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Background: Information Technology and its applications in different aspects of life have had a significant impact in the 
service of Islam and Sharia in all its forms, including the service of the Holy Quran, Hadith, Fiqh and other Sharia science. This 
conference aims to provide the most important applications and computer programs that have contributed in the service of 
Muslim and his religion, community and family, and aims to encourage scientific research in Sharia science by computer 
assisted. Papers can be submitted in Arabic or English languages. 
 
Topics: 
 Muslim Contributions in Computer Science Applications and Technology 
IT in the service of the Holy Quran and its Sciences

IT in the service of the Hadith and the Sunnah

IT in development of Islamic society 
IT in the service of Islamic Jurisprudence and its Science

IT in the service of Islamic History and Civilization

IT in the service of Islamic knowledge and the role of Muslim Scholars 

IT ethics from Islamic point of view 

Islamic Databases 

Evaluation of Islamic Software 
Computer Applications in the service of Arabic language&Machine Translation
Natural Language Processing of Arabic Language  
Any other topic in IT serving Islam.  

  
All papers for this conference will be considered to be published in 

International Journal on Islamic Applications in Computer Science And Technologies – IJASAT (ISSN: 2289-4012) 

 

 2018 إيمان –مية في علوم الحاسوب وتقنياته السإلللتطبيقات ا سادسالمؤتمر الدولي ال

www.dsr.edu.my/iman/arabic 
 2018 ول ألكانون ا /ديسمبر  23 – 20

 ماليزيا مركز بحوث القرآن، جامعة مااليا، كوااللمبور،
 

 م والعلوم الشرعية بكافة اشكالها بماالسإلثر الكبير في خدمة األفي مختلف جوانب الحياة كان لها ا: تقنية المعلومات بإمكاناتها المذهلة، وبتطبيقاتها المتعددة مقدمة
تقديم أهم تطبيقات وبرامج الحاسوب التي ساهمت في في ذلك خدمة القرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة والفقه وغيرها من العلوم الشرعية. يهدف هذا المؤتمر إلى 

 بحاث باللغة العربية واالنجليزية.ألل ابمساعدة الحاسوب. تقب ةخدمة المسلم في دينه ومجتمعه وأسرته، كما يهدف إلى تشجيع البحث العلمي في العلوم الشرعي
 

 مواضيع المؤتمر

نتاجات المسلمين في تطبيقات علوم الحاسوب وتقنياته  


تقنية المعلومات في خدمة القرآن الكريم وعلومه  


تقنية المعلومات في خدمة الحديث الشريف والسنة النبوية  


مية السإلمات في خدمة التاريخ والحضارة اتقنية المعلو  


ودور علماء المسلمين  ميةالسإلاتقنية المعلومات في خدمة المعارف  


مية الوجهة نظر إستقنية المعلومات من ق في مجال ال خألا 


ية اآللي خدمة اللغة العربية والترجمة تطبيقات الحاسوب ف 


ت الشرعية اليانات في المجاتطبيقات قواعد الب 


لية للغة العربية آلالمعالجة ا 


م. السإلأخرى في تقنية المعلومات تخدم اأية مواضيع  
 

 4020-2289 الرقم التسلسلي(النسخة العربية) مية في علوم الحاسوب وتقنياتهالسإلالدولية للتطبيقات ا المجلة -بحاث للنشر في مجلة إجازات ألسيتم اختيار بعض ا

 


