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 وث المقدمةير البحمعاي

 لمجلة الحكمة للتحكيم

 

 

 

 بوية واإلنسانية.ة يف العلوم الشرعية والعربية والت أن يكون البحث ضمن ختصص اجملل -1

 واالبتعاد عن  ومضمونا عنوانا يتسم البحث ابألصالة واملوضوعية والطرح اجلديد أن   -2
 ار.ب التكر أسلو 

م وتوثيق النصوص من التقي أن يلتزم الباحث يف حبثه مبعايري اللغة العربية وعالمات  -3
 ها األصلية.مصادر 

موضوع البحث، وأمهيته، وأهدافه وأسباب حث املقدمة اليت تشمل يتضمن البأن   -4
ديد الذي اجلسار عليه الباحث، والدراسات السابقة، و  مي الذياختياره، واملنهج العل

 حبثه.يف سيقدمه 

 العلمية يف عناصر واضحة. والتوصيات أن تتضمن خامتة البحث أهم نتائج الدراسة  -5

 20رئيسة ، ومقاس خط العناوين ال14واهلوامش  16بنط اخلط ملادة البحث أن يكون   -6
 .(Lotus Linotype)وع اخلط  ونمسوداا  18خط العناوين الفرعية مقاس سوداا و م

 صفحة وأما الزايدة فال حد هلا. 20يقل عدد صفحات البحث عن  ال أن  -7
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 يف أي جهة. هون البحث مل يسبق حتكيمه أو نشر أن يك  -8

 ف( وترسل علىوالثانية )يب دي أ  نسخة منه )وورد(يقدم الباحث حبثه الكتونياا أن   – 9
 إمييل اجمللة.

 أن يقدم الباحث سريته الذاتية يف ملخص خمتصر.  -10

اث فعليه إرفاق الصفحة األوىل والثانية طوط من الت ا كان البحث يتمثل بتحقيق خمإذ  -11
 .األخرية من املخطوط مع البحث احملققو 

الباحث عدم نشر حبثه الذي  لتزممل تنشر وي أمنشرت  ،صحاهباث ألو ال تعاد البح -12
بعد مضي ستة أشهر من صدور خطاب  مت حتكيمه من طرفنا يف أي جهة كانت إال

 .التحكيم هذا إذا مل يتيسر نشره يف جملتنا

ية فكر لى احلقوق الولية القانونية الكاملة يف حال االعتداء عحمل الباحث املسؤ تي  -13
 رين.آلخل

ن قائمة املصادر واملراجع مجيع األعمال اليت متت اإلشارة إليها يف البحث أن تتضم  -14
 لعربية تكون بعد املصادر واملراجع العربية.دايا واملصادر غري ا أجبويكون ترتيبها ترتيباا 

تنا وهي عقيدة أهل أصول العقيدة اليت تتبناها جملأي حبث جينح عن ة تقبل اجملل ال  -15
ثه جمال فللباحث أن حيرر يف حبائل الفروع مما للرأي فيها ، وأما يف مسسنة واجلماعةال

 اعد الدين.ما مييل إليه وفق األدلة والرباهني وقو 


