
 المؤتمر العالمي العاشر للتسويق االسالمي
 من النجاح اعوام ةنحتفل بعشر

 2019ابريل 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ونوضح فيما يلي اهم المعلومات التي قد .المؤتمر االول واالكبر في العالم االسالمي، المؤتمر العالمي العاشر للتسويق االسالمينرحب بكم في 

في دورته العاشرة االن وقد عقد في العديد من دول العالم االسالمي ومنها دبي وأبوظبي والقاهرة هو . علما ان المؤتمر هتحتاجونها للمشاركة في

 واسطنبول والدار البيضاء وتونس وكوااللمبور واالنيا )تركيا(. 

 اضغط هنا موقع المؤتمر: .1

 اضغط هنا : صور المؤتمرات السابقة .2

 :معلومات االتصال .3

 welcome@iimassociation.com|   alserhan@yahoo.co االيميل: 

 00962770548917 الهاتف والواتس اب:

 2019وسيعلن عن اسم الفندق الذي سيقام فيه المؤتمر في بداية عام  مدينة االنيا التركيةفي  سيعقد المؤتمر .4

 2019آخر أجل الستقبال المداخالت هو العشرين من كانون الثاني يناير  .5

 2019ابريل نيسان  25-24-23موعد المؤتمر هو  .6

 واالنجليزية والفرنسية والتركية(تمنح شهادات ودروع رسمية الفضل ثالثة ابحاث في كل لغة من لغات المؤتمر )العربية  .7

 والماجستير المصغر في التسويق االسالمي منهجية البحث العلميملتقى طالب الدكتوراه وورشة االنشطة المصاحبة للمؤتمر تتضمن  .8

 والملتقى العالمي الثاني للدواء والمستحضرات الصيدالنية الحالل

 EBSCOللمؤتمر جميعها مصنفة في  المجالت العربية الرعية .9

 اإلسالمي في لندن وهي تصدر من الهيئة العالمية للتسويقالمجلة العالمية للتسويق اإلسالمي: وهي مجلة علمية دورية محكمة 

  ISSN2225-5850أول مجلة في العالم في هذا المجال وتحمل الرقم الدولي

االعمال االسالمية وهي مجلة علمية دورية محكمة تصدر من الهيئة العالمية للتسويق اإلسالمي في لندن وهي أول مجلة ريادة 

  ISSN 2058-  5012مجلة في العالم في هذا المجال وتحمل الرقم الدولي

ق اإلسالمي في لندن وهي أول مجلة القيادة واالدارة االسالمية وهي مجلة علمية دورية محكمة تصدر من الهيئة العالمية للتسوي

  637X-ISSN 2058مجلة في العالم في هذا المجال وتحمل الرقم الدولي

 اثناء المؤتمروتسليمه للمشاركين رقم دولي نشر كتاب المؤتمر ب:  سيتم  كتاب المؤتمر برقم دولي .10

 الراعية للمؤتمرالمجالت االنجليزية  .11
Transnational Marketing Journal (SCOPUS) 

International Journal of Islamic Marketing & Branding 

 2019يناير كانون الثاني  20آخر أجل الستقبال االبحاث هو   .12

 .%30دوالر لمن يشارك اول مرة اما المشاركون السابقون فلهم خصم  500هي لالساتذة الرسوم  .13

 .%30دوالر. اما الطالب الذين شاركوا في المؤتمرات السابقة فلهم خضم  300لطالب هي لرسوم ال .14

الرسوم ال تشمل االقامة او السفر او الطيران وانما تتضمن المشاركة في المؤتمر وحقيبة المؤتمر وغداء يومين وعشاء مرة واحدة  .15

 واستراحات متعددة للشاي والقهوة. 

فين الذين سيحضرون المؤتمر وليس حسب عدد المؤلفين في البحث. مثال اذا كان عدد المؤلفين ثالثة وحضر واحد الرسوم حسب عدد المؤل .16

 فقط للمؤلف الذي حضر.تمنح شهادة الحضور علما ان   منهم فقط فان الرسوم تدفع عن المؤلف الذي حضر.

 2019مارس أذار  20آخر اجل لدفع الرسوم:  .17

 . وحساب المؤتمر هو: من خالل الباي بال وا حساب المؤتمر في بريطانياتدفع الرسوم في كيفية دفع الرسوم.  .18

Beneficiary: International Islamic Marketing Association 

Sort code: 400126 

Account number: 00087750 

BIC: HBUKGB4192M 

IBAN: GB64HBUK40012600087750 

https://www.facebook.com/1682813168627047/photos/1689796111262086/
http://www.iimassociation.com/arabic/index.php
https://www.flickr.com/photos/75239669@N05/?deleted=14017022284
https://www.flickr.com/photos/75239669@N05/?deleted=14017022284
mailto:welcome@iimassociation.com
mailto:alserhan@yahoo.co
mailto:alserhan@yahoo.co
http://www.iimassociation.com/journals/
http://www.iimassociation.com/journals/


HSBC – UK 

171 Edgware Road, London W2 2HR, UK 

 

 مواضيع المؤتمر بشكل عام هي: .19

اجر تلمزيج التسويقي اإلسالمي | أخالقيات األعمال في اإلسالم | التسويق اإلسالمي | الماركات التجارية اإلسالمية | المستهلك المسلم | الا

والسياحة اإلسالمية | الضيافة والفنادق اإلسالمية |   التمويل اإلسالمي | الترفية  تسويق  المسلم | استغالل اإلسالم تجاريا |

في المجتمعات اإلسالمية | القانون اإلسالمي والممارسات التسويقية | الزكاة والوقف االسالمي | مقاصد الشريعة |   االجتماعي  عاإلبدا

العمالت  فن تك || البيع والشراء من األسواق اإلسالمية | التمويل والمحاسبة اإلسالمية | الصيرفة االسالمية | التأمين االسالمي والتكافل 

االسالم | االقتصاد اإلسالمي |   نظم األعمال في اإلسالم | ادارة شؤون العاملين في االسالم | اإلدارة والقيادة في ية | بلوك تشاين|الرقم

ني واإلسالمي | المرأة والريادة والتجارة في المجتمعات االسالمية | أسواق الحالل | قنوات الدعم واإلمداد اإلسالمية |السوق االلكتر  التعليم

ومستحضرات التجميل والعناية اإلسالمية | الطب والعالج التقليدي والنباتي |   اإلسالمي | أسواق المالبس والموضة اإلسالمية | األدوية

مين لاالجتماعية في المجتمعات اإلسالمية | المسلمون في الغرب | مناهج البحث عند المس  التجزئة اإلسالمية | الريادة  الطب النبوي | تجارة

 .| حوار االديان

 مع تحيات االمانة العامة للمؤتمر

 

 

 

 

 


