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الحمد هللا رب العالمين، نحمده حمداً طيباً مباركاً كما يليق بجالل 
وجهه وعظيم سلطانه، والصالة والسالم على إمام المتقين وقدوة 
الصالحين، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، 

  :وبعد

إن الصراع الدائم بين الحق والباطل من سنن اهللا منذ أن خُلق آدم 

ولَا يزالُون يقَاتلُونَكُم : [وهو صورة متكررة عبر الزمان، يقول تعالى?

، ومن صور هذا } 217:البقرة{] اعواحتَّى يردّوكُم عن دينكُم ِإنِ استَطَ
الصراع، الصراع اإلسالمي الصهيوني، إذ يعدّ قضية من أهم قضايا 
العصر الحاضر، بل يعدّ القضية األولى التي تصدرت قضايا العصر، 
وشغلت العالم بأسره، فاختلفت التفاسير حولها بين محق منصف وطامع 

  .متحامل

عة على األمة اإلسالمية، والتحديات التي وفي غمرة األحداث المتتاب
تحدق بحاضر ومستقبل األمة اإلسالمية، والظروف المتوالية في الوطن 
العربي، والهجمة الصهيونية الشرسة على ديننا وأرضنا، كان لزاماً 
علينا أن نقف وقفة جادة، نستشرف بها مستقبل الصراع اإلسالمي 

عقدي شرعي، وال سيما أن الصهيوني من جهات مختلفة ومن منظور 
هذا الصراع صراع مستمر، ال ينتهي حتى يأذن اهللا بنصر اإلسالم 

وعد اُهللا الَّذين َآمنُوا : [عليهم، وحتى يتحقق وعد اهللا في قوله تعالى
م ينتَخْلَفَ الَّذا اسضِ كَمي اَألرف مفَنَّهتَخْلسلَي اتاِلحّلُوا الصمعو نْكُمم ن

 هِمفخَو دعب نم ملَنَّهّدبلَيو مى لَهتَضي ارالَّذ مينَهد ملَه ّنَنّكملَيو هِملقَب
 مه فَُأولَِئك ذَِلك دعب كَفَر نمًئا وبِي شَي شْرِكُوني لَا يونَندبعنًا يَأم

قُون55:النور{] الفَاس{.  

ّعدمساهمة في بيان هذا الصراع، واستشراف  فهذا المؤتمر ي
مستقبله، كي يعرف المسلم ما يدور من حوله، ليخطط التخطيط السليم 

  .لمواجهة أخطار الصهيونية الحاقدة، والمحدقة باإلسالم والمسلمين

ــــــــــــــــ#اف ا�����ـــــــــــــأه  

لمصطفى إبراز أهمية االستشراف في القرآن الكريم، وفي سنة ا* 

  .، وأثر ذلك في تقدم األمة?وسيرته 
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  رــاب المؤتمـة في كتـة المقبولـاث العلميـر األبحـوستُنش

  �ثــــــــــــ ا�,�ــــــــــ+ و�*ـــــــــوط �$#)ــــــــــ'

  .تقع في مجال محاور المؤتمرتُقبل البحوث التي -1

أال يكون البحث قد سبق نشره، أو قُدّم في مؤتمرات أو -2
  .فعاليات سابقة

تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي حسب األصول، من -3
متخصصين في مجال البحث باعتبار مدى أهمية الموضوع ومن 

راء حيث التجديد واالبتكار، ويمكن أن تطلب اللجنة من الباحث إج
التعديالت التي تراها ضرورية للنشر، على أن يتم تقديمها في 

  .المواعيد التي تحددها اللجنة

يقدم الباحث ملخص البحث مع استمارة لطلب المشاركة في -4
  .المؤتمر، ويمكن االطالع عليها بموقع المؤتمر

تُرفق سيرة ذاتية مختصرة عن الباحث، إلعداد قاعدة بيانات -5
  ء والمتخصصين في المجاالت المختلفةخاصة بالخبرا

  :لالستعالم واالتصال

تُرسل الملخصات والبحوث على بريد المؤتمر اإللكتروني على 
  :الرابط التالي

ossoulconf@iugaza.edu.ps  
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  .سيناريوهات الصراع اإلسالمي الصهيوني* 

  .آفاق التسوية للصراع اإلسالمي الصهيوني* 

  .مستقبل االحتالل في ظل حرب االستنزاف الفلسطينية* 

  .مستقبل مشروع الدولة اليهودية ومقاومة الفلسطينيين* 

  .ط المستقبلي إلدارة الصراع اإلسالمي الصهيونيالتخطي* 

  �ــــــــــــــ. ���ـــــــ��ار)

  .م30/3/2014آخر موعد الستقبال الملخصات -1

  .م30/4/2014آخر موعد للرد على الملخصات -2

آخر موعد الستقبال البحوث في صورتها النهائية -3

  .م15/8/2014

  .م15/9/2014د أقصاه يبلغ المشاركون بقبول أبحاثهم في موع-4

- 2سيعقد المؤتمر بإذن اهللا تعالى في الفقرة ما بين -5

  .م3/11/2014

 �ــــــــــ�ث وا�وراق ا��/��ـــــــ+ ا���ــــــــ�$#)

على الباحثين المهتمين تقديم بحوثهم العلمية جاهزة لهذا المؤتمر 
حة للبحث صف) 30( باللغتين العربية أو اإلنجليزية، وبما ال يزيد عن

الواحد شاملة جميع الرسومات، واألشكال التوضيحية، والجداول، وقائمة 
ويجب أن تشتمل الصفحة األولى على عنوان البحث، واسم . المراجع

الجامعة، والعنوان البريدي، ورقم الهاتف /الباحث، واسم المؤسسة
ية والفاكس، والبريد اإللكتروني، ويبدأ البحث بالملخص باللغتين العرب

واإلنجليزية، ثم يليه الكلمات المفتاحية، ثم بقية البحث مبتدئاً بالمقدمة، 
  . ومنتهياً بقائمة المراجع

        
      

        فصل االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربــيـــةفصل االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربــيـــةفصل االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربــيـــةفصل االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربــيـــة:  :  :  :  2014201420142014ربيـــــع ربيـــــع ربيـــــع ربيـــــع 

        ة الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربيةة الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربيةة الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربيةة الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربيةقاعدة بيانات االصـــــدارات المكتبيقاعدة بيانات االصـــــدارات المكتبيقاعدة بيانات االصـــــدارات المكتبيقاعدة بيانات االصـــــدارات المكتبينحو اثراء نحو اثراء نحو اثراء نحو اثراء 
  

> العربية بالشبكة الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــةالمكتبية صـــــدارات الاقاعدة بيانات  <
 

 بالشبكة  قاعـدة بيانـات االصدارات النفسية  البحث في
http://www.arabpsynet.com/book/defaultWord.asp 

  أضـف فهرس و ملخص كتابك الـى قاعـدة البيانـات
http://www.arabpsynet.com/book/booForm.htm 

  العربية لعلوم النفسيةا مكتبة شبكة أرسل كتابـــــك الى 
arabpsynet@gmail.com<< 

     للشبكـــــة" الكتــــاب النفســـي العربـــــي"سلسلـــــة 

  حميل اإلصدارات السابقةت

  "  دليل الكتاب النفسي العربي للشبكة  "

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm   
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