شروط وضوابط النشر في معهد المعارف الحكمية
ورقة مع ّدة للنشر على موقع المعهد اإللكتروني

يستقبل املعهد طلبات النشر ضمن األبواب التالية ووفق الشروط والضوابط املذكورة:

الكتب
ينشر املعهد الدراسات الصادرة عنه أو الدراسات املتبناة من قبله يف دار المعارف الحكمية التابع له
املرخص لدى وزارة الثقافة يف لبنان .والدراسات املنشورة يف الدار ختضع جبملتها لعملية التقييم العلمي
و ّ

عرب جلنة علمية مؤلفة من جمموعة من األساتذة اجلامعيني واحلوزويني املتخصصني يف كافة اجملاالت العلمية
اليت يشتغل عليها املعهد.
شروط نشر الكتب يف الدار:
 .1يتم إرسال عنوان الدراسة مع نبذة بسيطة عنها لتتح ّدد اإلمكانية املبدئية لنشره بناءً على العنوان
املطروح.

 .2بعد حتقيق املنت للموافقة األولية يتم إرسال كامل املنت إىل إدارة التحرير يف املعهد ،ويتم حتديد مدة
افرتاضية لتقييم املنت.
 .3خيضع املنت للتقييم العلمي عرب اللجنة العلمية املسبوقة اإلشارة إليها ،على أن تضع اللجنة تقريرها
املتوفر على توصية بالنشر أو عدمه ،ويتم إبالغ املؤلف بالنتيجة .مالحظة :يف حال موافقة اللجنة
على نشر الدراسة مع إضافة مالحظات علمية أو منهجية يلتزم املؤلف ضبط املنت وفق املالحظات
املطروحة وإعادة إرساله يف مدة حتدد يف وقتها.

 .4يف حال تبين املعهد لنشر الدراسة يتم االتفاق مع املؤلف على مدة زمنية مفرتضة للنشر ،كما ويتم
عقد اتفاقية حتدد حقوق الطرفني.
 .5ختضع املتون قبل النشر لعملية الضبط والتدقيق اللغوي يف قسم التحرير والرتمجة يف املعهد.

مجلة المحجة
وهي جملة متخصصة بشؤون الفكر الديين والفلسفة اإلسالمية ،تصدر عن املعهد نصف سنويًا.
ضوابط النشر يف جملة احملجة:
 .1تنشر احملجة األوراق العلمية واملقاالت الفكرية اليت تتحقق فيها األصالة حبيث ال تكون قد نشرت
ساب ًقا ،أو مق ّدمةً للنشر لدى جهة أخرى.

اجملالت العلميّة
 .2ينبغي أن تتّسق األوراق البحثيّة مع أصول العمل
البحثي العلمي املتوافق عليها يف ّ
ّ
األكادميية.
 .3يشرتط يف األحباث توفرها على منهجية علمية مضبوطة وف ًقا للمعايري العلمية املعمول هبا دوليًا ،مبا

يف ذلك استخدام منهجيات البحث العلمي وأساليبه الكمية والنوعية واحلرص على التوثيق العلمي

األصيل ،كما وحتديد مشكلة البحث والفرضيات املطروحة للمعاجلة وتقدمي االستنتاجات الواضحة.
 .4تتوىل اهليئة العلمية يف اجمللة حتكيم املواد املقدمة وترجيحها ،على أن تبقى أمساء احملكمني والكتّاب
غري معلنة.
 .5حيق إلدارة التحرير يف اجمللة إجراء التعديالت املناسبة على البحث بشكل منفرد أو باالتفاق مع
الباحث.
 .6ترفق األحباث مبلخص ال يزيد عن  150كلمة.
 .7ترفق األحباث مبسرد بأهم املصطلحات املفتاحية.

 .8حيتفظ معهد املعارف احلكمية بكامل حقوق الطبع والنشر للمواد اليت يتم نشرها يف جملة احملجة.

مجلة العتبة
وهي جملة متخصصة تعىن بشؤون العتبات املقدسة ،تصدر عن املعهد بشكل فصلي.
ضوابط النشر يف جملة العتبة:
 .1تنشر العتبة األوراق العلمية واملقاالت الفكرية اليت تتحقق فيها األصالة حبيث ال تكون قد نشرت
ساب ًقا ،أو مق ّدمةً للنشر لدى جهة أخرى.

اجملالت العلميّة
 .2ينبغي أن تتّسق األوراق البحثيّة مع أصول العمل
البحثي العلمي املتوافق عليها يف ّ
ّ
األكادميية.
 .3يشرتط يف األحباث توفرها على منهجية حتقيقية توثيقية متوافقة مع املعايري العلمية العاملية.
 .4تتوىل اهليئة العلمية يف اجمللة حتكيم املواد املقدمة وترجيحها ،على أن تبقى أمساء احملكمني والكتّاب
غري معلنة.
 .5حيق إلدارة التحرير يف اجمللة إجراء التعديالت املناسبة على البحث بشكل منفرد أو باالتفاق مع
الباحث.
 .6حيتفظ معهد املعارف احلكمية بكامل حقوق الطبع والنشر للمواد اليت يتم نشرها يف جملة العتبة.

منشورات في الموقع
يعترب املوقع اإللكرتوين للمعهد النافذة اليت يطل منها املعهد على عامل اخلارج ،وعليه فاملعهد ينشر على
املوقع كل النتاجات العلمية الصادرة عنه ،كما ويفتح باب النشر ضمن القنوات التالية ووفق الشروط أدناه:

 .1أبحاث محكمة :وخيضع النشر ضمن هذه اخلانة للشروط التالية:
(هنا أقرتح وضع نفس ضوابط النشر يف احملجة..
 .2مقاالت علمية :وخيضع النشر ضمن هذه اخلانة للشروط التالية:
 .2.1تُنشر يف هذه اخلانة األوراق العلمية صغرية احلجم اليت ال يزيد عدد كلماهتا عن  2000كلمة
وال يقل عن .800

 .2.2جيب أن تتحقق فيها األصالة حبيث ال تكون قد نشرت ساب ًقا ،أو مق ّدمةً للنشر لدى جهة
أخرى.

حمددا يندرج ضمن اهتمامات
 .2.3جيب أن يعرض الكاتب يف املقالة
طرحا ً
ً
موضوعا أو فكرة أو ً
املعهد العلمية.

 .2.4حيق إلدارة التحرير يف املوقع إجراء التعديالت املناسبة على املقالة بشكل منفرد أو باالتفاق
مع الكاتب.
 .2.5حيتفظ معهد املعارف احلكمية بكامل حقوق الطبع والنشر للمواد اليت يتم نشرها يف املوقع.

 .3قراءة في كتاب :وخيضع النشر ضمن هذه اخلانة للشروط التالية:
 .3.1تُنشر يف هذه اخلانة مراجعات الكتب العلمية اليت يصدرها دار املعارف احلكمية أو غريها مما
ٍ
ألسس موضوعية ،انطالقًا
يقع ضمن دائرة اهتمام املعهد ،على أن يتم اختيار الكتاب وف ًقا
من أمهيّته ،وصدقيّته ،والفوائد املفرتض حتصيلها منه ،ومدى إغنائه حلقل املعرفة.
 .3.2جيب أن تتحقق فيها األصالة حبيث ال تكون قد نشرت ساب ًقا ،أو مق ّدمةً للنشر لدى جهة
أخرى.

 .3.3يشرتط توفر املراجعة على تعريف بعنوان الكتاب وإبراز ألمهيته ،كما والتعريف مبؤلفه وتقدمي
موجز لسريته.
معمقة ،وموضوعيّة ،وشاملة ،ونقديّة ،وال تكتفي بعرض
 .3.4جيب أن تكون مراجعة الكتاب ّ
(ويفضل أن تشمل القراءة مقارنات
سطحي بذكر الفصول ونقل ما ذكره املؤلّف يف مق ّدمته
ّ
نقديّة..
 .3.5يرتاوح عدد كلمات املراجعة بني  2000و 4000كلمة.

 .3.6حيتفظ معهد املعارف احلكمية بكامل حقوق الطبع والنشر للمواد اليت يتم نشرها يف املوقع.

