


 التغّعات البّئّة / المواصّة والبكاء الػالمُ
ؽباب والتسطِات والسلٍل فُ ضٍء ؽّعة الوبُ

أ
 ملسو هيلع هللا ىلصال

 التػارف:

ؽالمّة ببٌاولبٍر، المؤتمع الطولُ التاؽع للؼّعة الوبُ بٌظا الػام فُ  ملسو هيلع هللا ىلصِوػكط هعؽُ الؼّعة، بالدامػة الإ

ادات الؼّعة العّبة٠٢٠٢فبعاِع ـر ًم لضّة غالمّة تتػلق بالتغّعات البّئّة / المواصّة والبكاء الػالمُ.  ملسو هيلع هللا ىلصم لتٍفّع اإ
أ
زٍل ا

رض، والتُ ًُ ؽم لاتو 
أ
ا الضارة غلَ ال جاًر

 
الٌطف من المؤتمع ًٍ التػارف غلَ الػٍامو العئّؼّة  وراء التغّعات المواصّة  وا

ذو لضلق هللا تػالَ، وزٍل السلٍل. ولظا الػلما والبازحٍن ِكطمٍن السلٍل 
أ
غلُ ًظى المؿاهو المععوزة الضاقة بٌا. ومن ا

 . الػلماء والبازحٍن مطغٍون لػعض ذٌٍدًم الػلمّة فُ ًظا الكطد.ملسو هيلع هللا ىلصذلم ؽتكطم تٍذٌّاتٌم فُ ضٍء الؼّعة العّبة

 

 :المساور 
ول:

أ
 التغّعات البّئّة / المواصّة ووذٌات الوظع المسٍر ال

  التغّعات هظعة غامة زٍل وذٌات الوظع الطِوّة تداى
 البّئّة/ المواصّة

  ؽبابٌا الػلِمّة، دراؽة
أ
التغّعات البّئّة/ المواصّة وا

 تسلّلّة

  راء الضعافّة زٍلٌا
 
 التغّعات البّئّة/ المواصّة وارتكاءًا تارِضّا  التغّعات البّئّة/ المواصّة وال

ؽباب التغّعات البّئّة / المواصّة وتٍذٌّات الؼّعة  المسٍر الحاهُ: 
أ
 ملسو هيلع هللا ىلصالػععةا

 ؽباب الفنعِة للتغّعات البّئّة / المواصّة
أ
ؽباب الذتماغّة للتغّعات البّئّة / المواصّة  ال

أ
 ال

 صاللّة للتغّعات البّئّة / المواصّة
أ
ؽباب ال

أ
ؽباب اللتكادِة للتغّعات البّئّة / المواصّة  ال

أ
 ال

 ؽباب الؼّاؽّة للتغّعات البّئّة / المواصّة
أ
 ال

 ملسو هيلع هللا ىلصالمتعلبات البّئّة / المواصّة لبكاء الػالم فُ ؽّاق الؼّعة الوبٍِة المسٍر الحالث: 

 التغّعات البّئّة / المواصّة والتكوّع  التغّعات البّئّة / المواصّة والغابات 

 التغّعات البّئّة / المواصّة والصتعاغات الػلمّة   التغّعات البّئّة / المواصّة والتضعّط السضعي 

  / المواصّة والمتعلبات الذتماغّةالتغّعات البّئّة  صاللّة
أ
 التغّعات البّئّة / المواصّة والتػالّم ال

ًمال الطول المتك  :المسٍر العابع دارة واإ  طمة ِغلَ ًظا التكطم وهمٍالمؿاهوالتغّعات البّئّة / المواصّة هتّدة بؼٍء الإ

 ملسو هيلع هللا ىلصالمؿاهو و زلٌا فُ ضٍء الؼّعة العّبةللطول الوامّة و غطم اًتمام  المدتمع الطولُ بسؼاؽّتٌا بٌظى   

 التغّعات البّئّة / المواصّة والكواغات النعبٍهّة فُ البالد المتكطمة. 

 التغّعات البّئّة / المواصّة والسعوب النّمّائّة 

 ملسو هيلع هللا ىلصالتغّعات البّئّة / المواصّة ومؼؤولّاتوا فُ ضٍء الؼّعة الوبٍِة المسٍر الضامػ: 

  / المواصّة والمؼؤولّات الػالمّةالتغّعات البّئّة 

 )دارة الكضائّة  التغّعات البّئّة / المواصّة والمؼؤولّات الطولّة )الٌّئة التؿعِػّة ، الإ

  غالم ، الموظمات التغّعات البّئّة / المواصّة والمؼؤولّات المؤؽؼّة )المؼاذط ، المؤؽؼات التػلّمّة ، الإ
 الؼّاؽّة والطِوّة والذتماغّة(

  البّئّة / المواصّة والمؼؤولّات الؿػب والٍغُ الػام.التغّعات 

 صاللُ والذتماغُ لضساِا التغّعات البّئّة / المواصّة
أ
 .التطرِب الوفؼُ وال

 



ًطاف
أ
 :ال
ؽالمّة .١  تسلّو وذٌات الوظع المضتلفة زٍل التغّعات البّئّة / المواصّة فُ ضٍء التػالّم الإ

ؽباب ودوافع التغّعات  .٠
أ
رضّة فُ ضٍء الؼّعة العّبةفسف ا

أ
ا غلَ السّاة ال جاًر

 
 .ملسو هيلع هللا ىلصالبّئّة / المواصّة وا

 ملسو هيلع هللا ىلصتٍضّر المػاِّع البّئّة / المواصّة المعلٍبة لبكاء النٍن فُ ضٍء الؼّعة العّبة .٢
دارة وتػكب البلطان المتكطمة فّما ِتػلق بالتغّعات البّئّة / المواصّة وتسطِط المؼؤولّات فُ  .٤ تٍضّر ؽٍء الإ

 .ملسو هيلع هللا ىلصء الؼّعة العّبةضٍ
 ملسو هيلع هللا ىلصالتغّعات البّئّة / المواصّة و تسطِط مؼؤولّات ظبكات المدتمع المضتلفة فُ ضٍء الؼّعة العّبة .٥
 

زنام لتكطِم البسٍث:
أ
 الؿعوط وال

ن ِنٍن البسث ذات قلة بمٍضٍغات المؤتمع.  .١
أ
 ِدب ا

صظ فُ الغتبار  . ٠
أ
 .HECفُ .  Anti Plagiarismِدب ه تابة البسث مع ال

صعاء. . ٢
أ
هٍاع ال

أ
ن ِنٍن صالّا من ذمّع ا

أ
ن ِنٍن البسث وفق مبادئ البسث و التسكّق وا

أ
 ِدب ا

رؽال بسث الملضف  .٤ ة هلمات مع النلمات  Abstract))ِدب اإ هدلّغِة مستٍِا غلَ زٍالُ جالث ماىأ باللغة الإ
 . (Key Words) المفتازّة

ؽلٍب  .  ٥
أ
ن ِنٍن اصتّار دلّو ـّناغٍ لال

أ
 لمكادر البسث .ِدب ا

زادِث الوبٍِة من تٍبة من . ٦
أ
قلُ مع الغعاب الكسّسة وال

أ
هّة من تٍبة فُ الوف ال

 
ِات الكعا

 
 ال

قلّة.
أ
 المكادر ال

ن ِتنٍن البسث من بعهامخ  . ٧
أ
لن تعوهّة و هؼش الن تابّة. MS Wordِدب ا  وِدب تكطِم هؼش اإ

ن ِنٍن زدم الٍرق   .  ٨
أ
ردِة ذمّو هٍري هؼتػلّق ، و *( 1، والٌامؾ الػادي ) A4ِدب ا

أ
للغة  ، والضط للغة ال

هدلّغِة   .  Traditional Arabic، وللغة الػعبّة  Time New Romanالإ
ن ِنٍن البسث من ٩

أ
  قفسة. 20-11.       ِدب ا

و مدلة بسحّة. .١٢
أ
ي مؤتمع ا

أ
 لم ِتكطم البسث مؼبًكا فُ ا

 ط لبٍلي من لبو لدوة المعاذػة.ؽّتم لبٍل وهؿع البسث ضمن مدلط المؤتمع، بػ .  ١١
  

 رؽٍم التؼدّو:
ؽتاذ مؼاغط ومساضع ومساضع مؿارك فكط(.  -/  2100  .١

أ
غضاء ًّئة التطرِػ )ل

أ
 روبّة ل

 روبّة لعالب ماذؼتّع الفلؼفة والطه تٍراى. -/  1100  .٠
 

ردِة  لغات المؤتمع:
أ
هدلّغِة وال  اللغة الػعبّة والإ

 
ؽالمّة ببٌاولبٍر، باهؼتان.  المنان:  لاغة صٍاذة فعِط، فعع بغطاد الدطِط، الدامػة الإ

 
 مالزظات ًامة:

صع مٍغط لتكطِم الملضكات:
 
 .٠٢٠٠دِؼمبع،  ۲٢    ا

غالن لبٍل الملضف :    .٠٢٠٠دِؼمبع ،  ۳٢    اإ
صع مٍغط لرؽال البسث هامال: 

 
  .٠٢٠٢ِواِع  ٠٢   ا
غالن لبٍل البسث:     .٠٢٠٢فبعاِع  ٢٢    اإ

صع مٍغط للتؼدّو: 
 
 .٠٢٠٢فبعاِع  ١٢    ا

 . ٠٢٠٢فبعاِع ٠٢-٠٠     مٍغط المؤتمع: 
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