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بع:  يل الرا  المؤتمر الدو
ية   ية معاصرة ومواجهتها يف ضوء السرية النبو  ملسو هيلع هللا ىلصتحديات دعو

 م 2020ديسمبر  31 - 30

 تعريف املؤتمر: 

اختار هللا سبحانه وتعالى األنبياء والرسل وهم عباد هللا املقربون لهداية  

 برسالة محمدالناس وإرشادهم بداية ببعثة آدم عليه 
ً
  ملسو هيلع هللا ىلص السالم وختاما

  ملسو هيلع هللا ىلص وارتضاها للناس كدين الخاتم كما ذكر في القرآن الكريم بأن بعثة محمد

امتنان وإنعام من هللا تعالى على البشرية وجعل سيرته أسوة كاملة أبدية  

 لألمة اإلسالمية. 

كان العرب عّم فيهم الجهل والظلمات، وفشا فيهم الفساد، وعبادة األصنام  

هللا تعالى نبيه إلخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة  حتى بعث 

العباد إلى عبادة رب العباد وأصبح الحفاة العراة بأخالقه الكريمة النبيلة  

اما للعالم.
َّ
 لإلسالم وحك

ً
 ومنهجه الدعوي الحكيم منارا الهدى ودعاة

  وفي كل عصر من العصور قام العلماء والدعاة وعامة املسلمين بعمل 

الدعوة إلى هللا تعالى في ضوء السيرة النبوية املطهرة، وقدموا الحلول  

للتحديات واملشاكل التي واجهوها في مجال الدعوة. والدعوة إلى هللا تعالى 

مطلب ديني مهم ومسؤولية كل مسلم، إضافة أن اإلسالم ليس دين  

 املنطقة وال دين النسل بل هو دين آفاقي إلى يوم القيامة.  

تعامل في العصر الحديث مع التحديات املعاصرة واملشاكل املعوقة  كيف ن

الطارئة في مجال الدعوة؟ هذا املؤتمر هو محاولة يسيرة على إجابة مثل  

 هذه األسئلة؛ ألن األمة املحمدية مكلفة بوظيفة األنبياء الدعوية.
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ومن أهداف أكاديمية الدعوة إقامة الدورات التدريبية والدعوية ملختلف 

شرائح املجتمع من أنحاء باكستان لتوجية األمة اإلسالمية عقديا وفكريا 

وعلميا في ضوء القرآن الحكيم والسنة املطهرة وفق املتطلبات املعاصرة،  

الدولي الرابع   تعتزم أكاديمية الدعوة في ضوء هذه املسؤولية إقامة املؤتمر 

ملسو هيلع هللا ىلص  تحديات دعوية معاصرة ومواجهتها في ضوء السيرة النبويةبعنوان: 

 م.2020ديسمبر  31-30في الفترة ما بين 

 أهداف املؤتمر: 

 في مجال الدعوة واإلصالح  ملسو هيلع هللا ىلص إبراز أسوة الرسول  ➢

تقديم دراسة أساليب الدعوة في القرون املفّضلة لتحديد   ➢

 سلوب الدعوي للدعاة األ 

معالجة التحديات واملشاكل واملعوقات املعاصرة في مجال الدعوة  ➢

 وتحليلها في ضوء السيرة النبوية 

اإلتيان بالجوانب الروحية والعاملية من السيرة النبوية لغير   ➢

 املسلمين بأسلوب جديد 

الشكوك   القيام بعمل الدعوة وفق املتطلبات املعاصرة مع إزالة ➢

 وةوالشبهات املتعلقة بموضوع الدع

 محاور املؤتمر: 

، امتدادها في العصر  ملسو هيلع هللا ىلصتحديات دعوية في عصر النبوةاملحور األول: 

 الحاضر ومواجهتها في ضوء السيرة النبوية

تحديات دعوية تتعلق بالدعاة ومواجهتها )قلة االهتمام  املحور الثاني: 

 )
ً
 وسلوكيا

ً
 وعلميا

ً
 بتأهيل الدعاة فنيا

تحديات دعوية تتعلق باملدعوين ومواجهتها )اإلرهاب،  املحور الثالث: 

 الغلو، التعصب، عدم التسامح، الجهل، وتحديات تتعلق بالنساء 
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وبالشرائح املتخلفة في املجتمع، وتساهل املؤسسات التربوية االجتماعية  

 )األسرة، املسجد، املدرسة والجامعة( في تربية النشء( 

تحديات دعوية تتعلق بفن الدعوة ومواجهتها )قلة املعرفة املحور الرابع: 

بوسائل وأساليب دعوية معاصرة، االختالل في الخطاب الدعوي املعاصر  

 وتحدي اإلعالم املعاصر( 

تحديات خارجية تواجهها الدعوة اإلسالمية )الغزو  املحور الخامس: 

الشبهات حول اإلسالم، العوملة الفكري والثقافي، اإلسالموفوبيا، التغريب، 

 وتحدي األفكار الضالة املعاصرة(

 لغات املؤتمر: ▪

 اإلنجليزية  -3 العربية  -2 األردية   -1
 

 املشاركون في املؤتمر: ▪

   والطالبات  الدينية،الدعاة،الباحثون،الطالب واملدارس  الجامعات  أساتذة

 . إعالمية وشخصيات  العليا  الدراسات في

 البحث: شروط تقديم  ▪

 أن يكون البحث من ضمن إحدى محاور املؤتمر  -

أن يكون البحث أصيال ولم يسبق نشره وال تقديمه في مجلس  -

 علمي آخر 

 أن يكون البحث موافقا ملنهج البحث العلمي مع سالمة اللغة -

يرجى إرسال ملخص البحث في حدود صفحتين مع السيرة الذاتية   -

 للباحث
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عن   يتجاوز ، وأال 16الحاسوب بحجم أن يكون البحث مطبوعا على  -

 املصادر واملراجع   في ذلك صفحة بما   20

 ال بد من إرسال نسخة البحث الورقية واإللكترنية  -

يرجى إرسال ملخص البحث في اللغة اإلنجليزية مع الكلمات  -

 الرئيسية 

 في قبول البحث وعدمه  -
ً
 سيعتبر قرار اللجنة األكاديمية نهائيا

للملخص سيتم إرسال رسالة للباحث  بعد تسلم إدارة املؤتمر  -

تفيد بوصول املشاركة وفي حال املوافقة على امللخص توجه  

 للمشارك الدعوة

البحوث املشاركة ال تعاد إلى أصحابها سواء قبلت للنشر أم لم تقبل،   -

 وليس على اللجنة العلمية تقديم املبررات لذلك 

 مواعيد مهمة:  ▪

 م2020أكتوبر  30البحوثآخر موعد الستقبال ملخصات   -

 م2020نوفمبر 13موعد إعالن قبول ملخص البحث -

 م2020ديسمبر  7آخر موعد الستقبال البحوث الكاملة -

 م2020ديسمبر  21إعالن القبول النهائي -

 م 2020ديسمبر  31-30موعد املؤتمر -

 

 مكان املؤتمر:  ▪

قاعة العالمة محمد إقبال، مبنى جامع امللك فيصل، الجامعة   

 ية العاملية إسالم آباد، باكستان اإلسالم
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  راعي املؤتمر: 

رئيس الجامعة اإلسالمية  هذال بن حمود العتيبي،  / معالي األستاذ الدكتور 

 العاملية إسالم آباد، باكستان 

  مشرف املؤتمر: 

أكاديمية الدعوة الجامعة   مدير عامطاهر محمود،األستاذ الدكتور/

 اإلسالمية العاملية إسالم آباد، باكستان 
 املراسلة:  ▪

 تكون املراسلة على العنوان التالي: 

السيد محمد احمد الزبيري، مسؤول قسم التحقيق أكاديمية  

الجامعة اإلسالمية العاملية،  الدعوة )مبنى مسجد امللك فيصل( 

 إسالم آباد،  

 9261564-051  :الهاتف

، أكاديمية الدعوة )مبنى  حافظ عبد الحنان حامد، أستاذ مساعد

 مسجد امللك فيصل(الجامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد،

  0333-4747291:الهاتف

 dawah.conf@iiu.edu.pkعنوان إيميل:

 لالتصال واالستفسار:  ▪

 حافظ زاهد حممود
0322-9558753 

 حافظ عبداملنان الزاهدي 
0334-7285006 

 ظهري حممد حافظ
0333-5680589 

 د امحد يد وحيس.د
0334-5038578 

 


