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Dear Researchers 

 

Assalamu Alaikum WBT 

 

The International Journal on Islamic Applications in Computer Science and 

Technologies (IJASAT) is a quarterly and multidisciplinary peer reviewed journal by 

professional academicians. IJASAT is dedicated to increasing the depth of the subject 

across disciplines with the ultimate aim of expanding knowledge of the subject. This 

journal aims to provide the most important applications and Software that have 

contributed in the service of Muslim and his religion, community and family, and aims 

to encourage scientific research to use IT tools in Sharia sciences. The journal also 

serves the Arabic language, Machine Translation, Natural Language Processing for 

Arabic Language and voice & character recognition for Arabic language.  
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  "اجازات" ية للتطبيقات اإلسالمية في علم الحاسب والتقنيةالمجلة الدول
 2289-4020الرقم التسلسلي 

 

 السادة الباحثين 
 

 السالم عليكم  
 

مجلة دورية محكمة تصدر كل ثالثة أشهر عن ، هي  اجازات""  المجلة الدولية للتطبيقات اإلسالمية في علم الحاسب والتقنية
المجلة إلى تقديم أهم تطبيقات وبرامج الحاسوب التي ساهمت في خدمة المسلم في دينه ومجتمعه . تهدف  مؤسسة النهضة العلمية

وأسرته، كما تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في العلوم الشرعيه بمساعدة الحاسوب ونشر انتاجات المسلمين في هذا المجال  
م فوضعت المجلة على عاتقها خدمة اللغة العربية بمساعدة والوقوف على جوانبها. وكان للغة العربية نصيبها من هذا االهتما

   .الحاسوب عن طريق المعالجة اآللية وإدراك النص المكتوب أو المقروء باإلضافة إلى الترجمة اآللية من العربية وإليها
 

 مواضيع المجلة
 انتاجات المسلمين في تطبيقات علوم الحاسوب وتقنياته -
 القرآن الكريم وعلومهتقنية المعلومات في خدمة  -
 تقنية المعلومات في خدمة الحديث الشريف والسنة النبوية -
 تقنية المعلومات في خدمة الفقه اإلسالمي وعلومه -
 تقنية المعلومات في خدمة التاريخ والحضارة اإلسالمية -
 تقنية المعلومات في خدمة المعارف اإلسالمية ودور علماء المسلمين -
 ال تقنية المعلومات من وجهة نظر إسالمية األخالق في مج -
 تطبيقات قواعد البيانات في المجاالت الشرعية  -
 تطبيقات الحاسوب في خدمة اللغة العربية والترجمة اآللية  -
 المعالجة اآللية للغة العربية -
 

 تقديم البحوث للنشر
  المجلة تدعوكم لتقديم أبحاثكم عبر البريد اإللكتروني التالي:

ijasatjournal@gmail.com 

 مع أطيب التحيات، 
 

 سكرتارية المجلة 
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