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  رئيس جملس اإلدارة 

  أ.د/ عبد الفتاح عبد الغين العواري

 عميد الكلية 
  



 أعضاء جملس اإلدارة :

 وكيل الكلية للدراسات العليا 
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

 رئيس قسم احلديث وعلومه بالكلية 
 

 رئيس قسم العقيدة والفلسفة بالكلية 
 

 رئيس قسم التفسري وعلوم القرآن بالكلية 
 

 رئيس قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بالكلية 
 

 بنك املعرفة  لوئومسمدير التحرير  
 

 مدير عام مكتبة الكلية وسكرتري اجمللة 



 ضوابط وقواعد النشر 
الكلية       إدارة  يسعد  الزمالء  والعلماء األجالء واألخوة  األفاضل  األساتذة 

في   يراعى  أن  على  الحولية  في  لنشرها  العلمية  بحوثكم  البحث تلقي 
 : المقدم للنشر الضوابط والقواعد اآلتية

والشمولية   -1 بالموضوعية  تتصف  ومبتكرة  أصلية  البحوث  تكون  أن 
على  عرضها  بعد  وذلك   ، اإلسالمية  القيم  مع  تتعارض  وال   ، والعمق 

 محكمين حسب األصول العلمية المتبعة . 
ى ، وأال  أال يكون البحث قد نشر من قبل أو قدم للنشر إلى جهة أخر  - 2

درجة  الباحث  بها  نال  أكاديمية  رسالة  من  أو  بحث  من  مستال  يكون 
 علمية أو مشرف عليها أو مشارك في مناقشتها . 

تخضع جميع البحوث للتحكيم السري وذلك بإرساله لمحكمين في ذات  - 3
 . التخصص الدقيق

( صفحة شاملة الغالف والفهارس ، مع مراعاة  50أال يتجاوز البحث ) - 4
 لضوابط الفنية اآلتية :  ا
 سم .  2.5ويترك هامش من الجوانب األربعة بمسافة  A4حجم الورق  أ ـ 

 أسود .   16أن تكون العناوين ببنط  ب ـ 
 .  14أن يكتب نص البحث ببنط   ج ـ
 . 12الحواشي ببنط   د  ـ 
 استخدام مسافات مفردة بين السطور . هـ ـ
ى طباعة الحولية بعد موافقة  يقدم البحث للجنة المختصة باإلشراف عل - 5

هيئة  ألعضاء  هذا  الباحث  إليه  ينتسب  الذي  والقسم  العلمية  الوحدة 
التحرير   لهيئة  فتقدم  الخارج  من  األساتذة  بحوث  أما  بالكلية  التدريس 

 مباشرة . 



ترقم الجداول واألشكال والنماذج المخطوطة والصور التوضيحية وغيرها   - 6
مخطوط البحث ، وتزود بعناوين يشار  على التوالي بحسب ورودها في  

 إلى كل منها بالتسلسل نفسه في متن المخطوط وتقدم بأوراق منفصلة . 
 يتبع المنهج العلمي في توثيق البحوث على النحو اآلتي :    - 7
وضع بين  يشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة ت -

أسفل كل صفحة  [ وتبين بالتفصيل في  (2()1قوسين إلى األعلى ]هكذا:)
 .على حدة

 * ( أو أكثر . في متن البحث بنجمة )هكذا:يشار إلى الشروح والملحوظات   -
توضع في آخر البحث قائمة بالمصادر والمراجع مرتبة ترتيبا هجائيا ،  -

القرآن   يتصدرها   , األخرى  الكتاب  معلومات  تتبعه  الشهرة  اسم  بحسب 
 ، على النحو التالي : الكريم إن كان من ضمنها 

 القرآن الكريم . •
الكتب : ) اسم المؤلف ، عنوان الكتاب ، اسم المحقق ] إن وجد [ ، دار  •

النشر ، بلد النشر ، رقم الطبعة يشار إليها بـ ] ط[ إن وجدت ، التاريخ  
 ]إن وجد [ وإال يشار إليها بـ ] د . ت [ ( . 

لة ،  عنوان البحث ، اسم المجالبحوث في الدوريات : ) اسم المؤلف ،   •
، د اإلصدار ، رقم المجلة ]إن وجد[، رقم العدد، التاريخ، بلجهة اإلصدار

 .البحث في المجلة ممثال بالصفحات( مكان
يلتزم الباحث بإجراء التعديالت التي يطلبها المحكمون على بحثه وفق    -  8

 حث .التقارير المرسلة إليه وموافاة المجلة بنسخة معدلة من الب 
  



 :  مع العلم بأن
يمثل رأي   • يعبر عن فكر أصحابها ، وال  الحولية من آراء  ينشر في  ما 

 الحولية أو اتجاهها . 
لم   • أم  نشرت  سواء  أصحابها  إلى  تعاد  ال  الحولية  إلى  المرسلة  البحوث 

 تنشر . 
 إعالم أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى لجنة اإلشراف . •
 المقبولة للنشر في الحولية العتبارات فنية . يخضع ترتيب البحوث  •
بحثه   • نشر  بعد  ويزود   ، كاملة  البحث  طباعة  نفقات  الباحث  يتحمل 

 ( مستلة منه . 20بنسخة من العدد الذي فيه البحث زيادة على ) 
  



 


