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مجلة المشكاة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
مجلة علمية عالمية محكّمة
قواعد النرش:
ُيشرتط فيام يقدم للمجلة أن يكون أصيال وليس مقدما ملجلة أو أية جهة نارشة أو أكاديمية .ويتعهد الباحث بذلك خطياا عناد
تقديم البحث للنرش.
 إذا كان البحث مدعوما من جهة ما ،فعىل الباحاث بياان ذلاك وتقاديم و يقاة ماررة مان اجلهاة الداعماة موجهاة إىل رئايسحترير املجلة تفيد عدم ممانعتها نرش البحث.
يمكن ان يكون البحث ُمستل من رسالة ماجستري او ُأطروحة دكتوراة مع اعالم املجلة بذلك . ال جيوز نرش البحث يف اي جملة اخرى. يصبح البحث بعد قبوله حقا مفوظا للمجلة وال جيوز النقل منه إال بإشارة إىل املجلة. يتوىل تقييم البحث مكاامن ويمكن أن يرسل إىل الث حسب تقدير هيئة التحرير. حتتفظ هيئة التحرير بحقها يف عدم نرش أي بحث وتُعدُّ قراراهتا هنائية. -البحوث التي ال تُقبل ال ترد ألصحاهبا.

 يرتتب عىل الباحث ،يف حالاة ساحبه لبحثاه او إبادا ر بتاه يف عادم متابعاة إ جارا ات التحكايم ،دفاع النفقاات املالياة التايحتملتها اجلامعة.
 يلتزم الباحث بإجرا التعديالت التي يقرتحها املحكمون خالل شهر من تاريخ تس ُّلمه القرار. خيضع ترتيب البحوث يف املجلة ملعايري فنية تراها هيئة التحرير. تقدم املجلة للباحث نسخة من عدد املجلة املنشور بحثه فيه مع عرشين مستلة من البحث. البحوث املنشورة يف املجلة تعب عن ررا أصحاهبا وال تعكس بالرضورة ررا هيئة التحرير أو اجلامعة.تعليامت النرش:
 أن ُيكتب ملخص للبحث باللغة العربية ورخر باإلنجليزية بام ال يزيد عىل ( )150كلمة لكال مانهام ،وعاىل ورقتانيمنفصلتني ،بحيث يكتب يف أعىل الصفحة عنوان البحث ،واسم الباحث (الباحثني) من ال اة مقااطع ماع العناوان
(البيدي واإللكرتوين) والرتبة العلمية ،و ُتكتب الكلامت الدالة ( )Keywordsيف أسفل صفحة امللخص باام ال
تعب عن املحتوى الدقي للبحث.
يزيد عىل مخس كلامت ،بحيث ا
 ُيشار إىل املصادر واملراجع يف متن املخطوط بأرقام متسلسلة توضع بني قوسني إىل األعىل هكاذا ،)3( ،)2( ،)1( :ويكاون بتهاا يفأسفل صفحات البحث ،وتكون أرقام التو ي متسلسلة موضوعة باني قوساني يف أسافل كال صافحة ،فاإذا كاناا أرقاام
التو ي يف الصفحة األوىل مث ً
ال قد انتها عند الارقم ( )6فاإن الصافحة التالياة ساتبدأ باالرقم ( ،)1وال ُيعااد إياراد املصاادر
واملراجع عند هناية البحث ،ويكون ذكرها للمرة األوىل عىل النحو اآليت:
الكتب املطبوعة:
اسم شهرة الكاتب متبوع ًا باسامه األول والثااين وملحقا ًا باه تااريخ وفاتاه بالتاارخيني اهلجاري واملايالدي ،واسام
الكتاب مكتوب ًا بالبنط الغام  ،واسم املحق أو املرتجم ،والطبعة ،والنارش ،ومكان النشار ،وسنته ،ورقم املجلاد  -إن
تعددت املجلدات -والصفحة .مثال:
اجلاحظ ،أبو عثامن عمرو بان بحار (ت 255ه869 /م) :احلياوان .حتقيا ورش  :عباد الساالم مماد هاارون ،ط،2
مصطفى البايب احللباي ،القااهرة1965 ،م ،ج ،3ص .40و ُيشاار إىل املصادر عناد وروده مارة انياة عاىل النحاو اآليت:
اجلاحظ ،احليوان ،ج ،ص.
الكتب املخطوطة:
اسم شهرة الكاتب متبوع ًا باسمه األول والثااين وملحقا ًا باه تااريخ وفاتاه بالتاارخيني اهلجاري واملايالدي ،واسام
املخطوط مكتوب ًا بالبنط الغام  ،ومكان املخطوط ،ورقمه ،ورقم اللوحة أو الصفحة .مثال:

الكناااين ،شااافع باان عا (ت730ه1330/م) :الفضاال املااأ ور ماان ساارية الساالطان امللااك املنصااور .طااوط مكتبااة
البودليان بأكسفورد ،جمموعة مارش رقم ( ،)424ورقة .50
الدوريات:
اسم كاتب املقالة ،عنوان املقالاة موضاوع ًا باني عالمتاي تنصايص " " ،واسام الدورياة مكتوبا ًا باالبنط الغاام  ،رقام املجلاد
والعدد والسنة ،ورقام الصافحة ،مثاال :جارار ،صاال " :عناياة السايوطي باالرتاث األندلاايس -مادخل" ،مؤتاة للبحاوث
والدراسات ،املجلد العارش ،العدد الثاين ،سنة 1415ه1995 /م ،ص.216-179
وقائع املؤمترات وكتب التكريم والكتب التذكارية:
 ذكر اسم الكاتب ،واسم املقالة موضوع ًا بني عالمتي تنصيص " " ،واسام الكتااب كاام ًال باالبنط الغاام  ،واسام
املحررين إ ن كانوا ري واحاد ،ورقام الطبعاة ،واسام املطبعاة واجلهاة الناارشة ،ومكاان النرشا ،وتارخياه،
املحرر أو ا
ا
ورقم الصفحة .مثال :احلياري ،مصطفى" :توطني القبائل العربية يف بالد جند قنسارين حتاى هناياة القارن الراباع
اهلجري"  ،يف مراب املعرفة :دراسات مهداة إىل إحسان عباس ،حترير :إباراهيم الساعافني ،ط ،1دار صاادر ودار
الغرب اإلسالمي ،بريوت1997 ،م ،ص.417
 تُكتب األعالم األجنبية حني ورودها يف البحوث باللغاة العربياة وتكتاب بعادها مباارشة باإلنجليزياة مصاورة بانيقوسني ( ).
 ُيراعى النظام املتبع يف دائرة املعارف اإلسالمية عند كتابة األسام واملصطلحات العربية باحلروف الالتينية. ُت رسام اآليااات القررنيااة بالرساام العااثامين بااني قوسااني مزهارين   مااع اإلشااارة إىل السااورة ورقاام اآليااة ،وتثبااااألحاديث النبوية بني قوسني مزدوجني « » بعد خترجيها من مظاهنا.
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