2021 المؤتمر الدولي التاسع للتطبيقات اإلسالمية في علوم الحاسوب والتقنية ـ إيمان
9th International Conference on Islamic Applications in Computer
Science and Technologies (IMAN’21)
جميع الجلسات ستعقد عبر منصة زووم من خالل الرابط أدناه
All sessions will be conducted in ZOOM platform through below link:
http://tiny.cc/IMAN2021

برنامج المؤتمر
Conference Schedule
 ظهرا ً وحتى1  كما مبين أدناه (المؤتمر سيعقد من الساعة،2021 برنامج مؤتمر إيمان
:)السادسة عصرا ً بتوقيت مكة المكرمة
The program of IMAN2021 conference, as shown below (The conference
will be from 1:00pm to 6:00pm Mecca city time zone):
 كما مبين أدناه،موعد المؤتمر حسب بعض البلدان األخرى
The conference time based on other time zone, are as follows:
06:00 pm - 11:00 pm Malaysia
05:00 pm - 10:00 pm Indonesia (Jakarta)
03:00 pm - 08:00 pm Pakistan
02:00 pm - 07:00 pm United Arab Emirates / Oman
01:00 pm - 06:00 pm Saudi Arabia / Bahrain / Iraq
12:00 noon–05:00 pm Jordan / Palestine / Egypt / Sudan
11:00 am – 04:00 pm Algeria
10:00 am – 03:00 pm United Kingdom
05:00 am - 10:00 am U.S.A East

All below times are according to Mecca city time zone

جميع المواعيد أدناه حسب توقيت مكة المكرمة
 السبت/2021  ديسمبر/  كانون األول4 :اليوم األول
Day 1: 4 December 2021, Saturday
01.00 pm - 01.15 pm
Briefing session
01.15 pm - 01.45 pm
Opening Ceremony
• Opening by the MC (Master of Ceremony)
• Quran Recitation
• Welcoming Speech by Prof. Mohammed Zeki Khedher (the General Chair of
the Conference)
• Multimedia presentation
• Photo session
01.45 pm - 02.15 pm
Keynote Speech 1 by Prof. Dr. Roslina Othman – Self-Help
Maqam-based Search System for al-Falah (in English)
02.15 pm – 02.45 pm
Keynote Speech 2 by Mr. Mohamed Khalil Ashour - The
Role “Midade” Plays in Serving the Qur'an and the Da'wah Content (in Arabic)
02.45 pm – 03.00 pm Break
03.00 pm - 03.30 pm
Keynote Speech 3 by Prof. Dr. Mohamed Ali – Scalability,
availability, reproducibility and extensibility in Islamic Database Systems (in
English)
03.30 pm - 05.30 pm
Session 1 (in English)
 األحد/2021  ديسمبر/  كانون األول5 :اليوم الثاني
Day 2: 5 December 2021, Sunday
01.00 pm - 01.30 pm
Keynote Speech 4 by Prof. Dr. Mohammad Said Desouki
– Exploitation of Deep Learning and Neural Networks Techniques in Islamic Arabic
Texts Processing (in Arabic)
01.30 pm – 03.00 pm
Session 2 (in Arabic)
03.00 pm – 03.15 pm Break
03.15 pm – 03.45 pm
Keynote Speech 5 by Dr. AbdulSattar Mohammed
Khidhir– Qibla Direction Determination: PC, Smart Phone and Internet
Applications (in Arabic)
03.45 pm - 05.30 pm
Session 3 (in Arabic)

05.30 pm - 05.45 pm

Closing Remarks

البرنامج التفصيلي
Detailed Program
)2021  ديسمبر/  كانون األول4( اليوم األول
Day 1 (4 December 2021)

الجلسة األولى
Session 1:
Moderator: Prof. Dr. Ahmed Mabrook

المتحدث الرئيس األول
Keynote Speech 1
01.45 pm - 02.15 pm
Keynote Speaker: Prof. Dr. Roslina Othman
Title: Self-Help Maqam-based Search System for al-Falah (in English)
) نظام بحثي معتمد على "المقام" لتحقيق المساعدة الذاتية من أجل "الفالح" (باللغة االنكليزية/ االستاذة الدكتورة روسلينا عثمان
المتحدث الرئيس الثاني
Keynote Speech 2
02.15 pm - 02.45 pm
Keynote Speaker: Mr. Mohamed Khalil Ashour
Title: The Role “Midade” Plays in Serving the Qur'an and the Da'wah Content (in Arabic)
) دور ( مداد ) في خدمة القرآن و المحتوى الدعوي (باللغة العربية/ السيد محمد خليل عاشور

االستراحة
Break
02.45 pm – 03.00 pm

الجلسة الثانية
Session 2:
Moderator: Dr. Moustafa Abuzaraida
المتحدث الرئيس الثالث
Keynote Speech 3
03.00 pm - 03.30 pm
Keynote Speaker: Prof. Dr. Mohamed Ali
Title: Scalability, availability, reproducibility and extensibility in Islamic Database Systems (in English)
) قابلية التوسع والتوافر وإعادة إنشاء النتائج والتمدد في أنظمة قواعد البيانات اإلسالمية (باللغة االنكليزية/ االستاذ الدكتور محمد علي

03.30 pm - 05.30 pm
ID
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Paper’s title
The Role of Cloud Computıng in the Servıce of the Objectıves
of Islamıc Law (Maqasıd Al-Sharıah) in Problems Solvıng
The Landscape of Islamic Computing: A Systematic Mapping
Study Focused on the Holy Quran, Hadith, and the Pillars of
Islam

Author(s)
Yasser Tarshany and
Yazeed Al Moaiad
Maha Al-Yahya, Amaal
Aldawod, Fetoun
Alzahrani, Halah
Almazrua, Lama
Alawlaqi, Rabaa
Alnasser and Zaynab
Almutairi
MZ Ayaat Tools
Mohammad Zakir Hiyat
Moazam
A Siamese Transformer-based Architecture for Detecting
Menwa Alshammeri,
Semantic Similarity in the Quran
Eric Atwell and
Mohammad Alsalka
Stylometric Comparison between the Quran and Hadith based Halim Sayoud
on SFS: Could the Quran be written by the Prophet?
Mobile Apps Review: Islamic Design and Content Features in Murni Mahmud, Suhaila
Digital Therapeutics
Samsuri, Nahreen
Zannat and Nadia
Nowshin
Innovation and Development of a High Fever Contagious
Dauda Yusuf, Aisha
Disease Detector Using Thermopile Array for the Muslim
Hassan Abdallah
World
Hashim, Abdulkadir
Hamidu Alkali,
Muhammad Habibullah
Abdulfattah, Adati
Chachari, Muhammed
Zaharadeen Ahmed
The Development of Islamic e-Libraries: A case study of
Sadollah Ahrari
Comprehensive Islamic Library project

نهاية اليوم األول
End of Day 1

اليوم الثاني ( 5كانون األول  /ديسمبر )2021
)Day 2 (5 December 2021

الجلسة الثالثة
Session 3:
Moderator: Dr. Majdi Sawalha
المتحدث الرئيس الرابع
Keynote Speech 4
01.00 pm - 01.30 pm
Keynote Speaker: Prof. Dr. Mohammad Said Desouki
Title: Exploitation of Deep Learning and Neural Networks Techniques in Islamic Arabic Texts
)Processing (in Arabic
االستاذ الدكتور محمد سعيد دسوقي  /تسخير تقنيات التعلم العميق والشبكات العصبونية لمعالجة النصوص العربية اإلسالمية (باللغة العربية)

01.30 pm - 03.00 pm
المؤلف Author(s) /
هالة ابراهيم

عنوان البحث ID Paper’s title /
11
تقويم أداء معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها بتطبيق تقنيات ُّ
التعلم الحديثة & LMS

محمد حمد السيد عدني

معالجة اللغة العربية آلياً قديماً وحديثاً :دراسة مسحية

H5P

10

طه احمد الزيدي

اإلفتاء االفتراضي :مشروعيته وضوابطه ،توظيف الذكاء االصطناعي في تقديم الفتاوى

8

ميمونة الزدجالية

تجربة التعليم عن بعد تحديات وحلول من وجهة نظر طلبة كلية التربية بجامعة السلطان

13

قابوس بسلطنة عمان

عمر كرام

توظيف استراتيجية التلعيب في رفع مستوى الفهم لقصص القران الكريم في المدارس

عبد العالي باي زكوب ،فؤاد

واقع توظيف التقنية الحديثة في تدريس طلبة البكالوريوس في كلية العلوم اإلسالمية

بوالنعمة ،ياسمين شافعي

مفتاح محمد شرف الدين

15

االبتدائية

17

بجامعة المدينة العالمية في ماليزيا

نحو مقاربة جديدة إلرفاق النص اإللكتروني القرآني برموز داللية لتدقيق الترجمة اآللية

25

االستراحة
Break
03.00 pm – 03.15 pm

الجلسة الرابعة
Session 4:
Moderator: Dr. Mohammed Alkhatib
المتحدث الرئيس الخامس
Keynote Speech 5
03.15 pm – 03.45 pm
Keynote Speaker: Dr. AbdulSattar Mohammed Khidhir
)Title: Qibla Direction Determination: PC, Smart Phone and Internet Applications (in Arabic
الدكتور عبد الستار محمد خضر  /تحديد اتجاه القبلة :تطبيقات على الحاسبة والموبايل واالنترنيت (باللغة العربية)

03.45 pm - 05.30 pm
المؤلف Author(s)/
دور تعليم القرآن الكريم عن بعد في توجيه الناشئة
أحمد البوسعيدي

عنوان البحث ID Paper’s title /
1

محمد محمد خير

برنامج الرقيم للبحث القرآني بصيغةSQL

6

جميل إطميزي

نظام معلومات مقترح لألحاديث الشريفة وللسيرة النبوية متضمنا نظام للمناطق الجغرافية

15

محمد الحنبلي

احصاءات القرآن الكريم للقراءات القرآنية باستعمال اإلكسل

18

إدريس الخرشاف

اإلرغنوميا القرآنية وعلم األولويات في سورة فاطر

19

عمار عمر

تطبيق هواتف ذكية  :تحليل إحصاء كلمات القران الكريم

22

بسام عركوك
مجاهد مصطفى بهجت
ومصطفى ابو زريدة
أنس يوسف

تصنيف ايات القران الكريم بإستخدام التصنيف غير المتوازن

23

اإلعجاز في معاني فواتح سور القرآن الكريم

24

الريادة والشمولية في المواقع والتطبيقات اإلسالمية :مشاريع مؤسسة قاف أنموذجا

29

وجه جديد في تفسير األحرف المقطعة

27

عبدالناصر كامل الحاج محمد،
أيمن عيد الرواجفة ،فايزة
السكر ،ياسمين الجيوسي

المذكورة فيهما

جلسة الختام
Closing Remarks
05.30 pm - 05.45 pm
نهاية اليوم الثاني
End of Day 2

Guideline for Presenters.
Congratulations on your accepted paper to IMAN2021. For the second time, IMAN2021 will be
conducted in an online platform. The duration for the presentation and Question and Answer (QnA)
session is about 15 minutes.
You need to share your presentation slides when the chairman introducing you to the audience, if
you’re having problem to share your presentation slide, the secretariat will assist you.

Ethics
1. Use your real name to be displayed.
2. Mute your microphone upon joining the meeting, and only unmute when you wish to speak.
3. Please turn other applications off in the background to avoid projecting confidential materials
accidentally to the audience.
4. Follow the instructions given by the session chairman all time to ensure smoother conference
experience.
5. Show appropriate appearance, suitable attire, and background space. Blur your background if
required.
6. Get permission if you wish to share your screen.
7. Stop sharing your screen and mute your microphone after presenting.

