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شروط قبول البحوث ونشرها: 
اأن يتَّ�سَم البحث باجِلّدة، والأ�سالة، والعمق، وال�سالمة الّلغوية.  -1

الإ�سافة  بيان  مع  ال�سابقة،  الدرا�سات  البحِث  مقدمُة  تت�سمن  اأن   -2
العلمية.

جهة  اإىل  للن�سر  ًما  ُمقدَّ اأو  قبل،  من  من�سوًرا  البحث  يكون  األ   -3
م يف موؤمتر علمي  حتكيمية، اأو نال به �ساحُبه درجة علمية، اأو ُقدِّ

اآخر. وعلى الباحث اأن يقدم تعهًدا خطًيا بذلك.
اأن يكون البحث وا�سَح ال�سلة بالأهداف املعلنة للندوة.  -4

اأحدهما  يكون  اأن  ب�سرط  باحثني  بني  امل�سرتكة  الأبحاث  تُقبل   -5
ا يف الدرا�سات  ا يف احلديث النبوي، والآخر متخ�س�سً �سً متخ�سّ

الإن�سانية والجتماعية.
به،  ال�سلة  بعيد  ما هو  بالن�ص على  ال�ستدلل  التكلف يف  عدم   -6

وتو�سيح وجه الدللـة منه.
ت�سبط الآيات الكرمية من م�سحف املدينة الإلكرتوين.  -7

امل�سادر  من  بالتخريج  موّثقًة  املذكورة  الأحاديث  تكون  اأن   -8
الأ�سلية، ويذكر: الكتاب، والباب، والرقم، كما يف املثال الآتي: 
ْمِي َواْلـَحثِّ َعَلْيِه،  ِل الرَّ اأخرجه: م�سلم، كتاب الإمارة، بَاُب َف�سْ
درجة  بيان  مع   .1917 رقم:  حديث  نَ�ِسيَُه،  ثُمَّ  َعِلَمُه  َمْن  َوَذمِّ 
الأحاديث الواردة خارج ال�سحيحني، وي�سبط الن�ص من برنامج 

خادم احلرمني ال�سريفني. 
فتح  حجر،  )ابن  الآتي:  النموذج  وفق  القتبا�ص  توثيق  يتم  اأن   -9
الباري، 1/210(. ويوثق يف قائمة امل�سادر واملراجع على النحو 
الآتي: اأبو الف�سل اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين، فتح الباري 

�سرح �سحيح البخاري، بريوت، دار املعرفة. 1379هـ.
ذكُر نتائج البحث وتو�سياته.  -10

اأن تُْثَبَث قائمُة امل�سـادر واملراجع م�ستوفاًة يف اآخر البحث، مرتّبًة   -11
على حروف املعجم.

اأن يكون حجم اخلط يف كتابة البحث )16(، واحلوا�سي بحجم   -12
)14(، على نظام ويندوز بخط )Traditional Arabic(، واأن 

يرتاوح البحث ما بني)25( اإىل )35( �سفحة.
يلتزم الباحث باإجراء التعديالت التي تطلبها جلنُة التحكيم على   -13

بحثه، واإر�ساِلها يف املوعد املحدد.
يعتمد الربيد الإلكرتوين يف املرا�سالت، دون غريه من الو�سائط.   -14

املبينة  ال�سروط  باأحد  تلتزم  مل  التي  البحوث  اإىل  يُلتفت  لن   -15
ال�سابقة.

مواعيد المؤتمر:

2018/09/30 ماآخر اأجل لقبول البحوث 1
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ملحوظات:

حُتّكم بحوث الّندوة َوْفَق ال�سروط املّتبعة اأكادمييًّا.   

م مكافاأة على البحوث املر�ّسحة. تُقدَّ   

تتحمل الكّليُة م�ساريف ال�ست�سافة والإقامة.   

للتواصل من أجل المشاركة:
�شكرتري الأمانة العامة اأ. عا�شور اجلارحي: مبا�شر )وات�س اآب( 

00971501914341
hadithsh@emirates.net.ae :الربيد الإلكرتوين

املوقع الإلكرتوين: الأمانة العامة لندوة احلديث ال�شريف رابط: 
 http://nadwa-hadith.com
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وحُقوُقهم  َهداِء،  والشُّ الَوَطِن  ُحَماِة  َمَكاَنُة  الثالث:  المحور    
نَِّة النَّبويَِّة:  في السُّ

ال�سهداُء، املرابطوَن، اخلدمُة الوطنيُة، .... وغرُيها 
نَِّة  المحور الرابع: إسهاُم المرأِة في حمايَِة الَوَطِن في السُّ   

الّنبويَِة: 

الْبِتكاُر،  الإِبداُع،  الإِْعالُم،  التَّعليُم،  الرتبيُة،  هداِء،  ال�سُّ اأُ�َسُر 
قابُة الأُ�َسِريَُّة.. الرَّ

المحور الخامس: مجاالُت حمايِة الوَطِن في السّنِة الّنبويِة:   

املَجاُل   ، التَّعليِميُّ املَجاُل   ، بَِويُّ الرتَّ املَجاُل   ، ِينيُّ الدِّ املجاُل 
، املَجاُل الْقِت�ساِديُّ ... وغريها. ، املَجاُل الْجِتماِعيُّ الإِْعالِميُّ

َوأْبَعاٌد  ُمْسَتْقَبِليٌة  رًُؤى  الوَطِن؛  ِحمايُة  السادس:  المحور    
نَِّة النَّبويَِّة: اْسِتَراِتيجيٌة في السُّ

ر�سُد الَواِقِع، التَّْخطيُط، ا�ْسِت�سراُف امل�ستقبِل، الإِبداُع، الْبِتكاُر، 
التَّجديُد... وغرُيها.

في  وأَثرُها  االجتماعيِّ  التَّواُصِل  وسائُل  السابع:  المحور    
حمايِة الَوَطِن من منظوِر السّنِة الّنبويِة 

في�ص بوك، تويرت، ان�ستجرام ... 
نَِّة الّنبويَِّة داُت ِحمايَِة الَوَطِن في السُّ المحور الثامن: ُمهدِّ   

والتَّطُرِف،  الُغُلوِّ  فكاُر  اأَ الإ�ساَعُة،  َمَعه،  التعاُمِل  واإ�سكاُل  الإْرجاُف 
يُة واجلهُل، الِع�سياُن والتََّمرُد، اخِليانَُة ونَق�ُص الَعْهِد.... وغرُيها. الأُمِّ
الَفْهِم  إِشكاليُة  الَوَطِن؛  ِحمايِة  أحاديُث  التاسع:  المحور   

والتَّطبيِق:

الإِ�سالِم  َداِر  اأَحاديُث  الَولِء والرَباِء،  اأَحاديُث  الِفَرِق،  اأَحاِديُث 
اأَحاديُث  املُْنَكِر،  ّعن  والنَّهِي  باملعُروِف  الأَْمِر  اأَحاديُث  َواحلرِب، 

اَعِة ...  الِفَتِ َواأ�سراِط ال�سَّ

أهداف الندوة: تهدف األمانة العامة في هذه الندوة إلى:

وَحِثّ  الع�سر،  م�سكالِت  َحّل  يف  الّنبويِة  ال�سّنِة  ِرياَدِة  تاأكيِد   -1
الباحثنَي على ا�ستجالِء ُدَرِرها.

الَوَطِن،  حمايِة  يف  الّنبويِة  ال�سّنِة  اإِ�سهاِم  مبَدى  الَوْعِي  تَر�سيِخ   -2
َواأ�سبقيِتها يف حَت�سنِي املجتمِع.

ُتاَه  والَواِجِب  َعليه،  واملحافظِة  حقوِقِه  بَبياِن  للَوَطِن  اجَلميِل  ردِّ   -3
ُحماِته.

ِن  والـَمحا�سِ والإِعالمية  التَّعليمّيِة  املوؤ�ّس�ساِت  ِهَمِم  ا�ستنها�ِص   -4
الرّتبوّيِة يف ِحمايَِة الَوَطِن.

اأَمَن  ُد  تُهدِّ نِي الأُ�ْسرة والأَفراِد من الأْفكاِر التي  �سِ الإ�سهاِم يف حَتْ  -5
الَوَطِن وا�سِتْقراَره.

محاور الندوة: فرعت محاور الندوة على النحو اآلتي: 

المحور األول: المفاهيُم والمصطلحاُت والمقاصُد:   

الوطِن  حمايُة   ... الأمُة   .. الوطنيُة   ... املواطنُة   ... الوطُن 
...الدولُة... املجتمُع ... مقا�سُد ِحمايِة الَوَطِن 

وَعَمِل  الّنبويِة  وال�سّنِة  الكتاِب  من  َذِلَك  الباحُث  )ي�ستلهُم 
َلِف(. ال�سَّ

ماتُها في السّنِة  المحور الثاني: أُُسُس ِحمايَِة الَوَطِن، وُمَقوِّ   
الّنبويِة:

احلُقوِق  معرفُة   ، الَعامِّ الأْمِن  حفُظ  الإن�سانيِة،  الَكَرامِة  حفُظ 
الأَْمِر  َويلِّ  َطاَعُة   .. الولُء  التعاي�ُص..   .. النتماُء  والواجباِت، 
 ... امُلجَتَمِع  وحدُة   .. الِفكريُّ  العتداُل  الَقانوِن..  احرتاُم   ..

وغرُيها ..

اهلِل  واأر�َص  واحل�ساراِت،  والأمِم،  النا�ِص،  بيوَت  الأوطاُن  تُعدُّ 
اإن  ِبدَع  الِعمارِة والّتعمرِي، فال  امل�ستخلفوَن لأجِل  فيها  ا�سُتخِلف  التي 
الِح  َلِف ال�سَّ نََطَقِت الآُي البيِّناُت، والأحاديُث الوا�سحاُت، و�ِسرُي ال�سَّ
ِة الأوطاِن، َو�سْونها عن ذراِئِع التَّهاُرِج وفْوِت  ْوِد عن بَي�سَ ب�سرورِة الذَّ
الأَماِن؛ واحلكمُة يف ذلَك اأنه ل قياَم لديٍن اأو ح�سارٍة اأو ر�سالٍة يف ظلِّ 

. يَّ وِحيَّ واملادِّ عاٍت تَْنُخُر من الوطن بُْنيَانَه الرُّ ُدّ تَ�سَ

هذه  يف  الأماِن  َحْبُل  وا�سطرَب   ، الِفَتِ َقرُن  فيه  َذرَّ  ع�سٍر  ويف 
الُبقَعِة وِتلَك، وا�سَتْبهَم �سبيُل النجاِة على كثرٍي من النَّا�ِص، يَِلجُّ الّداعي 
وَكيفّيِة   ، الإ�سالميِّ املفهوِم  يف  الوطِن  عِن  يئٍة  َو�سِ �سورٍة  ر�سِم  اإىل 
ِحمايِتِه، وِبَناِء ح�سارِتِه، وُكّلما اأَم�سْت َهِذِه ال�سورُة َجِلّيًة يف الأذهاِن، 
وبَْلَبلِة  للتَّ�سِغيِب  �ساِئ�ِص  الدَّ اأَْهُل  ِمْنها  يَْثُغُر  ثغرٍة  ُكلِّ  �َسدُّ  ا�سَتْحَكَم 

الأفكاِر.

ال�سريِف  ِلندوِة احلديِث  ُة  العامَّ الأمانُة  تَ�سَت�ْسِعَر  اأن  الَبَدِهيِّ  وِمَن 
ُمفرداِتِه  لتاأ�سيِل  راَعيِه  ِم�سْ على  الباَب  وتَفتَح  املو�سوِع،  هذا  اأَهميََّة 
ِديٍّ ح�ساريٍّ َرحيٍب، َفقرَّ اْختياُرها َعلى اأن  واأبعاِده يِف ظلِّ َوْعٍي مقا�سِ
ٌد  ِة: َمْق�شِ َبِويَّ ِة النَّ نَّ يكوَن ُعنواُن هذِه الدورِة: »ِحَماَيُة اْلَوَطِن ِف ال�شُّ
اأَخباِرها  وُكُنوِز  َنِّة  ال�سُّ م�ستودعات  ويف  ٌة«،  ُمتَمِعيَّ َو�َشُروَرٌة  �َشْرِعيٌّ 
َة  مادَّ يُقيُم  مِبا  الباحثنَي  واإْمداِد  الُعنواِن،  بهذا  الَوفاِء  َعلى  يُ�سِعُف  ما 

يِل والتمثيِل َمًعا.  التَّاأ�سِ

واأمُل الندوِة َعري�ٌص يف اأن يُوفََّق خرباُء البحِث يف اجلواب عن 
اأوطانُنا يف  حُتَمى  َكيَف  النا�َص:  و�َسَغلِت  نيا،  الدُّ َماَلأِت  اأ�سئلٍة جوهريٍة 
الِفكِر  اأهِل  َدوُر  وما  بها؟  املُْحِدقِة  الأخطاِر  َدْرِء  �ُسبُل  وما  ؟  الِفَتِ زمِن 

والراأِي يف ذلك ؟.


