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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

بكتابة البريد  ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلةهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
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ام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن ق -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في تعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بال

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة  جهة القبول أ

ً
الرفض، فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقيي
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 م ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإلِ 
َ
نكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)ن وال تزيد ع ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 
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ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة
َ
البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة  يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى
َ
همية بحثه وأ

َ
د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بح
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ت والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسا

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعا
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
ة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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813548

338

33513131

 ْا ْْ إ
مَّ َْ لِْ َا ناْ نَّ ََ إ َِ َِ اْا َِ َفَهإ م ِبإ ِو ََُإ ََإَ م إْاْ ِبِمْلإِه  ُو ََ ْْ م َفإِِ

 َِ ِ  ِغإََْاَل امّنإ ِنإيمو َِ إِمياو اْم َْ امسَّ إ َو َناو مو امّنإ ْم ِفي ِشَهٍَق َفَسيَكِْفيكَهو َفِِنََّمَ او

َِ غِ  َن امّن َِ ََْن أَْحَسنو  َْ َن َو َعَِبَن 315ََْاًل َنَنْحنو َم
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 ََإَ أونإإَِل لَِمإ  لبإراايم إَ َن َُ نإإَِل لَِميْ
ََإَ أو َِ َن إَ ِبَمّنإ َُّ ََ إْاْ م ْمو قو

ََإإَ  َْ إإَ َنِعيَ إإَ َن َو ناِإإَي 
ََإإَ أو إإَْل َنااطْسإإَََِ  َن هو ِْ َنلِْسإإَمَِعيَه َنلِْسإإَحََق َنقَ

بِِّهْم ااَ  ن رَّ َِ  َْ َِيُّْ َُّ ناَِي ام
َْ  أو ْ ْسإِنمو َو َو  ْم َنَنْحإنو َمإ ُْهو َِّ  ٍَ َفّرِقو بَيَْن أََح نو
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إَن  َِ  َْ َََ كََ َل لبراايم َحُِيفًَ َن نَّ َِ ْه بَْه  ناْ قو َو َِ ْداً أَْن َنَصَرَى َاْه ْاْ او ْاْ كوْنو َنَقَمو

ِِِكينَ  318338اْمموشْإ
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463

836

636
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 َِفإي ااإطَرِْغ ِبَايْإِر اْمَحإّ ِ قَإ َْ إْ إْم قََْاو ََا او ْم لِ َفَنمََّ أَنَجإَاو

كوْم أَقُّ  ِو ََإْرِم إَ  َُ إمَّ لَِمي ْنيََ َّو َُّ ََ اْمَحيَإَِ  امإ إَ َِ ََّ ِسكوم  ََُّسو لِنََّمَ بَْايوكوْم َعَن  أَنفو َهَ ام

 َْ ْ َمنو ِْ ْم َا ِو كوم ِبَمَ كوُ َِّئو َُ ُو 31َف
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415

818

548

 إ َِ ْو أَْ قوْف إرْم َْ َاإإَ ا اْمهو ََإَ كَإَ َِ َنَمإإِكن َن ِْ امّنإ إن دون َِ رَى 

إََمِمينَ  َِ إن رَّّلِ اْم َِ  َِ إَِل اإاَ َرقْإَي ِفيإ َِ َِ َنَاْفِصإيَه اْمِك قْإ ََ قَ  امَِّ ي بَيَْن قَ َِ َاْص

15

  َََّإ

 َِ إ إَْل امنَّ ن ّرَِمإَِمكوْم َنَمِكإن رَّسو َِّ  ٍَ ٌَ أَبََ أََح َحمَّ َو  َْ 41كََ
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  َْ ن إرو َِ َِ قَْم إِ ي ِفيإ
َل اْمَحإّ ِ امَّ ْْ ََإْرقََم َقإ ََِمَك ِعيَ َ ابْإنو 

14
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ِق  َْ إ ََ امّصِ 36َنْعإ
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  َو إ إَدَىِ  َفَهإََل أََنإَ َربُّكوإمو ااْإطَْعَن ِ  َفهََ إَ هو امنَّ َُ َِ َف َفَحشَإ

3338َنكَََل ااْآِ رَِ  َنااْطونَم 

  َِ ََ امّنإ َِ 333َنْع ِغإََْاَل امّنإ
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The Parser Has More than Three Aspects of the Deleted 

Knowledge Source Verb 

in the Book Al-Durr Al-Masoon by Al-Samin Al-Halabi 

Shatha Muhammad Mustafa Rashid 

 

Abstract 

        There are many grammatical aspects in the Koranic text, and this 

multiplication is evidence of His Highness and his ability to carry the 

many meanings of this multiplicity, and the Arabic scholars have 

veteran veterans and modern in this area, and their pens have been able 

to do everything they could from this miracle book, which does not end 

wonders, It does not create a lot of response, so they have grammatical 

aspects that vary in nature between the most likely and the likely, 

reflecting completely on the culture of the Arab, and his scientific 

mentality in revealing this or that face, and in my research, "expressing 

on more than three aspects of the source of knowledge, omitted to do." 
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A study in Al-Durr Al-Safoun's book entitled "Al-Halabi", which 

focused on some of the Arab possibilities stated by Al-Halabi, which is 

undoubtedly part of these valuable efforts to reach the exact meaning of 

the Word of God. 

       Key words: knowledge, indefinite, texts. 


