
 الجامعة اإلسالمية العالمية، إسالم آباد
 معيد اقبال العالمي لمبحث والحوار

 "الحوار في السيرة النبوية وأثره في التعايش السممي": المؤتمر الدولي بعنوان
 نماذج وتطبيقات

  ينظم معيد اقبال العالمي لمبحث والحوار بالجامعة اإلسالمية العالمية، إسالم آباد باالشتراك مع 
الحوار في السيرة النبوية وأثره في التعايش : "جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية مؤتمرا بعنوان

 .م2015 أبريل 28-2 7نماذج وتطبيقات، في الفترة"  السممي
  وييدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الحوار وبيان ضوابطو وآدابو ونماذجو من القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطيرة، وآثاره عمى التعايش السممي، وتوفير الفرص لمباحثين والعمماء واالكاديميين لتبادل 

وجيات نظرىم عمى أىمية الحوار كوسيمة لتضييق ىوة الخالفات، ونشر ثقافة التعاون واالعتدال وذلك 
 .باالعتماد عمى السيرة النبوية

م وتقديم ابحاثيم كاممة حتى 2015 مارس 20ويطمب من الباحثين تقديم ممخصات ابحاثيم إلى 
 .م2015 ابريل 10

 :ولالستفسار يمكن االتصال
 الدكتور ممتاز أحمد<mumtazahmad5@hotmail.com> 
 الدكتور طالب حسين سيال<dirp_cird@yahoo.com> 
 عمي طارق<alitariq11@gmail.com> 
 محمد إسماعيل<ismailiiu@yahoo.com> 

 :وفيما يمي محاور المؤتمر
 

 ضوابط الحوار وآدابو وأنواعو في القرآن الكريم والسنة النبوية  -1

 مفيوم الحوار وأىميتو وتحديد مصطمحاتو ( أ)

 .ضوابط الحوار وآدابو في القرآن  والسنة ( ب)

 .أنواع الحوار وأساليبو ( ت)

 (نماذج وتطبيقات)ثقافة الحوار مع غير المسممين في السيرة النبوية -2

 .الحوار مع الييود في السيرة النبوية وأثره في التعايش السممي  (أ)

 .الحوار مع النصارى في السيرة النبوية وأثره في التعايش السممي (ب)

 الحوار مع المشركين والمنافقين وأثره في التعايش السممي (ت)

 أحكام ومفاىيم في ضوء الكتاب والسنة -3

 مفيوم التعايش السممي ( أ)

 أحكام التعايش السممي ( ب)



 نماذج التعايش السممي ( ت)

 أثر الحوار في تحقيق التعايش السممي والتواصل مع المجتمعات المعاصرة -4

 أثر الحوار في تحقيق األمن اإلجتماعي ( أ)

 أثر الحوار في تحقيق الوحدة والتضامن اإلسالمي ( ب)

 .أثر الحوار في تحقيق النمو االقتصادي وازدىاره ( ت)

 التعايش السممي بين المسممين وغير المسممين في الدولة الواحدة -5

 .المواطنة في اإلسالم وأثرىا في التعايش السممي ( أ)

 .حقوق المواطنين ( ب)

 .واجبات المواطنين ( ت)

 .التعايش السممي بين الطوائف وأتباع المذاىب اإلسالمية المختمفة في الدولة الواحدة -6

 .دور الحوار في تحقيق التعايش السممي بين الطوائف وأتباع المذاىب اإلسالمية ( أ)

 .منيجية التعامل في حل الخالفات الفرعية ( ب)

 جيود الدول اإلسالمية في تأصيل ثقافة الحوار والتعايش السممي بين أتباع الديانات  -7

 جيود المممكة العربية السعودية في نشر ثقافة الحوار والتعايش السممي بين أتباع األديان ( أ)

 .جيود جميورية باكستان اإلسالمية في نشر ثقافة الحوار ( ب)

 =  =.نماذج من جيود الدول اإلسالمية          ( ت)

 .دور  القيادات الدينية في نشر ثقافة الحوار ومحاربة الغمو والتطرف في المجتمعات -8

دور الجامعات اإلسالمية  والمؤسسات الحكومية في نشر ثقافة الحوار والتعايش  ( أ)
 .السممي

 .دور المنظمات غير الحكومية في دعم الحوار ومحاربة التطرف ( ب)

 .العالقات الدولية وأثرىا في التعايش مع اآلخر -9

 .أثر معاىدات الرسول صمى اهلل عميو وسمم في تحقيق التعايش السممي ( أ)

 .الدبموماسية في العيد النبوي وتطبيقاتيا المعاصرة ( ب)

 .العالقات الدولية المعاصرة في ضوء السيرة النبوية ( ت)

 .اإلعالم وأثره في تعزيز الحوار وتحقيق التعايش بين المسممين وغير المسممين -10

 .أىمية اإلعالم ودوره في نشر ثقافة الحوار وتحقيق التعايش السممي ( أ)

 جيود وسائل األعالم المعاصرة في دعم ثقافة الحوار ( ب)

 .ضوابط مقومات اإلعالم الناجح في تعزيز الحوار وتحقيق التعايش بين أىل األديان ( ت)


