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 الملتقى العلمي األول 
  ) الوسطية وتحقيق األمن (

 م2/5/2017هـ  الموافق 6/8/1438 

فه ألامت، هزه على وجل عض  هللا وعم مً إن . أمت جعلها أن لها وحشٍش
ً
 وجعل وظطا

ادتها، مقىماث أهم مً الىظطُت   ظبداهه: فقاى ٍس
َ
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 مبذأ على قامذ قذ الععىدًت العشبُت اإلاملنت فئن زم ومً (١٤٣ )البقشة:

  الىظطُت
ً
. فهما

ً
 مىهجها، وجشظُخ الىظطُت، وشش  في الشائذ دوسها ولها وجطبُقا

  ؤلاوعاهُت. الحُاة جىاهب في ومبادئها

 
ً
 وجبادى العلمُت، واإلاؤجمشاث ُاثاإلالخق إقامت على الجامعت خشص مً واهطالقا

  والبدثي. العلمي بذوسها القُام و  البدثُت، والخبراث ألافهاس 
ً
 لشظالتها وجدقُقا

 على حعمل التي اإلاخطشفت العىاصش  ومداسبت وألامت، اإلاجخمع خذمت في الجامعُت

 الذساظاث قعم فئن أبىائها. بين الفتن وإزاسة اظخقشاسها، وعذم البالد، أمً صعضعت

 جدىاوى  ألامً( وجدقُق )الىظطُت بعىىان علمي ملخقى إقامت طشوسة سأي ؤلاظالمُت

 هزا في ٌشاسك وجشظُخه. ألامً جدقُق في أزشها وبُان الىظطُت، دوس  مداوسه

ين الششعُين اإلاخخصصين؛ والباخثين العلماء مً هخبت اإلالخقى  والتربٍى

 الىظطُت، مبذأ إلبشاص  لوور واإلاثقفين؛ ألامادًمُين مً وغيرهم وؤلاعالمُين،

الىظطُت مبذأ على اإلادافظت  
ً
. فهما

ً
 وجطبُقا

ألامت. اظخقشاس  و  ألامً جدقق في الىظطُت مىهج جشظُخ 

بما وجىجهاجه اإلاجخمع معاس  جصحح التي اإلاعدىيرة وألافهاس  الشؤي طشح 

  الحق. جادة و  ًخىافق

واإلاجخمع الفشد على أزشها ٌعىد والتي الىظطُت، جدىاولها التي الجىاهب بُان. 

اإلاعاساث مً واإلاثقفين اإلاخخصصين بين والثقافي العلمي لخىاصلا 

 .اإلاخخلفت

 ألامً. بخدقُق وعالقتها والعىت القشآن في الىظطُت مفهىم ألاول: املحــــــــــور 

 . والعقذي الفنشي  ألامً جدقُق في الىظطُت دوس  الثــاني: املحـــــور 

 والاجخماعي الاقخصادي ألامً جدقُق في الىظطُت دوس  الثـالث: املحــــــور 

 والعُاس ي.

 . ألامً جدقُق و  الىظطُت  جشظُخ في ؤلاعالم دوس  : الـرابع املحــــــور 

 

 :شروط ومواصفات البحوث وأوراق  العمل 

 
 أو  مؤجمشاث في جقذًمه ٌعبق ولم ، اإلالخقى مداوس  أخذ طمً البدث ًهىن  أن   

 . ظابقت ملخقُاث أو  هذواث

 عليها. اإلاخعاسف العلمي البدث بقىاعذ الالتزام   

ذ أل     ً خمعت عً العمل وسقت صفداث جٍض  اإلاشاجع. رلو في بما ، صفدت وعشٍش

  واخذة. صفدت خذود في الزاجُت العيرة ملخص الباخث ًشفق   

 جشقُم مع وهصف معافت على word بشهامج آلالي الحاظب بىاظطت النخابت جخم   

 (.Traditional Arabic) وهىعه  (١٤) الخط مقاط ًهىن  أن على ، الصفداث

 ُمعذ أو  الباخث واظم ، العىىان : العمل وسقت أو  للبدث ألاولى الصفدت في ًنخب   

ذه ، بها ٌعمل التي والجهت ، العلمي ولقبه الىسقت نخب ، ؤلالنترووي وبٍش  في ٍو

  العمل. وسقت أو  البدث ملخص الثاهُت فدتالص

 بىس  وعشض العشبُت ملخص مع العمل وسقت أو  البدث مً إلنتروهُت وسخت إسظاى   

يذ ذ خالى مً بٍى  .zaalqahtani@uod.edu.sa الخالي الالنترووي البًر

غ هُئت أعظاء ٌعدثجي : ملحىظت  الحق ولهم أعاله. اإلازمىسة الششوط مً الخذَس

 البدث. فيها ًيشش  ظىف التي للجهت اليشش  وطشش  إجباع في

م 2/٥/20١٧ اإلاىافق  هـ٦/٨/١٤٣٨ اإلالخقى مىعذ  

م ٩/٤/20١٧ اإلاىافق  هـ١٣/٧/١٤٣٨ الابدار لدعلُم مىعذ آخش  

 م ١٥/٤/20١٧ اإلاىافق هـ١٩/٧/١٤٣٨ العشوض لدعلُم مىعذ آخش  

 

 الىظطُت مىهج جشظُخ في الععىدًت العشبُت اإلاملنت جهىد الخامس: املحـــور 

  ووششه
ً
. مدلُا

ً
 ودولُا

 ووششه الىظطُت مفهىم جىطُذ في الجامعي الخعلُم دوس  : السـادس املحور 

 الفنشي. ألامً جدقُق في رلو وأزش 

 

 : نبذة موجزة عن الملتقى
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