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في القرآن الكريم مجموعة البحث في السنن اإللهية{دعوت
مجيع الباحثني }والسنة النبوية والسيرة العطرة

": كَّم بعنواناحملاجلماعيكتاباملتخصصني إىل املشاركة يف ال
" وذلك جبرد أمساء السنن ،.

:ثو مواصفات البح
أن يتحرى الباحث يف عمله اجلدة والعمق والقصد، وااللتزام بالشروط العلمية -

. واملنهجية املتبعة أكاديـميا
بذكر اسم الكتاب أوال مث اسم الكاتب، واشييف احلاإلحاالت يكون توثيق (التوثيق -

).كامال يف قائمة املصادر واملراجع يف آخر البحثرجعويوثق امل
أن يبدأ البحث مبقدمة تبني موضوع البحث وأمهيته وأهدافه ومنهاجه وعناصره، -

.وينتهي خبامتة
.أن يشتغل الباحث على سنة إهلية واحدة تفصيال -
التعريف بالسنة اإلهلية -: (ويشرتط يف البحث أن حيتوي على العناصر الكربى اآلتية-

مث -اليت اختارها الباحث لغة واصطالحا، 
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إضافة إىل عناصر ) ، ..
.أخرى يراها الباحث مناسبة لبحثه

. صفحة يف احلد األقصى40صفحة يف احلد األدىن و15أن يكون حجم البحث -
، حجم )Traditional Arabic(خبط ) Word(تب البحث بربنامج يك-

.يف احلواشي) 14(يف املنت، ) 16(
. للمجموعةأن يكون البحث مرقوناً على احلاسوب ويرسل بالربيد اإللكرتوين-

الراغبني يف املشاركة يف إجناز هذا الكتاب االتصال بالربيد املتخصصني وعلى الباحثني 
:للمجموعةلكرتوين اإل

centre.sonan@gmail.com

 
رجب 10من :)خمتصر السرية الذاتية+ملخص البحث يف صفحة(تقدمي طلبات املشاركة

.هـ1434رمضان 20إىل هـ1434الفرد
 هـ1434شوال6: يف مشروع الكتابةاملقبولاإلعالن عن الطلبات.
 هـ1435النبوي ربيع12: موعد لتسليم البحوث كاملةآخر.

:تنبيه
.من املختصني واألكادميينيعلمية جلنةل بَ من قِ للتحكيم البحوث ستخضع مجيع


