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مقدمة تعريفية
مؤسس�ة مؤمنون بال حدود هي مؤسس�ة للدراس�ات واألبحاثُ ،تعنى بتنش�يط البحث املع�ريف الرصني يف الحقول
الثقافية واملعرفية عموما ،والدينية خصوصا .وتتكرس اهتمامات املؤسس�ة عىل دراس�ة منظومة األفكار املؤسس�ة للعقل
الثقايف الكيل يف املنطقة ،وتس�عى يف الش�ق العمىل إىل اختبار اجتهادات الفعاليات الثقافية والفكرية واملجتمعية يف الفضاء
العربي اإلسلامي ،نظريا وواقعيا .وتس�لك إىل ذلك س�بيل النقد املنفتح والفعال يف مراجعة كافة األفكار دون انحياز إال ملا
يتغيا مصلحة اإلنسان يف واقعه ومعاشه.
وتنطلق املؤسسة يف رؤيتها من صميم إيمانها بجدوى املراهنة عىل خريية اإلنسان ،ومن اإليمان بقيمته الالمحدودة ،ومن
اإليمان برضورة توجيه مقاصد الس�جال الفكري والس�يايس نحو إس�عاده كغاية من وراء حركية التاريخ ،وذلك كمطلب
روح�ي وأخالقي يش�كل بحد ذاته املقدس األويل الذي ال ينبغي الحياد ع�ن بوصلته يف خضم تعقيدات الحياة يف معطياتها
الوجودية والوجدانية واملعاشية.
ول�ذا ،فإن الرهان األكثر أولوية يف واقعنا الراهن يضع عىل عاتق املؤسس�ة إيالء أقصى االهتمام بكل ما ّ
يمكن الباحثني

واملفكرين من تسهيالت تخدم التحري الجدي عن روافد إنسانوية جديدة ،وبذلك نذرت املؤسسة نفسها كي تعزز إبداعات
الباحثني الجادين ،س�يما الش�باب منهم ،إذ تعنى باإلس�هام يف تكثي�ف نتاجاتهم والرتويح الجتهاداته�م املختلفة ،أمال يف
رفد الس�جال الفكري العربي واإلسلامي بالوعي الالزم لتخطي عتبة الفوات الحضاري ،وذلك سعيا إىل اسرتشاد الطرائق
النظرية والس�بل العملية التي من ش�أنها املساهمة يف تسهيل االس�تجابة الجمعية ملتطلبات الولوج إىل آفاق السالم والبناء
والتنمية بالوعي واملعرفة ،وذلك يف الفكر والواقع عىل السواء.
إن مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث تشتغل عىل خلق فضاء معريف حر ومبدع ،يناقش قضايا التجديد
واإلصالح الديني يف املجتمعات العربية واإلسلامية ،كما تصبو إىل خلق تيار فكري يؤمن بأهلية اإلنس�ان وقدرته عىل إدارة
حياته ومجتمعاته ،متخطيا ً الوصايا اإليديولوجية أو العقائدية .وتهدف املؤسسة إىل تهيئة الفرصة والبيئة املالئمة ،والدعم
والعلمي ،أن تتفاعل فيما بينها وتتآلف جهودها قصد
العقالني
الذي يتيح ملختلف أنماط التعدد الفكريّ والثقايفّ ذي الطابع
ّ
ّ
إعالء قيم التنوع الثقايف والحضاري والتس�امح من خالل رؤية إنس�انية للدين ،تنفتح عىل آفاق العلم واملعرفة ومكتسبات
اإلنسان الحضارية .وتهدف يف مجال اشتغاالتها البحثية إىل:
• تعزيز الدراسات والبحوث النقدية والتحليلية للموروث الديني ،وفك االرتباط بني الدين وأشكال التدين.
• تفكيك األسس والقواعد الفكرية لظواهر التدين املغلقة واإلقصائية.
• دعم الدراس�ات والبحوث الدينية القائمة عىل أس�س علمية وعقالنية وإنس�انية ،والتي تعالج بأدوات ومناهج العلوم
اإلنسانية املتنوعة.
• تناول قضايا املجتمعات العربية بالتحليل واملعالجة :السياسية منها واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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األقسام البحثية
تعتمد املؤسسة يف إنجاز أهدافها عىل أقسام بحثية ،هي:
 قسم إدارة األبحاث:يتوىل قسم إدارة األبحاث متابعة األعمال العلمية التي تقرتحها األقسام البحثية ،والنظر يف مالءمتها ملعايري ورشوط النرش يف
املؤسسة .وكذا متابعة األوراق العلمية التي تشارك يف الورشات والندوات واملؤتمرات ومختلف اإلصدارات اإللكرتونية والورقية.
ويعتمد قسم إدارة األبحاث يف كل ذلك عىل فريق من املستشارين واملحكمني األكاديميني.
الربيد اإللكرتوني الرسمي.research@mominoun.com :
 -قسم الدراسات الدينية

م�دار اهتمامات القس�م عىل دراس�ة املوروث الديني ومناهجه اس�تنادا ً إىل آليّات يف املقاربة تعمل على تفكيك مكوّنات ذلك
املوروث وتحليله وتقييمه باستخدام مناهج العلوم اإلنسانيّة الحديثة واملعارصة ومكاسب األنثروبولوجيا وعلم النفس وغريها.
وينطبق هذا التوجّ ه يف الدراسة عىل مختلف مجاالت الفكر الديني ،قديما ً وحديثاً.
ومن مجاالت عمل قس�م الدراسات الدينية :اإلنتاج الديني اإلسالمي بالخصوص ،تعريفا ً وتحليالً وتقويماً ،واملفاهيم الدينيّة
يف سياق املعارف املعارصة ،وحوار األديان والتع ّددية الدينيّة والتقريب بني املذاهب .والدراسات املقارنيّة بني اإلنتاجات الدينيّة.
والدراسات االسترشاقيّة ،الكالسيكيّة والجديدة ،للفكر الديني .والخطاب الديني يف سياقات الحداثة والعلمانيّة.
 قسم الفلسفة والعلوم اإلنسانيةيسعى قسم الفلسفة والعلوم اإلنسانية إىل تأسيس تنظري ثقايف متقوم ِب ُع َّد ٍة منهجية دقيقة (فلسفية وعلم -إنسانية) يتناول
من خاللها من اإلش�كاالت والقضايا ما تس�توجبه الحاجة الفكرية واملجتمعية لوضعنا العربي الراهن .وتأسيس رؤية عقالنية
مرنة إلش�كاليتي الرتاث والحداثة ،ترنو إىل املزاوجة بني عملية التملك واملجاوزة عن طريق االس�تيعاب النقدي .إذ بهذا ،يحظى
الفك ُر يف السياق اإلسالمي العربي بقدرة فائقة عىل إنشاء املفاهيم وتطوير طرائق التحليل والنقد.
ومن مجاالت عمل قس�م الفلس�فة والعلوم اإلنسانية :دراس�ة مناهج ومعطيات العلوم اإلنس�انية (األنثروبولوجيا والتحليل
السيكولوجي تاريخ األديان والفيلولوجيا وسوسيولوجيا املفاهيم ،)...وتنشيط الحوار والنقاش من حول التصورات والرؤى يف
مس�ألة الحداثة والديمقراطية والهريمومنيوطيقا وانفتاح القراءة وتعددي�ة التأويل ،وغريها من القضايا التي تالمس االجتماع
والفكر والتاريخ.
 قسم الدين وقضايا املجتمع الراهنةيهتم قس�م الدين وقضاي�ا املجتمع الراهن بفتح العناية بحض�ور الدين يف صلته باملتغريات الثقافية والفكرية والسياس�ية
واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة والحضارية ،وبلورة رؤية علمية متزن�ة ملوقع الدين من الحياة ،وانفت�اح األخرية عىل موارد أخرى
تؤس�س لتجربة اإلنس�ان فيها .كما يتطلع القس�م إىل حفز املعن�ى الديني ،لكي يعمد إىل تجديد ذات�ه ملواكبة الحديث ،يف إطار
استعماله ملكاسب املعرفة اإلنسانية ،والعمل عىل تفكيك الشموليات والرؤى الجذرية الالغية.
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وم�ن مجاالت عمل قس�م الدين وقضاي�ا املجتمع الراهنة :الدين والنظري�ات واملناهج الثقافية الحديث�ة واملعارصة ،والفكر
الديني واألطروحات السياس�ية وس�ؤال التدبري ،والخطاب الديني والتأس�يس للفضاء التشاركي اإلنس�اني ،ودراسة الحركات
والتوجهات ذات املرجعية الدينية ،وإشكاليات الرؤية واملمارسة.
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سياسات النشر العامة
 جميع البحوث والدراسات تخضع للتحكيم من قبل متخصصني من ذوي املكانة العلمية والخربة املتميزة. املقاالت واألبحاث التي يقل عدد كلماتها عن ( )5000كلمة تخضع للتحكيم واملراجعة من قبل رؤساء األقسام فقط. الدراس�ات والبح�وث الكبرية التي يزيد عدد كلماته�ا عن ( )5000كلمة ،يجب أن ُتحكم من قبل محكمني تس�تعني بهماملؤسسة ،عىل أن يكونوا ذوي رتبة علمية أعىل من رتبة املؤلف يف حالة املؤلف الفردي ،أو أعىل من رتبة أي من املؤلفني يف حالة
التأليف الجماعي.
 تمتنع املؤسسة عن نرش: - 1مواضيع سياسية أو اقتصادية أو علمية طبيعية ( فيزياء أو كيمياء أو علوم طبيعية) بحتة.
 - 2مواضيع ذات طبيعة حقوقية تتعلق بأشخاص معينني.
 - 3مواد تحتوي عىل أس�لوب غري الئق ،أو ش�تم ظاهر أو مبطن ،أو أية صيغة من صيغ التهكم أو التهجم ،أو ما فيه من
لهجة تهديدية أو عنرصية ،سواء بالكتابة أو الشكل أو الصورة.
 - 4مواضيع تتناول خصوصيات اآلخرين أو تتعرض لها بأي شكل كان.
 التنرش املؤسس�ة أي موضوع س�بق نرشه س�ابقا ً بأي شكل من أشكال النرش ،س�واء الورقي أو اإللكرتوني ،أو أرسل أليةجهة أخرى بغرض النرش.
 املؤسسة لها حقوق امللكية ( مع االحتفاظ بالحق األدبي واملعنوي للمؤلف) لجميع املواد املنشورة عىل موقعها اإللكرتوني،واليجوز للباحث أن يقوم بنرش أية مادة يسلمها للمؤسسة لدى أية مؤسسة أخرى ،أو يف موقع إلكرتوني أو مجلة أو صحيفة.
 جميع الكتب التي تنرشها املؤسسة تمتلك حق نرشها الحرصي حسب العقود املربمة مع املؤلفني. املؤسس�ة له�ا حق�وق امللكية الفكرية لجميع املؤلفات واملش�اريع البحثية التي تس�تكتب فيها أش�خاصا بعينهم ،وتقومبتمويلها (مع االحتفاظ بحقوق املؤلف األدبية واملعنوية).

القواعد العلمية العامة للنشر بكافة أشكاله
وتشمل الناحية الشكلية والناحية املوضوعية ،وتأتي الناحيتان عىل الشكل اآلتي:

أوالً :الناحية الشكلية

 أن تكون متّسمة باألصالة واملوضوعية. أن تكون مكتوبة بلغة عربية سليمة وأسلوب علمي واضح مرتابط. التزام األمانة العلمية ،عدم انتحال األفكار والنقل دون التوثيق. أن ينطوي البحث عىل منهجية علمية، أن يكون البحث موثقا بطريقة أكاديمية. -أن تكون مصادر ومراجع البحث معتدا بها عمليا وبياناتها كاملة.
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ثانياً :الناحية املوضوعية
 وتشمل ما يتعلق بالبحث من حيث املضمون واألفكار ،وتتحدد رشوطها يف اآلتي: أن يكون موضوع البحث ضمن اهتمامات املؤسسة. أن يتسم املوضوع بالجدة. -أال ينطوي املوضوع عىل مغالطات أو تناقضات يف األفكار.

أشكال النشر العلمي في المؤسسة وشروطه الخاصة
تتضمن أشكال النرش العلمي األنواع التالية:

أوالً -أوراق البحث العلمية:
وهي األوراق البحثية التي تقدم للنرش اإللكرتوني يف املؤسس�ة أو يف مجلة» يتفكرون» أو املجلة العلمية املحكمة»ألباب» ،أو
تلك التي تقدم للورشات والندوات واملؤتمرات وامللتقيات العلمية التي تنظمها املؤسسة .ويراعى يف األوراق البحثية التي تنرشها
املؤسسة ،ما ييل:

 - 1البحوث الصغرية:
وهي التي اليتجاوز عدد كلماتها ( )5000كلمة ،رشط أن يلتزم الباحث إضافة لرشوط النرش العامة بماييل:
 االلتزام باملنهج العلمي من ناحية الشكل واملضمون. أن يكون البحث مبتكرا ً وموثقا ً ويتسم بالجدية يف الطرح. أن يحت�وي البح�ث من حيث الش�كل عىل مقدمة تتضمن إش�كالية البح�ث وفروض الباحث ،والع�رض الذي يتضمنمعالجته لإلشكاليات ،وخاتمة تبني نتائج البحث.
 -أن يعتمد البحث التوثيق العلمي املعتمد يف املؤسسة.

 - 2البحوث املتوسطة:
وه�ي الت�ي اليقل فيها ع�دد كلمات البحث ع�ن ( )5000كلمة والتزيد ع�ن ( )10000كلمة ،ويلتزم فيه�ا الباحث ،إضافة
للرشوط العلمية العامة ،بماييل:
 مقدمة للبحث :وتش�مل مجال مشكلة البحث ،والخصوصية التي سينفرد فيها البحث عن الدراسات السابقة ،وتتضمنكذلك تمهيدا نظريا يتصل بمشكلة البحث يف إطاريها العام والخاص.
 أهمية البحث :وتش�مل تقديم عرض أكثر تفصيال لإلسهامات التي يمكن للبحث أن يقدمها لحقل املعرفة املتخصصة،وما يمكن أن يقدمه من إضافات معرفية قد تسهم يف معالجة مشكلة من مشكالت املجتمع املتنوعة.
 اعتماد البحث عىل املنهج العلمي يف تحليل األفكار ،وفيها يحدد الباحث املنهجية العلمية التي سيعتمدها يف بحثه ،ويعللسبب اختياره لها.
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 فهرس يشمل فصول الدراسة ،والعنارص التي يمكن أن تظهر يف كل فصل. -أن يعتمد الباحث طريقة التوثيق العلمي املعتمدة يف املؤسسة.

 - 3البحوث الكبرية والكتب والكتيبات:

أّ -
التعري�ف واله�دف :هي األوراق البحثيّة العلمية التي يزيد عدد كلماتها عن ( )10000كلمة ،ويجب أن تس�تند إىل جه ٍد
بحثي أصيل ورصني ،وأن ّ
تشكل إسهامًا جدي ًدا وفري ًدا يف املجال املعريفّ املطروق.
ّ
البحثي العلمي املتوافق عليها .ويجب أن تشمل الورقة
ب -بنية الورقة :ينبغي أن تتّسق األوراق البحثيّة مع أصول العمل
ّ
البحثيّة املُع ّدة ملخصا تنفيذيا ،يشمل ماييل:
 مشكلة البحث :تحديد مشكلة البحث يف حدودها الدقيقة والضيقة ،وصياغتها يف عبارات واضحة ومحددة ،وبشكليعرب عن مشكلة البحث ومجالها الذي يميزها عن مجاالت البحث األخرى.
 عنارص مشكلة البحث :وهي التي تتصل عضويا باملحاور األساسية للبحث التي تنتج عن تحديد املشكلة البحثية،وقد يعرب عنها أحيانا باألس�ئلة البحثية ،وتتم فيها عملية تحليل وإدراك املكونات التي تش�تمل عليها مش�كلة البحث ،أو
موضوع البحث ،لكي يتم الرتكيز عليها يف إجراءات البحث الالحقة ،وعىل األسئلة البحثية أن تصاغ بطريقة قابلة للتفسري،
وتحدد نوع البيانات واملعلومات املطلوبة ملراجعتها.
 أهمية البحث :وتشمل تقديم عرض أكثر تفصيال لإلسهامات التي يمكن للبحث أن يقدمها لحقل املعرفة املتخصصة،وما يمكن أن يقدمه من إضافات معرفية ،قد تسهم يف معالجة مشكلة من مشكالت املجتمع املتنوعة.
 التعريف�ات اإلجرائية للمصطلحات واملفاهي�م :تعد التعريفات اإلجرائية إطارا مرجعيا يس�اعد الباحث والحقاالقارئ عىل اس�تخدامه بما ينس�جم مع مشكلة البحث ،ومع تصورات الباحث نفس�ه لهذه املفاهيم ،وعادة ما تصاغ هذه
التعريفات بداللة توجهات البحث الحايل ،وقد تلتقي أحيانا هذه التعريفات اإلجرائية مع التعريفات النظرية ،وقد تختلف
عنها أحيانا.
يتوقع م�ن ُ
 منهج ّي�ة البح�ث :ال ّالكتّاب واملؤلّفني التزام الحياد أو ا ّدعاء الحي�اد يف القضايا املطروقة ،ولكن ال ب ّد أن
النوعي والكمّي ومنهجيّاته .وال ب ّد أن تكون
العلمي
يع ّززوا وجهات نظرهم بموضوعيّ ٍة منهجيّة ،باستخدام أساليب البحث
ّ
ّ
ّ
ال ّدراسات مُع ّدة ّ
وموثقة جيّ ًدا باملصادر واملراجع.
بدقة متناهية
 تحليل موجز لالستنتاجات الرئيسة للبحث. تنظيم البحث :وفيه يحدد الباحث املخطط األويل للبحث من حيث الفصول التي س�يتضمنها ،والعنارص التي يمكنأن تظهر يف كل فصل ،واملراجع الرئيسة التي رجع إليها عند إعداده ملخطط البحث.
ت -سيرة ذاتية :عىل الباحث أن يرفق بحثه بسيرة ذاتية ،تش�مل االس�م والعنوان ،والربيد اإللكرتوني ،والدرجة العلمية،
وسريته العلمية.

ثانياً -املقاالت:
وه�ي مواضيع صغرية الحجم اليزيد ع�دد كلماتها عن ( )2000كلمة والتقل عن ( )800كلم�ة ،والتي يعرض فيها الكاتب
قضية معينة ،وليس للمقال موضوع محدد؛ فللكاتب أن يعرض فيه أي موضوع من املوضوعات التي تتصل بمجاالت اشتغال
املؤسسة ،وتخضع املقاالت للرشوط العلمية العامة للمؤسسة وسياسات النرش فقط ،و ُتحكم من قبل رؤساء األقسام فقط.
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وإس�هاما من املؤسس�ة يف تحسين مخرجات النرش قصد الرقي بوظائف الكتابة والتحرير والنرش ،حتى تتمكن من وضع
نمط تحريري موحد ،يظهر بالش�كل الالئق عىل موقعها الخاص .تضع رهن إش�ارة الكت�اب والباحثني واملرتجمني واملحررين
واملدققني قواعد عامة وأخرى تقنية ،تس�هم يف بلورة النش�اط التأليفي من الناحية الفنية والتقنية وفق أسلوب تحريري متفق
عىل قواعده.

قواعد التحرير العامة
 -1التدقيق اللغوي للنصوص:
يعد التدقيق مرحلة أساسية من مراحل النرش ،وعنرصا مهما يف جودة املخرجات النرشية ،والتدقيق هو تصحيح النص لغويا
وطباعيا وشكليا.
ومن مهام املدقق ،ما ييل:
التصحيح الطباعي واللغوي والشكيل :وذلك بتخليص النص من األخطاء الطباعية واللغوية (النحوية والرصفية واإلمالئية)،
ويندرج ضمن التصحيح اللغوي إصالح الس�ياقات اإلنش�ائية يف النص ،رشط أال يخل بداللة الس�ياق .ومن مهام املدقق أيضا
التحق�ق من النواحي الش�كلية يف النص؛ كأنواع الخطوط وأحجامها ،وتنس�يق الفقرات ،والعناوين ،والرتويس�ات ،والجداول
1
واألشكال ،والرتقيم...

 -2ترجمة النصوص:
لرتجمة النصوص ،يستدعي األمر االلتزام بالقواعد واألسس التالية:
 العنوان :يتم االلتزام بمعنى العنوان األصيل بدقة. البناء واملحتويات :يتم االلتزام ببناء النص ،وتراتبية أقسامه وفصوله ،والعناوين الرئيسة والفرعية ،كما ورد يف النصاألصيل األجنبي...
 يجوز للمرتجم إضافة حاشية يف أسفل الصفحة ،يف حالتني:األوىل :وضع رشح أو توضيح ملعنى أو مصطلح بهدف مساعدة القارئ عىل استيعاب النص املرتجم...
الثاني�ة :إذا تأكد للمرتجم أن النص األصيل يش�تمل عىل معلوم�ات خطأ ،مثل :تاريخ واقعة معروفة ،أو حقبة ثابتة ثبوتا
قطعيا ،فيمكن وضع حاشية تبني التصحيح...
 اللغة :ينبغي أن تكون لغة الرتجمة سهلة وواضحة ومبارشة وخالية من التزويق اللفظي ومن األلفاظ الغريبة. املصطلحات واملفاهيم :ال بد من توحيد استعمال املصطلحات واملفاهيم يف النص املرتجم كامال... األسماء :رضورة ضبط األسماء يف النص املرتجم ،وخصوصا يف اإلصدرات التي ينهض برتجمتها فريق من املرتجمني. -1دليل النشر العلمي لإلصدرات العربية ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،ابو ظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ط ،2009 ،1ص ص -31
32
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ويفضل كتابة اسم العلم باألحرف العربية وباألحرف الالتينية ،حينما يرد أول مرة...
 الجداول واألش�كال والرس�وم :توضع شكال وتنس�يقا كما هي يف األصل ،وإذا تضمنت مفردات أو مؤرشات ،فينبغينقلها إىل اللغة العربية.
 الهوامش :يف النصوص املرتجمة ،يتم وضع بيانات املراجع األجنبية كما هي يف األصل ،إال إذا تضمن الهامش رشحا أوتعليقا ،فينبغي حينئذ نقله إىل العربية.
 -املراجع :توضع املراجع يف النسخة املرتجمة كما وردت يف النص األجنبي.

2

 -3التوثيق والهوامش واملراجع:
* تتم عملية التوثيق عىل الشكل اآلتي:
 ترقم اإلحاالت املرجعية يف متن البحث بطريقة متسلسلة ،ويوضع رقم الهامش بعد عالمة الرتقيم مبارشة ،سواء سبقتهاعالمة تنصيص أو ال.
 تثبت الهوامش يف نهاية اإلصدار ،وبالنسبة إىل الكتب ،توضع هوامش كل فصل بطريقة متسلسلة عىل حدة. إذا أراد املؤل�ف  /املح�رر أن يضيف تعليقا ،فإنه يمكن إضافته إىل الحاشية(أس�فل الصفح�ة) ،وتعرف اإلضافات أوالتعليقات بعالمة النجمة(*).
 إذا ورد يف الهامش الواحد غري مرجع ،يفضل الفصل بينهما بالفاصلة املنقوطة(؛) يتبعها حرف العطف ،الواو. -العبارات ،مثل :املرجع السابق ،مرجع سابق ،توضع بصورة عادية ( ال بفنط أسود ،وال بفنط مائل).

3

* طريقة وضع الهوامش:
يتم توثيق املصادر واملراجع العربية يف الهوامش كاآلتي:
 الكتب :اسم املؤلف ،عنوان الكتاب (مكان النرش :اسم النارش ،سنة النرش) ،رقم الصفحة. البحوث املنش�ورة يف كتب :اس�م املؤلف »،عنوان البحث» ،يف :اس�م محرر الكتاب ،عنوان الكتاب( مكان النرش :اس�مالنارش ،سنة النرش) ،رقم الصفحة.
 الدوريات العلمية :اس�م املؤلف »،عنوان البحث» ،اس�م الدورية ،رقم املجلد أو الس�نة ،رقم العدد(تاريخ النرش) ،رقمالصفحة.
 الصحف :اسم الكاتب« ،عنوان املقال أو التقرير» ،اسم الصحيفة( مكان الصدور) ،تاريخ النرش. أوراق العم�ل املقدم�ة يف املؤتمرات واملحارضات :اس�م املؤل�ف »،عنوان الورقة» ،يف مؤتمر :عن�وان املؤتمر ،الجهةاملنظمة للمؤتمر ،مكان انعقاده ،تاريخ انعقاده ،الصفحة.

 -2المرجع نفسه ،ص ص40-39-38.
 -3المرجع نفسه ،ص ص 42-41
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 الرس�ائل الجامعية :اس�م املؤلف« ،عنوان الرسالة» ،طبيعة الرسالة (ماجستري أو دكتوراه) وما إذا كانت منشورة أوال ،الجامعة املقدمة إليها ،مكان الجامعة ،سنة اإلجازة ،الصفحة.
 -التقارير الرسمية :اسم الجهة التي أصدرت التقرير ،عنوان التقرير( مكان النرش :تاريخ النرش) ،الصفحة.

4

 الوثائق الرسمية« :اسم الوثيقة» ،مصدرها ،تاريخها ،رقمها (إن وجد) .وإذا تم االستناد إىل وثيقة رسمية منشورة يفكتاب ،تجب اإلشارة إىل ذلك مع ذكر جميع البيانات التوثيقية للكتاب.
 اإلنرتنت :يوثق املرجع املنقول عن شبكة اإلنرتنت بذكر بيانات املرجع كاملة ،إن وجدت ،والرابط أو الوصلة اإللكرتونية5
الكاملة عىل اإلنرتنت  ،URLوتاريخ زيارة املوقع.
 القرآن الكريم :يذكر اسم السورة ورقم اآلية. الحدي�ث الرشي�ف :يخ�رج الحديث النبوي بذك�ر راويه أو رواته ،ومص�ادر تخريجه ،ودرجة صحت�ه ،رقمه أو رقمالصفحة.
املراجع األجنبية :يتم توثيق املصادر واملراجع األجنبية يف الهوامش كاآلتي:
.BOOKS/ Firstname, Title of the Book( City,State, Publsher, year), page number
إضافات:
 تكتب أسماء املؤلفني العرب واألجانب يف قائمة الهوامش كاآلتي :االسم األول؛ فاالسم األخري(أو اسم الشهرة) للمؤلف. -تكتب األسماء(العربية واألجنبية) بالشكل الكامل ما أمكن ذلك ،مثال :إدوارد سعيد ،بدال من  :إ.سعيد.
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 -4األسماء واأللقاب واملناصب:
* أسماء األعالم:
 ال توضع أسماء األعالم أو األلقاب بني مزدوجتني أو قوسني. االلتزام بصيغة واحدة لكتابة األس�ماء بصورة عامة ،واألس�ماء املختلف عىل تهجئتها بصورة خاصة ،ومن ثم اعتمادهابشكل دائم.
 يكتب اس�م العلم األجنبي يف متن البحث بالحروف العربية ،ثم يكتب باألحرف الالتينية .وإذا ذكر االس�م ثانية يكتفىبكتابته بالحروف العربية.
 -يكتفى بكتابة اسم العلم األجنبي باألحرف العربية يف املتن ،إذا كان االسم شائعا.

7

* األلقاب واملناصب:
 ال تستخدم األلقاب التفخيمية للمناصب يف املتون وال يف الهوامش ،ويكتفى باأللقاب الرسمية. -يأتي االسم قبل املسمى الوظيفي.
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 -4المرجع نفسه ،ص 43-42
 -5المرجع نفسه ،ص44
 -6المرجع نفسه ،ص45
 -7المرجع نفسه ،ص51
 -8المرجع نفسه ،ص53-52
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 -5التواريخ واألوقات:
 يعتمد التقويم امليالدي ،لكن ال تذكر لفظة ميالدي ،إال إذا كانت السنوات تعود إىل ما قبل امليالد. تكتب األعوام ،إذا وردت وحدها باألرقام ال بالكلمات ،وعند ذكر التاريخ كامال؛ أي اليوم والش�هر والس�نة ،ويفضل أنيكتب اليوم رقما .أما الشهر ،فأحرفا ،والسنة رقما.
 يكتفى يف ذكر تواريخ األحداث الكربى بما شاع. تكتب العقود باألحرف. اس�تخدام مفردة «عام» يف كل املواضع بدل السنة ،وتس�تخدم مفردة «سنة» إذا ارتبطت تحديدا باملوازنة املالية للدولأو الرشكات.

 -6األعداد واألرقام:
 تكتب األعداد من  10 1-حروفا وليس رموزا. يفضل كتابة األعداد من  99 11-رموزا وليس حروفا. يفضل أن تكتب األعداد 100و 1000و مليون ومليار حروفا وليس رموزا. يفضل أن تكتب األعداد من  999-101واألعداد من 1001إىل  ،999999وهكذا رموزا وليس حروفا. -يكتب العدد 100حروفا :مئة وليس مائة.
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 -ال تستخدم يف الكتابة العربية األرقام الرومانية.

 -7الرتقيم واإلمالء:
 النقطة ( ).تشير إىل نهاية الكالم واس�تقالله عما بعده ،كما تس�اعد القارئ عىل فهم محتوى النص ،وتس�تعمل عىلالنحو التايل:
* عند نهاية الجملة الخربية التامة الداللة ،والتي لم تختم باستفهام أو انفعال.
* عند انتهاء الفقرة بجملة خربية ال تحمل داللة التعجب.
* يف نهاية السؤال غري املبارش.
* تلحق النقطة مبارشة بالكلمة التي تسبقها.
 الفاصل�ة( :)،وه�ي أكثر عالمات الرتقيم اس�تخداما ،ووظيفتها تقطيع الجملة املركبة إىل أج�زاء متصلة املعنى ،وذلكلتفصيل الكالم ،وتسهيل القراءة.
وتستخدم الفاصلة يف املواضع اآلتية:
 -9المرجع نفسه ،ص 64-63
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* بني الجمل املتصلة يف املعنى.
* بني الجمل القصرية التامة املعنى.
* بني جملة الرشط وجوابها ،أو القسم وجوابه.
* للفصل بني أنواع اليشء وأقسامه ،مع وجود حرف العطف.
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 الفاصلة املنقوطة:تستخدم عىل النحو اآلتي:
* قبل الجملة التي تأتي نتيجة ملا قبلها.
* للفصل بني جملتني ،تكون الثانية علة لألوىل.
* للفصل بني الجمل الطويلة التي تتناول يف مجموعها فكرة واحدة.
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 النقطتان الرأسيتان:تستخدم يف املواضع اآلتية:
* بني اليشء وأقسامه.
* توضع بني لفظ القول والكالم املقول.
 التنوين:* ال يستخدم تنوين الضم مطلقا.
* يس�تخدم تنوي�ن الكرس يف حالة واح�دة فقط ،هي إذا كانت الكلمة اس�ما نكرة غري مضاف معتلا بالياء مجرورا،
راع.
فيوضع تنوين الكرس دليال عىل الياء املحذوفة ،مثل  :كلكم ٍ

قواعد تقنية
 -1املواصفات الفنية لنسخ الكتب والبحوث والدراسات واألوراق العلمية:
أ -املتـن
• نس�خ العمل العلمي بمس�افة واحدة بني األسطر ،مع ترك مس�افة ( )4سم عىل الهامشني ،وكذلك مسافة ( )4سم يف
أعىل وأسفل الصفحة.
• ينسخ املتن بخط آريل  Arialعادي (.)14
• إدخال بداية الفقرة ( )0.6سم.
 -10المرجع نفسه ،ص 80-79
 -11المرجع نفسه ،ص82
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• املسافة الرأسية بني الفقرات تعادل ( )1.5من املسافة بني السطور.
• املتن املتضمن كلمات أجنبية ،يجب أن ينسخ بخط تايمز عادى بحجم (.)12
• يف الفقرات املرقومة ،يجب أن ترتك رشطة ( )-بني الرقم والفقرة.
• يف الفقرات املرقومة التي تتكون من أكثر من س�طر ،يجب أن يبدأ الس�طر الثاني وما يليه مع بداية املتن وليس مع
الرقم.
ب -العناوين
• ينسخ العنوان الرئيس بخط آريل  Arialأسود (.)20
• يوصف العنوان الفرعي بخط آريل  Arialأسود (.)16
• يوصف العنوان املتفرع (األول) بخط آريل  Arialأسود (.)14
• يوصف العنوان املتفرع (الثاني) وما يليه بخط آريل  Arialعادي (.)14
ج -الجداول واألشكال
• ينسخ عنوان الجدول أو الشكل بخط آريل  Arialأسود (.)14
• ينسخ رأس الجدول بخط آريل  Arialأسود (.)12
• تنسخ بيانات الجدول بخط آريل  Arialعادى (.)12
د -املراجـع
• توصف املراجع العربية يف آخر البحث أو املقال بخط آريل  Arialعادى (.)12
• توصف املراجع األجنبية يف آخر البحث أو املقال بخط تايمز عادى بحجم (.)10
ه -ترتيب صفحات العمل:
• ترتب صفحات العمل العلمي حس�ب التسلس�ل التايل :الصفحة األوىل ،وتأخذ رقم  1وتتضمن عنوان البحث واس�م
املؤل�ف وجهة عمل�ه وبريده اإللكرتوني ،وييل ذلك املس�تخلص ،والذي يجب أال يزيد ع�ن ( )10%من حجم البحث  ،ثم
الكلمات املفتاحية املهمة ،يف حدود خمس كلمات ،ييل ذلك متن العمل العلمي.
ويستمر تسلسل ترقيم صفحات العمل العلمي ،حتى نهاية قائمة املراجع واملالحق.
• أال يتجاوز عدد كلمات كل صفحة ( )300كلمة.
• ترفق السرية الذاتية ملعد العمل يف صفحة منفصلة ،حيث تشمل :االسم والعنوان ،الدرجة العلمية والتخصص ،العمل
الحايل وجهته ،وأهم اإلنجازات العلمية.

 -2إجراءات التقييم والتحكيم العلمي لجميع املنشورات (ما عدا املقاالت)
 يقوم املحكمون بالرد عىل جميع البحوث وإعطاء املالحظات العلمية الخاصة يف غضون أسبوعني من تاريخ إرسال األوراقالعلمية للمؤسسة لغرض النرش ،ويف غضون أربعة أسابيع ،بالنسبة للكتب ورسائل املاجستري والدكتوراه والبحوث الرصينة.
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 إذا كانت التعديالت املطلوبة بسيطة ،يتم مخاطبة الباحث عن طريق الربيد اإللكرتوني لتصويب التعديالت ،عىل أن يتمإعادة إرس�ال البحث بعد التعديل خالل أس�بوعني من تاريخ املخاطبة بالنسبة للمقاالت العلمية ،ويف غضون ( )6-4أسابيع
بالنسبة للكتب ورسائل املاجستري والدكتوراه.
 إذا كانت التعديالت رئيس�ة وجوهرية بالنس�بة للكتب والدراس�ات الكبرية ،يتم مخاطبة الباحث بذلك ،ويجب أن يقومبالتعديل املطلوب خالل ( )8-6أسابيع وإعادة إرسال الدراسة.
 بالنسبة لالستكتاب ،يلتزم الباحث بتقديم تقرير عن البحث ومراحل العمل التي تقدم بها كل ثالثة أشهر ،وتتم مراجعةالتقرير وإعطائه درجة من قبل املحكمني املختصني ،ويف حال حصول الباحث عىل درجة أقل من متوسط ،يتم إيقاف منحة
االستكتاب إىل حني إعادة العمل عىل الدراسة واستيفاء املالحظات والتوجيهات املطلوبة.
 عىل الباحث أن يرس�ل البحث املتفق عليه قبل ش�هرين من موعد االس�تالم املحدد يف العقد املوقع من الطرفني بغرضالتقييم واملراجعة.
 فيما يخص رسائل املاجستري والدكتوراه ،عىل الباحث أن يرفق التقارير املقدمة للجنة املرشفة عىل الدراسة ،ومالحظاتاللجنة .وبعد حصوله عىل الدرجة العلمية ،يلتزم الباحث بتكييف الدراسة وفق مواصفات النسخ ،وإجراء التعديالت املطلوبة
من قبل لجنة التحكيم يف غضون شهرين من انتهاء الدراسة.
 يجب ذكر التعديالت التي تم تغيريها. -إن املعلومات واآلراء املقدمة يف البحوث هي للباحثني ،وال تعرب عن رأي النارش أو أرسة املؤسسة.
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