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املؤمتر الّدويّل لرابطة علامء األردن

»الّدراسات املستقبليّة يف العلوم الّشعيّة«

6-2021/7/7م

ــّا  ــاف ع ــز واالخت ــة يف التّميّ ــًرا غاي ــوم ع ــاميّة الي ــة اإلس ــش األّم تعي

ــام؛ عــر تطــّورت فيــه الحيــاة مبختلــف مجاالتهــا  كانــت عليــه يف ســالف األيّ

ــزر  ــنا إال الّن ــا كان يف أمس ــا م ــرى يف يومن ــد ن ــث مل نع ــا بحي ــّوًرا جوهريًّ تط

ــد. ــس البعي ــب ولي ــتقبل القري ــّرًا يف املس ــر تغ ــال أك ــر؛ والح اليس

ــن  ــّرت م ــة غ ــورة الرّقميّ ــواًل إىل الثّ ــا، وص ــوم والتّكنولوجي ــّور العل فتط

وجــه البســيطة، وأســهمت يف ظهــور علــوم وتطّورهــا؛ رغــم عــدم وجودهــا 

ــة:  أو االعــراف بهــا إىل زمــن قريــب، ومــن هــذه العلــوم واملناهــج املعرفيّ

يف  فيــه  تشــّكلت  الّــذي  املعــريّف  الّنمــط  هــذا  املســتقبليّة،  الّدراســات 

ــّرق؛  ــرب وال ــة يف الغ ــز متخّصص ــدارس ومراك ــة م ــة املاضي ــود القليل العق

ــؤ بزعمهــم أو قــل التّوقــع، واألغلــب التّخطيــط ملــا ســيكون  تهــدف إىل التّنبّ

ــتقبل . ــر يف املس ــه األم علي

دراســات مســتقبليّة يســتثمر فيهــا رّوادهــا كّل معطيــات العــر للحديــث 

عــن املســتقبل ومــا ســيكون فيه، وقــد َغــَدْت مخرجــاُت هــذه الّدراســات أهدافًا 

يعمــل القــادة والعلــاء واملبــادرون إىل جعلهــا حقيقــة.

تحليــل  عــى  املســتقبليّة  الّدراســات  وتعمــل 

التّطــورات املســتقبليّة كلّهــا، وتقوميهــا يف أّي علــم 

مــن العلــوم؛ وملـّـا كانــت العلــوم الّرعيـّـة محوًرا أساســيًّا 

يف تشــكيل الوعــي اإلســامّي وبنــاء الحضــارة اإلســاميّة؛ 

فــإّن الّدراســات املســتقبليّة ســتفرض ذاتهــا عــى هــذه 
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ــاة  ــة يف حي ــّرات جوهريّ ــا تغ ــى فرضه ــاوة ع ــا، ع ــكًا ومضمونً ــوم؛ ش العل

ــم. ــلوكهم، وقناعاته ــلمني، وس املس

  ورابطــة علــاء األردن -باعتبارهــا هيئــة علميّــة تســعى للّنهضــة بعلــوم 

الّريعــة ومعارفهــا-؛ اســترفت أهّميّــة مــا ســتركه الّدراســات املســتقبليّة 

مــن آثــار عــى العلــوم الّرعيّــة ودارســيها؛ لــذا وجــب االســتعداد لهــذا التّغــّر 

ــوم  ــة عل ــن يف عاق ــة مؤثري ــاء الّريع ــن عل ــل م ــتعداًدا يجع ــر؛ اس املنتظ

الّريعــة بالّدراســات املســتقبليّة، وفاعلــني يف اســتراف مســتقبلها.

مــن هنــا انطلقــت فكــرة عقــد هــذا املؤمتــر العلمــّي الــّدويّل حــول آفــاق 

العاقــات بــني الّدراســات املســتقبليّة والعلــوم الّرعيّــة .

العلــاء  وتتطلّــع رابطــة علــاء األردن إىل املشــاركة الواســعة مــن 

ــع  ــر املتوقّ ــدى التّأث ــاف م ــة؛ الستكش ــول املعرف ــتّى حق ــني يف ش والباحث

حصولــه يف ســياق هــذه الّدراســات املســتقبليّة. 
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أهداف املؤمتر

يهدف املؤمتر إىل تحقيق:

واالتّجاهــات  وحدودهــا،  املســتقبليّة،  الّدراســات  مفهــوم  بيــان   -1

فيهــا. املعرفيّــة 

2- التّأصيل العلمّي للّدراسات املستقبليّة يف العلوم الّرعيّة.

ــتقبليّة  ــات املس ــث يف الّدراس ــم إىل البح ــني وتحفيزه ــه الباحث 3- توجي

ــة. ــوم الّرعيّ يف العل

4- عــرض جهــود الباحثني املعارصيــن يف العلوم الّرعيّــة يف تعاملهم 

مع الّدراســات املســتقبليّة وتقوميها.

يف  الّرعيّــة  العلــوم  يف  املعارصيــن  الباحثــني  اتّجاهــات  إبــراز   -5

املســتقبليّة. الّدراســات  مــع  تعاملهــم 

ــة  ــوث علميّ ــدة وبح ــات جدي ــاميّة بدراس ــة واإلس ــة العربيّ ــد املكتب 6- رف

رصينــة للّدراســات املســتقبليّة يف العلــوم الّرعيّــة.

الّرعيّــة  العلــوم  يف  مســتقبليّة  وخطــط  وبرامــج،  رؤى،  تقديــم   -7

القــرار. وصّنــاع  للمهتّمــني 
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رعاية املؤمتر

وزير األوقاف والّشؤون واملقّدسات اإلساميّة األرديّن.

الرّاعي الّذهبّي للمؤمتر

البنك اإلسامّي األرديّن. 

موعد انعقاد املؤمتر

 7- 8  /2021/7م  املوافق 27- 28/ ذي القعدة/ 1442هـ.

مواعيد استالم امللّخصات والبحوث

2021م - املوافــق: 21/  / 1 - آخــر موعــد الســتام امللّخصــات هــو: 5 / 

/1442هـــ. االوىل  جــادى 

- آخــر موعــد إلعــام أصحــاب امللّخصــات بقبــول ملّخصاتهــم أو رفضهــا 

هــو: 20/ 1/ 2021م- املوافــق: 6/جــادى اآلخــرة /1442هـــ.

- آخــر موعــد الســتام البحــوث الجاهــزة للمشــاركة هــو: 30/ 2021/5م-                        

ــوال /1442هـــ. ــق: 18 /ش املواف
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اللّجنة العلميّة للمؤمتر
1- أ. د. محمود الّسطاوي، رئيًسا.        

2- أ. د. أسامة الفقر.                3- أ. د. محّمد عيد الّصاحب.             

4- أ. د. عيّل الّصّوا.                        5- د. محّمد نبيل العمرّي.                

6- أ. د. عاد الخصاونة.                7- أ. د. ردينة الرّفاعّي.                 

8- أ. د. خلوق األغا.                         9- أ. د. فتحي ملكاوي.

10- أ. د. عبد الله الكيايّن.            11- أ. د. أمني أبو الوي.            

اللّجنة التّحضرييّة
1- أ. د. عبد الله عيّل الّصيفّي، رئيًسا.  

2- أ. د. حسن شّموط.             3- أ. د. رائد نري.

4- د. أنس العواطيل.              5- د. ماهر عارف. 

6- د. محّمد الطّرايرة.               7- د. هيام الّسعودّي.

8- د. نسيبة الّصوا.                    9- د. عيّل أبو العّز.

10- د. أنس الخايلة.                   11- د. محّمد الخوالدة.

12- د. أمجد عيّل سعادة.       13- د. عبد الّسام الفندي.
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اللّجنة اإلعالميّة

1- د. ياسمني الجيّويّس، رئيًسا.   

2- د. إنصاف املومني.                 3- د. بّشار رشيف.

4- د. فلسطني األفغايّن.             5- د. خولة جرادات.

6- د. فايزة الّسّكر.                           7- د. فايزة شقور.

8- أ. مؤمنة معايل.                        9- د. خالد معروف.  

10- د. سليان الّدقور.                    11- د. إياد حاد.

12- د. زياد الفقيه.    

اللّجنة التّنظيميّة

1- د. إميان الغنانيم، رئيًسا.

2- د. خالدة الّناطور.                   3- د. دعاء شحادة. 

4- د. أساء غوشة.                    5- د. آالء البورينّي.                           

6- د. تسنيم مهيدات.                7- د. رنا املّر.
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محاور املؤمتر

ــط،  ــوم، الّضواب ــة، املفه ــوم الّرعيّ ــتقبليّة يف العل ــات املس 1- الّدراس

ــات. االتّجاه

2- الّدراســات املســتقبليّة يف: العقيــدة، والفكــر اإلســامّي، والفــرق 

ــان. واألدي

3- الّدراسات املستقبليّة يف التّفسر والّدراسات القرآنيّة.

4- الّدراسات املستقبليّة يف الّسّنة الّنبويّة وعلومها.

5- الّدراسات املستقبليّة يف الفقه اإلسامّي ومقاصد الّريعة.

ــة  6- الّدراســات املســتقبليّة يف االقتصــاد اإلســامّي واملعامــات املاليّ

ــة. املرفيّ

7- الّدراسات املستقبليّة يف الّربية، والّدعوة، واإلعام اإلسامّي.

8- الّدراسات املستقبليّة يف الّسياسة الّرعيّة والعاقات الّدوليّة.

ــة،  ــوم الّرعيّ ــني العل ــريّف ب ــل املع ــتقبليّة والتّكام ــات املس 9- الّدراس

ــة. ــانيّة، والطّبيعي ــوم اإلنس والعل

10- الّدراسات املستقبليّة يف العلوم الّرعيّة )التّحّديات والحلول(.
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رشوط املشاركة

1- أن يكون موضوع البحث منسجًا مع محاور املؤمتر وأهدافه.

2- أن يتّسم البحث بالجدة واألصالة.

3- أن ال تزيد أوراق البحث عن )30( ورقة.

4- يتحّمــل املؤمتــر نفقــات اإلقامــة والّضيافــة ملــن قبلــت أبحاثهــم مــن 

خــارج األردن فقــط.

5- ستقوم الرّابطة بنر البحوث يف إصدار خاّص.

6- أن يكــون حجــم الخــّط يف املــن )14( ويف الهامــش )12(، ويكــون تباعــد 

.  Simplified األســطر )1.5(، ونــوع الخــط

7- تخضع البحوث املقّدمة للمؤمتر للتّحكيم من قبل اللّجنة العلميّة.

للتواصل وإرسال امللخصات والبحوث

- جوال )962775614949+(

)jordanian.olamaa@gmail.com( :إمييل -


