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. : للبحوث والدراسات اإلسالمية ادلقارنةالصراط العنوان، العنوان الفرعي: -1  

 المجمة:  .وصف وأهداف2
، تصدر عن كلية العلوم اإلسالمية جبامعة )جويلية وديسمرب( رللة الصراط رللة علمية أكادميية زلكمة نصف سنوية      
)الفقه وأصوله، الشريعة والقانون، عقائد  بالبحوث والدراسات اإلسالمية ادلقارنةتعىن بن يوسف بن خدة. 1 -اجلزائر

 وأديان، علم احلديث، علم التفسًن، دراسات قرآنية، حضارة إسالمية(
اشرتاط حبوث رصينة ذات أصالة، وتعتمد ثالث ، من خالل مسًنة النهوض بالبحث العلمي هتدف للمسامهة يف      

 ية، االجنليزية والفرنسية.لغات للنشر: العرب
The path; is an academic bi-annual peer- reviewed journal, (published in July and 

December of each year), issued by the Faculty of Islamic Sciences, University of Algiers 1 

–Benyoucef Benkhedda-. 

The journal is concerned with the comparative Islamic studies and fields that fall 

within:(Jurisprudence and its principles, Sharia and law, doctrines and religions, hadith, 

interpretation, Qur’anic studies, the language and Islamic and Arab civilization). 

The journal aims at promoting the scientific research through the publication of 

valuable articles with supplementary contribution in knowledge, provided to its readers by 

university professors and students besides researchers from various fields; this is why the 

journal requires the originality, quality and seriousness of the articles. 

The languages of publication are: Arabic; English; And French. 
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 نور الدٌن عباسً: رئيس تحرير

noureddine.abassi.FSI@gmail.com 

 جامعة بن ٌوسف بن خدة الجزائر

 :محرر مساعد

 السنوسً عبد الرحمن

aassanou@gmail.com 

 جامعة بن ٌوسف بن خدة الجزائر

 بن تونس زكرٌا

bzak2013@gmail.com 

 جامعة البوٌرة

 دخان عبد العزٌز

adakhan@sharjah.ac.ae 

 جامعة الشارقة

 لًمحً الدٌن اسطنبو

Mahieddine327@gmail.com 

 جامعة البلٌدة 2

 هبشان حسن سالم

habshan@hotmail.com 

 جامعة الشارقة

 مونة عمر

Dr.omar.mouna@gmail.com 

 جامعة غرداٌة

 حاتم باي

hattim.bey@gmail.com 

 جامعة العلوم االسالمٌة األمٌر عبد القادر قسنطٌنة

 دمحم السعٌد مصٌطفى

djoud_2013@yahoo.fr 

 جامعة غرداٌة

 صدٌقً زكرٌا

zakaria.seddiki@gmail.com 

Institut musulman d’enseignement 

à distance (IMED) 

 جعفر عبد القادر

aek.dja.62@gmail.com 

 جامعة غرداٌة

 دمحم سماعً

dr.semai_m@yahoo.fr 

 جامعة الشارقة

 عبٌد شاهر

Shaherobaid@yahoo.com 

 جامعة القدس المفتوحة

 لخلفعواد ا

vodasoft@yahoo.com 

 جامعة الشارقة

 رحمانً السعٌد

said.rahmani@univ-msila.dz 

 جامعة المسٌلة

 دهٌم مهدي

mahdi.dehim@gmail.com 

 كلٌة العلوم الشرعٌة سلطنة عمان

Mohammed Ourniki 

m.ourniki@lagh-univ.dz 

 جامعة عمار ثلٌجً األغواط

 قارة ناصر

nacer.63@hotmail.com 

 جامعة أم القرى مكة المملكة العربٌة السعودٌة

 أحمدي الشٌخ التجانً

tijani1985@yahoo.com 

 جامعة نواكشوط

 مغربً دمحم

warchene@gmail.com 

 - المملكة العربٌة السعودٌة -جامعة الجوف 

 

 معن أبوبكر الدكتور

man.baker@yahoo.com 

 جامعة زاٌد

 سعد قاسم

kassemas@sharjah.ac.ae 

 عة الشارقةجام

 الغنانٌم قذافً

d.kathafi@hotmail.com 

جامعة  -الجامعة األردنٌة/ كلٌة الشرٌعة)مجاز(

 (الشارقة/ كلٌة الشرٌعة )حالٌا

 الحقان عبد الرحمن

eram8049@hotmail.com 

 جامعة الكوٌت

 فرحات عائدة

aida.sorbonne@yahoo.fr 

Ecole Pratique des Hautes 

Etudes 

 م بٌشًدمحم عبد الحلٌ

halimbichi@ymail.com 

 جامعة قطر

 الكٌالنً جمال زٌد

shar@najah.edu 

 جامعة النجاح الوطنٌة

 عبد الباسط قوادر

abdelbasset.gouader@gmail.com 

 جامعة الزٌتونة تونس

 دمحم سلٌمان النور أستاذ دكتور

msuliman@sharjah.ac.ae 

 كلٌة الشرٌعة -جامعة الشارقة 

 رحمن الحراسصالواثق عباس عبد 

waamas@gmail.com 

 جامعة وادي النٌل

 التحرير:  سكرتير

 فاطمة حماٌدي                                                                      فتٌحة بوزلوف          

bouzellouf.fatiha.FSI@gmail.com                   hmaydi.fatma.FSI@gmail.com 
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 االستشارية: . الهيئة6
 اجلزائر – قسنطينة، جامعة األمًن عبد القادرمدير  أ.د. السعيد دراجي،

 2-أ.د. مانع عمار، مدير جامعة اجلزائر
 ديب، اإلمارات العربية ادلتحدة-أ.د. زلمد أمحد عبد الرمحن آل زلمد، مدير جامعة الوصل

 1-أ.د. كسال العريب، عميد كلية احلقوق، جامعة اجلزائر
 اجلزائر– 2قتصاد، جامعة قسنطينةأ.د كمال لدرع /عميد كلية الشريعة واإل

 اجلزائر– 2/ عميد كلية أصول الدين، جامعة قسنطينة /أمحد عبديل.د
 اجلزائر–عميد كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية، جامعة األمًن عبد القادر، قسنطينة نور الدين تنيو/أ.د. 
 اإلمارات العربية ادلتحدة  –لشارقة جامعة ا-عواد اخللف/ عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أ.د. 

 ديب، اإلمارات العربية ادلتحدة -أ.د. أمحد رمحاين/ عميد كلية الدراسات العليا، جامعة الوصل
 للبيداغوجيا 1-أ.د. كمال أوقاسٌن، نائب مدير جامعة اجلزائر

 1جامعة اجلزائر -أ.د. محادو اذلامشي/ كلية احلقوق 
 األردن–/ جامعة العلوم اإلسالمية العادلية أ.د. زلمد بين سالمة

 األردن–أ.د. خلوق ضيف اهلل آغا/ جامعة العلوم اإلسالمية العادلية 
 جامعة أم درمان اإلسالمية-كلية الشريعة والقانون  /إبراهيم أمحد زلمد الصادق الكاروريأ.د. 
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  . اإلطالع الكامل عمى النص.سيناريو اإلطالع عمى المجمة عبر شبكة االنترنيت: 14
 فأكثر. بعد عممية المراجعة العممية والموضوعية لممقال من طرف خبيرين.انتقاء المقاالت: 15

 . فهرسة المجمة في قواعد بيانات: 16
 )التابعة لدار المنظومة(   Islamicinfoوالقانونية  قاعدة معمومات العموم اإلسالمية -
 .Arcifقاعدة البيانات العربية الرقمية  -



 قواعد النشر في مجمة كمية العموم اإلسالمية.17
 
 
 

 نشرها ما يلي:يشترط في الدراسات واألبحاث المراد أوال: 
 أن تكون متسمة بالعمق واألصالة. -1
 أن يلتزم الباحث بالمنهج العلمي والموضوعية. -6
 أن تكون الهوامش في آخر الدراسة. -5
 أن يتضمن البحث قائمة المراجع التي استخدمت مع ضرورة إعطاء معلومات بيبليوغرافية كاملة. -7
 أن يكون البحث مكتوبا باآللة. -3
 .صفحة 72وال يزيد عن  صفحة 63البحث عن  يقلأن ال  -2
 أن يقر صاحب البحث أن بحثه لم يرسل للنشر في مجلة أخرى. -4
 على الباحث أن يرفق بحثه بملخص ال يتجاوز صفحة واحدة. -8
 أن ال يكون البحث مستال من مطبوعات الدروس المقررة على الطلبة، أو جزء من رسالة جامعية. -1

 تخضع األعمال المرسلة إلى المجلة للتحكيم قبل نشرها. :ثانيا
 تقـوم إدارة المجلة بإخطار أصحاب األبحاث بالرأي النهائي للمحكمين  :ثالثا

 بخصوص أبحاثهم قبوال أو رفضا أو تعديال، والهيئة غير ملزمة بتبرير الرفض.
 ترتب الموضوعات وفق اعتبارات فنية. :رابعا
 ال يجوز إعـادة نشر أي موضوع من مـوضوعات المجلة؛ إال بإذن كتابي  :خامسا

 من  إدارتها.
 ال يجوز للباحث أن يسحب بحثه من النشر بعد عرضه على هيئة التحرير  :سادسا

 إال ألسباب مقنعة، على أن يكون ذلك قبل إشعار الباحث بالموافقة على نشر إنتاجه.
 .عن رأي كاتبه، وال يمثل رأي المجلة بالضرورةما ينشر في المجلة يعبر سابعا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


