دعوة للمشاركة باألبحاث في:
المؤتمر العاشر عه القرآن بكلية الذراسات الشرقية واإلفريقية
مركز الذرسات االسالمية
مؤتمر "القرآن :الىص والمجتمع والثقافة"
ٕٚي ٙانجًعت انًٕافك َٕ 9فًبش ٔانسبج انًٕافك َٕ 01فًبش 8102
كهٛت انذساسبث انششلٛت ٔاألفشٚمٛت ) ،(SOASجبيعت نُذٌ
يمشس انًؤحًش :ا .د .يحًذ عبذ انحهٛى ،د .يصطفٗ شبِ
انًٕعذ انُٓبئ ٙنخمذٚى انًهخصبث 01 :يبٕٚ

ٚشحب يشكض انذساسبث االساليٛت بخهم ٙأٔساق انبحذ نهًشبسكت ببنًؤحًش انعبشش نكهٛت انذساسبث انششلٛت
ٔاإلفشٚمٛت عٍ انمشآٌ ،انًضيع عمذِ ٕٚي ٙانجًعت ٔانسبج انًٕافك َٕ 01 – 9فًبش .8102
حسعٗ حهمبث ْزا انًؤحًش إنٗ حٕفٛش يُخذٖ بحز ٙنذساست كم جٕاَب انمشآٌ ٔكٛفٛت لشاءحّ ٔحفسٛشِْٔ ،ذفُب
ْٕ اإلحبغت انشبيهت ببحجبْبث انبحذ انحبنٛت ف ٙانمشآٌ ف ٙاَحبء انعبنى ٔححفٛض انُمبش ٔانُظش ف ٙانمشآٌ
ٔحفسٛشِ ٔحشجًخّ.
ٔيع أٌ انًؤحًش سٛظم يهخضيب ببنذساست انُصٛت نهمشآٌ ٔيب ٚشحبػ بّ يٍ انذسط انذٔ ُٙٚانفكش٘ ٔانفُ ،ٙفبَّ
ٚشحب ببنذساست ف ٙكبفت انًٕظٕعبث راث انصهت ببنمشآٌ ٔيُٓب انبالغٛت ٔاألدبٛت ٔانزمبفٛت ٔانمبََٕٛت
ٔاألخاللٛت ٔاالجخًبعٛت ٔحشجًبث انمشآٌ.
ٔبعذ انًؤحًش سٕف ٚخى َشش األبحبد انًخًٛضة ف ٙيجبة انذساسبث انمشآَٛت ) (JQSانخ ٙحخعع نهخحكٛى
انخبسج ٙانًعٛبس٘.

تقذيم الملخصات:
انًٕعذ انُٓبئ ٙنخمذٚى انًهخصبث 01 :يبٚٔ 8102 ٕٚجب أال حضٚذ عٍ  011كهًت يشفٕعت بسٛشة راحٛت
لصٛشة (ال حضٚذ عٍ  811كهًت)ُٚٔ ،بغ ٙأٌ حم ّذو ف ٙصٛغت يهف يشفك ) (MS Wordإنٗ انبشٚذ اإلنكخشَٔ:ٙ
quran.conference@soas.ac.uk

انهغت األسبسٛت نهًؤحًش ْ ٙاإلَجهٛضٚتٔ ،نكٍ ًٚكٍ إسسبل األبحبد ببإلَجهٛضٚت أٔ انعشبٛت
ٚجش٘ اخطبس انببحز ٍٛبسٛش عًهٛت انخعبيم يع أبحبرٓى آخش .َٕٕٛٚ

ُٚبغ ٙأال حضٚذ يذة عشض انبحذ ف ٙانًؤحًش عٍ  81دلٛمت حهٓٛب  1دلبئك نألسئهت.

معلومات إضافية
ٚمٕو يشكض انذساسبث اإلساليٛت بخعٕٚط انًخحذر ٍٛعٍ َفمبث سفشْى ببنذسجت االعخٛبدٚتٔ ،كزا إلبيخٓى
ٔغعبيٓى ببنفُبدق ،نكُب َٓٛب ببنًخحذر ٍٛأٌ ٚحبٔنٕا – لذس االيكبٌ – انحصٕل عهٗ يب ًٚكُٓى يٍ انخًٕٚم
يٍ جبيعبحٓى أٔ يصبدسْى األخشٖ.
ٔنهحصٕل عهٗ يضٚذ يٍ انًعهٕيبث عٍ حهمبث انًؤحًشٚ ،شجٗ صٚبسة انًٕلع اإلنكخشَٔ ٙنهًؤحًش عهٗ
ٔ /https://www.soas.ac.uk/islamicstudies/eventsسٛجش٘ ححذٚزّ يٍ ٔلج ٜخش.
نالسخفسبساث انعبيتٚ ،شجٗ انخٕاصم يع انًسؤٔل اإلداس٘ نهًؤحًش .عهٗ انبشٚذ اإلنكخشَٔ:ٙ
quran.conference@soas.ac.uk

حعٕس انًؤحًش يفخٕح نهجًٛع.

مكان اوعقاد المؤتمر:
Brunei Gallery Lecture Theatre, SOAS, University of London, Russell Square, Thornhaugh
Street, London WC1H 0XG

