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 ُــًِئُ حتسيس اجملم

 )مرتبة هجائيًا(
 

 

ُ   . َأ.د  أحالً حمىـىد عمـٌ ولالقـ

 

ــ ** ــُ ال وــــــــــــ  ىكجاوعــــــــــــ
 

ــد ىز أ.د.  ــد الـــ ــمًىاُ حمىـــ  ضـــ
 

 األزدًٌــــــــــــــُاوعــــــــــــــُ اجل 
 

ٌ   . َأ.د  مجًمُ عبـد القـادز السعـاع
 

 األزدًٌــــــــــــــُاوعــــــــــــــُ اجل 
 

  . عىــاد عبــد الكــسيي  صــاوٌُأ.د
 

 آه البًـــــــــــــــتجاوعـــــــــــــــُ  
 

َ أ.د.   حمىــد أ ــد عــىاد السواشــد
 

 جاوعـــــــــــــــــُ وؤتـــــــــــــــــُ 
 

ٌ . َأ.د  ٍِــاء حمىــد ِــاله ا ًٍلــ
 

ــُ   ُ جاوعــــ ــالوً ــىً اإلضــــ  العمــــ
 

 ىـــد عـــىدَ أ ـــد ا ـــىزٍحمأ.د. 
 

ــىك  ــُ ال وــــــــــــ  جاوعــــــــــــ
 

ــا   ــد آ  ــىق فــً  اد حمى  أ.د.  م
 

   ُ ــالوً ــىً اإلضــــ ــُ العمــــ  جاوعــــ
 

 
 

 

 اهلًئُ االضتشازيُ لمىجمُ

 )مرتبة هجائيًا(
 

ٍ  أ.د.    / األزدُحمىــــــىد عمــــــٌ الطــــــس او
 

ــساق     ** ــٌ/ الع ــىاُ ا صزج ــعاُ حمــٌ عم  أ.د. وش
 

  / األزدُحمىـــــــد أ ـــــــد ا لًـــــــ أ.د. 
 

ــد اد   ُ دحطــــَ أ.د. عبــ ــى/ الطــــعىدي  وفــ
 

 / األزدُعبــد اد وصـــلفِ ذيــ  الفـــىاش  أ.د. 
 

 أ.د. أ ـــــــــــد  ـــــــــــايف/ امل ـــــــــــس    
 

 / األزدُوائــن حمىــد عبــد اد عسبًــات   أ.د. 
 

     َ  أ.د.  صَ املمًبـازٍ/ اإلوـازات العسبًـُ املتخـد
 

ٍ  أ.د.   / األزدُحمىـد أ ــد عبـد القــادز املمكــاو
 

ــىزيا   ــاً/ ضـــــــــ ــديو المخـــــــــ  أ.د. بـــــــــ
 

ــدٌاأ.د.  ــا  ع ــسايسٍ العط ــىد ش  / األزدُُ حمى
 

 أ.د. عبــــــد املقصــــــىد حاوــــــد/ وصــــــس    
 

ٌ  أ.د.   / األزدُمس َ عبد اد ضـمًىاُ السعـاع
 

 أ.د. عبد الس َ بَ وعافُ الشّسٍ/ الطعىديُ 
 

 ٍ ــكس ــد يىضــــ  شــ ــد  الــ  / األزدُأ.د. أ ــ
 

ــس   ــًٍ / اجلصائــــ ــديَ  شــــ ــص الــــ  أ.د. عــــ
 

 
 

 

 
 

 
 

 لم ُ  اإلجنمًصيُاحملسز الم ىٍ/ ا ................................................................ لم ُ  العسبًُاحملسز الم ىٍ/ ا

 ُـت ا باشٍـد. بّجأ.       اج. ولًد إبساًِي ا د

  أوني ضــس اجملمــُ 

    ا ىالدَ أ د يىض  

   

  تٍطًق وإ ــساج 

  هبــــــه علــــي السعبــــي 





 :أِدا  اجملمُ

 اإلسهام في نذخ السعخفة العمسية األصيمة وتقجمها في مجال الجراسات اإلسالمية. .1
كالته من مشظهر إسػالمي  انالالاػام مػن روح اإلسػالم الهسػالية الدػسحة ومقاصػج  السعالجة العمسية لقزايا العرخ ومذ .2

 .الذاممة ةاإلنداني
لػػجا العمسػػال والسيعمسػػين احاعػػة األمػػة إلػػ  اإلنجػػاز  -مػػن مشظػػهر إسػػالمي -اإلسػػهام فػػي رفػػ  لرعػػة الػػه ي العمسػػي  .3

 .الحزاري في السجاالت العمسية والعسمية
  .ألمة العخبية واإلسالمية وقيسها وتخسيخها واال يداز بهااإلسهام في السحافظة  م  ههية ا .4

 :دائسَ اِتىاً اجملمُ

 .نذخ البحهث والجراسات العمسية األصيمة في حقهل الجراسات اإلسالمية .1
 .نذخ البحهث والجراسات العمسية السيعمقة االقزايا والسذكالت السعاصخة  القائسة أو السديججة في السجيس  .2
 .راسات العمسية السقارنة في حقهل العمهم اإلسالمية والفكخ اإلسالمينذخ البحهث والج .3
 .نذخ البحهث والجراسات العمسية الشقجية الهالفة إل  تقجم السعخفة العمسية ااإلسالم وحقيقة رساليه الذسهلية واإلندانية .4
 .وات العمسية وحمقات البحثنذخ السخاععات الشقجية واليعميقات  م  األحكام القزائية وتقاريخ السؤتسخات والشج .5

 :ل ُ الٍشس

اإلنجميديػة. ويجػهز نذػػخ البحػهث السقجمػة إليهػػا ا يػة للػػة  ةأو الملػػ / البحػهث السقجمػة إليهػػا االملػة العخبيػة و تنشرر المجمررة      
 البحث(. )وفي عسي  األحهال يجب أن يقجم ممخز لمبحث االملة العخبية ااإلضافة إل  ممخز بملة  تقبمها هيئة اليحخيخ.

 : شسوط الٍشس

  .و م  الباحث أن يقجم تعهجام خاليام بحلك .أن ال يكهن البحث اج سبق تقجيسه لميحكيم أو نذخ  في مجمة ُأخخا  -1
إذا كان البحث مج همام من عهة ما  فعم  الباحث بيان ذلك وتقجيم وثيقة محخرة من الجهة الجا سة مهعهة إلػ  رئػيذ  -2

 .يها نذخ البحثتحخيخ السجمة تفيج  جم مسانع
 تقخر هيئة اليحخيخ ابهل البحث لمشذخ في السجمة اعج مخور  اإعخالات اليحكيم الدخي السعيسجة لجا السجمة. -3
 إذا أرال الباحث نذخ احثه في مكان آخخ اعج نذخ  في السجمة فعميه الحرهل  م  مهافقة خالية من رئيذ اليحخيخ.  -4
السجمة  وفي حالة رغبة السجمة في إ الة نذخ البحػث أو عػدل مشػه يجػب أن يهافق الباحث  م  نقل حقهؽ الشذخ إل   -5

 حرهل السجمة  م  مهافقة الباحث.
 تقجم السجمة لمباحث ندخة من  جل السجمة السشذهر احثه فيه. -6

 تقهم السجمة اإاالغ الباحث/ الباحثة حال وصهل البحث وحال ابهله أو  جم ابهله لمشذخ. -7

 احث واحج مقجم لمشذخ في آن واحج. أن ال يكهن لمباحث أكثخ من -8

 يدسح لمباحث بشذخ احثين "فقط" خالل العام في السجمة. -9

 : سيقُ التىثًق

 [.: آل  سخان 46]: اعج نهاية اآلية  يهض  رام اآلية واسم الدهرة بين اهسين. مثال: اآليات القرآنية (1

تهثق االخعهع إل  كيب الحجيث األصمية وذلك ببيان الكياب والبػاب وراػم الحػجيث إن أمكػن.  األحاديث النبوية الشريفة: (2
وإن اػل" مدػمم   ا: "أحػب األ سػال إلػ  هللا تعػال  ألومهػ-صم  هللا  ميه وسػمم-مثال:  ن  ائذة االت: اال رسهل هللا 

 .(218ام الميل وغيخ   حجيث رام )صحيح مدمم  كياب صالة السدافخين وارخها  ااب فزيمة العسل الجائم من قي
 في نهاية البحث  م  الشحه اآلتي:  ة: تهثق االايباسات الشرية أو الس خهذة بيرخؼ مذارام إليها ا راام ميدمدمالكتب (3



اسػػم السؤلػػم كػػامالم وتػػاريه وفاتػػه هجخيػػام وميالليػػام بػػين اهسػػين ميبه ػػام افاصػػمة  ثػػم اسػػم الكيػػاب )مالبه ػػام اخػػط غػػامق 
Bold ) ميبه ام افاصػمة  ثػم اسػم السحقػق أو السيػخعم إن وعػج ميبه ػام افاصػمة  ثػم مكػان الشذػخ ميبه ػام افاصػمة  ثػم اسػم

الشاشػػخ ميبه ػػام افاصػػمة  ثػػم تػػاريه الشذػػخ مػػ  بيػػان الالبعػػة بػػين اهسػػين  ثػػم راػػم الجػػدل إن وعػػج ميبه ػػام افاصػػمة  ثػػم راػػم 
 الرفحة. مثال:

  تحقيػق: أميػخ  مػي مهشػا و مػي حدػن فػا هر  الممرل والنحرل  (م1153/ه548ي دمحم بن  بػج الكػخيم الذهخسػياني )تػهف
الكيػػاب مػػخة ُأخػػخا ُيهثػػق مخيرػػخام: الذهخسػػياني   ا. وإذا ذكػػخ هػػح118  ص1 (  ج7 )ط 1998بيػخوت  لار السعخفػػة  

 .وال تخفق اائسة االسرالر والسخاع  في نهاية البحث .341ص  1  جالممل والنحل

 ييم اليهثيق  م  الشحه اآلتي:  :يةالدوريات العمم (4
اسػػم صػػاحب البحػػث كػػامالم ميبه ػػا افاصػػمة  ثػػم  شػػهان البحػػث ميبه ػػا افاصػػمة  ثػػم اسػػم الجوريػػة )مالبه ػػام اخػػط غػػامق 

Bold)  ومكان صجورها ميبه ػا افاصػمة ثػم راػم السجمػج وراػم العػجل ميبه ػام افاصػمة  ثػم تػاريه العػجل ميبه ػا افاصػمة  ثػم
 دمػػي  ػػه الدػػيج أحسػػج  السقرػػجان العمسػػي واألخالاػػي لسعػػاني أسػػسال هللا الحدػػش   شػػج اللدالػػي   ل :راػػم الرػػفحة. مثػػا

 .45  صم1994  (1)( العجل11  عامعة آل البيت  السجمج )مجمة المنارة لمبحوث والدراسات

 : ييم اليهثيق  م  الشحه اآلتي:المخطوطات (5
( ميبه ػػام افاصػػمة  ثػػم راػػم Boldسخالػػهط كػػامالم )مالبه ػػام اخػػط غػػامق اسػػم السؤلػػم كػػامالم ميبه ػػا افاصػػمة  ثػػم  شػػهان ال

السخالػػهط ميبه ػػام افاصػػمة  ثػػم مكػػان السخالػػهط  ثػػم راػػم الرػػفحة )أو الهراػػة( مػػ  بيػػان الهعػػه أو الظهػػخ السػػ خهذ مشػػه 
 االايباس ااسيخجام الخمدين )و( و)ظ(  م  اليهالي. 

   السكيبػة الييسهريػة  وراػة 649مخالػهط راػم ل الردرر الكامنرة  ذيرم(  1449/ه852ابن حجخ العدقالني )تػهفي  مثال:
 )وعه(. 54

 :وىاصفات البخح املقدً لمٍشس

 ( كمسة.9111( صفحة  اسا في ذلك األشكال و الخسهم و الججاول أو حهالي )35أن ال يديج  جل صفحات البحث  ن )   -1
 لكل مشهسا  وفي صفحة واحجة.( كمسة 151أن يكهن السمخران السخفقان االبحث في حجول )   -2
أن يخفق الباحث م  احثه الدػيخة الحاتيػة والعمسي ػة مهضػحا فيهػا مكػان  سمػه ورتبيػه األكاليسيػة وتخررػه الػجايق وأهػم    -3

 أاحاثه.
  وذلػػك لػػشز السػػين  Normal( 14حجػػم ) Simplified Arabicأن يكػػهن البحػػث مالبه ػػام  مػػ  الحاسػػهب اخػػط    -4

مفػخلة   مػ  مدػافة ( لمههامر السهضه ة في نهاية البحث مختبة تدمدميام حدب ورولها في السػين12وبالخط نفده حجم )
 بين الدالهر.

 .بهاسالة ايسيل السجمةتقجم ندخة إلكيخونية  -6

 :املسعقات امللمىبُ

لخسػالة رسالة مهعهػة إلػ  رئػيذ تحخيػخ السجمػة ميزػسشة رغبػة الباحػث نذػخ احثػه فػي السجمػة   مػ  أن تيزػسن هػح  ا  -1
 .تحجيج اليخرز الجايق لمبحث

 وتحيهي  م  اإليسيل ورام الهاتم. )مهعدة( الديخة الحاتية لمباحث  -2

فػي  تعهج خالي من الباحث لمسجمة ا ن البحػث السهسػهم بػػ".........." هػه  سػل أصػيل لػي   لػم يدػبق نذػخ  أو تقجيسػه لمشذػخ  -4
 و لكيهرا  أو كياب مشذهر.مجمة أخخا  وأنه ليذ عدلام من رسالة ماعدييخ أ
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