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 الديباجة 
 يف وانتشرت قواعده وثبتت ركائزه ورفعت ادلسلم، اجملتمع بين عليو علم دين وديننا علم، حضارة حضارتنا

 .موائده وادلعرفة باحلكمة وملئت وفوائده، خرياتو اخلافقني
 جلي ة ىذا وشواىد ،_ وسلم عليو اهلل صلى_ نبي ها وسن ة رهب ا بكتاب استمساكها رىن وسيادهتا األم ة عز   إن  

 ادلشارق ذلا دانت احلق ، بإسالمها متمس كة األم ة كانت  أن فيوم الت اريخ، وحوادث الش رع نصوص يف واضحة
 األم ة وتبتلى السنون ومتضي القرون متر   ث   شوكتها، وقويت صفوفها وتوح دت كلمتها  اجتمعت حيث وادلغارب،

 واالختالفات، األىواء الن اس وجتاذب وأحزابا شيعا فتفر قت ،_وسلم عليو اهلل صلى_ نبي ها سن ة عن باالنفصال
 .ألعدائهم التبعي ة حب   قلوهبم يف وأشربوا لعقيدهتم، أىلها والء وضعف والر ايات، ادلذاىب وتعد دت
 الن فاق مرد ة يبعثها خمتلفة، وصور متنو عة بأشكال احلمالت وتتواصل العصر، ىذا يف خطورة األمر ويزداد

 يف بالط عن النبوي ة للسن ة الكيد خالل من وذلك وأىلو، اإلسالم على حقدا والتغريب، العودلة ومسوخ واالستشراق
 فهوم فانتشرت وحفظتها، نقلتها ألهنم ذاهتا السن ة يف طعن فيهم الط عن أن   أدركوا أن بعد الص حابة، مروي ات

 وادلنكر منكرا ادلعروف فاصبح ادلعايري، وانتكست ادلقاييس فاختلفت احلق ، عن وحادت الص واب جانبها للسن ة
 .سن ة والبدعة بدعة والسن ة معروفا
 من أصيل ىو دما   دخيل ىو ما وبيان األمور، بتجلية احلق   ادلنهج أصحاب يتحر ك أن الض روري من بات لقد

 أحق   فاحلق   كيانات،  أم مجاعات أم أفرادا كانوا  سواء السن ة أعداء وجوه عن الل ثام وكشف والشبهات، ادلقوالت
 .يت بع أن

 :التالية اإلشكالي ة صياغة ميكن سبق ما خالل من
 وسلوكا؟ وتطبيقا ودراية رواية عام ة الشرعي ة والعلوم خاص ة النبوية السن ة من االستزادة أين-

 وادلنهجي ة؟ التأصيلي ة اجلوانب مع موازنة ادلعاصرة الفكري ة القضايا تغليب وضوابط حدود ىي ما-

 ؟فهماوتطبيقا النبوي ة السن ة خدمة يف األم ة أبناء جهود أين-
 واجملتمع؟ والش ارع واألسرة البيت يف النبوي ة السن ة تطبيق أين-



 :الرئيسة المحاور
 .واإلنساني ة واجملتمع واألسرة الفرد إصالح يف النبوي ة السنة   دور1.
 .الس ديد الفهم وضوابط ادلعاصر الواقع يف النبوي ة السن ة تطبيقات2.
 .وادلستقبل احلاضر وخمط طات ادلاضي محالت بني النبوي ة السن ة يف الط عن3.
 .والريادة التمكني وتطل عات النبوي ة السن ة4.

 :الكتابة شروط
 .الكتاب حماور بأحد االلتزام1.
 غري يكون وأن عليها، ادلتعارف العلمي ة البحوث منهجي ة احرتام مع واألصالة باجلد ة ادلقال يت صف أن2.

 .سابقا بو ادلشاركة متت أو منشور
 ،16 حجم SimplifiedArabic خلط وفقا word ملف   يف العربي ة بالل غة ادلقال يكتب3.

 Times Newخبط األجنبي ة وبالل غات ،12 حبجم ادلقال آخر يف آلي ا اذلوامش وتكتب
Roman  12حبجم. 

الة والكلمات واالذمليزي ة، العربي ة بالل غة ملخ ص وجود ضرورة4.  بالل غتني، ادلقال من األوىل الصفحة يف الد 
 .االنتماء مؤس سة العلمي ة، ادلؤس سة العلمي ة، الرتبة ادلشارك، ولقب السم باإلضافة

 وقائمة اذلوامش احتساب مع صفحة 15 عن يقل وال صفحة 25 عن ادلقال صفحات عدد يزيد ال5.
 .وادلراجع ادلصادر

 .للمؤل ف خمتصرة ذاتي ة بسرية ادلقال إرفاق ضرورة6.

 :ترسل البحوث كاملة إىل الربيد االلكرتوين7.
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 :مواعيد مهمة
 2020مارس 01:  أجل الستقبال المقال كامالآخر. 
 2020ماي  15: أجل للرد على المقاالت المقبولةآخر. 

 المؤسسة اإلسم واللقب الرقم   المؤسسة اإلسم واللقب الرقم

 جامعة باتنة صورية شرفاوي. د 20 األغواط. ب. م مربوك زيد اخلري. أد 01

 جامعة تبسة كعنيت حممـد. د 21 جامعة فطاين تايلندا نور الدين عبد اهلل داقاىا. أد 02

 األغواط. ب. م توفيق برغوثي. د 22 جامعة األزىر مصر شهاب الدين حممد أبو زىو. د 03

 األغواط. ب. م بشري بلحبيب. د 23 جامعة ام القرى  عبد احلليم قابة. أد 04

 األغواط. ب. م أم اخلري شتاحتة. د 24 جامعة األمري قسنطينة خمتار نصرية. أد 05

األغواط. ب. م اجلياليل بن طيب. د 25 جامعة باتنة نورة بن حسن. أد 06  

 جامعة األمري قسنطينة رقية بوسنان. د 26 جامعة قطر بدران بن احلسن.أد 07

 األغواط. ب. م بلخري  عمراين. د 27 جامعة ماليزيا ذموى نايف شكوكاين. د 08

 األغواط. ب. م عمر بن عيشوش. د 28 جامعة باتنة فايزة حممدي. د 09

 األغواط. ب. م حسن شنينة. د 29 جامعة تونس شهرزاد مبعوج. د 10

 األغواط. ب.م مسرية مراح. د 30 جامعة وىران العيدية محزة. أد 11

 جامعة الوادي فهيمة عثماين. د 31 األغواط. ب. م سبع فاطمة الزىراء. د 12

 األغواط. ب. م خرية مسعودي. د 32 األغواط. ب. م خمتار حسيين.د 13

 األغواط. ب. م عصام بوشربة. د 33 جامعة باتنة سامية دردوري. د 14

 جامعة تلمسان معمر شباب. د 34 األغواط. ب. م عتيقة عايسي. د 15

 األغواط. ب. م أمحد بن الصغري. د 35 األغواط. ب. م ىارون الرشيد بن موسى. د 16

 األغواط. ب. م حممد الفاروق عاجب. د 36 جامعة باتنة مسعودة عدوي. د 17

 جامعة باتنة خدومة العيادي. د 37 جامعة وىران حفيظة طالب. د 18

 األغواط. ب. م فرحية بوفاتح. د 38 األغواط. ب. م نور الدين بن نعيجة. د 19


