
انطالقًا من أهمية حقوق اإلنسان في اإلسالم تنظم كلية التربية اإلسالمية في مدينة 
الجميع  ، وتدعو  اإلنسان في اإلسالم)  البوسنة والهرسك مؤتمر (حقوق  زينيتسا في 

للمشاركة في فعالياته .

تعمیق الفهم اإلسالمي 
لحقوق اإلنسان.

إبراز  السبق اإلسالمي يف 
مجال حقوق اإلنسان.

معالجة قضایا حقوق اإلنسان 
من وجهة نظر الدیانة 

اإلسالمیة 

أهداف المؤتمر
املحور األول : حقوق اإلنسان يف 

القرآن الکریم.
املحور الثاني : حقوق اإلنسان يف 

السنة الشریفة .
املحور الثالث : حقوق اإلنسان يف 

الفقه اإلسالمي .
املحور الرابع : حقوق اإلنسان يف 

التاریخ اإلسالمي .
املحور الخامس : حقوق اإلنسان يف 

االقتصاد اإلسالمي .
 

محاور المؤتمر 

مؤتمر 
حقوق اإلنسان في اإلسالم

املحور السادس: حقوق اإلنسان يف 
األدب العربي واإلسالمي .

املحور السابع:حقوق اإلنسان يف علم 
النفس واالجتماع وموقف اإلسالم منها 

املحورالثامن:حقوق اإلنسان يف 
الثقافات والحضارات األخرى وموقف 

اإلسالم منها.
املحور التاسع : حقوق اإلنسان يف 

القوانین الدولیة وموقف اإلسالم منها
املحور العاشر : حقوق اإلنسان بین 

الواقع واملأمول

محاور المؤتمر



مؤتمر 
حقوق اإلنسان في اإلسالم

ضوابط المشاركة
٦.تقبل البحوث ما بین(٢٠) إلی (٢٥) 

صفحة فقط، وتقبل أوراق العمل يف 
حدود ٥-١٠ صفحات بشرط أن تکون ذات 
فکرة جدیدة متمیزة ومحددة أو کانت من 

جهة اعتباریة يف حقوق اإلنسان.
٧.االلتزام باملواصفات الفنیة لکتابة البحث 

یکتب البحث بتنسیق ( وورد ، ونسخة 
PDF) یلع نظام ویندوز ، حجم الخط يف 

کتابة البحث (١٦)، والعناوین جانبیة بأسود 
عریض ، والحواشي بحجم (١٤). والجمیع 

بخط (Traditional Arabic)، ویکون ترقیم 
هوامش کل صفحة لوحدها ، مع ترك 
مسافة ٢٫٥ سم يف جوانب الصفحة 

األربعة، 

ضوابط المشاركة
١.الصلة املباشرة بمحاور املؤتمر مع 
اإلشارة يف العنوان واملقدمة تحت 

أي منها .
٢.أن یتسم البحث باإلضافة والعمق، 

والسالمة اللغویة، وااللتزام 
باملوضوع املحدد ، وتجنب 

االستطراد .
ص للبحث يف صفحة  ٣.إرفاق ُمَلخَّ

واحدة یوضح الفکرة والنتائج .
٤.يف حالة الدراسات املیدانیة 
یلتزم الباحث باملعاییر العلمیة 

فیها .
٥.یختم البحث بنتائجه وتوصیاته.

٨.یرفق البـاحُث مع بحثه موجز 
سیرته الذاتیة (ال تتجاوز أربعة 

أسطر).
٩.تقبل البحوث باللغة العربیة 

وهي لغة املؤتمر کما تقبل 
البحوث أیضًا باللغتین 

اإلنجلیزیة والبوسنویة .
١٠.ترسل جمیع البحوث إلی : 
�����������������������

ضوابط المشاركة



الحضور ١٥٠ دوالر أمریکي . 
املشارکة ببحث ٢٥٠ دوالر أمریکي.

تشمل الرسوم (أوراق 
املؤتمر-االستراحة–وجبة غداء- 

رسوم صالة املؤتمر –شهادة 
املؤتمر ) ویتحمل املشارك بقیة 

التکالیف .
تدفع رسوم املؤتمر  عند حضور 

املؤتمر ویستلم املشارك شهادة 
املشارکة .

مؤتمر 
حقوق اإلنسان في اإلسالم

رسوم المؤتمر  تنبیه مهم بناَء یلع رغبة 
بعض الذین لم یتمکنوا من 
حضور املؤتمر يف السنة 

املاضیة بسبب ظروف 
کورونا سیعقد يف الیوم 
الثاني من مؤتمر  هذه 

السنة جلسة خاصة ملن لم 
یتمکنوا من حضور املؤتمر 

السنة املاضیة لتقدیم 
أوراقهم العلمیة فیها .


