
المؤتمر الدولي الخامس

�نظمه 
أكاديمية اإلمام البخاري الدولية – لبنان.

باالشتراك مع 
مجلة البحث العل�ي اإلسال�ي المحك�مة.

وبالتعاون مع 
الجامعة اإلسالمية بمنيسو�ا – أم�ركا.

الجامعة اإلسالمية بكينيا.
كلية علوم الشريعة جامعة المرقب – ليبيا.

دور المحاضن التربوية في الحفاظ على أدبيات األمة

لبنان – ب�روت
٣ – ٥ / ١١ / ٢٠٢٣



الرئيس الشرفي للمؤتمر: 
سماحة القاضي الش�خ سم�ر كمال الد�ن

قاضي طرابلس الشرعي – لبنان

نائب أم�ن عام المؤتمر:
 أ.د. محمد عثمان

رئيس الجامعة اإلسالمية بكينيا

رئيس المؤتمر:
الدكتور خليفة فرج الجراي

عميد كلية علوم الشريعة جامعة المرقب ليبيا

مد�ر المؤتمر:
أ.د. سعد الد�ن محمد الك�ي

رئيس أكاديمية اإلمام البخاري الدولية
أس�اذ في جامعة الجنان – قسم الشريعة

رئيس اللجنة العلمية:
أ.م.د. محمود صفا الصياد العكال

مد�ر التعليم أكاديمية اإلمام البخاري الدولية
أس�اذ مشارك في جامعة الجنان – قسم الشريعة

أم�ن عام المؤتمر:
أ.د. وليد بن إدريس المنيسي

رئيس الجامعة اإلسالمية بمنيسو�ا



�تبوأ أم�نـــا منزلًة رفيعًة ب�ن األمم والشـــعوب، بدينها 
وأخالقها وسلوكها ولغتها. وقد حافظت أم�نا على دينها 
وأخالقها وســـلوكها ولغتها برهًة كب�رًة من الزمن، �وم 
قامت المحاضن التربوية (األسرة – المسجد – الجامعة 
والمدرســـة) بدورها في حماية األبناء مـــن االنحرافات 
الســـلوكية والفكرية، بل كانت هذه المحاضن سبباً في 
الحفاظ على لغة األبناء وفطرتهم، وحماية السلم األهلي 
وحقـــوق الجار. وتشـــهد األمـــُة ال�وَم محاولـــًة جاد�ة 
إلخراجها من أدبياتها بتحريف الفطرة، وتم��ع السلوك، 
وتجه�ل اللغـــة، وزعزعة األمن واالســـ�قرار. وفي ترا�نا 
اإلســـال�ي، مخزون عل�ي كف�ل بحفظ أدبيات األمة إذا 
اعتُمد في المناهـــج التعليمية. كمـــا أن في محاضننا 
التربويـــة القدرة على حمايـــة األبناء مـــن االنحرافات 
األخالقية والسلوكية والفكرية إذا قامت بدورها الرسالي 

الحضاري المرسوم لها في دينها وأدبياتها.

ديباجة المؤتمر:



إشكاليات المؤتمر:

ما هو واجب األسرة في الحفاظ على الفطرة اإلنسانية؟
وما هو دور األسرة في حماية األبناء من االنحرافات السلوكية

ومخاطر األنترنت؟
وهل على األسرة دور في الحفاظ على السلم األهلي وحقوق الجار؟

ما هو دور األئمة والخطباء في حماية الشباب من االنحرافات
السلوكية والمخاطر الفكرية؟

هل �تضمن رسالة اإلمام والخطيب حماية السلم األهلي
وحقوق الجار؟

ما هو دور التعليم في الحفاظ على السلم األهلي وحقوق الجار؟

وهل على الجامـعات والمعاهد والـمدارس واجـب فـي الحفاظ
على الفطرة اإلنسانية وحماية الشباب والشابات من االنحرافات

السلوكية والفكرية؟
هل �قوم الجامعات والمعاهد والمدارس بدورها في الحفاظ

على لغ�نا العربية؟



المحور األول: دور األسرة في الحفاظ على أدبيات األمة.
الفرع األول: دور األســـرة في الحفاظ على الســـلم األهلي 

وحقوق الجار.
الفرع ال�اني: دور األسرة في الحفاظ على الفطرة اإلنسانية.

الفرع ال�الث: دور األسرة في حماية األبناء من االنحرافات 
السلوكية.

الفرع الرابع: دور األســـرة في حمايـــة األبناء من المخاطر 
اإللكترونية.

المحور ال�اني: دور المسجد في الحفاظ على أدبيات األمة.
الفرع األول: دور المســـجد في الحفاظ على السلم األهلي 

وحقوق الجار.
الفـــرع ال�اني: دور المســـجد فـــي الحفاظ علـــى الفطرة 

اإلنسانية.
الفرع ال�الث: دور المســـجد في حماية الشباب والشابات 

من االنحرافات السلوكية.
الفـــرع الرابع: دور المســـجد فـــي حماية الشـــباب من 

االختراقات الفكرية.

محاور المؤتمر:



المحور ال�الث: دور التعليم في الحفاظ على أدبيات األمة.
الفرع األول: دور التعليم في الحفاظ على الســـلم األهلي 

وحقوق الجار.
الفرع ال�اني: دور التعليم في الحفاظ على الفطرة اإلنسانية.

الفرع ال�الث: دور التعليم في حماية الشباب والشابات من 
االنحرافات السلوكية.

الفرع الرابع: دور التعليم في الحفاظ على اللغة العربية.

أعضاء اللجنة العلمية:

أ.د. بشار حس�ن العجل – رئيس قسم الدراسات اإلسالمية جامعة الجنان لبنان
أ.د. أمحمد فرج الزايدي – كلية علوم الشريعة جامعة المرقب ليبيا

أ.م.د. عبد الواسع بن يح�ى المعز�ي األزدي – أس�اذ السنة جامعة نجران
أ.م.د. صالح بن عبد القوي السنباني – رئيس قسم اإلعجاز العل�ي جامعة اإليمان

أ.م.د. أحمد إبراهيم الحاج – أكاديمية اإلمام البخاري الدولية – الجامعة اإلسالمية
بمنيسو�ا مكتب لبنان

أ.م.د. علي ملحم حسن – أكاديمية اإلمام البخاري الدولية – الجامعة اإلسالمية
بمنيسو�ا مكتب لبنان

أ.م.د. وسيم عصام شبلي – أكاديمية اإلمام البخاري الدولية – الجامعة اإلسالمية 
بمنيسو�ا مكتب لبنان

أ.م.د. محمد عبد الحفيظ عليجة – كلية علوم الشريعة جامعة المرقب ليبيا

أ.م.د. وليد أحمد حمود – رئيس قسم ال�ار�خ والحضارة في الجامعة 
اإلسالمية بمنيسو�ا



أن يكون البحث في أحد المحاور األساسية للمؤتمر.
أال يكون البحث قد ســـ�ق المشاركة به في مؤتمر أو ندوة علمية أو نشر 

في مجلة علمية.
يجـــب مراعاة المنهـــج العل�ي ومعا��ره في ك�ابـــة البحث، وأن يتم�ز 

باألصالة والجدية في التحل�ل.
ُ�قبل البحوث باللغة العربية، مع ترجمة الملخص في أول البحث باللغة 

اإلنجل�زية.
تشـــتمل الصفحة األولى من البحث على اسم المؤتمر والجهة المنظمة 
له، وعنوان البحث كامالً، واسم الباحث، ودرج�ه العلمية، والمعلومات 

الخاصة به.

شروط البحوث المشاركة:

أ.م.د. محمد إبراهيم الزغ�ي – رئيس أكاديمية العلوم األثرية الدولية لبنان
د. محمد أحمد ببانه – رئيس فرع الجامعة اإلسالمية بمنيسو�ا موري�انيا

د. عماد قدري العياضي – الجامعة اإلسالمية بمنيسو�ا أمريكا
د. شوقي نذ�ر – جامعة غرداية الجزائر

د. فاضل خلف الحمادة – أس�اذ الحديث المساعد جامعة المدينة العالمية 
مال�زيا

د. وسيم الخطيب - أكاديمية اإلمام البخاري الدولية – الجامعة اإلسالمية
بمنيسو�ا مكتب لبنان

د. حمزة أحمد أرفيدة – كلية علوم الشريعة جامعة المرقب ليبيا
د. مسند محسن القحطاني – مستشار شرعي وأسري – السعودية
د. نه�ل علي حسن صالح – كلية الشريعة جامعة ال�رموك األردن

د. إيمان المشموم – كليات ال�قنية العليا بدولة اإلمارات د�ي
د. ميمونة بنت محمد الخروصية – جامعة ال�قنية والعلوم التطبيقية

سلطنة عمان



أال يتجاوز البحث خمســـاً وعشـــر�ن صفحة، حجم A٤ شاملة المراجع 
والمالحق.

وضع الهوامش والتعليقات فـــي نهاية كل صفحة، والمراجع والفهارس 
والمالحق في نهاية البحث.

 Traditional)) بخـــط (Microsoft word) ُيكتب البحث علـــى برنامج
Arabic حجم ١٦ بالنســـبة لمتن البحث باللغة العربية و ١٤ بالنســـبة 

للهوامش.
�رفق باســـتمارة التســـج�ل ملخص البحث باللغة العربية وترجم�ه إن 
أمكن باللغة اإلنجل�زية فـــي حدود صفحة واحدة (١٥٠) كلمة، وملخص 

الس�رة الذاتية للباحث في حدود صفحة واحدة.
ال تبرمـــج المداخالت المقبولة إال بعد �قديـــم نّصها الكامل في الموعد 

المحدد أدناه.
حصر األبحـــاث بالقضايا العلميـــة، دون التعرض للجهـــات والهيئات 

والشخصيات.
مالحظـــة مهمة: تخضع األبحـــاث للتحكيم وُيمنـــح الباحث في نهاية 
المؤتمر إفادة تحكيم ونشـــر بمجلة البحث العل�ي اإلسال�ي المحّكمة، 

وشهادة مشاركة من األكاديمية والجامعات المشاركة. 

توار�خ مهمة:

آخر موعد لقبول ملخصات األبحاث: ٢٠٢٣/٣/٣١
آخـر موعـد إلرسـال الـبـحـث كـامــالً: ٢٠٢٣/٩/١٦



أيام المؤتمر:

رسوم المؤتمر:

الو�ائق المطلوبة للتسج�ل:

الجمعة ٢٠٢٣/١١/٣

اس�قبال المشارك�ن، االف��اح، وقائع جلسات المؤتمر.

السبت ٢٠٢٣/١١/٤

وقائع جلسات المؤتمر .

األحد ٢٠٢٣/١١/٥

وقائع جلسات المؤتمر، الجلسة الخ�امية، توز�ع الشهادات.

١٠٠$ للمشارك�ن عن ُبعد.
١٥٠$ للمشارك�ن حضورياً بدون فندق وال إعاشة، ويغطي جلسة استراحة 

القهوة وحقيبة المؤتمر.
٤٠٠$ للمشارك�ن حضورياً مع فندق ليلت�ن ووجبت�ن �ومياً ويغطي

جلسة استراحة القهوة وحقيبة المؤتمر

ملخص الس�رة الذاتية
صورة جواز السفر

إرسال خطة البحث ضمن فترة قبول األبحاث

عناو�ن التواصل:

canfrens-mahdan@hotmail.com :بريد المؤتمر
واتساب رئيس اللجنة العلمية: 0096170525445واتساب مد�ر المؤتمر: 009613867705


