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Design for Scientific Renaissance is established by a number 

of scholars in various fields; their primary aim is to 

disseminate knowledge among human beings all over the 

world. 

 

DSR’s Vision 

To promote a scientifically fair globalized world. 

 

DSR’s Missions 

To provide the base for promoting advanced 

research. 

To publish articles and papers in various fields, that 

adds high value empirically and theoretically. 

 

 

Design for Scientific 

Renaissance 



4 | P a g e  
 

7th International Conference on Islamic Applications in Computer 

Science and Technologies – IMAN 2019 

Background 
Information Technology and its applications in different aspects of life have 
had a significant impact in serving Islam and Sharia in all its forms, including 
the service to the Holy Quran, Hadith, Fiqh and other Sharia sciences. This 
conference aims at providing the most important applications and Software 
that could contribute to serving Muslims and their religion and community, 
and aims to encourage scientific research by using IT tools in Sharia sciences 
as well as presenting and evaluating Muslims Contributions in Computer 
Science Applications and Technology.  The conference shall also be a 
platform to serve Arabic language, Machine Translation to and from Arabic, 
Natural Language Processing of Arabic Language and voice & character 
recognition of Arabic language. 

Tracks of IMAN 2019: 

 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 Sciences 

 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 

 IT in development of community 

 IT in the service of humanity 

 IT in the service of environment 

 IT in the service of the objectives of Islamic Law (Maqasid Al-Shariah) : 
Protecting of Faith, Life, Progeny, Intellect & Wealth 

 Islamic Databases 

 Evaluation of Islamic Software 

 Computer Applications in the service of Arabic language and Machine 
Translation 

 Natural Language Processing of Arabic Language 
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2019إيمان تقنياته ب و و للتطبيقات اإلسالمية في علوم الحاس السابع يالمؤتمر الدول  
 

 المقدمة
تقنية المعلومات بإمكاناتها المذهلة، وبتطبيقاتها المتعددة في مختلف جوانب الحياة كان لها األثر 
الكبير في خدمة اإلسالم والعلوم الشرعية بكافة اشكالها بما في ذلك خدمة القرآن الكريم والحديث 

إلى تقديم أهم  والفقه وغيرها من العلوم الشرعية. يهدف هذا المؤتمرالنبوية الشريف والسيرة 
ساهم في خدمة المسلم في دينه ومجتمعه وأسرته، كما يهدف تتطبيقات وبرامج الحاسوب التي 

إلى تشجيع البحث العلمي في العلوم الشرعيه بمساعدة الحاسوب ونشر انتاجات المسلمين في 
ريق المعالجة هذا المجال والوقوف على جوانبها. وكان للغة العربية نصيبها من هذا االهتمام عن ط

 .اآللية
 

 المؤتمر  محاور
 انتاجات المسلمين في تطبيقات علوم الحاسوب وتقنياته

 تقنية المعلومات في خدمة القرآن الكريم وعلومه
 تقنية المعلومات في خدمة الحديث الشريف والسنة النبوية

 تقنية المعلومات في خدمة التاريخ والحضارة اإلسالمية
 خدمة المعارف اإلسالمية ودور علماء المسلمينتقنية المعلومات في 

 األخالق في مجال تقنية المعلومات من وجهة نظر إسالمية
 تقنية المعلومات في تطوير المجتمعات

 تقنية المعلومات في خدمة اإلنسانية
 تقنية المعلومات في خدمة البيئة

 نسل، والعقل، والمال، والنفس، والحفظ الدين: المعلومات في خدمة مقاصد الشريعةتقنية 
 تطبيقات الحاسوب في خدمة اللغة العربية والترجمة اآللية

 تطبيقات قواعد البيانات في المجاالت الشرعية
 المعالجة اآللية للغة العربية

 أية مواضيع أخرى في تقنية المعلومات تخدم اإلسالم.
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GENERAL CHAIR FORWARD 

 

 

By the grace of Allah, it is a great pleasure to introduce the program 

of the seventh International Conference on Islamic Applications 

in Computer Science and Technology. After the success of the first 

conference held in Kuala Lumpur, Malaysia on 1-2 July 2013, the 

second conference in Amman, Jordan on 12-13 October 2014, the 

third conference held in Konya, Turkey on 1-3 October 2015. The 

fourth conference was held online on 20-22 December 2016. The fifth 

conference held in Indonesia 27-29th December 2017. The sixth 

conference was held in Malaysia 20-23rd December 2018. It was 

decided to make this conference online. The conference shall include 

about 20 papers both in Arabic and English languages. The program 

also includes 5 keynote speeches. The authors of these papers come 

from Algeria, Egypt, Indonesia, Iraq, Jordan, Malaysia, Oman, 

Pakistan, Palastine, Saudi Arabia, Sudan, United Kingdom and United 

States. 

With the participation of researchers interested in Islamic Applications 

on Computer Science and Technology from all these countries, we 

hope that communication between authors will result in further 

enrichment of research in this growing and important field for the 

service of Islam and Muslims as well as computer science and 

technology. 

May Allah give his guidance and grace to all those who shared in 

organizing and contributing to this conference. 

       General Chair 

Professor Mohammed Zeki Khedher 
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 تقديم
 

  .وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 يف اإلسالمية للتطبيقات السابع املؤمتر يدي بني الكتيب هذا نقدم أن والسرور الغبطة داعي من إنه

 النجاح بعد وذلك ،2019 ديسمرب/ األول كانون  28-27 بني ينعقد الذي وتقنياته احلاسوب علوم
 كواملبور  يف العاملية املدينة جامعة برعاية 2013 متوز 2-1  يف عقد الذي األول املؤمتر حققه الذي
 تشرين 13-12 يف ابألردن عمان يف العاملية االسالمية اجلامعة يف عقد الذي الثاين واملؤمتر مباليزاي
-1 يف تركيا – قونية يف أربكان الدين جنم جامعة يف عقد الذي الثالث واملؤمتر 2014 أكتوبر/ األول

 /األول كانون  22-20 يف بعد عن ابلرتاسل عقد الذي الرابع واملؤمتر 2015 أوكتوبر/األول تشرين 3
 واملؤمتر 2017 األول كانون  29-27 يف اندونيسيا يف عقد الذي اخلامس واملؤمتر 2016 ديسمرب
 2018 األول كانون  23-20 ماليزاي يف عقد الذي السادس

 برانمج تضمني والذي 2019 األول كانون  28 و 27 يف أيضا   االنرتنت عرب السابع املؤمتر عقد قرران
 5 املؤمتر برانمج يتضمن كما.  واإلنكليزية العربية ابللغتني علمي ا حبث ا 20 من أكثر تقدمي املؤمتر

 البلدان من كبري  عدد إىل للمؤمتر أحباثهم قدموا الذين الباحثون هلا ينتمي اليت البلدان وتتوزع حماضرات
 وفلسطني ابكستانو  السعودية العربية واململكة وعمان وماليزاي واألردن والعراق ومصر اجلزائر يشمل

 .املتحدة والوالايت وبريطانيا والسودان
 وتقنياته احلاسوب علوم يف وتطبيقاهتا االسالمية ابلدراسات املهتمني الباحثني من العدد هذا مشاركة إن
 املستقبل يف مشرتكة علمية عالقات إلقامة بينهم فيما التواصل يف يساعد أن أنمل األقطار هذه كل  من
 .نفسه الوقت يف وتقنياته احلاسوب وعلوم واملسلمني اإلسالم خلدمة اهلام احلقل هذا يف

 املساعي يكلل وأن له أحباثهم قدموا الذين وكافة املؤمتر هذا إجناح يف ساهم من كل  يوفق أن هللا ندعو
 التوفيق ويل وهللا اهلام العلمي احلقل هذا خالل من ابلنجاح اإلسالم خدمة يف

 رئيس املؤمتر
 زكي خضر حممدأ.د.        
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COMMITTEES 

 لجان المؤتمر

General Chair: Prof. Dr. Mohammed Zeki Khedher, Jordan University, Jordan 
 
Advisers: 

 Prof. Dr. Abdelkader Adla, University of Oran 1 Ahmed Benbella, Algeria 

 Prof. Dr. Adnan Abdul-Aziz Gutub, Umm Al-Qura University, Saudi 
Arabia 

 Prof. Dr. Aslina Saad, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia 

 Prof. Dr. Azzeddine Lazrek, Cadi Ayyad University - Marrakech, Morocco 

 Prof. Dr. Eric Atwell, University of Leeds, UK 

 Prof. Dr. Hany Ammar, West Virginia University, USA 

 Prof. Dr. Mohamad Fauzan Noordin, International Islamic University 
Malaysia, Malaysia 

 Prof. Dr. Rosalina Abdul Salam, Universiti Sains Islam Malaysia, 
Malaysia 

 Prof. Dr. Roslina Othman, International Islamic University Malaysia, 
Malaysia 

 Prof. Dr. Şaban Gülcü, Necmettin Erbakan University, Turkey 

 Prof. Dr.Imad Fakhri Al-Shaikhly, International Islamic University 
Malaysia, Malaysia 

 Prof. Mohsen A. A. Rashwan, Cairo University, Egypt 
 
Program Chair:  

 Dr. Akram M Zeki, International Islamic University Malaysia, Malaysia 
 
Publicity Chair:  

 Mohd Helmy Bin Abd Wahab, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
(UTHM), Malaysia. 

 
Technical Program Committee 

 Abdulbasit Mohammed Mosa, International University of Africa, Sudan 

 Abdel Rahman Ibrahim Suleiman Islieh Unversiti Sains Islam Malaysia 

(USIM), Malaysia 

 Almoataz B. Al-Said, Cairo University, Egypt. 

 Amira Hassan, Sudan University of Science and Technology, 

Khartoum, Sudan 

 Aslina Saad, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia 

 Elrasheed Ismail Mohommoud, Zayid, University of Bisha, Al-Namas, 

KSA 
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 Mortada Abdelrahim Mohamed, Taif University, KSA 

 Mustafa Abuzaraida, Universiti Utara Malaysia, Malaysia 

 Nouh Elmitwally, Jouf University, KSA 

 Reguia Mahmoudi, Yahia Fares University of Medea, Algeria 

 Taha Ali, Alzaim Azhari University, Sudan 

 Yasser M. Alginahi, University of Windsor, Ontario, Canada 

 Zainab S. Attarbashi, Universiti Utara Malaysia, Malaysia  
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KEYNOTE SPEAKER 1 

 
Prof. Dr. Taha Ahmed Alzaidi 
Member of Iraqi Fiqh Institut, and Head of Al-baseerah 

center of Research and Media Development 

 

 

Biography:   

Dr. Taha Ahmed Al-Zaidi is a member of the High Supreme of the 

Iraqi Academy of Jurisprudence and the head of Al-Baseera Centre for 

Research and Media Development, Baghdad, Iraq. He holds a PhD in 

Media, and a PhD in Islamic Studies (Comparative Jurisprudence). He 

has in the certificates in Islamic studies from scholars. He published 

about 92 scientific papers and articles in Iraqi and Arab scientific 

journals and more than 33 printed publications. He supervised a 

number of Master's and doctoral theses. He has won dozens of local 

and international scientific awards and certificates of appreciation. In 

addition to being an academic staff, legal advisor, and media 

consultant, Dr. Al-Zaidi had many positions, including the director of 

the scientific department at the Iraqi Academy of Jurisprudence, the 

head of Al-Baseera Centre for Research and Media Development, and 

the editor-in-chief of Al-Haqaiq Magazine and the magazine of the 

Iraqi Academy of Jurisprudence. He is also a member of many 

scientific and legal and bodies.  
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 : المتحدث الأول

 الزيدي أحمد طه الدكتور الاستاذ

 البصيرة مركز ورئيس العراقي الفقهي للمجمع العليا الهيئة عضو

 العراق بغداد، الاعلامي، والتطوير للبحوث

 السرية الذاتية: 

 البصرية مركز ورئيس العراقي الفقهي للمجمع العليا اهليئة عضو منصب يشغل الزيدي أمحد طه. د
 فلسفة ودكتوراه إعالم، فلسفة دكتوراه على حاصل.  العراق بغداد، االعالمي، والتطوير للبحوث

 نشر. والعقلية النقلية الشرعية العلوم يف وخاصة عامة إجازات وله. مقارن فقه -اسالمية علوم
 رسائل من عدد على واشرف.  وعربية عراقية علمية جمالت يف علمية ومقالة حبثا( 92)حنو

 اجلوائز عشرات على حاز وقد. مطبوعا مؤلفا( 33) من أكثر قدم وأيضا. والدكتوراه املاجستري
 وإعالمي، شرعي ومستشار تدريسي كونه  اىل ابإلضافة. والدولية احمللية التقديرية والشهادات العلمية

 الفقهي اجملمع يف العلمي القسم مدير منها والوظائف املناصب من العديد الزيدي. د شغل فقد
 رسالة وجملة احلقائق جملة حترير ورئيس اإلعالمي، والتطوير للبحوث البصرية مركز ورئيس العراقي،

 .والشرعية العلمية واجملالس اهليئات من العديد يف عضو أنه كما.  اجملمع
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Moral responsibility in dealing with Social Media Websites 

Prof. Dr. Taha Ahmed Alzaidi 

Abstract:  

One of the most important issues that regulate a person’s behaviour 

individually, within a group, or in a society is to be responsible. The wider 

the range of his work and movement, the greater his responsibilities. This 

responsibility varies according to the position of the individual in the 

society, and according to the power granted to him, and the type of 

responsibility itself. The person needs frequent reminder whenever he 

demands more of his rights and freedoms to avoid chaos spreading and 

also to avoid negative engagement with others or in the community. Every 

right stands opposite to a duty. As Muslims have rights that are guaranteed 

by the Islamic laws, they also have obligations and responsibilities 

towards others. There are three types of responsibilities: persona, societal, 

and divine responsibility. Today, as we live in the era of digital media, the 

importance of the digital media, its great impact, and the wide area it 

covers temporally and spatially and even the space it occupies in the 

human brain and heart. The social media has played a role in supporting 

freedom of expression with no limits or boarders, no restrictions or 

licenses, and no firm laws. Accordingly, when dealing with the outcomes 

of the social media the responsibility has increased. When the theory of 

media freedom prevailed in Europe and the US, chaos spread in the 

Western media. Only then, the media theorists panicked into the theory of 

social responsibility, what was quickly picked up by the Arab media, but 

unfortunately, they did not notice or perhaps condoned the differences 

among societies in values and beliefs. The chaos moved quickly to our 

societies together with corruption, and it was more severe in our societies, 

but all praise are due to Allah s.w for his kindness as He s.w renewed His 

religion with a blissful awakening, with which people are brought back to 

the religion and returned them to the circle of responsibility, and hence 

left its mark in all aspects of life, including -without doubt- the media 

sector.  
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 الاجتماعي التواصل مواقع مع للتعامل الاخلاقية المسؤولية

 الزيدي أحمد طه الدكتور الاستاذ

 : امللخص
 يكون ان جمتمع يف او مجاعة ضمن او فردا االنسان تصرفات تضبط اليت االمور اشد من ان

 الفرد مكانة حبسب تتفاوت وهي مسؤولياته، تضاعفت وحراكه عمله دائرة اتسعت وكلما مسؤوال،
 ونوعية للجماعة، او للفرد املمنوحة والسلطات الصالحيات وتفاوت فيه، يعيش الذي اجملتمع يف

 للحيلولة مبسؤولياته تذكريه زاد وحرايته، حقوقه من ابملزيد االنسان طالب وكلما نفسها، املسؤولية
 فكما واجب، يقابله حق فكل اجملتمع، يف او االخرين مع السليب التعاطي او الفوضى شيوع دون

 االعتداء وعدم ابحرتامها االخرين والزمت وصيانتها حفظها الشريعة ضمنت حقوقا للمسلم ان
 االخرين واحرتام هبا، االيفاء وعليه تقابلها ومسؤوليات واجبات عليه تكون ان بد فال عليها،
 .رابنية ومسؤولية اجتماعية ومسؤولية شخصية مسؤولية اىل تنقسم وهي. ورعايتها ابدائها
 انتشاره، وسعة أتثريه وشدة امهيته لبيب على خافيا يعد فلم الرقمي االعالم عصر نعيش اذ واليوم

 البشري الدماغ خالاي من يشغله ما او واملكانية، الزمانية بثه مساحات يف سواء بتغطيته يقوم وما
 فيما اإلعالم هذا وسائل هبا حظيت اليت املكاسب للجميع وظهر اركانه، وحركات قلبه ودقات
 وترخيصات، قيود وال وأتشريات، حدود فال مفتوحا، امامها الباب جعل مما ، التعبري حبرية يتعلق

 التعامل على املسؤولية تعاظمت هنا ومن .ظاملة وعقوابت صارمة اجراءات او حازمة، قوانني وال
 امريكا، يف احلر واإلعالم اوراب، يف اإلعالمية احلرية نظرية سادت وحني ، االعالم هذا خمرجات مع

 االجتماعية، املسؤولية نظرية اىل اإلعالميون املنظرون ففزع الغربية، اإلعالم وسائل يف الفوضى عمت
 واملعتقدات، القيم وتباين اجملتمعات اختالف عن تغاضى او يتنبه ومل العريب، اإلعالم فتلقفها
 بعباده، ولطفه بفضله تعاىل هللا ولكن اشد، بالدان يف فكانت بفسادها، الفوضى الينا فزحفت

 املسؤولية، دائرة اىل وارجعتهم رهبا، دين اىل ابلناس اعادت مباركة، بصحوة دينها امر االمة هلذه جدد
 .اإلعالمي اجملال شك بال ومنها كافة،  احلياة جماالت يف بصماهتا فرتكت
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KEYNOTE SPEAKER 2  

 
Prof. Dr. Omar Tayan 

Department of Computer Engineering and NOOR 

Research Center at the College of Computer Science 

and Engineering, Taibah University, KSA 
 
 

Biography:  

Prof. Dr. Omar Tayan received the B.Eng. and Ph.D. degrees in 

computer networks from the University of Strathclyde, Glasgow, U.K. 

He was a Consultant with the Strategic and Advanced Research and 

Technology Innovation Unit, Taibah University, Saudi Arabia. He is 

currently a Professor with the Department of Computer Engineering 

and NOOR Research Center at the College of Computer Science and 

Engineering, Taibah University. He is also one of the Founding 

Members of the NOOR Research Center. 

He has successfully completed about 10-15 research and development 

projects as a principle investigator and a co-investigator in projects 

funded by the King AbdulAziz City of Science and Technology, 

Ministry of Higher Education, and the Deanship of Research, Taibah 

University. He currently has about 70 journals, conference papers, 

technical reports, and invited talks to his credit, as well as a book 

publication in computer networks. His research interests include 

information security and authentication, Digital Quranic Computing 

(DQC), image processing, modeling and simulation, computer 

networks, networks-on-chip, and wireless sensor networks for 

intelligent transportation systems, including Hajj transportation 

systems and crowd management. 
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 : الثانيالمتحدث 

 طّيان عمر الدكتور الاستاذ

 تقنية أبحاث مركز وفي الحاسبات وهندسة علوم كلية في أستاذ

 في طيبة جامعة ،(نور) وعلومه الكريم القرآن لخدمة المعلومات

 السعودية العربية بالمملكة المنورة المدينة
 

 السرية الذاتية: 
 والدكتوراه احلاسبات هندسة يف بكالوريوس شهادة على حاصل طيان، عمر. د. ا

 وهو. املتحدة اململكة يف جالسكو سرتاثكاليد، جامعة من الكمبيوتر شبكات يف
 خلدمة املعلومات تقنية أحباث مركز ويف احلاسبات وهندسة علوم كلية  يف أستاذ حاليا
. السعودية العربية ابململكة املنورة املدينة يف طيبة جامعة ،(نور) وعلومه الكرمي القرآن
 يف االسرتاتيجية والبحوث التكنولوجيا االبتكار لوحدة مستشارا سابقا عمر.د وكان

 لديه. طيبة جامعة يف نور أحباث ملركز املؤسسني األعضاء من واحدا ويعد اجلامعة
 اهتماماته وتشمل. املؤمترات يف وأوراق علمية جمالت يف أحباث 70 حوايل حاليا

 وشبكات الكرمي، القرآن خلدمة املعلومات وتقنية املعلومات، أمن جمال يف البحثية
 ألنظمة الالسلكية االستشعار وشبكات الربجميات حماكاة وتقنيات وأبنية احلاسب،

 .احلج أثناء احلشود وإدارة احلج النقل نظم ذلك يف مبا الذكية النقل
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Digital Quran & Hadith Authentication, and Approaches 

for Verifying Quality Standards for Related Products and 

Websites 

Prof. Dr. Omar Tayan 

Abstract: 

Recently, significant interest and attention has been given for the need 

to authenticate online sensitive digital content and to provide 

techniques for standardizing digital content and related IT products. 

This talk identifies mechanisms for authenticating digital Quran and 

Hadith content, and presents a framework for standardizing websites 

and IT products, including smartphone applications that propagate 

Quran and Hadith content. A key strategic goal involves establishing 

quality assurance standards for all types of products and websites 

propagating such sensitive content. 

The talk shall cover some ongoing research and development efforts in 

this domain within the NOOR Research Center, which is considered as 

an essential part of its mission. Notably, this area of study arguably 

encompasses all studies and efforts related to Quran and Hadith. 

Consequently, it is expected that numerous studies shall emerge in the 

domain of information and quality assurance for the service of the Holy 

Quran and Hadith/Quranic Sciences whilst ensuring appropriate 

assurance standards are achieved. Finally, the benefits of this work 

aims to serve a broad scope of community users and Islamic scholars. 

In particular, it is expected that this work would provide a milestone 

for future reference bodies concerned with publishing and certifying 

online digital Quran/Hadith resources and related products. 
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 الجودة معايير من التحقق وطرق والحديث للقرآن الرقمية المصادقة

 الإلكترونية والمواقع للمنتجات

 طّيان عمر الدكتور الاستاذ

 امللخص: 
 لتوفري واحلاجة اإلنرتنت عرب املنشور الرقمي احملتوى مصادقة بضرورة كبري  بشكل مؤخرا االهتمام مت

 واحلديث الكرمي القرآن جمال يف املعلومات التقنية ومنتجات الرقمي للمحتوى معايري لوضع طرق
 واحلديث الكرمي للقرآن الرقمي احملتوى ملصادقة آليات املوضوع هذا خالل من نعرض حيدد. الشريف
 اجملال، هذا يف املعلومات تقنية ومنتجات الويب ملواقع مقرتحة معايري عن إطار ا ونقدم ، الشريف

 أن كما.  الشريف واحلديث الكرمي القرآن حمتوى تنشر اليت الذكية اهلواتف تطبيقات ذلك يف مبا
 الويب ومواقع املنتجات أنواع جلميع اجلودة لضمان معايري وضع هو الرئيسي االسرتاتيجي اهلدف

 .احملتوى هكذا هذا مثل تنشر اليت
 داخل اجملال هذا يف والتطوير الربجمي والتطوير البحث جهود بعض كذلك  املوضوع هذا يشمل

 أساسي ا جزء ا يعترب والذي وعلومه، الكرمي القرآن خلدمة املعلومات تقنية ألحباث نور أحباث مركز
 الكرمي ابلقرآن املتعلقة واجلهود الدراسات مجيع يشمل اجملال هذا أبن ويالحظ. اهتماماته من

 وضمان املعلومات أمن جمال يف عديدة دراسات تظهر أن املتوقع من وابلتايل،. الشريف واحلديث
 املعايري حتقيق ضمان مع الشريف واحلديث وعلومه الكرمي القرآن خلدمة الرقمي احملتوى جودة

. املسلمني والعلماء اجملتمع مستخدمي من واسعة جمموعة خدمة إىل العمل هذا ويهدف. املناسبة
 الكرمي القرآن بنشر املعنية املستقبلية املرجعية للهيئات فارقة عالمة العمل هذا يوفر أن املتوقع ومن

 .هبا املتعلقة الرقمية واملنتجات اإلنرتنت على الشريف واحلديث
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KEYNOTE SPEAKER 3  

 
Prof. Dr. Asadullah Shah 

Kulliyyah of ICT, International Islamic University 

Malaysia. 

 

Biography: 

Prof. Dr. Asadullah Shah is working at Kulliyyah of ICT, International 

Islamic University Malaysia. He did his Ph.D. from the University of 

Surrey UK in 1998, with a specialization in Multimedia. He started his 

academic carrier from the University of Sindh Jamshoro, Pakistan, in 

1986 as a lecturer. 

Before joining IIUM, he worked as Head of Telecommunication 

Engineering & Management department, IoBM Karachi Sindh, Dean 

Faculty of Computer and Management Sciences, Isra University 

Hyderabad Sindh and Head of Telecommunication Engineering and 

IT, Sukkur IBA, Sindh-Pakistan. 

He has published 275 research articles in the highly reputable 

international and national journals in the fields of computers, 

communication and IT. Also, he has published 12 books and Chief 

Editor of the Journal of Information Systems and digital technologies 

(JISDT) of IIUM. He has been invited as Ph.D. thesis evaluator from 

Malaysia, Pakistan, India, Australia, and Europe and so far evaluated 

70 plus thesis in the disciplines of CS, IT and Engineering. He has 

produced 17 PhDs as the main supervisor and 11 PhDs as co-supervisor 

and chairman of the supervising committee. Currently, there are many 

Ph.D. and Masters Students under his supervision. His fields of interest 

are social media and behavior modeling, e-learning and computer 

game-based learning for adults and school children. He has been 

invited as a keynote speaker, general and executive chair for multiple 

IEEE conferences such as ICETAS, ICIRD held every year in various 

parts of the world.  
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 الثالث: المتحدث 

 شاه هللا أسد الدكتور الاستاذ

 الإسلامية الجامعة المعلومات، وتقنية الاتصالات كلية في استاذ

 ماليزيا العالمية

 السرية الذاتية: 
 اإلسالمية اجلامعة يف ، واالتصاالت املعلومات تقنية كلية  يف شاه هللا أسد الدكتور األستاذ يعمل

 عام يف املتحدة اململكة يف سوري جامعة من الدكتوراه درجة على حصل لقد. مباليزاي العاملية
 السند اقليم يف جامشورو جامعة من األكادميي عمله بدأ. املتعددة الوسائط ختصص يف ، 1998

 عمل ، مباليزاي العاملية اإلسالمية اجلامعة إىل انضمامه قبل .كمحاضر  1986 عام ابكستان يف ،
 لكلية عميدا مث السند، يف IoBM Karachi يف االتصاالت وإدارة هندسة لقسم كرئيس

 االتصاالت هلندسة رئيسا   ومث السند، يف حيدرابد يف اإلسراء جامعة يف واإلدارة احلاسب علوم
 .ابكستان يف السند يف Sukkur IBAيف املعلومات وتكنولوجيا

 يف املعتمدة التصانيف ذات واحمللية الدولية اجملالت يف حبثية مقالة 275 عن يزيد ما نشر وقد
 كرئيس  االن ويعمل ، كتااب    12 بنشر قام ، أيض ا. املعلومات وتقنية وواالتصاالت احلاسب جماالت

. مباليزاي العاملية اإلسالمية لـلجامعة التابعة (JISDT) الرقمية والتقنيات املعلومات نظم جملة حترير
 يف أطروحة 70 عن يزيد ملا الدكتوراه لدرجة كممتحن  شاه هللا أسد الدكتور األستاذ عمل

 .وغريها وأسرتاليا واهلند وابكستان ماليزاي يف امللعلومات وتقنية احلاسب علوم ختصصات
 مشارك كمشرف  دكتوراه رسالة 11و أول كمشرف  دكتوراه رسالة 17 عن يزيد ما على أشرف وقد
 اإللكرتوين والتعلم ، السلوك ومنذجة املتعددة الوسائط جماالت يف يهتم. اإلشراف للجنة ورئيسا   أو

 يف رئيسي كمتحدث  دعوته متت. املدارس وطالب للبالغني احلاسب ألعاب على القائم والتعلم
 ICETAS مؤمتر مثل IEEE حتت املصنفة املؤمترات بعض اآلن ويرأس املؤمترات من العديد

 .سنواي   تعقد اليت ICIRD و
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Comparative views on western paradigms of knowledge 

with the Islamic paradigm of knowledge and knowledge 

discovery and integration 
 

Prof. Dr. Asadullah Shah 

Abstract:  

There are two main paradigms of knowledge used in all over the world. 

The first one is based on the set of believes that human experience is the 

only way sufficient for knowledge discovery and commonly known as 

quantitative, positivist, traditionalist paradigm. Quantitative methods and 

methodologies fall under this set of beliefs. The second paradigm is the 

interpretive and that believe that human is born with knowledge and it is 

only him or her, letter in their lives polish and understand the world of 

knowledge and discover it. Qualitative research methods and 

methodologies come under this set of paradigm. Quran, the book of 

absolute knowledge, outright reject such believe of knowledge by birth 

concept. On the other hand, there are knowledge philosophers critical on 

experience knowledge and their arguments are not believing in human 

senses (experiences) simply because they have shortcomings in human 

senses such as color blindness, physical distance, and the objective 

realities are perceived by different people are different for the same object. 

There has to be one objective reality perceived by all not many realities 

for a single object. 

Islamic philosophy of knowledge is based on Quran and Sunnah. The 

Holy book speaks about senses such as ears, eyes and thinking heart. Also 

suggest, Tadabur, Tafakur, and Taaqul in the process of knowledge 

discovery. In this speech, some of these aspects will be discussed for 

further thoughts to have an Islamic Paradigm of knowledge based on the 

facts and orders mentioned in the Quran by Allah SWA and practiced by 

our beloved Rasoolullah (SAW) and his Sunnah. 
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 الإسلامي النموذج مع الغربية المعرفة نماذج حول مقارنة نظر وجهات

 وتكاملها المعرفة واكتشاف للمعرفة

 شاه هللا أسد الدكتور الاستاذ

 امللخص: 
 جمموعة على األول األسلوب يعتمد. العامل أحناء مجيع يف املستخدمة للمعرفة رئيسيان منوذجان هناك

 ابسم واملعروفة املعرفة الكتشاف الكافية الوحيدة الطريقة هي البشرية التجربة أبن املعتقدات من
 اجملموعة هذه ضمن الكمية واملنهجيات األساليب وتندرج. التقليدي او اإلجيايب وأ الكمي النموذج

  .املعتقدات من

 عامل فهم هو احلياة من واهلدف ابملعرفة، يولد اإلنسان أبن يؤمن الذي التفسري هو الثاين والنموذج
  .النماذج من اجملموعة هذه ضمن النوعي البحث ومنهجيات أساليب وتندرج. واكتشافه املعرفة

 الوالدة أثناء املعرفة مببدأ يؤمن الذي االعتقاد يرفض ، املطلقة املعرفة كتاب  هو الكرمي القرآن
 (.شيئا تعلمون ال أمهاتكم بطون جكم منر خأ)

 احلواس أن وحجتهم اخلربة طريق عن املعرفة ينتقد من الفالسفة بعض هناك ، أخرى انحية من
 رؤايت أو اللوين كالعمى  القصور يعرتيها منها فكثري األمور، حقائق إدراك ميكنها ال القاصرة البشرية
 .واحد جلسم واحدة حقيقة هناك يكون أن املفروض فمن. واحد جلسم خمتلفون ألشخاص متعددة

 عن الكرييم القرآن ويتحدث النبوية، والسنة الكرمي القرآن على اإلسالمية املعرفة فلسفة تعتمد
 يف العقل واستعمال والتفكر التدبر على دائما   وحيث. والقلب والعينني األذنني مثل البشرية احلواس

 األفكار من مزيد على للحصول اجلوانب هذه بعض مبناقشة نقوم الدراسة هذه يف املعرفة، اكتشاف
 هللا قبل من الكرمي القرآن يف املذكورة احلقائق إىل يستند للمعرفة إسالمي منوذج على للحصول
 .والسالم الصالة عليه الرسول قبل من وممارستها وتعاىل سبحانه
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KEYNOTE SPEAKER 4 

 
Dr. Hasan Al-Rizzo 
Islamic Author, and Head of Mosul center of 
Future and Strategic studies. 
 
 

Biography:   

An Islamic writer has many published books and research articles 

published in different journals, magazines and conferences, locally and 

globally. His scientific researches focus on knowledge management, 

applications of information and communication tools in the areas of 

knowledge production, computerization of Islamic law resources, and the 

processing of their digital resources.  

The main experience of Dr Hasan in the fields of society and the 

knowledge economy. He also worked as an expert in the field of smart 

computing and its applications in Arab and Islamic thought within a series 

of research and studies published in the Arab world and the United States 

of America.  

He is a certified expert in local government programs in the strategic 

planning sector. He worked as an expert in the United Nations 

Development Program and his tasked with preparing national studies for 

United Nations programs during 2014-2015.  

He has more than 15 published books dealing with issues related to the 

digital space of information, computerization of Islamic law resources, the 

economy of information and knowledge, applications of computing in the 

fields of trade and business, computerization of Arabic knowledge 

discourse, and digital content for social networks.  

He has 219 scientific papers published in local or international scientific 

journals, as well as 85 research paper in local or international conferences. 

He has obtained more than 48 certificates of appreciation from local and 

international institutions. 
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 المتحدث الرابع: 

 الرّزو حسن الدكتور

 الاستراتيجية للدراسات الموصل مركز ومدير اسلامي كاتب

 والمستقبلية

 السرية الذاتية: 
 ودراسات وعربية، دولية،: ومؤمترات جمالت يف املنشورة والبحوث املطبوعة، الكتب من العديد لديه إسالمي كاتب
 املعرفة، هندسة مضمار يف والثقافية العلمية وانتاجاته مؤلفاته تتمحور. ودولية عربية علمية ملؤسسات أعدت

 ومعاجلة اإلسالمية، الشريعة موارد وحوسبة املعرفة، إنتاج جماالت يف واالتصاالت املعلومات أدوات وتطبيقات
  .العريب ابلوطن والثقافة والعلوم، التنمية، ميادين يف املعلوماتية اخلطاطة بزج كتاابته  تعىن كذلك.  الرقمية مواردها
 ميدان يف خبريا   عمل كما  املضمار، هذا يف متعددة مؤلفات وله املعرفة واقتصاد جمتمع ميادين املؤلف خربة تركزت

 العامل يف املنشورة والدراسات البحوث من سلسلة ضمن واإلسالمي العريب الفكر يف وتطبيقاهتا الذكية احلوسبة
 ومتابعة االسرتاتيجي التخطيط بقطاع احمللية احلكومة برامج يف معتمد خبري وهو. األمريكية املتحدة والوالايت العريب

 خالل املتحدة األمم لربامج وطنية دراسات إبعداد وكلف املتحدة، لألمم اإلمنائي الربانمج يف خبريا   وعمل. املشاريع
 للمعلومات، الرقمي ابلفضاء تتعلق مسائل فيها عاجل منشور كتاب  15 من أكثر لديه. 2015-2014 السنتني
 واألعمال، التجارة ميادين يف احلوسبة وتطبيقات واملعرفة، املعلومات واقتصاد اإلسالمية، الشريعة موارد وحوسبة
 عربية معرفية مشاريع اشرتك كما.  االجتماعي التواصل لشبكات الرقمي واحملتوى العريب، املعريف اخلطاب وحوسبة

 نظم بتقييم اخلاص السنوي والتقرير العريب، الوطن يف املعرفة القتصاد السنوي التقرير مثل العريب، الفكر مؤسسة مع
 احلدابء كلية  يف الربجمية والصناعة املعلوماتية حبوث مركز بتأسيس أسهم. أخرى ومشاريع العريب ابلوطن العايل التعليم
 اللغوايت حوسبة ومركز ،1997 عام لوطنيةا املعلومات هبيئة الوطين املعلومات األمن ومركز ،1995 عام اجلامعة
 اجلاهزية كتاب: "مثل اجلائزة، لنيل النهائية شبه القوائم وبلغت عربية جوائز لنيل كتبه  رشحت. 1998 عام العربية

 لنيل" املعلومايت الفضاء كتاب"و الدولة، بناء مضمار يف زايد الشيخ جلائزة رشح الذي" العربية للدول االلكرتونية
 احلميد عبد جائزة لنيل رشح الذي" رقمية معاجلة: اإلسالمي املعريف اخلطاب كتاب"و العريب، الفكر مؤسسة جائزة

 علمي حبث 85 من أبكثر ساهم كما  وعراقية، وعربية دولية علمية جمالت يف منشور علميا   حبثا   219 له. شومان
 وعربية وطنية مؤسسات من تقديرية شهادة 48 من أكثر على حصل وقد. وعراقية وعربية دولية علمية مؤمترات يف

 .وأجنبية
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Computational Paradigm and its applications in Islamic 

sciences fields 
 

Dr. Hasan Al-Rizzo 

Abstract:  

The penetration of Computational Paradigm in most of our life, it is 

imperative that we reshape our conceptual systems around many of the 

issues that underpin our Islamic discourse with its various forms of 

epistemic manifestations.  

Computing has begun as a machine that assist us, save a lot of time, and 

process required to perform a series of routine calculations that 

overburden humans, and their need for high accuracy, and the ability to 

repeat a huge number of calculation steps.  

However, the growing capabilities of computing, and the emergence of 

new formats that attempted to invest the mechanisms of human 

intelligence within a computerized model that possesses brute capabilities, 

have contributed to a fundamental change of knowledge. 

It has been appear here or there a call for neglecting the use of 

computerized in our traditions in order to preserve the authenticity of 

Islamic discourse and seek direct linkage to Arab soil, which is 

characterized by spontaneity, and freedom from The complexity feature 

of western epistemic formats. 

At the same time, there are other calls that support the Islamization of 

contemporary cognitive discourse in order to invest the capabilities 

provided by information tools and computerized intelligence formats to 

deal with the variables of religious discourse in our current age, and to 

overcome the accompanying cognitive obstacles.  

It seems that we will face some difficulty of choosing one of the two 

directions, because each of them has acceptable justifications, and 

arguments, but one issue is related to our responsibility towards Islamic 

cognitive that should be taken into consideration that if we didn’t do it 

others may do it not in the correct way. 

For this reason, we decided to take the first step towards employing the 

computerized knowledge system in a limited part of our Islamic 

knowledge environment. 
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 الاسلامية العلوم ميادين في تطبيقاتها ومجالات المحوسب الذكاء خطاطة

 حسن الرّزوالدكتور 

 امللخص: 
 خطابنا مادة فيها تستوطن اليت البقع جل يف Computational Paradigm  احملوسبة املعرفية اخلطاطة تغلغل إن

 خطابنا مادة إليها ترتكز اليت املسائل من كثري  حول املفاهيمية أنساقنا تشكيل إعادة علينا حيتم ابت املعاصر،
 املطلوب الزمن ابتالع عقبة أمامنا تذلل آلة بوصفها احلوسبة بدأت لقد .املعرفية جتلياته أشكال مبختلف اإلسالمي

 تكرار على وقدرة عالية، دقة اىل وحاجتها براتبتها، اإلنسان كاهل  تثقل اليت الروتينية احلساابت من سلسلة إلجراء
 آليات استثمار حاولت جديدة أنساق وبروز احلوسبة، قدرات تنامي أن بيد. احلساب خطوات من هائل عدد

 الذي الدور يف جوهري تغيري إحداث يف أسهمت قد  غامشة قدرات ميتلك حموسب أمنوذج ضمن البشري الذكاء
 عاملنا هبا حيفل اليت املسائل مفردات تفكيك على القدرة امتلكت أن بعد املعلوماتية األدوات متارسه أن ميكن

 للظفر حماولة يف املفاهيمية، األنساق من شبكايت نسيج يشدها الصغر، متناهية رقمية كياانت  اىل وحتويلها اليومي،
 تدعو نداءات هناك أو هنا تظهر قد. الفكر خالاي عصبوانت ونسيج املادة، جزيئات بني السائدة األمناط بطبيعة

 أو عقود، منذ معها، تعاملنا اليت املفاهيمية األنساق من الكثري قراءة إعادة يف احملوسب اخلطاب توظيف إمهال اىل
 تتميز اليت العربية، ابلرتبة املباشر ارتباطه عرى ونشد اإلسالمي، اخلطاب أصالة على حنافظ لكي خلت، قرون

 أخرى، مواطن من تربز نفسه، الوقت ويف  .الغربية املعرفية األنساق هبا جاءت اليت التعقيد مسة من واخللو ابلعفوية،
 الذكاء وأنساق املعلومات أدوات توفرها اليت القدرات استثمار بقصد املعاصر املعريف اخلطاب أسلمة تدعم نداءات

 أننا ويبدو .هلا املصاحبة املعرفية العقبات وجتاوز الراهن، بعصران الديين اخلطاب متغريات مع للتعامل احملوسب
 أصحاب حنو املعاصر املفاهيمي نسقنا دفة يوجه حاسم قرار اىل الوصول صعوبة من( احلاالت مجيع يف) سنعاين

 مسألة أمامنا تشخص ولكن دحضها، يصعب قد وحجج مقبولة، مربرات منهما لكل ألن ذاك، أو النداء هذا
 .املشبوهة املفاهيمية املعاجلات من حفظها علينا يتوجب اليت اإلسالمية املعرفية اخلطاطة جتاه مبسئوليتنا تتعلق واحدة
 العقدية منظومتنا عناصر تشكيل إعادة فرصة لآلخر سيمنح احملوسب املعريف النسق جلة يف الدخول عن فتوقفنا

 تناول يف علمائنا من الكثري سبقوا عندما املستشرقون اختلقها اليت اإلشكاليات تقارب إشكاليات ليورثنا والفقهية،
 من يعاين اإلسالمي فكران الزال مفاهيمية بلبلة إحداث يف فنجحوا مواردان، هبا حفلت اليت النصوص من الكثري
 املعريف النسق توظيف حنو األوىل، اخلطوة خنطو أن على العزم عقدان هذا أجل من .األايم هذه لغاية السيئة آاثرها

 نشح ومل الشرعية، ثوابتنا على بنواجذان عضضنا أن بعد اإلسالمية، املعرفية بيئتنا من حمدودة بقعة يف احملوسب
 .املباركة الشريعة موارد عن بوجوهنا
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KEYNOTE SPEAKER 5 

 
Mamoun Hattab  
Arabic Textware Inc., Amman, Jordan. 
 
 

 

 

 الخامس: المتحدث 

 مأمون الحطاب

 .الأردن عّمان، الحاسوب، لشبكات الإدارة شركة
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The status of Arabic NLP, an industry perspective 

Mamoun Hattab  
 

Abstract:  

In 2019, “The National Committee for the Advancement of Arabic Language 

towards the Knowledge Society” in the Hashemite Kingdom of Jordan issued 

a report entitled "Arabic Language Computing Research Directory". This 

report aimed to investigate and pick 150 of the most important Arabic NLP 

papers published in English, and to provide an Arabic translation for them. 

The report was directed to specialists in Arabic Language, and aimed to 

provide them with a vision of what is being done in Arabic NLP research, in 

order to introduce them to this research path and to encourage them to 

participate in it. The report concluded with the following observations: 

“Arabic NLP research does not lack serious researchers, but it lacks the basic 

elements to materialize, and to reach the level of English NLP. The most 

important of these are: 

• The modern linguistic theoretical framework that describes Arabic 

Language. 

• The Basic NLP resources. 

• The economic and business environment necessary to convert the results 

of research into products. 

The absence of these elements means that the NLP project of Arabic language 

is still in its infancy, despite the volume of research, the multiplicity of 

projects and attempts. Therefore, the products that are based on Arabic NLP 

are very few, and they are limited to a number of areas that do not cover the 

technical advances of language computing, and the bodies that can produce 

these applications are still confined to large companies. " 

Although the report was originally intended for Arab linguists, the 

observations made by the report on the status of Arabic NLP are worthy of 

being presented to researchers on NLP as well. Mainly to entice the 

discussion about the process of research and development of Arabic NLP and 

its implications. 

This lecture reviews these observations and issues with a vision from outside 

of the framework of scientific research circles, in order to add a new 

dimension, and to explore the prospects for movement outside of this 

framework. 
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 الصناعة نظر وجهة من العربية اللغة حوسبة وضع

 مأمون الحطاب

  امللخص:
 بعنوان تقريرا 2019 يف اهلامشية األردنية اململكة يف املعرفة جمتمع حنو العربية ابللغة للنهوض الوطنية اللجنة أصدرت

 احلاسوبية املعاجلة عن أحباث من اإلنكليزية ابللغة نشر ما أهم استقصاء هبدف". العربية اللغة حوسبة أحباث دليل"
 وهدف العربية، ابللغة املتخصصني إىل التقرير توجه وقد. العريب للقارئ العربية ابللغة هلا ترمجة وتقدمي العربية، للغة
 املشاركة على ولتشجيعهم املسار هبذا لتعريفهم العربية، اللغة حلوسبة أحباث من جيري ما حول هلم تصور تقدمي إىل
 :اآلتية املالحظات إىل التقرير خلص وقد .فيه
 وحىت حوسبتها، تتحقق حىت أساسية عناصر إىل تفتقر لكنها اجلادين، الباحثني إىل العربية اللغة حوسبة تفتقر ال"

 :العناصر هذه وأهم. اإلجنليزية اللغة حوسبة مستوى إىل ذلك بعد تصل
 .العربية اللغة يصف الذي احلديث اللغوي النظري اإلطار •
 .العربية اللغة حلوسبة األساسية احملوسبة اللغوية املصادر •
 .منتجات إىل والدراسات البحوث نتائج لتحويل الالزمة واملادية العملية البيئة •

 املشاريع وتعدد األحباث، كم  رغم بداايته، يف يزل مل العربية اللغة حوسبة مشروع أن يعين العناصر هذه وغياب
 من حمدود عدد على تقتصر وهي جدا، قليلة العربية اللغة حوسبة على تقوم اليت فاملنتجات ولذلك. واحملاوالت

 التطبيقات هذه إنتاج تستطيع اليت اجلهات أما اللغة، حوسبة لتطبيقات التقين التقدم جوانب تغطي ال الىت اجملاالت
 ".الكبرية الشركات يف حمصورة تزل فلم

 اللغة حوسبة وضع حول التقرير إليها خلص اليت املالحظات أن إال اللغويني، إىل األصل يف موجه التقرير أن ومع
 سريورة يف يبحث نقاش موضع لتكون أيضا ، احلاسوبيني من اللغة حوسبة يف الباحثني على تعرض أبن جديرة العربية

 .ومآالهتا العربية اللغة حلوسبة والتطوير البحث عمليات
 كي  العلمي، البحث دوائر إطار خارج من املوضوع إىل تنظر برؤية والقضااي املالحظات هذه احملاضرة وتستعرض

 العرض هذا فإن ولذلك. اإلطار هذا خارج احلركة آفاق ويتلمس الصورة، الستكمال يسعى جديدا   بعدا   تضيف
  .واالقتصادية العملية اجلوانب فيه تتداخل
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 الدول التي ينتمي لها الباحثون
 

 

IMAN 2019 Authors’ Countries 
 

 الجزائر  Algeria 
 البحرين  Bahrain 
 مصر  Egypt 
 سياينوأند  Indonesia 
 العراق  Iraq 
 الأردن  Jordan 
 ماليزيا  Malaysia 
 عمان  Oman 
 باكستان  Pakistan 

 فلسطين  Palestine 
 السعودية  Saudi Arabia 
 السودان  Sudan 
 سوريا  Syria 
 تونس  Tunisia 
 المملكة المتحدة  United Kingdom 
 ةالمتحد الولايات  United States 
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Design & Architecture of a Multimodal Interactive Quran 
Application for Disabled Users 

 

Omar Tayan, Moulay Ibrahim El-Khalil Ghembaza, 

Refaat Hassan Al-Zanfally, Saud Al-Barrak 
 

 

Abstract  

Recently, notable interest and attention has been given to the 

need for developing useable IT products and applications for 

disabled users of various types. As such, a number of 

conferences and research efforts have emerged worldwide with 

the aim of developing usable and flexible products for disabled 

users. Such a requirement also presents an important factor in the 

need to develop useable applications and products for disabled 

users wishing to read or learn Quran and other Islamic content in 

an easy manner. This paper reviews the literature on Quran and 

Islamic applications tailored to disabled users, and presents a 

flexible design, which overcomes some of the drawbacks found 

in previous techniques. Essentially, the proposed design is based 

on smart-devices and accesses multiple hardware sensors to 

provide users with multiple modes of interaction in order to 

achieve enhanced usability and flexibility, whilst avoiding many 

of the drawbacks found in other approaches. Some of the 

hardware sensors used within the multimodal application design 

includes; voice-interaction, head-motion interaction, device 

directional-movement interaction and touchscreen interaction. 

Finally, another notable advantage of our approach is evident in 

the potential application and impact of the proposed approach for 

use with other learning content and courseware aimed at disabled 

users. 
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Development of Pearson Correlation Analysis on The Factors 
Causing Unclaimed, Late Claimed, and Delayed Distribution of 

Muslim Estate  
 
 

Fatin Afiqah Md. Azmi 
 

 

Abstract 

A great number of RM 60 billion estate have been classified as 

unclaimed estate with majority of them owned by more than 

500,000 beneficiaries of Muslims. These accumulations are 

coming from the undivided share of inherited property, 

Employees Provident Funds, Lembaga Tabung Haji, Permodalan 

Nasional Berhad, takaful or insurance companies, and banks. This 

underlines, the importance of ascertaining the main and right 

causes of unclaimed, late claimed, and delayed distribution of 

estate based on statistical analysis. Hence, this paper presents the 

method of data analysis through the development of Pearson 

Correlation analysis. Analysis and evaluation of all these causes 

may result into a suggestion for an effective triggering mechanism 

for the administration of estates of deceased Muslims. 
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Multi-Lingual Content Management System for Prophetic 
Food 

 
 

Norita Md Norwawi, Muhammad Widus Sempo, Sundresan 
Perumal, Emran Huda 

 

 

Abstract 

Multi-lingual content management system (CMS) involves 

content with a variety of resources that are in different languages. 

Two issues need to be addressed which are the different 

linguistic nature that leads to language ambiguity and semantic-

based query on the content. Besides that, the diversity of 

perspectives and context in handling heterogeneous knowledge 

resources is also a concern. This paper presents a multilingual 

CMS that manage the content of a one-stop knowledge 

repository on prophetic food from resources such al-Quran and 

Hadith which in Arabic, classical manuscript in Malay language 

either written in Roman or Jawi text and scientific articles which 

are in English with verified knowledge sources by domain 

experts. A semantic query dynamism was the key feature 

proposed in the CMS implemented as a proof of concept for one-

stop knowledge repository on prophetic food called Naqli Aqli 

Semantic Search Engine (NAISSE). 
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Non-authentic Hadith Corpus: Design and Methodology  

 
Taghreed Tarmom, Eric Atwell, Mohammad Alsalka 

 

 

Abstract 

The primary religious text of Islam is the Quran. The Hadith—

the second source—refers to any action, saying, order or silent 

approval of the holy prophet Muhammad that has been delivered 

through a chain of narrators. Each Hadith has an Isnad—the 

chain of narrators—and a Matan—the act of the Prophet 

Muhammad. In contrast to the Quran, some Hadiths, which have 

been handed down over the centuries, have been corrupted by 

narrators who were not competent in transferring them. These 

have been classified by Hadith scholars as a non-authentic 

Hadith (NAH). 

To evaluate different classifiers regarding the automatic 

classification of Arabic Hadith, it was necessary to build Arabic 

Hadith corpora that contained samples of authentic and non-

authentic Hadith, which were used for training models and 

testing. This paper aimed to create a new NAH corpus which 

consists of 452,624 words from six different Hadith books. The 

subsequent aim is to annotate this corpus to determine some 

Hadith features such as the Isnad, the Matan and the Hadith 

authenticity and to provide a ground truth. 
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Ontology Based Knowledge Representation For Prayer 
Complications 

 
 

Hamza Zafar, Quratulain Rajput 

 
 

Abstract  

Prayer (نماز ) is the most important worship and among the five 

pillars of Islam. The lack of knowledge to offer the Prayer may 

require to offering it again. Thus, it is necessary for every 

Muslim to understand the Complications of Prayer carefully to 

get full benefit of this worship. In the last decade Semantic Web 

Technologies are getting much popularity in the development of 

knowledge base system. The ontology is the essential component 

of Semantic Web Technologies where knowledge can be defined 

in a standard way that make it interoperable and machine 

understandable. There is none of the research try to construct 

ontology for Prayer Complications. Therefore, this research 

proposed an ontology based knowledge representation for Prayer 

Complications using ontology constructs such as concepts, 

properties, constraints, rules (SWRL). This ontology will answer 

the user’s complex queries according to Prayer Complications 

using SPARQL query language and enable the access of 

knowledge to everyone at any time. In this research, as a first 

step, the ontology is developed according to Hanafi 

Complications however the conceptualization in ontology is 

general enough to modify it according to other Fiqha. Finally the 

application has been developed to understand the benefits of the 

proposed research. 
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Ontology-Supported Approach for Judging Hadith Isnad 

 
 

Rebhi S. Baraka, Yehya M. Dalloul 

 

 

Abstract 

Isnad is the chain of narrators attesting to the historical 

authenticity of a particular hadith. It helps differentiate between 

the accepted and rejected hadiths. In this paper, we develop an 

ontology-based approach to support the process of judging isnad. 

The approach applies the rules followed by hadith isnad scholars 

and depends on the hadith domain specific ontology built 

specially to represent narrators' knowledge. We implement a 

prototype of the approach, which is used to automatically 

generate a suggested judgment of hadith isnad. The accuracy of 

the approach in judging has reached 80% and is evaluated 

through hadith examples and comparisons with hadith scholars' 

judgments. 
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Paramedic on Demand : First Aid App for Pilgrims 

 
Alya Alshammari, Rajnah Alshammari, Ashwag Mofarah, 

Basma Alenazy, Ghadeer Alanazi, Kawther Al-Dhlan 

 

Abstract 

Paramedic on demand application is an Android application for 

mobile devices; it developed to improve the quality and 

efficiency of the Health Ministry services. The application used 

google maps functionalities to determine patient’s location on 

the emergency cases, included direct call to Saudi Red Crescent, 

user medical profile and first aid procedures. In critical 

situations, where every second counts, paramedic on demand 

application try to make a real difference in solving many 

problems that my faced people and red crescent authorities by 

forwarding the request of rescue in millisecond, ultimately 

ensuring that the user receives an instant help that he/she needs. 

In addition, it helped user to know what to do in few crucial 

moments. It is developed using Rapid Application Development 

(RAD), which is an effective methodology to provide much 

quicker development and higher-quality results than other 

software development methodologies. This project conducted to 

develop the quality and efficiency of the health care services, 

further studies took place to produce a version of the application 

that would serve the pilgrims and focus on their needs in Al-Hajj 

with English and Arabic languages. Moreover, the Health 

Ministry and The Ministry of Hajj and Umrah might adopt this 

application and others applications that promote awareness 

among public, automate the ministries services, delivering high-

quality services for the benefit of pilgrims, and try to achieve the 

national vision2030 of Saudi Arabia. 
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Quality Impact of Online Database in Selected Universities 
in Malaysia 

 
 

Adlina Abdullah, Roslina Othman, Mohd. Izzuddin 
Mohd.Tamrin 

 

 

Abstract 

Growing interests among researchers to inquire the effectiveness 

of subscribed library online databases. However, a few studies 

on the impact of library online databases among scholars in 

Malaysia. The major objective of this research is to evaluate the 

effectiveness of library online databases. This study used survey 

questionnaire to collect and the data was analyzed using SPSS 

(latest version). The results obtained show that the subscription 

of library online database are still relevant in the academic 

environment.  
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The Arabic–English Parallel Corpus of Authentic Hadith 

 
 

Shatha Altammami, Eric Atwell, Ammar Alsalka 

 
 

Abstract 

This article describes the process of gathering and constructing a 

bilingual parallel corpus of Islamic Hadith, which is the set of 

narratives reporting different aspects of the prophet Muhammad's life. 

The corpus data is gathered from the six canonical Hadith collections 

using a custom segmentation tool that automatically segments and 

annotates the various Hadith components with 92% accuracy. The 

corpus includes more than 10M tokens and will be freely available and 

released as part of this submission. 
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Web- Based Application for Managing Qur’an Reciting 
Schools 

 
 

Kawther A. Al-Dhlan, Hadeel S. Aldaban 

 

 

Abstract  

The recent growth of the Internet and the World Wide Web 

makes it appear that the world is witnessing the arrival of a 

completely new technology. In fact, the Web now considered to 

be a major driver of the way society accesses and views 

information. In this context, This paper presented a web-based 

system that facilitates construction information management and 

communication between Qur’an reciting schools and their 

beneficiaries, The proposed approach consists of a relational 

database and a dynamic data-driven web application , End users 

access the database through the internet and can perform certain 

transactions according to their roles, As students searching and 

registering are the main processing in this application, 

meanwhile, mangers of schools can handle all the data center of 

their schools . This paper indicated that the target system crossed 

the geographic board and facilitate to find the nearest school to 

the user by providing the location, as well as using the electronics 

website can be controlled and monitored by ministry of Islamic 

Affairs, da’waa and guidance. Therefore, unauthorized activities 

would be eliminated and prevented. 
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Electronıc Bankıng: Opportunıtıes and Future Challenges 
of Islamıc Economy in Indonesıa 

 
 

Shinta Maharani, Miftahul Ulum 

 
Abstract 

The emergence of technological innovation and economic 

digitalization through social media or shopping applications 

affects the economic and social activities of the community. A 

simple conception of a digital economy, though not yet standard, 

is part of economic output that incorporates internet-based 

multipurpose technology applied in a varied digital business 

model of goods or services. Islamic economy support for the 

growth of financing through the electronic banking and 

empowerment of the national economy by the Islamic economy 

needs to be encouraged and maximized its role in electronic 

banking. Principle-based regulation could be one of the roles that 

could be taken in developing halal product innovations that are 

trending through internet banking platform. The method of this 

research is quantitative with 108 respondents, with several 

statistical tests. The result is the electronic banking expected to 

be a vehicle in improving public services, funds or and new 

technologies that are expected to have an opportunity to provide 

prime, fast and affordable Islamic economy services to all levels 

of society. Electronic banking applications include phone 

banking, mobile banking and internet banking. The view of 

Islamic Law on electronic Banking is that electronic Banking 

transactions are muamalah transactions that are allowed because 

there is a great benefit for the community, especially Muslim 

customers who use electronic banking services. 
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Comparative Study of Opinion Mining and Sentiment 
Analysis: Algorithms and Applications 

 
 

Rana Zuhair Alobaidy, Ghaydaa Abdulaziz Altalib, Zainab 
S. Attarbashi  

 
 

Abstract 

The massive amount of data available online increases the ability 

to analyze and understand how people are thinking. The internet 

revolution has added billions of customer’s review data in its 

depots. This has given an interest in sentiment analysis and 

opinion mining in the recent years. People have to depend on 

machines to classify and process the data as there are terabytes 

of review data in stock of a single product. So that prediction 

customer sentiments is very important to analyze the reviews as 

it not only helps in increasing profits but also goes a long way in 

improving and bringing out better products.  In this paper, we 

present a survey regarding the presently available techniques and 

applications that appear in the field of opinion mining, such as: 

economy, security, marketing, spam detection, decision making, 

and elections expectation. The survey is based on the techniques 

used with English-written data. However it is important for 

future studies on other languages like Arabic and Malay. 
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Smart Home Apps Design for Users with Physical 
Disabilities 

 
 

Mohd Samsu Sajat, Shah Fathin Syahirah Kamil, Mohd 
Nizam Omar 

 
 

Abstract 

Conventional wall switches located in different parts of a house 

to control various electrical and electronic appliances are posing 

problems to home users with physical disabilities, senior citizens 

and bed-ridden patients. This project has identified several 

requirements and designed a suitable mobile apps to help this 

group of users. An Android prototype of this apps was developed 

together with Arduino node MCU ESP8266 hardware device 

which is equipped with Wi-Fi. The prototyping model is used as 

the methodology and the prototype has been tested with a group 

of randomly selected users. The users’ feedback was obtained 

which indicate the pros and cons of the prototype. Overall users 

were satisfied with the design and functions of the mobile apps. 
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 تبيان   في واستعمالها بالقرآن   الرقمّي   للإحصاء   جداول   تطوير

 والحروف   والكلمات   للآيات   الرقمّي   والإحكام   الإعجاز  

 خري حممد حممد

 امللخص
 وليساند القرآن، لتنزيل اإلهلي اإلعجاز على ليدل جاء ابلقرآن الرقمي اإلحكاميعمل 

 تطوير يتطلب ابلقرآن؛ الرقمي اإلحكام استكشاف. لآلايت والتفسري اللغوي، اإلعجاز
 طوَّران ولقد. الكرمي القرآن وأحرف وكلمات، آايت، جلميع( Database) معلوماتية قاعدة

ُ  الكرمي، للقرآن الرقمية البُنية تـُع ر ِّفُ  متكاملة ؛ إحصاء   جداول   ع   وتـُب ني ِّ ، م ْوضِّ  اآلايتِّ
، ت ْكرار   وأيضا وابلعكس، آخره، إىل القرآن بداية من واحلروف والكلمات،  الكلماتِّ

 وأيضا. األول والرسم العثماىن ابلرسم للقرآن وذلك الكلمة، وجبِّذر الكلمة، برسم واآلايتِّ 
 حبث جدول وتطوير. للتشفري خمتلفة بنظم والسور واآلايت، للكلمات، اجلم ل قيم حساب

 احلسىن والصفات هللا، أمساء مواقع حتديد مت وأيضا. وتكرارها ابآلايت، الكلمات ترابط عن
 واآلايت، الكلمات، قيم لتحويل حسايب برانمج تطوير مت وكذالك. وتكرارها ابآلايت،

. واملثاين عشر، والسداسي العشري، النظام إىل  28 أجبد أو 29 أجبد نظام من والسور
(facebook.com/QuranMetaData ) 
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 الإنترنت شبكة على مبتكرة تفاعلية تعليمية منصة بناء

 حممدعبد الباسط حممد شريف 

 امللخص

 جمال طال التغري وهذا احلياة، جماالت كل  يف املتسارع التغري العصر هذا مسات أهم من
 حىت املعارف إنتاج تنامي إىل أدى مما به، املرتبطة التكنولوجية والتطبيقات املعريف اإلنتاج

 تتضلع أن التعليمية مؤسساتنا على يتعني القول وصفوة". املعرفية الثورة" بـ يعرف صار
 وخاصة جديدة ملعرفة مبتكرين وإعداد" الناعمة القوة" املعرفة وتطوير إنتاج يف جديدة أبدوار

 إدارة نظم بتطوير معنية شاملة معرفية حالة وهو املعريف، ابالقتصاد يعرف ما بروز بعد
 .املستدامة الشاملة التنمية
 أصبحت حىت اليومية حياتنا أنشطة خمتلف مع االنرتنت اندماج التغري مظاهر أبرز من ولعل

 اجلديد حياتنا أسلوب مع وجودية معركة يف التقليدي بشكلها والتدريب التعليم مؤسسات
 بناء يف الفكرة تجاء لذا االنرتنت، طريق عن والتفاعل التواصل على كبري  بشكل املعتمد
 وتقوم تفاعلية، إلكرتونية تعلم بيئة بناء يف احلديثة التكنولوجيا تسخر مبتكرة تعليمية منصة
 البيئة ضعف البحث يعاجل التكنولوجية، األدوات وتوظف التعليمية املساقات وحوسبة ببناء

 املستهدفة الفئات مستوى رفع أجل من وذلك الدراسي الفصل لبيئة املساندة التعليمية
 هدف حيقق فيما واملكان، الزمان حدود خارج بينهم التفاعل وااتحة والعملي، العلمي
 .املفتوحة التعليمية واملصادر املستمر، والتعلم الذايت، التعلم ثقافة ونشر للجميع، التعليم

 على البحث جتربة إجراء يف التجرييب واملنهج التحليلي الوصفي املنهج الباحث استخدم
  .االلكرتونية التعليمية البيئة فاعلية مدى وقياس الدراسة عينة

 هندسة مادة يف التحصيل تنمية يف املقرتحة التعليمية املنصة فاعلية اىل البحث وخلص
 .البعدي االختبار لصاحل احلاسوب علوم برانمج يف املاجستري طلبة لدى الربجميات

 



47 | P a g e  
 

 الصم للأطفال الكريم القرآن لتعليم تطبيق تصميم

 الابجدية الاشارة لغة باستخدام

 فؤاد فرايل هللا، عوض عبدالعظيم فدوى آدم، إبراهيم عفراء خمتار، فيصل وفاء
 مدين موسى مرمر عبدهللا،

 امللخص

 الرسول كان  وقد السليمة، والتنشئة احلسنة ابلرتبية ارتبط لالطفال  الكرمي القران  تعليم إن
 الذي احلديث يف جاء فقد.  الكرمي القرآن الصغار تعليم على حيرص وسلم عليه هللا صلى
 قال حيث هاشم بين صبية يلقن كان  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أمحد اإلمام رواه
ْسمِّ  اقْـر أْ " كتابه  يف تعاىل هللا ْنس ان   خ ل ق  *  خ ل ق   الَّذِّي ر بِّ ك   ابِّ  و ر بُّك   اقْـر أْ *  ع ل ق   مِّنْ  اإْلِّ

ْلق ل مِّ  ع لَّم   الَّذِّي*  اأْل ْكر مُ  ْنس ان   ع لَّم  *  ابِّ  القران تعليم أمهية جاءت هنا ومن ،"يـ ْعل م مل ْ  م ا اإْلِّ
 تعليم أمهية فإن اجملتمع يف االطفال فئة ضمن الصم االطفال كان  وملا. لالطفال الكرمي
 اىل العلمية الورقة هذه هتدف. االطفال من غريهم عن التقل الصم لالطفال الكرمي القرآن

 وتسهيل الصم، لألطفال الكرمي القران تعليم يف املتخصصني األساتذة عدد قلة مشكلة حل
 لتعليم تطبيق تصميم مت. ممتعة الكرمي للقرآن التعليمية العملية وجعل الكرمي القرآن حفظ

 بلغة القرآنية االايت متثل فيديوهات وتوفري اإلشارة بلغة الكرمي القرآن الصم االطفال
 .العربية واللغة االشارة
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 الشريف الحديث سند اتصال من الآلي للتحقق نظام نحو

 العمري، ساره الغامني، خدجية الصاحلي، أماين العلوي، رمحة القادر، عبد الكرمي عبد
 اجلدعاين مرمي

 امللخص

 أساس مها إذ النبوية والسنة الكرمي القرآن على وإرشاده ومنهاجه شرعته يف اإلسالم يعتمد
 حيث. نبيها آباثر والعناية كتاهبا  حبفظ اإلسالم أمة اختصت لذلك أركانه ودعام بنيانه
 والدفاع وحفظه احلديث مجع يف ضخمة جهودا   فبذلوا األوىل العصور منذ املسلمون بذل
 .منه والضعيف الصحيح بني والتمييز صحته من والتأكد عنه
 العصرية اإلمكانيات استخدام عرب وذلك العناية هلذه امتدادا يكون أن أنمل العمل هذا
 أسانيد وحتليل دراسة يف النصوص يف والتنقيب اآللية املعاجلة وتقنيات اآليل احلاسب مثل

 وتوفري السند اتصال وهو احلديث صحة شروط أهم أحد من للتحقق آليا النبوي احلديث
 إعادة وسهولة التوافقية لتحقيق وذلك عليها متعارف معايري حسب مصممة بياانت قواعد

 لبناء وسلم عليه هللا صلى النيب أحاديث من جمموعة بدراسة أوال قمنا لذلك. االستخدام
 قاعدة إبنشاء قمنا ذلك بعد مث. األحاديث هذه تراكيب تضبط حنوية قواعد جمموعة
 ختص اليت والبياانت احلديث ورواة أبسانيدها األحاديث حتوي ملفات شكل يف بياانت
 بتصميم قمنا ذلك بعد. أل أم إكس صيغة ابستعمال واملراسيل والسماعات والتعديل اجلرح
 على خاصة الطبيعية للغات اآللية املعاجلة تقنيات على جهة من يعتمد حاسويب نظام

 بناءها مت اليت النحوية القواعد على اثنية جهة ومن النحوي، واملستوى الصريف املستوى
 السند مكوانت ومجيع اإلخبار وأدوات وبياانهتم الرواة سلسلة واستخراج السند لتقسيم أوال

 علماء قبل من املتبعة املراحل نفس عرب انقطاعه أو السند اتصال من اآليل والتحقق
 .انقطاعه أو السند اتصال على احلكم إىل للوصول احلديث
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 الشاطبي للإمام المقاصدي الخطاب مجالات بعض سبر

 الموافقات لكتاب المعلوماتي التنقيب بواسطة

 حسن مظفر الرّزو

 امللخص
 هنج حل ل وقد. املوافقات لكتاب الرقمية النسخة لتحليل النص ي التنقيب تقنية استخدمت

 اىل النص تفكيك خالهلا من مت اليت املعلوماتية اآلليات من سلسلة عرب الكتاب هذا يف الشاطيب
 الداللية املباين وحتليل السائدة، األمناط استخالص عمليات ومباشرة األولية، مفرداته

 عن النص ي التنقيب عمليات أمثرت. املصنف هذا منت يف وردت اليت األصولية لالصطالحات
 ملسائل معاجلته أثناء الشاطيب تبن اه الذي املعريف النسق حتديد خالهلا من ميكن خصبة مادة توفري

 ميكن اليت البياانت من كبري  حجم توفر وقد كما.  املقاصدي النهج ألسس وإرسائه الفقه، أصول
 املقاصدي ـ الشاطيب خلطاب حتليلية بدراسات تعىن مستقبلية دراسات يف استثمارها للباحثني

 املادة هذه توفري يف أسهمت اليت املعلوماتية أدواتنا من إضايف بدعم أو عن بعيدا   أصويل وبنهج
 .اخلصبة
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 الزكاة لحساب تطبيق: زكاتي

 بسو صديق

 امللخص
 الربانمج هذا يف اعتمدان. الزكاة حاالت خمتلف حلساب معلومايت برانمج يف التطبيق هذا يتمثل
 ٫االبقار ٫االغنام) االنعام ٫السائلة االموال) املدروسة االموال انواع من نوع لكل خوارزمي علي

 .الزكاة حبسب تلقائيا يقوم اذ(  الزروع ٫(الفضة ٫الذهب) احللي ٫(اجلمال
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 لذوي الكريم القرآن تعليم في الحديثة التقنيات دور

 الخاصة الاحتياجات

 البوسعيدي خليفة بن سعيد بن أمحد

 امللخص

 الكرمي القرآن تعليم يف احلديثة التقنيات دور) وهو مهم، موضوع على البحث هذا يسلط
 ابلتقنيات االهتمام ضرورة بيان إىل البحث هذا ويهدف ،(اخلاصة االحتياجات لذوي

 العناية أمهية وتوضيح خصوصا، الشرعي التعليم وجبانب عموما، التعليم جانب يف احلديثة
 أصحاب ضمنهم ومن طاقاهتم واستثمار شؤوهنم ورعاية بتعليمهم اجملتمع فئات جبميع

 القرآن تعليم جانب يف املستخدمة احلديثة التقنيات أبرز عن الكشف إىل إضافة اإلعاقات،
 التقنيات هذه الستخدام اإلجيابية اآلاثر أهم وإيراد اخلاصة، االحتياجات لذوي الكرمي

 لذوي الكرمي القرآن بتعليم العناية أن إىل البحث وخيلص اإلعاقات، ألصحاب
 هلم النفسي األمن حتقيق يف كبري  دور هلا احلديثة ابلتقنيات ابالستعانة اخلاصة االحتياجات

 اإلسالم كلمة  وإعالء اجملتمع، خدمة يف وقدراهتم طاقاهتم واستثمار مبستواهم والرقي
 على يساعد القرآن تعليم يف التقين التقدم واستثمار العصر مواكبة أن كما  واملسلمني،

 بضرورة الباحث وأوصى وتوجيهاته، هبداايته اجملتمع فئات خمتلف وربط مبادئه ترسيخ
 ذوي رعاية شأن يف األهلية أم اخلاصة أم احلكومية سواء املختلفة اجلهات بني التنسيق

 برامج وختصيص القرآن، لتعليمهم املختلفة واملستلزمات األجهزة لتوفري اخلاصة االحتياجات
 يف ختصصية وحبوث دراسات جترى وأن هلم، التعليمية اخلطة ضمن القرآن تعليم ومساقات

 .نتائجها تفعيل على والعمل اخلاصة االحتياجات لذوي الدينية الرعاية جوانب
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 العربية اللغة في البلاغية المشاعر لتحليل شاملة دراسة

 العنزى سعد السياط، امحد املتوىل، صربي نوح

 امللخص

 يف التكميلية املستوايت هذه تتكامل متعددة؛ مستوايت على العربية اللغة معاجلة تقوم
 واملشاعر اآلراء حتليل مستوايت تتألف. البعض بعضها مع جيد بشكل األحيان، من كثري
 ابإلضافة والداليل، واملعجمي، الصريف النحوي، الصويت، املستوى من ابتداء العربية للغة
 اللغات ألصحاب كبري  اهتمام موضع واملشاعر اآلراء حتليل ويُعد. البالغي املستوى اىل

 ابخلصائص مليئة لغة وهي العربية، اللغة على كبري  احنسار مع األوروبية، واهلندية اإلجنليزية
 اللغوية املستوايت عرب وسلبية إجيابية ومعاين دالالت هلا اليت الضمنية واملعاين اخلطابية

 اللغة معاجلة السرتاتيجية وكامال   شامال   اقرتاح ا الورقة هذه تقدم. آنفا املذكورة – الستة
 هذا حيتل. واملقروء املكتوب النصي اخلطاب مستوى على واملشاعر اآلراء لتحليل العربية

 حيث من االهتمام يف نقصا تعاين اليت العربية ابللغة يعىن كونه  من ابألساس أمهيته البحث
 بعض تفوق أمهية اىل النتائج توصلت وقد. العربية البالغية للنصوص واملشاعر اآلراء حتليل

 من اللغوي املكنز يف اللغوية النصوص تصنيف يف عايل دقة ومبعدل اآللة تعلم خوارزميات
 .املبالغة وصيغ التشبيه أساليب حيث
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 الاصطناعي الذكاء مخاطر

 أمحد حممد زكي

 امللخص

 على متزايد بشكل يعتمد جمتمع إىل السرعة شديد انتقال املاضية القليلة العقود يف حصل
 أنه إال اجملال هذا يف احلواسيب أنظمة قدمتها اليت اجلمة املنافع ورغم. واملعرفة املعلومات

 يستعرض. حني بعد إال تظهر ال وبعضها أحد على ختفى ال بعضها خمتلفة خماطر رافقتها
 سنة 60 عرب االصطناعي الذكاء تطور رافقت اليت املخاطر من مجلة املختصر البحث هذا
 املخاطر: اآلتية احملاور يف املخاطر هذه استعراض سيتم. املتواصل واإلنتاج البحث من

 القرارات، ابختاذ املتعلقة واملخاطر العمل، مبستقبل املتعلقة واملخاطر ابخلصوصية، املتعلقة
 .ذكر مبا متعلقة أخرى وخماطر املعلومات، أبمن املتعلقة واملخاطر
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 المتعددة والوسائط الفهم مراقبة على قائم برنامج فاعلية

 الكريم القرآن تجويد مهارات تنمية في

 الشبلية راشد بن مخيس بنت مسريه

 امللخص

 والوسائط الفهم مراقبة على قائم برانمج فاعلية عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت
 احلادي الصف طالبات لدى الكرمي القرآن يف التجويد ومهارات التحصيل تنمية يف املتعددة

 تكونت عي نة على التجرييب شبه املنهج الباحثة استخدمت وقد. عمان سلطنة يف عشر
 بوالية احلسن بنت نفيسة مبدرسة وجتريبية ضابطة جمموعتني على موزعة طالبة( 55) من

 وتكونت اجملموعتني، تكافؤ به ثُبت   قبليا ؛ اختبارا   إجراء ومتم . الباطنة مشال مبحافظة صحم
 عمليات وقائمة التجويد، مهارات قائمة: يف متثلت جتريب أدوات من الدراسة أدوات
 التحصيل اختبار: يف متثلت قياس أدوات وكذلك املتعددة، الوسائط وبرانمج الفهم، مراقبة
 التطبيقي اجلانب لقياس شفهي واختبار التجويد، ألحكام النظري اجلانب لقياس املعريف

 يوجد: كالتايل  النتائج فكانت مالحظة، بطاقة على فيه األداء رصد متم  التجويد، ألحكام
 طالبات درجات متوسطي بني( α≤0.05) داللة مستوى عند احصائي ا دال فرق

 ملهارات املعريف التحصيل اختبار يف البعدي القياس يف والتجريبية الضابطة اجملموعتني
 من مهارة كل  يف وكذلك احلروف صفات جماالت من جمال كل  ويف ككل،  التجويد
 به أوصت ومما. التجريبية اجملموعة لصاحل الفرق وهذا اجملاالت، بتلك املرتبطة املهارات
 مزيد إجراء واقرتحت املعلمني، أدلة مع وإرفاقها املتعددة الوسائط بربامج االهتمام الباحثة

 .احملتوى توضيح يف لفاعليتها الفهم مراقبة اسرتاتيجية على الدراسات من
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 الكريم القرآن من الذهنية للخرائط التلقائي الإنشاء

 زكي أكرم الساملي، محد

 امللخص

 عام بشكل التعليم وحتديث لتطوير احلديثة التقنيات توظيف إىل احلاجة األايم، هذه يف
 تساهم طريقة هي الذهنية اخلرائط إن ضروري، مطلب يعد خاص بشكل الكرمي والقرآن
 .طويل وقت أيخذ معني نص وفهم قراءة بعد وإنشاءها التعلم، يف كبري  بشكل
 القرآن حلفظ التقليدية الطريقة يستعملون الكرمي القرآن يدرسون الذين الطالب معظم
 صعبة احلفظ عملية جتعل الطريقة هذه إن التكرار، على تعتمد واليت قلب، ظهر عن الكرمي
 من القليل حاليا   توجد حفظه، مت ما نسيان سرعة إىل وتؤدي الوقت من الكثري  وأتخذ

 انقشت واليت الكرمي القرآن من اليدوية الذهنية اخلرائط إنشاء موضوع تناولت اليت البحوث
 إلنشاء أخرى دراسات توجد كما  التقليدية، ابلطرق مقارنة استعماهلا عند اإلجيايب التأثري

 اإلجنليزية اللغة مثل أجنبية للغات نصوص من ولكن تلقائي بشكل الذهنية اخلرائط
 من تلقائي بشكل ذهنية خرائط إلنشاء حبوث يوجد ال وابملقابل واإلندونيسية، والكرواتية

 (.الباحث معرفة حسب) الكرمي القرآن
 بشكل الكرمي القرآن من الذهنية اخلرائط إلنشاء خوارزمية عمل هو الدراسة هذه هدف أن

 الكلمات على التعرف ووحدة الرتميز، وحدة عمل جيب اهلدف هذا ولتحقيق تلقائي،
 .العالقات على التعرف ووحدة املفتاحية،

 وذلك قلب ظهر عن الكرمي القرآن وحفظ فهم ستحسن ألهنا مهمة الدراسة هذه أن
 والتذكر اإلدراك عملية ستسهل واليت خارطة شكل على لآلايت األساسية املواضيع بعض

 من الكرمي القرآن من جديدة معارف ابستخالص الدراسة هذه ستفيد وكذلك للعقل،
 .الشريعة ومقاصد التفسري فهم يف وستسهم كما  الذهنية، اخلرائط
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7th International Conference 

on Islamic Applications in Computer Science and 

Technologies (IMAN’19) 

 

Conference Schedule 
 

The tentative program of IMAN2019 conference, as 
shown below: 
 
(All timing are according to Mecca city time zone) 
 
Other time zone are as follows: 

06:00 pm - 10:00 pm Malaysia 
05:00 pm - 09:00 pm Indonesia (Jakarta)  
03:00 pm - 07:00 pm Pakistan 
02:00 pm - 06:00 pm United Arab Emirates / Oman 
01:00 pm - 05:00 pm Saudi Arabia / Bahrain / Iraq 
12:00 noon–04:00 pm Jordan / Palestine / Egypt / Sudan 
11:00 am – 03:00 pm Algeria 
10:00 am – 02:00 pm United Kingdom 
05:00 am - 09:00 am U.S.A East 

 

 
27 December 2019, Friday 
01.00 pm - 01.15 pm  Briefing session 
01.15 pm - 02.00 pm  Opening Ceremony  

 Opening by the MC (Master of Ceremony) 

 Quran Recitation 

 Welcoming Speech by the General Chair of the 
Conference, Prof. Dr. Mohammed Zeki Khedher 

 Multimedia presentation 
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02.00 pm - 02.30 pm Keynote Speech 1 by Prof. Dr. Omar Tayan 

– (Digital Quran & Hadith Authentication, and Approaches 
for Verifying Quality Standards for Related Products and 
Websites) (in English) 

02.30 pm - 03.30 pm  Session 1 (in English) 
03.30 pm - 04.00 pm  Keynote Speech 2 by Mr. Mamoun Alhattab 

– (The status of Arabic NLP, an industry perspective) (in 
Arabic) 

04.00 pm - 05.00 pm  Session 2 (in Arabic) 
 
28 December 2019, Saturday 
01.00 pm - 01.30 pm Keynote Speech 3 by Prof. Dr. Asadullah 

Shah – (Comparative views on western paradigms of 
knowledge with the Islamic paradigm of knowledge and 
knowledge discovery and integration) (in English) 

01.30 pm - 02.15 pm  Session 3 (in English) 
02.15 pm – 02.45 pm Keynote Speech 4 by Dr. Taha Ahmed 

Alzaidi – (Moral responsibility in dealing with Social Media 
Websites) (in Arabic) 

02.45 pm - 03.30 pm  Session 4 (in Arabic) 
03.30 pm – 04.00 pm Keynote Speech 5 by Dr. Hasan Al-Rizzo – 

(Computational Paradigm and its applications in Islamic 
sciences fields) (in Arabic) 

04.00 pm - 04.45 pm  Session 5 (in English) 
 
04.45 pm - 05.00 pm  Closing Remarks  
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IMAN 2013  

1-2 July 2013 Kuala Lumpur, Malaysia 
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IMAN 2014  

12-13 October 2014 Amman, Jordan 
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IMAN 2015  

1-3 October 2015 Konya, Turkey 
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IMAN 2016  

20-22 December, Online 
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IMAN 2017  

26-28 December, Semarang, Indonesia 
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IMAN 2018  

20-23 December, Kuala Lumpur, Malaysia 
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 والحمد هلل رب العالمين
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