يؤمــن إيمانــًا مطلقــًا بوحــدة المعرفة ال أحاديتهــا، ويقيم وصاًل بين 
مصــادر المعرفــة )الوحــي والعالــم( وأدواتهــا )العقــل والحــس(؛ إذ 
يتيح للعلوم االجتماعية واإلنسانية االتساق مع بنية المجتمعات 
اإلســالمية مــن خــالل مــا توفــره علــوم الشــريعة مــن رؤيــة توحيديــة 
كليــة، وإشــباع هــذه العلــوم بهــذه الرؤيــة؛ وتوظيــف هــذا التكامــل 
مــن أجــل اإللمــام بقيــم المجتمــع وتقاليــده، واإللمــام بالحكمــة التي 
توفرهــا المعــارف الحديثــة. ورأى الدكتــور أبــو ســليمان أننــا ال نــدرك 
حقيقــة التوجيهــات والهــدي اإللهــي دون معرفــة الطبائع والوقائع 
العلــوم  إدخــال  المعرفــي  التكامــل  وغايــة  والكــون.  الخلــق  فــي 
االجتماعية الحديثة في الممارسة الفكرية بمؤسساتنا التعليمية 
اإلســالمي، علــى اعتبــار أن هــذا اإلدخــال وتلــك الممارســة شــرط 
ضــروري وقبلــي لــوالدة علــوم اجتماعيــة إســالمية النشــأة. فمــا 
مرتكــزات التكامــل المعرفــي عنــد عبــد الحميــد أبــو ســليمان؟ 
وكيــف تمثــل هــذا التكامــل فــي نتاجــات أبــو ســليمان النظريــة 
وممارســاته العمليــة؟ وكيــف أســهم التكامــل المعرفــي فــي 
القضــاء علــى معضلــة ازدواجيــة التعليــم التــي انعكســت علــى 

شــخصية المســلم وعقلــه وفكــره ونمــط حياتــه؟



ُشــغل أبــو ســليمان باإلصــالح التعليمي؛ فاهتــمَّ بالتعليم العام 
بصــورة عامــة، والجامعــي بصــورة خاصــة، وركــز علــى الكشــف عــن 
العلــل التــي تواجــه نظــام التعليــم الجامعــي. ودعــا إلــى الجامعــة 
القائمة على مبدأ التكامل المعرفي ووحدة المعرفة، ومارس هذا 
اإلصــالح تنظيــرًا وتطبيقــًا مــن خــالل الجامعة العالمية اإلســالمية 
فــي ماليزيــا، واســتثمر مكامــن القــوة الفكريــة لمشــروع إســالمية 
المعرفــة فــي إصــالح التعليــم وتطويــره. فمــا عناصــر رؤيــة أبــو 
ســليمان لإلصــالح الجامعــي القائــم علــى التكامــل المعرفــي؟ 
ومــا تمثّــالت إســالمية المعرفــة فــي إصــالح التعليــم؟ ومــا 
المنهجيــات  إلصــالح  ســليمان  أبــو  وضعهــا  التــي  البرامــج 
العلميــة التــي تـُـدرَّس فــي مراحــل التعليــم الجامعــي؟ ومــا دور 
أبــو ســليمان فــي وضــع برامــج التأصيــل اإلســالمي للعلــوم 

الســلوكية واالجتماعيــة واإلنســانية والحياتيــة؟

شــّكل مفهــوم إســالمية المعرفــة، الــذي كان أبــو ســليمان أحــد 
رّواده، مشــروعًا عمليًا لتجديد الفكر اإلســالمي يتضمن تشــخيص 
أزمــة األمــة وبرنامجــًا إلصــالح فكرهــا وواقعهــا. فمــا هــي عناصــر 
مشروع إسالمية المعرفة عند أبو سليمان، وما هي خصائص 
هــذا المشــروع؟ وأيــن يقــع ضمــن جهــود اإلصــالح اإلســالمي 

العــام؟ ومــا تجلياتــه فــي حقــل العلــوم والتربيــة؟

بذل أبو سليمان جهدًا مقدرًا في إدارة الندوة العالمية للشباب 
اإلســالمي مــن 1973 - 1982، وتمثــل هــذا الجهــد فــي إســهامه فــي 
تنظيــم عــدد مــن المؤتمــرات العالميــة المتخصصــة فــي التعليــم 
واإلعــالم واالقتصــاد وغيرهــا، ممــا كان لــه أثــره فــي تعميــق الوعــي 
بطبيعــة األزمــة المرّكبــة التــي تمــر بهــا األمــة، وحشــد الطاقــات 
التــي يمكنهــا اإلســهام فــي  الكــوادر  الفكريــة والعلميــة وتنميــة 
معالجــة هــذه األزمــة. فكيــف تجلــت رؤية أبو ســليمان في تنمية 

طاقــات الشــباب فــي بلــدان العالــم اإلســالمي؟

لعــل مــن أهــم الجهــود التــي بذلهــا أبــو ســليمان فــي مســيرته 
الفكريــة والعمليــة هــي إســهامه فــي بنــاء المؤسســات وإدراتهــا 
جمعيــة  المثــال  ســبيل  علــى  ذلــك  ومــن  اســتمرارها،  وضمــان 
علمــاء االجتماعيــات المســلمين فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
والندوة العالمية للشباب اإلسالمي، ومدارس المنارات، واالتحاد 



األمريكيــة  والمجلــة  اإلســالمية،  الطالبيــة  للمنظمــات  العالمــي 
للعلوم االجتماعية اإلسالمية، والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي 
ــة الطفــل، وغيرهــا. فكيــف  ومعهــد فيرفاكــس، ومؤسســة تنمي
تجلت فلسفة أبو سليمان في بناء هذه المؤسسات؟ وكيف 
تمثل ذلك في استشــراف الرؤية المســتقبلية من جهة، وفي 

روح التعــاون وعمــل الفريــق مــن جهــة أخــرى؟

ــاب الحــوار بيــن الباحثيــن  ممــا ســبق جــاءت فكــرة هــذا المؤتمــر لفتــح ب
والمشــاركين لدراســة منظومــة الفكــر اإلصالحــي الــذي أســهم أبــو ســليمان 
في تأسيســها، ودراســة ســبل تطويرها من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

ثانيًا: أهداف المؤتمر
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تمكين األجيال الجديدة من الباحثين وطلبة الدراسات العليا من 
تعرُّف اإلسهامات الفكرية والعلمية والعملية لعبد الحميد 
المعاصر،  الفكر اإلسالمي  أعالم  أحد  أبو سليمان، بوصفه 
وال سيما في مجال التجديد واالجتهاد في الحقول المعرفية 

النظرية، وجهود اإلصالح العملية وبناء المؤسسات.

أبــو  تحليــل الخصائــص المنهجيــة المميــزة إلســهامات 
سليمان الفكرية والمعرفية، وال سيما خصائص التكامل 

واألســس المعرفيــة والمنهجيــة.

بيــان اآلثــار اإلصالحية النظرية والعملية للمدرســة الفكرية 
التــي أســهم أبــو ســليمان فــي تأسيســها، وتقويــم درســه 
المعرفــي، واقتــراح البرامــج البحثيــة والعملية، التي تســهم 

فــي اســتمرار االجتهــاد والتجديــد فــي هــذه المدرســة.

المعاصــر،  اإلســالمي  لواقعنــا  مبتكــرة  حلــول  إلــى  التعــرف 
اســتلهامًا مــن المشــروع التجديــدي لعبــد الحميــد أبو ســليمان. 
واإلفــادة مــن الرؤيــة اإلصالحيــة والتجديديــة التــي قّدمهــا فــي 
فهم متطلبات الجهود اإلصالحية للواقع اإلسالمي المعاصر.



ثالثًا: محاور المؤتمر

المحور األول:
شخصية عبد الحميد أبو سليمان؛ التأثُّر والتأثير

العوامــل التــي شــّكلت شــخصية أبــو ســليمان، وأســهمت فــي   .1
أو  بأفــكار مــن ســبقه  تأثــره  أفــكاره وتوجهاتــه، ومــدى  بلــورة 

عاصــره.

أثر أبو سليمان في آراء وأفكار مفكرين وباحثين معاصرين له.  .2

المحور الثاني:
أدبيات عبد الحميد أبو سليمان 

تحليل إجمالي لكتب أبو سليمان وبحوثه وتصنيفها، ومالحظة 
فــي  والتشــعب  التطــور  وخــط  لصدورهــا،  الزمنــي  التسلســل 
موضوعاتهــا واهتماماتهــا الفكريــة وعالقتهــا بإشــكاليات الزمــان 

والمــكان واألحــوال.

المحور الثالث:
معالم النموذج المعرفي عند أبو سليمان وعناصره وتطبيقاته 

فــي عدد مــن المجاالت 

1. بناء الرؤية التوحيدية القرآنية للمعرفة في مصادرها ووسائلها 
وخصائصها

2. التعامل مع األصول التأسيسية: القرآن الكريم، والسنة النبوية

3.  التعامل مع التراث اإلسالمي

المحور الرابع:

التثاقف والعالقة بين الذات واآلخر عند عبد الحميد أبو سليمان

1. مفهوم التثاقف والعالقة مع اآلخر الثقافي والحضاري.

2. التعامل مع الفكر الغربي.



المحور الخامس:
عبد الحميد أبو سليمان مفكرًا تربويًا 

1.  معالم بناء الشخصية اإلسالمية ومكوناتها

معالم منظومة القيم العليا عند عبد الحميد أبو سليمان  .2

3.  تمثــالت اإلصــالح التربــوي فــي تنظيــرات أبــو ســليمان وتجاربــه 
العلميــة والعمليــة

4. البرامــج التربويــة والثقافيــة التــي وضعهــا أبــو ســليمان إلعــادة 
البنــاء النفســي والوجدانــي لإلنســان المســلم عــن طريــق بنــاء 

قــدرة األســرة المســلمة وتطويــر برامــج تأهيلهــا

5. معالجة إشكالية ازدواجية التعليم

المحور السادس:
إصــالح التعليــم الجامعــي عنــد أبــو ســليمان وتجلياتــه علــى 
ســليمان  أبــو  وتشــخيص  والعملــي،  النظــري  المســتويين: 
لــل التــي واجهــت هــذا التعليم فــي العالم اإلســالمي، وتطوير 

ِ
للع

برامــج المعالجــة القائمــة علــى التكامــل المعرفــي والجمــع بيــن 
معــارف الوحــي والعلــوم اإلنســانية، وبرامــج التخصــص الفرعــي 

والتخصــص المــزدوج، والجــذع المشــترك. 

المحور السابع:
منهجية أبو سليمان في تطوير المشاريع العلمية والتربوية 
وإدارتهــا وتنفيذهــا: مشــروع ثقافــة األســرة، مشــروع النصــوص 
الشــعرية، مشــروع التربية الوالدية، مشــروع مدارس المنارات، 

مشــروع المدرســة الدولية التابعة للجامعة... 

المحور الثامن:
تجربــة أبــو ســليمان فــي بنــاء المؤسســات العلميــة والفكريــة 
وإدارتها وضمان استمرارها: ممارسته العملية للتعاون، وبناء 
القــدرات، والتنــوع فــي مصــادر الخبــرة، والعمــل الجماعــي، وعمل 

الفريق. 



1. يكــون حجــم الملخــص مــا بيــن ألــف إلــى ألــف وخمســمائة كلمــة، 
ويتضمــن فكــرة البحــث وإشــكاليته وأهميتــه وأهدافــه ومنهجيتــه.
2. يتصــف البحــث بمــا هــو متعــارف عليــه مــن التحديــد الدقيــق 
للموضــوع واألصالــة العلميــة والمنهجيــة الواضحــة، والتوثيــق 
الكامــل للمراجــع والمصــادر فــي مواقعهــا فــي صلــب البحــث، 
وليس على شكل قائمة ببليوغرافية، على أن ال يكون قد سبق 

نشــره أو تقديمــه للنشــر، أو عرضــه فــي أي مؤتمــر آخــر.
3. أن يقــع البحــث ضمــن واحــد مــن المحــاور المعلنــة فــي ورقــة 

العمــل هــذه، أو متعلقــًا بأحدهــا بصــورة مباشــرة.
4. أن يبــدأ البحــث بمقدمــة )فــي حــدود خمســمائة كلمــة( تبيــن 
موضــوع البحــث وأهميتــه وأهدافه ومنهجيته، وطبيعة البحوث 
السابقة فيه. وينتهي بخاتمة )في حدود خمسمائة كلمة( تبين 
خالصــة مركــزة للنتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث، ومــا تتطلبــه 
هــذه النتائــج مــن توجهــات أو تطبيقــات عمليــة، والقضايــا التــي 
أثارهــا البحــث وتحتــاج إلــى مزيد من الجهد البحثي. وتقســم مادة 

البحــث إلــى عــدد مــن العناويــن الفرعيــة.
5. أن يكــون حجــم البحــث مــا بيــن ســتة آالف كلمــة فــي الحــد األدنــى 

وعشــرة آالف كلمــة فــي الحــد األقصــى. )25 - 35 صفحــة(.
6. لغة المؤتمر هي اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.

 7. يرســل ملخــص البحــث مــع الســيرة الذاتيــة فــي موعــد أقصــاه
.2022 / 5/ 1

 8. ترســل البحــوث عــن طريــق البريداإللكترونــي فــي موعــد أقصــاه
.2022 / 11/ 30

 9. المـوعـــــد الــمــحـــــدد النـعـقــــاد المـؤتـمـــــر الثـالثــــاء واألربــعــــاء
2023 / 2 / 22 - 21

10. ترســل جميــع المــواد إلــى اللجنــة التحضيريــة مرقونــة علــى صــورة 
ملف Word على عنوان مراسالت المؤتمر إلى العنوان اإللكتروني 
للمؤتمــر abusulayman.conference@iiit.org ويرفــق بالبحــث 

نســخة مــن ســيرة الحيــاة وصــورة شــخصية ملونــة.

11. تتحمــل الجهــات المنظمــة للمؤتمــر نفقــات الســفر واإلقامــة 
طيلــة أيــام المؤتمــر.

رابعًا: مواصفات األوراق المطلوبة


