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 ر العدديتصد



 

رئيس اجلامعةالقائم بعمل 
 األستاذ الدكتور

 أشرف عبد احلفيظ رحيلأ.د . 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 

 مقدمة العدد

  

         

 الكلية القائم بعمل عميد

 رئيس جملس إدارة اجمللة 

 رئيس التحرير 

 

  عادل الدرغامي عبد النيب د / 0أ
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 مجلس التحرير 
 

 رئيس التحرير

 نائب رئيس التحرير

 

 األعضــــاء

 

 

  أ/ 

  
 

 سكرتارية المجلة

 احملكمون للعدد
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 قواعد النشر باجمللة
وث العلمية التي تتسم بالجدة في اللغة مجلة كلية دار العلوم مجلة علمية محكمة تنشر البح

  -العربية والعلوم اإلسالمية، ويشترط للنشر في هذه المجلة ما يأتي: 

ل أال يزيد عدد صفحات البحث على ستين صفحة. .1  يُفَضَّ

 أال يكون قد سبق نشره أو نشر مقتطفات منه. .2

 أال يكون جزءا من رسالة علمية.  .3

 للنظام اآلتي:  أن تكون مادته العلمية موثقة طبقا .4

  :بالنسبة للكتب المطبوعة أ( 

 –تاريخ النشر  –الطبعة  –الناشر  –اسم المحقق أو المترجم  –اسم الكتاب -اسم المؤلف 

 رقم الجزء والصفحة. 

 ب( بالنسبة للمخطوطات: 
 رقم اللوحة أو الصفحة.  –رقمها  –مكان المخطوطة  –اسم الكتاب -اسم المؤلف 

 لدوريات: ج( بالنسبة ل

 رقم الصفحة. –رقم الجزء والسنة  –اسم الدورية  –عنوان الموضوع  –اسم المؤلف 

أن يشار إلى الهوامش والمراجع بأرقام في صلب البحث، وأن تورد قائمة مفصلة بها في  .5

 نهاية البحث. 

 Microsoftأَْن يُْكتََب البحث على الحاسب اآللي طبقا لبرنامج )مايكروسوفت ورد(  .6

Word ( على أسطوانةC.D وان ترسل نسخة من األسطوانة مطبوعة على ورق )

 )مقاس المجلة(.   25×  17.6مقاس 

o  205الهامش السفلي              205الهامش العلوي  

o  205الهامش األيمن               205الهامش األيسر  

o  16البنط: المتن Traditional Arabic  عادى  14الهوامش 

o عادى  12عادى الهوامش اإلنجليزية  14ليزية المتن: اللغة اإلنج 

 يرسل البحث مع رسوم التحكيم والتي تقدر على النحو التالي:   .7

 من داخل جمهورية مصر العربية: 

 800  صفحة للبحث + 60جنيه للباحثين من داخل جمهورية مصر العربية في حدود

 جنيه مصاريف إدارية. 100

 900  صفحة  60جمهورية مصر العربية إن زاد البحث عن جنيه للباحثين من داخل

 جنيه مصاريف إدارية. 100صفحة   +  99حتى 

 من خارج جمهورية مصر العربية:  

 100 أمريكي أو ما يعادلها للباحثين من خارج جمهورية مصر العربية في  دوالر

 دوالر أمريكي مصاريف إدارية. 10صفحة للبحث +  60حدود 

 125 لباحثين من خارج جمهورية مصر العربية إن زاد البحث عن أمريكي ل دوالر

 دوالر أمريكي مصاريف إدارية. 10صفحة   +  99صفحة حتى     60

 بعد قبول البحث يدفع الباحث رسوم النشر وهي كاالتي:  .8

 من داخل جمهورية مصر العربية: 

 30    صفحة.  60جنيه عن الصفحة الواحدة إذا كان البحث في حدود 

 50    صفحة.  70صفحة لغاية  60جنيه عن الصفحة الواحدة إن زاد عن 
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 70  صفحة.  99صفحة ولغاية  70جنيه عن الصفحة الواحدة إن زاد عن 

 من خارج جمهورية مصر العربية: 

 10  دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية عن الصفحة الواحدة إذا كان البحث

 صفحة  60في حدود 

  فحة يكون حسابه كاالتي: ص 60ما زاد عن 

 12  حتى 61من للصفحة الواحدة دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية 

 .70الصفحة 

  صفحة يكون حسابه كاالتي:  70ما زاد عن 

 71دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية للصفحة الواحدة من الصفحة  15

  .99الصفحة حتى 

ث لم ينشر من قبل ولم يسبق نشره على االستمارة المخصصة توقيع من الباحث بأن البح .9

 لذلك. 

يجوز للباحث أن يتقدم بالبحث للتحكيم فقط دون النشر بالمجلة مع االلتزام بسداد  .10

 الرسوم المستحقة لذلك

 اآلراء الواردة في البحوث مسئولية الباحثين  .11

 ها إال باإلشارة إليها. جميع الحقوق محفوظة للمجلة، وال يحوز النقل أو االقتباس من .12

كلية  –وكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا والبحوث  د: المراسالت باسم: السيد أ. .13

 جمهورية مصر العربية -الفيوم  –جامعة الفيوم  –دار العلوم 

 

 االشتراكات:

 داخل جمهورية مصر العربية من  

   البريد أو الشحن.جنيه + مصاريف 300السنوي  جنيه واالشتراك 150لألفراد 

  0جنيه    + مصاريف البريد أو الشحن  300للهيئات العلمية  

 خارج جمهورية مصر العربية من  

   دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية واالشتراك السنوي 30لألفراد          

  0دوالر أمريكي+ مصاريف البريد أو الشحن    60

  ريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية واالشتراك السنوي دوالر أم 40للهيئات العلمية

 دوالر أمريكي + مصاريف البريد أو الشحن.  100

 ترسل االشتراكات مقدما باسم:

 جمهورية مصر العربية.   –الفيوم  –جامعة الفيوم  –عميد كلية دار العلوم       

 وسائل االتصال بالمجلة 

   2148026/084تليفون وفاكس:  -

   63514البريدي:  الرمز -

 dacr@fayoum.edu.egالبريد اإلليكتروني:  -

 dodar@fayoum.edu.egالبريد اإلليكتروني:  -

 


