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 حريرالت   رئيس  
 د. حسين علي عَكاشأ. 
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 مدير  الت حرير
ّ ه القلعي أ.  د. بشير عبد الل 
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 حريرهيئة الت   أعضاء  
 د. مصطفى فرج زايد

 شعيب العسراويد. عبد العزيز بوأ. 
يني  أ. فوزي عثمان الرّز

 
 إخراج

 أحمد الطيّف ال كُرديأ. 
 خالد محمد صالح
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 قواعد النشر في المجلة:
 

 يشترط لقبول البحوث ونشرها في المجلة ما يأتي:
ألا َّ يكون البحث قد نشر من قبل، أو قدم للنشر إلى جهة تحكيمية، أو نال به صاحبه  .1

 بذلك. اعلمية، على أن يقدم الباحث تعهد  ترقية 
مع  اختصاصه، شكل إضافة نوعية في مجالأن يتسم البحث بالجدة والأصالة والعمق، وي .2

ية، والالتزام بالشروط الأكاديمية المتبعة في البحوث العلمية.  مراعاة السلامة اللغو
عن التجريح والإسفاف  ا، بعيد  يالإسلامية، ومبادئ الحوار الراق أن يلتزم الباحث القيم .3

يض والتهكم بالآخرين.  في القول، أو التعر
م الأمثل للمصادر والمراجع، وترتيب مراعاة البنية المنهجية المنضبطة، والاستخدا .4

المعلومات بنسق موحد في البحث، وترقيم الهوامش بأرقام مستقلة لكل صفحة. ووجود 
 الملاحق من المقدمة والخاتمة، المتضمنة للنتائج والتوصيات، وقائمة المصادر والمراجع.

جه واحد، تقدم البحوث لإدارة المجلة من نسختين، إحداهما مطبوعة على ورق، من و .5
(، ويمكن إرسالها على العنوان الإل كتروني CDوالأخرى محفوظة في قرص حاسوب)

 للمجلة،
 ترسل المعلومات المتعلقة بالسيرة العلمية للباحث في ورقة مستقلة عن البحث. .6
يكون A4)) صفحة من نوع: 25صفحة، ولا يزيد على  15ألا َّ يقل البحث عن  .7 ، و

أن يكون على نظام ويندوز، و(، 12( للمتن، وأما الهوامش فتكون بخط)16حجم الخط)
 .(Simplified Arabicنوع الخط )

ية التامة؛ لرفع  .8 يعرض البحث على مقوم متخصص، ومقو ِّم لغوي، مع مراعاة السر
المقو ِّمين فيما يتعلق الحرج عن الباحث والمقو ِّم، وتعول هيئة التحرير كثيرا  على توصيات 

 بنشر البحث من عدمه.
ِّوم تقريرا  عن البحث يبين فيه تقييم البحث، على النحو الآتي: .9  يقدم المق 

 فأكثر. %88مقبول للنشر بدون تعديل. حاصل على  -أ
 فأكثر. %78مقبول مع التعديل. حاصل على  -ب
 .%78مردود. حاصل على أقل من  -ج

بملحوظات أبو -من مائة في حالة قبوله للنشر  وم للبحث الدرجة النهائيةالمق ييعط .18
على  على ما توافر في البحث من معايير النشر، وتكون درجات التقييم موزعة   بناء   -بدونها

 النحو الآتي:
 .%25المنهجية العلمية  -.     ب%38بداع والتجديد   إ ال -أ

 .%28المصادر والمراجع  -د  .  %25اللغة والأسلوب  -ج
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 الصفحة الموضوعات م

ّ ه القلعي، بقلم: مدير التحريرددالعمقدمة    و-هـ ، الأستاذ الدكتور: بشير عبد الل 
  02 -1 .د. ناجي فرج التكوري          مقاصد القرآن ال كريم عند الإمام الغزالي 1

ية  بين قراءة النص القرآني في ضوء المنهج العقلي 2  الإسلاميةالرؤ
 .هيثم عبد الرحمن عبد القادر علي عوض .د                : والاستشراقية

01-49 

براهيمماسة ل  ج  إسهام علماء س   3  في خدمة المذهب المال كي:الفقيه أبي العباس إ
             :السجلماسي أنموذجًا بن هلال

 المغرب اليدري/ الطريباق د. محمد                             
02-02 

  :لمصدق بين حكم مقرر ومسألة عارضةبيع العملة بالصك ا 4
 أحمد عمران الكميتي. .د                                                    

01-38 

 112-34 .بشير أحمد محمد .د                        : العمل وفق مبدأ المصالح 5

 140-111 .د. أحمد محمد رحومة                     :الأديانمفهوم التعايش بين  6

ّ ه والشر في  7  160-148      د. ثائر علي الحلاق                       : فلسفة أفلوطينالل 

8 
يه صورة الإسلام عند الغرب "هيئة الإذاعة  الاهتمام بالعربية وسيلة لتشو

يطانية أنموذجا":   .د. محمد أوحيدة أحمد أوحيدة                        البر
163-190 

ية حسان وبوادر التجديد 9  016-193 أ. بشير شيلابي رشيد.                        :همز

المقدسي، والبلدان والممالك  رقة في كتب الرحّالة والبلدانيين: "رحلةب 10
 د. إدريس حمودة.                                 :لابن سباهي أنموذجًا"

010-040 

 


