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 ر العدديتصد

 والصدددددلس واللددددلن   دددد   ددددد  ا العدددد     هلل رباحلمدددد  
و  ددد   لددده ومجددد به أ عددد     أشدددامل ا ا ددد   ونب نددد   مددد 

  :وبع 
فإنين تتض  ف  دع يت  ل مد  ب بدىن إدا ةيتارس ل  د  يتار الع دبن لت بد  ل مد  لعد يت 

 تاددد  الع م ددد  ا أمددد   ددد  أ لددده إددد  ةمجددداار   ددد  ا  دددتماار   الن ددد   ج يددد  إددد  ج
 واإلجن ز اب تماار انتظ ن اجمل   هبذا الشأل ا تم ز. 

اهتم إد   العايقد هدذ  اجمل د   واألربعد  إد  اللد ب وق   لىن   حببث هذا العد يت 
الددي ينب دد  أ  الباحدد  برت دد ث اق فدد  ا بابندد    شددا  أ ددني العلقدد  بدد  أبندد   الددبب  

تصدديف   م إدد  جتمعندد  ا صددا  ونضددته  وتنشددا رو  التلدد إ  واحلددبار اإل دد   بدد  
اجلم دد   وهددذ  قضدد   إامدد  أشددأا ةيتارس اجمل دد    دد  اهتم إادد  هبدد  ة  ج ندديف الب ددبث 

   بن ال    العاب   والع بن اإل لإ   بشأل   ن. األماى ا تم زس   
اجمل   أب ليف اجلم   بتبدين هدذ  الاةيد  اإل  ب د   وةنين ةذ أذلا هذا     مجف  ت

  تعزيدددز الدددب   وتا ددد ث القددد ا األمجددد    لا ددد ل  اإل دددلن الدددي تددد  ب   لدددل إب يت اددد  
وإقاراهت  ة  نبذ التعصيف الب  ض والتطامل ا ذإبن وبن   جلبر التبامجل ا نتج البن    

  م   ابلل ايت والتبف ق.وأشأا ةيتارس الأ        هذا الن    ا تبامجل وأيت ب ل 
 رئيس اجلامعةالقائم بعمل 

 األستاذ الدكتور
 أشرف عبد احلفيظ رحيلأ.د . 
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 مقدمة العدد

والصلس والللن     النيب األإ  رب الع     احلم  هلل
األإ     ا  م  و     له ومج به وإ    ر     ن ه ة  يبن 

 وبع  .  ال ي 
ةمجدددد ار - اللدددد ب  واألربعدددد  – يت يلددددع   أ  أقدددد ن  ددددذا العدددد

ج إعدددددد   – دددددد  يتار الع ددددددبن  ج دددددد  ل إدددددد  –ن 2016/2017شددددددت   
 أق إدها  د  والد و    ي جدز ا إامد ل ل نادبجل ابجلاد  الب لد    د  ا لدتب  وه  تُع الف بن  

أربعد  أحبد ث   اجملد  ت ال  بيد   العد يتهدذا ويضدا ل ماتم  ابل را  ت العاب   واإل دلإ    
 ف   األيتب   والنق ي  والن بي   تع جل إبضب  ت إتخصص  باةي    م   يتق ق  رمج ن .ا خت 

وإدد  اجلددد يا ابلددذلا أ  إددد  وريت   هددذ  األحبددد ث حلددل وجاددد  نظددا أمجددد  هب   و  حلدددل 
 حب ل إ  األحبال وجا  نظا ةيتارس اجمل  .

لعد يت إد    ةمداا  هدذا ا أ دااويط يف   أ  أتبجه خب لص الشأا والتق يا لأل إد  
جباددد  أو فأدددا   ةمددداا  هدددذا  ددداا أولدددل إددد   الت ايدددا البددد حل  واللددد يتس ا أمددد  وه  ددد  

 الع يت. 
  حيظ  بتقد يا البد حل  أومت إ  تتمين ةيتارس اجمل   أ  حيقق هذا الع يت أه افه ا اجبس و 

ل هللا أب  ينفددددد  دددددد  تق إددددده ت دددددت اجمل ددددد  إددددد  حبدددددبث ويترا ددددد ت ل بددددد حل  أ دددددأوال ار ددددد   و 
 ا ل بل    ج  ت الع بن العاب   واإل لإ  .و 

 الكلية عميد

 رئيس جملس إدارة اجمللة 

 رئيس التحرير 

 

   إمام حممد عبد الفتاحد / 0أ
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 مجلس التحرير 
 

 رئيس التحرير

 الكليـة عميد           إمام حممد عبد الفتاح أ.د/ 
 نائب رئيس التحرير

 والبحوث ون الدراسات العلياوكيل الكلية لشؤ   عادل الدرغامي عبد النيبأ.د/ 
 
 

 

 األعضــــاء

 حممد حسن عبد هللا أ.د/ 
 عل  اللغة والدراسات الساميةستا  قسس  األ

 خليل عبد العال خليل أ.د/ 
 النحو والصرف والعروض ستا  قسس  األ

 رزق يوسف الشامي أ.د/ 

 اإلسالمية قسس  الفلسفةستا  األ

 مدير عام الكلية عبود عبد رق مجعة عبد املأ/ 

 رئيس قس  العالقات الثسافية  أ/ سوزان سلي  عوض
 

 سكرتارية المجلة

  مدير مكتب عميد الكلية  نبيل كمال الدين أمحد  /   أ

 احملكمون للعدد
  خليــــــــــــــل عبــــــــــــــد العــــــــــــــال خليــــــــــــــلأ.د. 

 

   إقـــــــــــــــــــــــــــرا ي  مجيـــــــــــــــــــــــــــل حممـــــــــــــــــــــــــــد أ.د.           
ـــــــــــــــــد الع يـــــــــــــــــ  أ.د.        وليـــــــــــــد ســـــــــــــعيد عيســـــــــــــ   ـــــــــــــيمي أ.د. ـــــــــــــــــ  حممـــــــــــــــــد عب    رقي

 

ـــــــــــــــ  أ.د.  ـــــــــــــــد الع ي ـــــــــــــــ  حممـــــــــــــــد عب   حممـــــــــــــــــــــــــد حســـــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــد هللا أ.د.       رقي
 

ـــــنع أ.د.  ـــــد امل ـــــد عب ـــــو زي ـــــنع  أق ـــــد امل ـــــــــــــرحي  يوســـــــــــــف ا مـــــــــــــل أ.د.      عب ـــــــــــــد ال    عب
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قواعد النشر باجمللة
 تتس  لا د   ي اللغة العرقية والعلوم اإلسالمية  ويشطر  جملة كلية دار العلوم جملة علمية حمكمة تنشر البحوث العلمية اليت

  -للنشر  ي  ذه اجمللة ما أييت: 
 يـَُفضَّل أال ي يد عدد صفحات البحث عل  ستني صفحة. .1
 أال يكون قد سبق نشره أو نشر مستطفات من . .2
 أال يكون ج ءا من رسالة علمية.  .3
  أن تكون مادت  العلمية موثسة طبسا للنظام اآليت: .4

  :لالنسبة للكتب املطبوعة أ( 
 رق  ا  ء والصفحة.  –اتريخ النشر  –الطبعة  –النا ر  –اس  احملسق أو املطرج   –اس  الكتاب -اس  املؤلف 

 ب( لالنسبة للمخطوطات: 
 رق  اللوحة أو الصفحة.  –رقمها  –مكان املخطوطة  –اس  الكتاب -اس  املؤلف 

 ج( لالنسبة للدورايت: 
 رق  الصفحة. –رق  ا  ء والسنة  –اس  الدورية  –عنوان املوضوع  –اس  املؤلف 

 أن يشار إىل اهلوامش واملراج  أبرقام  ي صلب البحث  وأن تورد قائمة مفصلة هبا  ي هناية البحث.  .5
انة عل  أسطو  Microsoft Wordَأْن ُيْكَتَب البحث عل  احلاسب اآليل طبسا لربانمج )مايكروسوفت ورد(  .6

(C.D وان ترسل نسخة من األسطوانة مطبوعة عل  ورق مساس )مساس اجمللة(.   25×  17.6( 
o  205اهلامش السفلي              205اهلامش العلوي  
o  205اهلامش األمين               205اهلامش األيسر  
o  16البنط: املنت Traditional Arabic  عادى  14اهلوامش 
o عادى  12عادى اهلوامش اإلجنلي ية  14: اللغة اإلجنلي ية املنت 

 يرسل البحث م  رسوم التحكي  واليت تسدر عل  النحو التايل:   .7
 من داخل مجهورية مصر العرقية: 

 800  جني  مصاريف إدارية. 100صفحة للبحث + 60جني  للباحثني من داخل مجهورية مصر العرقية  ي حدود 

 900 100صفحة   +  99صفحة حىت  60ر العرقية إن زاد البحث عن جني  للباحثني من داخل مجهورية مص 
 جني  مصاريف إدارية.

 من خارج مجهورية مصر العرقية:  
 100 10صفحة للبحث +  60أمريكي أو ما يعادهلا للباحثني من خارج مجهورية مصر العرقية  ي حدود  دوالر 

 دوالر أمريكي مصاريف إدارية.
 125 صفحة    99صفحة حىت     60خارج مجهورية مصر العرقية إن زاد البحث عن  أمريكي للباحثني من دوالر

 دوالر أمريكي مصاريف إدارية. 10+ 
 قعد قبول البحث يدف  الباحث رسوم النشر و ي كااليت:  .8
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 من داخل مجهورية مصر العرقية: 
 30    صفحة.  60جني  عن الصفحة الواحد  إ ا كان البحث  ي حدود 
 50   صفحة.  70صفحة لغاية  60صفحة الواحد  إن زاد عن جني  عن ال 
 70  صفحة.  99صفحة ولغاية  70جني  عن الصفحة الواحد  إن زاد عن 

 من خارج مجهورية مصر العرقية: 
 10  صفحة  60دوالر أمريكي أو ما يعادل  لالعملة احمللية عن الصفحة الواحد  إ ا كان البحث  ي حدود 
  ساق  كااليت: صفحة يكون ح 60ما زاد عن 

 12  70الصفحة  حىت 61من للصفحة الواحد  دوالر أمريكي أو ما يعادل  لالعملة احمللية. 
  صفحة يكون حساق  كااليت:  70ما زاد عن 

  .99الصفحة حىت  71دوالر أمريكي أو ما يعادل  لالعملة احمللية للصفحة الواحد  من الصفحة  15
 من قبل ومل يسبق نشره عل  االستمار  املخصصة لذلك. توقي  من الباحث أبن البحث مل ينشر  .9

 جيوز للباحث أن يتسدم لالبحث للتحكي  فسط دون النشر لاجمللة م  االلت ام قسداد الرسوم املستحسة لذلك .10
 اآلراء الوارد   ي البحوث مسئولية الباحثني  .11
  ار  إليها. مجي  احلسوق حمفوظة للمجلة  وال حيوز النسل أو االقتباس منها إال لاإل .12
 –جامعة الفيوم  –كلية دار العلوم   –وكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا والبحوث  د: املراسالت لاس : السيد أ. .13

 مجهورية مصر العرقية -الفيوم 

 اال طراكات:
 داخل مجهورية مصر العرقية من  
   لشحن.جني  + مصاريف الربيد أو ا300السنوي  جني  واال طراك 150لألفراد 
  0جني     + مصاريف الربيد أو الشحن  300للهيئات العلمية  
 خارج مجهورية مصر العرقية من  
   دوالر أمريكي+ مصاريف الربيد    60   دوالر أمريكي أو ما يعادهلا لالعملة احمللية واال طراك السنوي 30لألفراد

  0أو الشحن 
  دوالر أمريكي +  100لالعملة احمللية واال طراك السنوي  دوالر أمريكي أو ما يعادهلا 40للهيئات العلمية

 مصاريف الربيد أو الشحن. 

 ترسل اال طراكات مسدما لاس :
 مجهورية مصر العرقية.   –الفيوم  –جامعة الفيوم  –عميد كلية دار العلوم       

 وسائل االتصال لاجمللة 
   2148026/084تليفون وفاكس:  -

  63514الرم  الربيدي:  -
 dacr@fayoum.edu.egالربيد اإلليكطروين:  - 

 dodar@fayoum.edu.egالربيد اإلليكطروين:   -
 


