
AL-QARADAWI CENTER
FOR ISLAMIC MODERATION  
AND RENEWAL

ABOUT:

Al-Qaradawi Center for Islamic Moderation 
and Renewal (QCIRM) was established in 2008, 
and seeks to contribute to a new phase of 
Islamic civilization marked by the revival 
of scholarly research. It envisions a human 
society built on moderation and tolerance, 
and informed by a body of knowledge 
addressing a wide range of issues, such as 
democracy, economics, human rights, the 
status of women, the family, environmental 
crises, war and peace challenges, the violence 
and terrorism. 

OBJECTIVES:

Al-Qaradawi Center aspires to achieve 
the vision of contributing to a body of 
knowledge that feeds moderate thought 
by pursuing the following objectives:

 �Training�scholars�in�the�field�of�Islamic�
moderation and renewal, and disseminating 
such principles among Muslims worldwide 
in order to combat fanatical and extremist 
ideologies.

  Contributing to the establishment of a 
virtuous human community based on 
tolerance, coexistence, fairness, mercy, 
and peace by initiating positive interactions 
between civilizations through interfaith 

 and cultural dialogue.
  Creating a productive research environment, 

providing relevant information to researchers 
and writers, disseminating publications 
online, and offering academic guidance to 
scholars interested in the Center’s mission 

 and resources.
  Providing Muslims who participate 

 in interfaith debates, locally and   
 internationally, with the techniques 
 of fruitful and effective dialogue.  
  Contributing to community development 

 by providing relevant information, guidance 
 and counseling on religious and cultural  
 issues concerning Muslim societies.

AL QARADAWI INTERNATIONAL PRIZE 
FOR ISLAMIC STUDIES:

Hamad Bin Khalifa University’s College 
of Islamic Studies has established a major 
international academic prize in honor 
of Sheikh Yusuf Al-Qaradawi. The prize 
recognizes Sheikh Al-Qaradawi’s leading 
role in advocating for Islamic moderation 
and renewal, addressing contemporary issues 
through balanced jurisprudence for achieving 
the objectives of Sharia and the essence 
of religion.

The objectives of the prize are:

 �Honoring�eminent�academic�figures����������������
in contemporary Islamic culture.

  Encouraging young researchers to conduct 
academic research for developing solutions  
to certain issues in contemporary 

    Muslim society.
  Disseminating the culture of Islamic 

moderation and renewal through serious 
scholarly research combatting radicalism   
and extremism.

  Promoting coexistence between civilizations 
and adopting the principle of dialogue.

Contact Information:

Al-Qaradawi Center for Islamic 
Moderation and Renewal (QCIRM),
College of Islamic Studies, 
Hamad Bin Khalifa University 
Tel: +974 454 6609  
Fax: +974 454 6620

qcimr@hbku.edu.qa
cis.hbku.edu.qa



مركز القرضاوي
للوسطية اإلسالمية والتجديد 

نشأة المركز:
تم إنشاء مركز القرضاوي للوسطية اإلسالمية والتجديد 
عام 2008م، ويسعى المركز إلى نشر مبادئ االعتدال 

والتسامح واالنفتاح والتعايش المشترك، واإلسهام 
في التفاعل اإليجابي بين الشعوب واألمم في 

سعيهم نحو بناء مجتمع إنساني يقوم على أسس 
الحب واالحترام المتبادل، والعدالة والمساواة. وبهذا 
يسهم المركز في تحقيق رسالة دولة قطر وأهدافها 
وجهودها في بناء خطاب إسالمي حديث يقرب بين 

العالم اإلسالمي والغرب، ويعمق الحوار بين الحضارات 
واألديان المختلفة من خالل الفهم والتعاون. ويسعى 

المركز أيًضا إلى بناء مجتمع المعرفة، ونشر الفكر 
العلمي، ودعم البحث العلمي، وخاصة في مجال 

الدراسات اإلسالمية. ويعمل المركز على تطوير 
خطاب إسالمي إنساني وعالمي، خطاب يتصف 
بالحداثة واالعتدال وبالروح العلمية، ويؤكد على 
التعددية الدينية والثقافية، وإشاعة روح التسامح 

الديني والثقافي.

األهداف:
  ترسيخ منهج الوسطية والتجديد، ونشر الفكر الوسطي              

بين المسلمين.
  تعريف األجيال باألئمة والرواد الذين خدموا تيار                    

الوسطية والتجديد. 
  إجراء البحوث الهادفة إلى تأصيل وسطية اإلسالم 

في االعتقاد، وفي العبادات والشعائر، وفي 
األخالق، وفي التشريع والنظام القانوني واالجتماعي. 

  دراسة قضايا المجتمع اإلسالمي المعاصر، وتقديم 
الرؤى اإلسالمية لهذه القضايا والمستجدات، 
واالهتمام بتنمية اإلنسان المسلم ومجتمعه. 

  التأسيس للتفاعل الثقافي والفكري مع الحضارات 
والثقافات واألديان المختلفة من خالل الحوار الديني 
والثقافي الفعال، والهادف إلى بناء مجتمع إنساني 

يقوم على مبادئ التسامح والتعايش والعدل.
  توفير بيئة بحثية متكاملة تساعد في الوصول إلى 

إنتاج علمي متميز، واالضطالع بدور تثقيفي من 
خالل األنشطة المختلفة.

  توفير التدريب المناسب للفئات المختلفة، مثل )األئمة 
والدعاة، والمعلمين، والقضاة، ورجال الشرطة 
وغيرهم( في الشؤون اإلسالمية وخصوصيات 
الثقافة اإلسالمية المطلوبة من هذه الفئات.

  إعداد المحاور المسلم وتأهيله في مجاالت الحوار 
 الديني، والحوار الحضاري على المستويين 

المحلي والعالمي.

 جائزة الشيخ القرضاوي العالمية
في الدراسات اإِلسالمية:

أطلق مجلس اللجنة االستشارية لكلية الدراسات 
اإلسالمية في جامعة حمد بن خليفة، جائزة علمية 

عالمية كبرى تكريًما للشيخ يوسف القرضاوي وتقديًرا 
لدوره القيادي في الدعوة للوسطية والتجديد، 

ومعالجته للقضايا المعاصرة من خالل تطبيق الفقه 
المتوازن، لتحقيق مقاصد الشريعة وجوهر الدين. 

 وتهدف الجائزة إلى دعم الدراسات األكاديمية الهادفة 
إلى التجديد في اإلسالم من خالل الفكر الوسطي، 

والتطبيق الدقيق لمبادئ اإلسالم في المجتمع 
المعاصر. كما تهدف أيضا إلى تعميق الفهم اإلنساني 

المشترك وحوار األديان، والتقريب بين ديانات العالم 
و حضاراته.

ومن أهداف الجائزة أيضا:

  تكريم كبار الشخصيات العلمية في مجال الثقافة            
اإلسالمية المعاصرة.

  تشجيع الباحثين الشباب على إجراء البحوث التي تهدف 
إلى إيجاد الحلول لقضايا المجتمع المسلم المعاصر. 
  نشر ثقافة الوسطية اإلسالمية والتجديد عن طريق 

البحوث العلمية الجادة ومعالجة ظواهر الغلو 
والتطرف.

  نشر قيم االعتدال الديني، واعتماد مبدأ الحوار مع اآلخر، 
وبث قيم تعزيز التعايش بين الحضارات والشعوب، 

واعتماد مبدأ الحوار.
بيانات االتصال:

مركز القرضاوي للوسطية 
،(QCIMR)اإلسالمية والتجديد

، (CIS)كلية الدراسات اإلسالمية
(HBKU)جامعة حمد بن خليفة

الهاتف: 6609 4454 +974 
الفاكس: 6620 4454 +974
qcimr@hbku.edu.qa

cis.hbku.edu.qa


