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 القادمة بالملفات التعريف

 :األول الملف (1)
 .والعالقة االتصال في قراءة :اإلنسانية والعلوم الوحي علوم

 :لالستكتاب مواضيع مقترحات
 

 العالقة عن البحث مسار :اإلنسانية والدراسات الوحي علوم 
 وذلك الوحي، وعلوم اإلنسانية الدراسات بين العالقة تأطير حاولت التي الفكرية المشاريع نناقش

 ومشروع المعرفي، التكامل ومشروع الرفض، أطروحة :المشاريع تلك بين من .نقدي سياق في
 ...االجتماعية العلوم وظيفية ومشروع العلوم، أسلمة

 
 وتحدياته الوصل آفاق :اإلنسانية والدراسات الوحي علوم 

 علوم حاجة ومدى اإلنسانية، والدراسات الوحي علوم بين الوصل تبرر التي العلمية الدواعي نناقش
 أن يمكن كيف  ونبرز .الوحي علوم إلى اإلنسانية الدراسات وحاجة اإلنسانية الدراسات إلى الوحي
 تحقيق نحو بهما والدفع لسواء،ا على واالجتماعية الشرعية العلوم ترشيد في الوصل ذلك يساهم
 ...والفاعلية والنجاعة التراكم

 بين العالقة تلك تأسيس تعتري التي واإلشكاالت والمنهجية المعرفية التحديات نناقش كما
 .الوحي وعلوم اإلنسانية الدراسات

 
 واألدوار الوظائف أسئلة :االجتماع وعالم الفقيه بين العالقة وسؤال المناط تحقيق 

 فهم في الفقيه تعين مهمة معطيات تقدم التي االجتماعية العلوم بدور يتعلق إشكاليا ِسؤاال ننقاش
 الخبرة تقديم مجرد هو النفس عالم أو االجتماع عالم دور وهل النازلة، مناط لتحقيق الواقع

 الفقيه؟ جانب إلى المناط تحقيق في المشاركة أم الفقيه إشارة رهن التموضع أي واالستشارة؛
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 العالقة تأسيس صيغ اإلنسانية والدراسات الوحي علوم 
 إمكان مثل :اإلنسانية والدراسات الوحي علوم بين العالقة لبناء المقترحة واألمثلة الصيغ نناقش

 الفقهي النظر لدعم االجتماع علم مناهج توظيف ومثل الوحي، وعلوم العلم فلسفة بين الصلة عقد
 إمكان في وينظر ...والتأويل والهيرمونطيقا الفقه أصول علم بين والمقارنة الصلة ومثل واإلفتائي،

 .علميا تقسيما للصالت الصور هذه تقسيم

 :الثاني الملف (2)
 .التفعيل وحدود العالقة :العلم وفلسفة الوحي علوم

 :لالستكتاب مواضيع مقترحات
 
 والماهية الجدوى سؤال ..العلم وفلسفة الوحي علوم 

 تاريخ بين يجمع والذي ملفنا في اعتمدناه الذي العلم فلسفة مفهوم تحرير من المقال فكرة تنطلق
 .العلم داخل المنتجة المعرفة علمية تحكم التي الشروط وبين العلم

 منطق للعلوم وهل الوحي، علوم فلسفة ذلك في بما العلوم فلسفة في البحث جدوى سؤال ونطرح
 علوم ذلك في بما العلوم، سيرورة أن أم بها المنتجة لمعرفةا علمية ويضبط وتطورها نشأتها يحكم

 ما  ثم .مفسر منطق في ومكوناتها عناصرها توليف يصعب مختلفة ديناميات تحكمها الوحي،
 العلوم؟ فلسفة في البحث من الجدوى

 
 واالنفصال االتصال سؤال :العلم وفلسفة الوحي علوم 

 بحيث بينهما يجمع رابط خيط هناك وهل الوحي؛ وموعل العلوم فلسفة بين العالقة حدود نناقش
 المعرفة وتضبط وتطوره نشأته سيرورة تحكم الوحي علوم من علم لكل فلسفة استخراج يمكن

  .فيه المنتجة
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 تبعا خاصة فلسفة تفرض وخصوصيته علم كل  طبيعة أن أم وتتطابق الوحي علوم فلسفة تتشابه وهل
 لفلسفتها عالقة وجود تصور  يمكن التي الشرعية العلوم من جنماذ  هناك كان  وإذا وتطوره؟ لنشأته
 ...وتحليلها؟ العالقة هذه إبراز يمكن فكيف أخرى بعلوم

 
 نموذجا الوحي علوم باقي وبين الفقه أصول علم بين الصلة :العلم وفلسفة الوحي علوم 

 متينة عالقة وجود مناقشة ثم الفقه، أصول علم لفلسفة معالم تحرير من المقال هذا فكرة تنطلق
 علوم باقي وبين المعرفة إنتاج قوانين يحدد فلسفيا علما اعتباره يمكن الذي الفقه أصول علم بين

 .التفسير وأصول الفقه مثل الوحي
 العلوم فلسفة وبين أدلته، بعض في الفقه أصول علم بين العالقة بحث إلى ذلك تطوير ويمكن

 إلى النشار سامي الدكتور سبق وقد االمتداد، عن فيها يثالحد يمكن التي الدرجة إلى التجريبية
 .فيها النظر وتعميق المحاولة تلك مثل على بالنسج  مثال االكتفاء يمكن لذا العالقة، هذه بحث

 
 نموذجا الحديث علم :العلم وفلسفة الوحي علوم 

 علم بين العالقة بحث إلى باإلضافة الحديث، علوم فلسفة على إطاللة المحور هذا يشمل
 .الوحي لعلوم فلسفة الحديث علم إن القول يمكن بحيث الوحي، علوم وبين الحديث مصطلح

 
 نموذجا والكالم االعتقاد :الوحي وعلوم العلم فلسفة 

 فيهما، النظر ومناهج والكالم العقيدة لفلسفة معالم تحديد األول :قسمين إلى الورقة تنقسم
 الكالم علم نجد بحيث األخرى الوحي علوم وبين الكالم علمو  العقيدة بين العالقة بيان :والثاني

 .أخرى علوم فلسفة من جزء إلى تحول وقد
 

 التحيز ومحاذير العالقة تأسيس مستلزمات بين :الشرعية والعلوم العلوم فلسفة 
 كما  العلم، وفلسفة الوحي علوم بين العالقة تأسيس تبرر التي والفلسفية العلمية الدوافع نناقش
 مركزية في السقوط إلى مدعاة العالقة تأسيس عن البحث سؤال يصير أن محاذير أيضا نناقش
 .التحيز في السقوط أي الغربية الرؤية
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 :البحثية بالملفات المتعلقة النشـرِ  سياسة  

 وأسلوب االستكتاب، أسلوب :توالدراسا البحوث استقبال في أسلوبين المجلة تعتمد
 المندرجة بالبحوث تتعلق عامة مقتضيات يلي وفيما عليها، الواردة العلمية الدراسات استقبال

 :المقترحة الملفات في

 :البحثية الملفات إلى المنتمية البحثية األوراق في اآلتية المواصفات نماء دورية تشترط

 وفق المقترحة، المحاور أحد يعالج وأن الملف، في المقترح وضوعلما صميم في ورقةال تندرج أن   (1)
 محور؛ كل  أسفل المبينة التوجيهات

 ؛قبل من ومطروقة مستهلكة أفكار على مبنيًّا وليس أصياًل، مبتكًرا البحث   يكون   أن   (2)
 ؛العلمي البحث قواعد يحترم   وأن   عليها، المتعارف األكاديمية بالمواصفات يلتزم   أن   (3)
 ؛وواضحة رصينة عربية لغة البحث لغة تكون   أن   (4)
 البحث إشكالية بدقة يوضح ،(كلمة 300 يتعدى ال) للبحث تنفيذي ملخصب البحث يرفق أن   (5)

 الوصول الباحث يريد التي واآلفاق والمآالت منها، ينطلق التي والفرضيات دراستها من والهدف
 ؛الجزئية هذه بدراسة إليها

 المواصفات ويعتمد والنقل، النصوص دالالت توجيه في والنزاهة النقل، في واألمانة الدقة يعتمد   أن   (6)
 ؛العلمي التوثيق في عليها المتعارف العلمية

 علمية لجنة على عليها، الواردة أو المستكتبة منها سواء والدراسات، البحوث المجلة تحيل (7)
 بشأن تقريًرا باسمها المفوضين أحد من أو الهيئة من وتتلقى مؤلفها، ذكر من مجردة م حكَّمة

 ؛التحكيم هيئة قبل من إجازتها بعد إالَّ  بنشـرها تلتزم وال الدراسة،
 رفًعا عليها الواردة أو المستكتبة والبحوث الدراسات نشـر رفض سبب بتبرير المجلة تلتزم ال (8)

 ؛الباحثين لنفسية ومراعاة عنها للحرج
 وال علمية، مالحظات على بناء بحثه على تعديالت إدخال الباحث من التحكيم لجنة تطلب قد (9)

 ؛الطلب هذا مع الباحثين تجاوب فيها يتم لـم التي البحوث بنشـر المجلة تلتزم
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 كلمة؛  (6111) آالف وستة (5111) آالف خمسة بين ما البحثية الورقة كلمات عدد يتراوح (11)
 لكل دوالرا (251) وقدرها المقترحة الملفات في المندرجة لألبحاث مالية مكافأة المجلة صرفت (11)

 بحثية؛ ورقة
 النشـر، ميعاد تحديد ولها نشـرها، رفض حال ألصحابها المرسلة المادة بإعادة ملزمة غير المجلة (12)

 من فقط سنتين خالل أخرى نشر صورة أية في لها المرسلة المقاالت نشـر إعادة المركز حق ومن
 ؛الدراسة أو المقال نشر

 للباحث؛ العلمية السيرة عن بموجز بحث كل  يرفق (13)
 .اإلنسانية والدراسات الوحي لعلوم نماء دورية في المعتمدة التوثيقِ  معايير البحث يراعي أن ينبغي (14)
 .2115 نونبر 5 أقصاه أجل في للباحث الذاتية بالسيرة مرفوقة البحوث ملخصات إرسال يرجى (15)
 :هو والدراسات البحوث الستقبال أجل آخر (16)

 :األول للملف بالنسبة 2115 ديسمبر 5  -
 .والعالقة االتصال في قراءة :اإلنسانية والعلوم الوحي علوم

  :الثاني للملف نسبةبال 2115 ديسمبر 21 -
 .التفعيل وحدود العالقة :العلم وفلسفة الوحي علوم

 

 ةـــمهم دـــمواعي

 2115 نونبر 5 أقصاه أجل في الذاتية بالسيرة مرفوقة البحوث ملخصات إرسال يرجى. 

 هو والدراسات البحوث الستقبال أجل آخر: 

 :األول للملف بالنسبة 2115 ديسمبر 5  -
 .والعالقة االتصال في قراءة :اإلنسانية والعلوم الوحي علوم

  :الثاني للملف نسبةبال 2115 ديسمبر 21 -
 .التفعيل وحدود العالقة :العلم وفلسفة الوحي علوم
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 ةـــــبالمجل الـــلالتص

  :التالي اإللكتروني البريد إلى نماء، دورية تحرير رئيس باسم المراسالت جميع توجه
center.com-journal@nama-nama 

 :التـــــالمراس وتتضمن
 ملف شكل على البحث من نسخة (Word) المجلة تعريف في الموضحة التوجيهات وفق مكتوبا. 
 للباحث العلمية السيرة من نسخة. 
 البحث عن تنفيذيا ملخصا. 
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