بسم هللا الرمحن الرحيم

تعليمات النشر يف جملة الفكر اإلسالمي املعاصر
أوالً :هوية اجمللة وأهدافها
منرب مفتوح لتحاور العقول وتناظر األفكار واآلراء يهدف إىل:
* اإلص ال ح اهنه الالف ل فكالالر سنالالد اه ال
الفاس احلكاة.
* االرتقاء ابلوسف والبحث والتع كم

مالالخ ل ال ل تراالالكا التكام ال اهعالالر وإسط الاء االجته الاد دوره
اجملت عات اه

ة.

* ب الالورة منه كالالات وتدوات س كالالة ققديالالة ىالالادرة س ال اهراجعالالة القوميالالة ل عالالارف اإلا ال مكة وااالالتا ار ا
تسم ل عارف اإلق اقكة
ضوء مراجعة وااتا ار ّ

طفرهتا وتطور ا احلالك .

وت ع اجمل ة إىل حتقكق ذه األ داف مخ ل ل الرتككز س احملاور الرئك كة اآلتكة:
* ىضااي اهعرفة :وما يتع ق هبا مخ رؤية ك كة ومنه كة
* ىضالالااي التع الالكم والبحالالث الع الالف
الرتبوية.

التفكري والبحث.

اجملت عالالات اه ال ة :وم الالا يتع الالق هب الالا مالالخ تط الالوير األدوات واآللكالالات

* منه كالالة التعام ال مالالل األصالالول التأاك الالكة وال الرتاس اإلا ال مف واإلق الالا
ىدرة فكران س التفاس مل اهعارف اإلق اقكة.

تعالالام ا س ك ال ا ققالالدايا يعك ال

اثنياً :قواعد النشر
ال ب ال االالتة الف – مخ الالة سشالالر تل ال ك الالة مالالل ام الوام
* يشالالرت البحالالث تح ي الرتاوح
يكوح ىد قُشر تو ى ّدم ل نشر تي مكاح لر.

وتح ال

* تُعالالرا البحالالوس اهقدمالالة س ال أك ال مالالخ ت ال االلت الالاا وتبق ال ت الالاء البالالا ا واحملك ال مكتومالالة
ويط ب مخ البا ث إسادة النظر

حبا
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ضوء م

ظات احملك .
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* األحبالالاس الالالس ترا ال إىل اجمل الالة ال تعالالاد وال ت الالرتد ا الواء قشالالرت تم تنشالالر وال ت تالالزم اجمل الالة دبالالداء تاالالبا
سدم النشر.
* ترتب األحباس سند النشر وفق استبارات فنكة ال س ىة ما مبكاقة البحث تو البا ث.
* يعط صالا ب البحالث اهنشالور سشالر ف ال ت تم الت تث مالخ حباال اهنشالور ويكالوح ل

الة الق إسالادة

قش الالر البح الالث منف ال ال ا تو ضال ال خ ح وس الالة م الالخ البح الالوس ب ىلتال ال األصال ال كة تو مرت ال الا إىل لىل الالة تل الالر دوح
احلاجة إىل ااتئذاح صا ب البحث.
اثلثاً :تعليمات إعداد البحوث والدراسات
 .1تنش الالر اجمل الالة البح الالوس والدراا الالات الوص الالفكة واهكداقك الالة م الالل ا ت الالام ل الالاا ابلقض الالااي اهعرفك الالة واهنه ك الالة
إطار ا الفكري اإلا مف وىضااي التأصك اإلا مف ل عرفة.
 .2تنظم مادة البحث ض خ
مقدمة مناابة الوا مخ ال ائة إىل تلال ك الة تتضال خ بكالاح موضالول البحالث وت دافال وتوكتال وطبكعالة

األدبكات اهتوافرة ول .

وخامتة بنف احل م تتض خ ل صة البحث وت الم قتائ ال وتوصالكات  .واهق الود ال صالة البحالث نالا

الالف فك الالرة مرك الالزة جمل ال األفك الالار األااا الالكة ال الالس ي الالود البا الالث تح يت ال تفك الالري الق الالارئ إلكه الالا واهق الالود
ابلنتالالائا اإلضالالافة اهعرفكالالة الالالس ااال ى الالة البحالالث وتفضال سطالالاء ل الالا ب موضالالول البحالالث ولالالك حالالرد
إسالالادة لالالبع مالالا تعالالرا لال البحالالث مالالخ موضالالوسات تو تالالذكري ابلعناصالالر الالالس اال مناىشالالتها .واهق الالود
ابلتوصكات بكاح األائ ة الس تاثر ا البحث و اجتها إىل إجاابت سخ طريالق مزيالد مالخ البحالوس وكالذل
بكاح القرارات الس تقتضف مخ اهعنك أبمر ا األلذ هبا إص ا ل واىل.
تمالا جسمم البحم الرئك الف فتالنظم مادتال

سالدد مالخ األى الالام  5-3مالل سنالاويخ فرسكالالة منااالبة لكال

ى م مرى ة بك ات :توالا واثقك ا واثلا ا ...وإذا لزم تق كم تي سنواح إىل سناويخ فرسكة فإهنالا تالرىم أبرىالام
 .1و .2و... .3
 .3يُعالالد البا الالث ل صالالة ابل ىلتال اإلا كزيالالة والعربكالالة
تقظ ة الفهراة العاهكة.
الفهراة والتكشك

iokiiit@yahoo.com
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 .4يتبل البا ث ىواسد التوثكق اهع ول هبا اجمل ة فاموام مرى ة ومابتة وام ال الفحات ولالك
هنايالة البحالث .ويفضال االست الاد س ال اهراجالالل احلدياالة تالعشالالر االنوات األلالرية اباالالتاناء اه الادر األصال كة
الة واألطرو الات اجلامعكالة
بطبكعة احلالث الس تشال إضالافة إىل الكتالب اهنشالورة دورايت البحالث اهت
الع كا ذات الع ىة.
 .5تراسف تع ك ات الطباسة والتحرير الواردة تدانه ويفض دائ ا إراال اهادة ابلربيد اإللكرتو .
 .6حيالالدد البا الالث ال الالفة الالالس يالالود تح ييع الذرف هبالالا ويالالتم ذل ال
التعري اهؤ الع ف األس والت ص وطبكعة الع

الالام ال الالفحة األوىل ويفض ال تح يتض ال خ
احلا وموىع وسنواح الربيد االلكرتو .

رابعاً :تعليمات إعداد مادة قراءات ومراجعات
 .1حتديالالد بكالالاانت التوثكالالق العامالالة ل كتالالا الالالذي تالالتم ىراءتال تو مراجعت ال ب ىلالالة الكتالالا األص ال كة الالب النظالالام
التالالا  :سنالواح الكتالالا  .ااالالم اهؤلال ب الالد النشالالر :دار النشالالر االالنة النشالالر سالالدد ال الالفحات وتيالالة بكالالاانت
تلر ما اهرتجم تو احملقق…اخل.
 .2التعريال ابلكاتالالب الالالذي تسالالد اهراجعالالة تو الق الراءة :اإلاالالم واهؤ ال وطبكعالالة الع ال احلالالا
ك ة دا تى .

مخ الالة وسشالالروح

 .3حتديد طبكعة اهقالة كوهنا ىراءة تو مراجعة س تااس تح:
* اهراجع الالة هت الالدف إىل التعريال ال ابلكت الالا وحتدي الالد اإلض الالافة اهعرفك الالة ال الالس يق الالدمها وإظه الالار الق الالدرات
الفكريالالة والفنكالالة هؤلفال وال يتوىالالل مالالخ ُمراجالالل الكتالالا سالالادة تح يقال ّدم إضالالافة لارجالالة س الخ أت الواه وال
ي الالتطرد تف الالك قت الالائا تطرو الالة تتو تطرو الالات الكت الالا ث إال م الالا يتط ب ال التق الالوم الع الالام ل كت الالا
وحتديد مد ااح اهؤل

حتقكق الىلاية الس يرمف إلكها مخ كتاب .

* القراءة هتدف –إضافة إىل ما تتض ن اهراجعة -إىل التوال حبث تطرو ات الكتا إمالا بتطوير الا
تو تق الالدم ب الالدي تتطرو الالة بدي الالةث م الالا .وتشال ال القال الراءة س الالادة حت الالك ت م تفكض الالة لال البع القض الالااي
اهطرو ة وميا إضافة واضالحة يقالدمها الالدارس ويوثقهالا وي تشالهد مالا ابلرجالول إىل م الادر إضالافكة
ال يتض نها الكتا ابلضرورة.
دود  25ك ة.
 .4تعري موجز مبؤلِّّ الكتا الس تتم مراجعت
 .5وص ل حتوايت :سدد األبوا تو الف ول وسناوينها وأتوايت اهقدمة واخلااة.

iokiiit@yahoo.com

www.citj.org

3

 .6الىلرا مخ الكتا وتوكت ابلن بة ل قارئ.
 .7ل ص الالة ابلفك الالرة العام الالة واألفك الالار الرئك الالكة تي الفرض الالكة األااا الالكة ال الالس يناىش الالها الكت الالا وم حقاهت الالا
والنتائا الس خيرج هبا الكتا .
 .8تقككم الكتا ومد م اوت
 .9ققا الضع

اهوضول الذي يبحث سن .

الكتا واهواضكل الس حتتاج إلاها ومناىشة م تفكضة.

 .10إشارة إىل اهراجل والقراءات األلر الس ميكخ ل قارئ تح ي تك
يكوح

هبا موضول الكتا

تو يقارق هبا.

م مقالة اهراجعة تو القراءة مبا ال يت اوز ث ثة الف ك ة.

خامساً :تعليمات عروض خمتصرة
 .1يق الالد مالالخ الالذا البالالا تعري ال القالالارئ العالالرى الالالذي يط الالل س ال اجمل الالة س ال بع ال اإلصالالدارات احلدياالالة
الفكالالر العالالرى تو العالالاهف الالا قظالالخ تقال يقالالل ضال خ ا ت امالالات ىالراء اجمل الالة .وميكالالخ التعريال بكتالالب بىلالالري ال ىلالالة
العربكة.
 .2تنح ر العروا كتب مي
 .3يرتاوح

م العرا ب مخ

س صدور ا تكار مخ سام وا د.
– مائة ك ة.

 .4حتديد بكاانت التوثكق العامة ل كتا الذي تتم سرض ب ىلة الكتا األص كة ب :سنواح الكتالا  .ااالم
اهؤلال ال  .وتي الالة بك الالاانت تل الالر ماال ال اه الالرتجم تو احملق الالق…اخل ب الالد النش الالر :دار النش الالر ا الالنة النش الالر س الالدد
ال فحات.
سادساً :تعليمات تقارير املؤمترات والندوات
 .1التعري ال ابلكاتالالب الالالذي تسالالد التقريالالر االاالالم واهؤ ال وطبكعالالة الع ال احلالالا
تى .

مخ الة وسشالالروح ك الالة الالدا

 .2مع ومالات توثكقكالالة تتضال خ اريالا اقعقالالاد اهالالؤار ومكالاح اقعقالاده وسالالدد احلضالور وقوسكالالة اهالالؤار تقالالدوة دورة
ورشة س …اخلث وسدد األوراق اهقدمة.
 .3فكرة اهؤار وموضوس وت داف العامة وأاوره األاااكة.
 .4التعري مبوضول ك ورىة

دود مخ
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 .5ل صة ابألفكار واهناىشات.
 .6تقككم إ ا ل ؤار.
.7

م التقرير يكوح وا تل ومخ ائة ك ة.

سابعاً :مالحظات عامة يف رقن املادة (إي صفها) وتدقيقها
قظ الالام  IBMبال الرانما MS words

رى الالخ اه الالادة تتي ص الالفها س ال الك بك الالوترث
 .1ي الالتع
الالم  16وي الالتع
الالرف Traditional Arabic
تاود ل عناويخ اجلاقبكة.
 .2توضل ققطة

هناية ك فقرة تو هناية ك

احلالالرف قف ال قوس الا و

الا ب الالوح

ام .

امالام  .ويالتم ذلال بال
يتم توثكالق اآلايت القر قكالة بعالد قالص اآليالة مباشالرة اهال ولالك
ّ .3
ىواال مالالل وضالالل ااالالم ال الالورة ت كهالالا ققطتالالاح رتاالالكتاح ي رىالالم اآليالالة تو اآلايت .ماالالال :تالبقالالرة:
79-78ث دوح م افة ىب الشار ة تو بعد ا.
 .4ال يف ال الشالالار ة األوىل تو الااقكالالة تي م الالافة سالالخ اهالالادة اهوجالالودة بكنه الالا :ت-ص ال -ث ت–
لطأ -ث.
 .5إذا لالالزم وجالالود ققالالا متتابعالالة واال اجل الالة تو
مخ األما ة فككوح سدد النقا ث اثا دائ ا.

هنايتهالالا ل شالالارة إىل مالالادة أذوفالالة تو مزيالالد

 .6إذا لالالزم وجالالود مالالادة ابل ىلالالة اإلا كزيالالة فإهنالالا توضالالل بالالدوح تى الواس وحبالالرف مالالخ قالالول
الالم  13حبالالروف صالالىلرية مالالا سالالدا ت الالاء األس ال م فتبالالدت حبالالرف كبالالري
New Roman
وتكوح ابىف احلروف صىلرية.

Times

 .7توضل س مة التع الب ت)ث تو االاالتفهام ت ث مالرة وا الدة فقال وال يُ ال مالا ا بوضالل ت ث
لكخ ال ماقل مخ وضل االاتفهام والتع ب معا ت )ث وتعترب الذه الع مالة بالدي ا سالخ النقطالة
إذا جاءت لر اجل ة.
 .8يالالتم ن الالب اا الالتع ال احل الالرف األا الالود تboldث تو وض الالل ل ال حت ال الك الالات تو اا التع ال
احلرف اهائ م اهادة.
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 .9يتم وضل ترىام التوثكالق اهال و امالام س ال شالك رىالم سالا الرتبالة تتي أييت تس ال ى الك ا
مخ م تو ال طر super scriptث وبدوح تىواس حت ر رىم التوثكق.
 .10سنال الالد ااال الالتع ال األى ال الواس تو س مال الالات االىتبال الالاس مه ال الالا كال الالاح قوسهال الالا :ت...ث تو < >...تو
[ ]...تو " " لتحديد تول اهادة اهقتب الة تو لر الا فإقال ال يف ال اهالادة اهوجالودة دالال
القواال تو الع متال سالالخ القواال تو الع متال تيالالة م الالافة فهالالذا احلالالالة "صال " صالالحكحة
بكن ا ذه احلالة " لطأ " لطأ.
 .11ميك ال ال الالخ اا ال ال الالتع ال اخلال ال ال ال اهائال ال ال ال تيث لكف ال ال ال ال بال ال ال ال الت ال ال الالاريا ام ال ال الالري واه ال ال الالك دي م ال ال الالا ا:
ت2003مي 1424ث دوح تح يكوح ىب ها تو بعالد ا م الافة كالذل ميكالخ ااالتع ال قفال
اإلشالالارة لكف ال بال ااالالم الشالالهر النظالالام الش الالف ك الالا الالو شالالائل بعال اهنالالاطق وااالالم
الشهر ك ا شائل

مناطق تلر ما ا :تمارسي ذارث.

 .12سنالالدما تنتهالالف اجل الالة تو الفقالالرة بالالنص مقتالالب توضالالل ققطالالة هنايالالة الالالنص ىب ال إشالالارة لالالتم
االىتباس ما ا ..." :وأنم تح يكوح ذا التوضالك كافكال ا ".تمالا إذا كاقال مالادة االىتبالاس ال
تنتهف هبا اجل ة فتوضل إشارة لتم االىتباس وت ت ر اجل ة ىت تنتهف بنقطة تو فاص ة.
ال الالرف امال الالاء ل داللال الالة س ال ال ال ال الالنة ام ريال الالة هبال الالذه ال ال الالورة  2000وتؤلال الالذ مال الالخ
 .13ي ال الالتع
 symbolوال ت تع اماء العادية س لو ة اهفاتك واد.
 .14ال ترتك م افة ب الرف اهالكم ل داللالة س ال ال النة اهك ديالة وبال ترىالام ت ال ال النة .وكالذل
رف اماء ل داللة س ال نة ام رية كذا1999 :م تو . 1424
 .15جيالالب سالالدم وضالالل تيالالة م الالافة ب ال س مالالات الرتىالالكم واهالالادة الالالس ت الالبقها بكن الالا جيالالب وضالالل
م افة ب تي مخ ذه الع مات واهادة الس أتيت بعد ا.
 .16ال توضل م افتاح متتالكتاح بتااا.
 .17سندما يقل رف الزاي بعد النوح يراس مد رف النالوح ف الا ا :قالز تلطالأث وال الحك
قالز.

الو

الورد ااالالم الكاتالالب دال ال البحالالث بالالدوح تي تعري ال ف ال توضالالل ك الالة دكتالالور تو تاالالتاذ تو
 .18يُال ي
برف ور تو د .تو ت.د .تمام االام.
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 .19ت ث ام ريالالة توضالالل دائ ال ا تمالالا تمث اهك ديالالة فتوضالالل فق ال سنالالدما يالالذكر التالالاريا اهالالك دي
وام ري.
 .20يفض ال تح تؤلالالد اآلايت القراقكالالة مالالخ قالالص مالالربما ومشالالكول وإذا تعالالذر فالالإح اآلايت تطبالالل
اآليالالة الوا الالدة
ويفضال بال اآليالالة واأللالالر ققطالالة وال مالالاقل مالالخ وضالالل فاصال ة بال فكالرت
سندما تكوح اآلية طوي ة .واكز اآلايت دشارة اآلية تو اآلايت اهقتب ة ىب ها وبعد ا . 
قص القالول تيقالول الشالافعف :البكالاح الو...ث تو بعالد لفال
 .21ت تع النقطتاح الرتاكتاح :ىب ّ
ماال تو الالذا اهعالالق ماال ىالالول الشالالاسر :مالالا كال مالالا يت ال ّالق اهالالرء...ث تو بعالد التعالالداد ابلك الالات
تتوال :تصول الفق و و الع م...ث.
 .22سنالالد ااالالتع ال األرىالالام اهت
لر ما  :تو .-

ال ة ي الالتع

العالالدد حب الالم  12وي ك ال ققطالالة ولالالك تي ش الكئ

 .23سن الالد التعري ال ب الالنة الوف الالاة أل الالد األسال ال م ال الالابق
 790ث
 .24تُو ذا تبكات الشعر

ت الالتع ك الالة ت الالو

ك الالذا :تتال الو

وا ال فحة واد الك ات لتن كق البداية والنهاية.
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اثمناً :التوثيق يف جملة "إسالمية املعرفة"
موضوع التوثيق

.1
.2
.3

توثكق الكتب

مثال

و لروح .املعامالت املالية يف اإلسالم س اح :دار اه تقب
ا اح م طف
ل نشر والتوزيل 1990م ا.95

الة وجود تكار مخ جزء ل كتا
الة إذا يعرف اريا النشر

ابخ ىدامة موفق الديخ .املغين بريوت :دار الفكر  1405ج 2ا.229
التفتازا

اعد الديخ .شرح التلويح على التوضيح بريوت :دار الكتب الع كة

د.ت ج 2ا.118

.4

توثكق مقاالت الدورايت

.5

توثكق األطرو ات اجلامعكة

.6

ال عدي تم " .ال ريفة واجلهبذة
1985مث ا.102

توثكق حبوس اهؤارات والندوات

.7

النبهاح أ د فاروق" .مفهوم ال حة النف كة لد ك مخ م كوي والىلزا " اهؤار
العاهف الرابل ل فكر اإلا مف سخ اهنه كة اإلا مكة والع وم ال وككة والرتبوية
اخلرطوم 1987م ا.14

توثكق اهقاالت اإلا كزية

.8

توثكق كتا ابإلا كزية

Harold, Linstone. “What I Have Learned: The Need for Multiple
Perspectives.” Futures Research Quarterly 5, Spring 1985,
pp.47-61.
Hamilton, Neil. Academic ethics, Westport, CT: American
Council On Education, 2002, 242.
Charmaz, Kathy. Ground Theory, In: N. Denzin And Y. Lincoln
)(Eds.), Handbook Of Qualitative Research, 2nd Ed., (pp.509-536

.9

اإلسالمي سدد 61تذو احل ة  1406ث ا.38

توثكق ف

ض خ كتا أرر ابإلا كزية

 .10توثكق اآلايت القر قكة
 .11توثكق احلديث النبوي الشري

.12
.13
.14

اامن

" .مدلوالت ومفا كم س م االىت اد والقك ة والا خ" جملة االقتصاد
العراق" تراالة دكتوراه جامعة بىلداد

ى إمنا الع م سند هللا وإمنا تان قذير مب  تاه 26 :ث
امام
توثكق اه ولك
الرتمذي أ د بخ سك  .اجلامع الكبري(جامع الرتمذي) حتقكق :شعكب األرقؤو
و كام سبد الىلفور دمشق :دار الراالة العاهكة 2009م كتا  :تبوا الع م سخ
ث س تيالْب ِّكغ ال ذ ِّال ج4
راول هللا ص هللا س ك وا م اب  :ما جاء احلي ِّّ
ديث رىم 2849ا.597

الة تكرار اهرجل بعد ذكر مراجل تلر

الشورجبف التسعري يف اإلسالم مرجل اابق ا.104

الة تكرار اهرجل مباشرة

اهرجل ال ابق ا.312-311

الة تكرار اهرجل مباشرة ابإلا كزية

 .15تكرار اهرجل بعد مراجل تلر ابإلا كزية
 .16منوذج التعري ابلكاتب

Ibid., 94
Hamilton, Academic ethics, 55

دكتوراه مقارقة األدايح جامعة امب
الديخ اجلامعة اإلا مكة العاهكة مبالكزايkatib@yahoo.com .
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