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متحف الفن اإلسالمي
إدارة النشر العلمي

"مجلة دراسات آثاریة إسالمیة"
مجلة دولیة متخصصة ومحكمة

واعد النشرق
:أھداف المجلة

ة یلونشرھا، وذلك بنشر البحوث العلمیة األصإلى اإلسھام في تطویر المعرفة " تھدف مجلة دراسات آثاریة إسالمیة 
.في مجال اآلثار اإلسالمیة، وتكون المجلة أیضا سجالً وثائقیاً لھذه البحوث والدراسات بما تحتویھ من مفردات علمیة

.وتھدف المجلة كذلك إلي إثراء المكتبة العلمیة بالعدید من األبحاث العلمیة المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمیة

شروط النشر 
ة أو -١ ة أو اإلنجلیزی ة العربی تنشر المجلة البحوث العلمیة في مجال العلوم اآلثاریة اإلسالمیة والتي تكون مكتوبة باللغ

.الفرنسیة
ة أ-٢ ي أي جھ ھ للنشر إل دم تقدیم ذلك، وبع د الباحث ب ھ أخري، ویتعھ ي مجل دماً للنشر ف ال یكون البحث قد ُنشر أو مق

.وافقة علي نشره في المجلةأخري، بعد الم
دد المنشور، -٣ ن الع ي نسخة واحده م ع حصول الباحث عل ة، م موافقة المؤلف علي نقل حقوق النشر كافھ إلي المجل

.من البحث بعد دفعھ الرسومتمستال) ٦(وعدد 
.أصول البحث التي تصل إلي المجلة ال ترد سواء ُنشرت أم لم تنشر-٤
اً تحال جمیع البحوث الم-٥ ا علمی ى متخصصین لتحكیمھ ة للنشر عل د أن یجري . قدم ائي بع ول النھ ى البحث القب ویلق

ومع ذلك فان المسؤولیة عن محتویات البحث تقع على الباحثین وحدھم، وتعبر . الباحث التعدیالت التي یطلبھا المحكمون
.ھیئة تحریر المجلة مسؤولة عنھاالبحوث المنشورة عن وجھة نظر كاتبیھا ولیس عن وجھة نظر المجلة، وال تكون

م درجتھیرفق الباحث سیرتھ الذاتیة متضمنة اسمھ باللغتین العربیة واالنجلیزیة، وعنوان عملھ الحالي، و-٦ العلمیة وأھ
.أبحاثھ

للنشر كتابة طلب بنشر البحث في المجلة، متضمناً أن مادتھ غیر منشورة في كتاب أو مجلة أخري، وأنھ لم یرسلھا -٧
.في مكان آخر

:للمقاالتالنھائىالتقدیم
یكونأناألفضلمنودیسك،علىیوضعأنالبد) أوالمراجعونالناشریراھاالتىالتغییراتإجراءبعد(النھائىالنص
PC ،الكتابةنظاماستخداممعMS Wordة،للغة١٤وبنطاألجنبیة،للغات١٢وبنط دیمالعربی مطبوعةنسخةوتق
ط،الوجھینأحدعلىالكتابةوتكون، Standard AmericanورقأوA4ورقعلى ركفق افةوتت ینمزدوجةمس ب

مختلفةأحجامأومتعددةكتابةأنماطاستخداموعدماألیمنالھامشجھةالكالممساواةعدممعكبیرة،وھوامشالسطور
.للبنط

:اآلتىمراعاةرجىویُ 
مثلألقابتستخدمالDrأوProfالمؤلفاسمكتابةعندأوالحواشىأوالنصداخلفىسواء.
الشكلبھذادائریةتكونجمیعااألقواس).(
دائماالمفردةالتنصیصعالماتتستخدم.
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اإلنجلیزیةباللغةعربیةكلماتكتابةعندالحركیةالعالماتاستخدامتجنبیجب.
الخامسالقرن:مثلبالحروف،ُتكتب أرقام  القرون.
٢١٠–١٣٣( إلخ...الصفحاتأرقامأوالتواریخبینالصغیرةالشَّرطةتستخدم.(

البنط
دماوالناشرالمؤلفونىیرأنالبد اإذامق انم ىك نصف وعىأال نن رالخطم رأوالقیاسىغی دي التقلیغی

.النصمعدیسكعلىلتقدم) إلخ...كالنصوص الفارسیة والتركیة والصینیة (
السفلیةالحواشى
ث المراجعإلىاإلشارةفىHarvardنظامیستخدم ل ُتكتـب هـوامش كـل صـفحة علـي حـدةبحی دم الترحی ، ویراعي ع

ة ة،(=) للصفحة التالیة، وفي حالة الترحیل البد من وضع عالم ة الصفحة التالی امش وبدای ة الھ ي نھای ركف افةوتت مس
.قوسینبینتوضعوالالسطريمستوعنمرتفعةتكونالحواشىوأرقام،السطوربینمزدوجة
الملخص

استرجاعفىالملخصویستخدمالمقال،مقدمةفىوذلك) كلمة١٥٠أقصىبحد(اإلنجلیزیةباللغةلخصمُ یقدم
.المقالنصعنمنفصالً ئقرإذافھمھیمكنبحیثویكتبالمعلومات،

:مراجع البحث
:والمراجع بأنواعها یراعي أن تكون علي النحو التاليبالنسبة للمصادر 

:المصادر
:التالىالنحوعلىمرةأولصدرالمیكتب

، وقــائع الــدهور، تحقیــق محمــد مصــطفي، بــدائع الزهــور فــي)م١٥٢٣/ هـــ٩٣٠ت ( ابــن إیــاس، محمــد بــن أحمــد الحنفــي-
مـــع كتابـــة عـــدد األجـــزاء كاملـــة فـــي سلســـلة .صرقـــم الجـــزء؟،م،١٩٨٣، ١الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة، ط

.المصادر آخر البحث
:وٕاذا تكرر یكتب

.، صرقم الجزء؟ابن إیاس، بدائع الزهور، -
المراجع العربیة

:التالىالنحوعلىمرةأولالمرجعیكتب

.، ص، ج؟م١٩٦٦، ١ط، القاهرةاآلثار العربیة، دار النهضة العربیة، ىحسن الباشا، الفنون اإلسالمیة والوظائف عل-
:إذا تكرر یكتب

.، ص، ج؟والوظائفحسن الباشا، الفنون اإلسالمیة -
:المراجع الُمعربة

:التالىالنحوعلىمرةأولالمرجعیكتب
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، ذكــي اســكندر، الهیئــة المصــریة العامــة القــادر محمــدلیونــارد كوتریــل، الموســوعة اآلثاریــة العالمیــة، ترجمــة محمــد عبــد-
.، صم١٩٧٧، ٢، ط، القاهرةللكتاب

:إذا تكرر یكتب
.ص، لیونارد كوتریل، الموسوعة اآلثاریة العالمیة-

: الدوریات العلمیة
:التالىالنحوعلىمرةأولالمرجعیكتب

اإلسالمیة، مج عبد الرحمن زكي، النقوش الزخرفیة والكتابات على السیوف اإلسالمیة، مجلة المعهد المصري للدراسات -
.م، ص١٩٥٧، مدرید، ٢-١، عدد ٥

:إذا تكرر یكتب
.عبد الرحمن زكي، النقوش الزخرفیة، ص-

:الرسائل العلمیة
:التالىالنحوعلىمرةأولالمرجعیكتب

عادل عبد المـنعم سـویلم، االتجاهـات العقائدیـة والفكریـة فـي العصـر الصـفوي وأثرهـا علـى الفنـون اإلسـالمیة، رسـالة -
.م، ص١٩٩٤، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس، غیر منشورةدكتوراه

:وٕاذا تكرر یكتب
. عادل عبد المنعم سویلم، االتجاهات العقائدیة والفكریة في العصر الصفوي، ص

:المراجع األجنبیة
:التالىالنحوعلىمرةأولالمرجعیكتب

Baer, E., Metalwork in Medieval Islamic Art, New York, 1983, p. -
:وٕاذا تكرر یكتب

Baer, E., Metalwork, p. -
:دوریةفىلمقالبالنسبة

:التالىالنحوعلىمرةأولالمرجعیكتب
Canaan, T., The Decipherment of Arabic Talismans, Magic and Divination in Early Islam-
The Formation of the Classical Islamic World- Vol. 42, Ashgate Publishing Company, Great
Britain, 2004, pp.128-177.



وزارة اآلثار

4

:یكتبتكرروٕاذا
Canaan, T., The Decipherment of Arabic Talismans, p.128.

:العلمیةللرسائلوبالنسبة

:التالىالنحوعلىمرةأولالمرجعیكتب

Heshmat, G., La Médecine populaire et magique en Egypte àl’ époque mamlūke (648-
923/1250-1517), Thèse de doctorat Présentée, à la Faculté des Lettres, Université de Ain
Šams, de Cairo, 2007, p .

:یكتبتكرروٕاذا
Heshmat, G., La médecine populaire et magique en Egypte, p .

:اإللكترونیةمواقعللوبالنسبة

هـذه،تتـوفرلـمفـإذا.. المطبوعـةالنسـخةإلـىاإلشارةیفضلاإلنترنت،علىموقعفىموجودةعلمیةمادةإلىاإلشارةعند
إلـي موقـع فاإلشـارةحـالأیةوعلى. بسهولةإلیهالدخولمنالقارئتمكنالموقععنكافیةمعلوماتتقدیممنالبدعندئذ

المتحف البریطاني
http://www.britishmuseum.org

.جستورموقعالعلمیة بللمقاالت شارة وكذلك اإل
https://archive.org/details/jstor_ejc

واألشكالالصورتعلیقات
وتقدممزدوجة،السطوربینالمسافةوتكونمنفصلة،ورقةفىتكتبأنعلىالتعلیقاتصحةمنالتأكدمنأوالالبد
.للمقالالنھائیةالنسخةمعدیسكعلى

متحملأنالبدووالوضوح،الجودةمنعالٍ ي مستوعلىكونتأنجبیللنشرالمقدمةشكالواألالصور الصورةرق
.العددنشربعدالكاتبإلىاألصول تعادوال ، بوضوحمكتوباً وبیاناتھاالشكل،أو

)الدیجیتال(الرقمیةالصور
الرغبةحالةفى: الشأنھذافىاإلرشاداتبعضیلىوفیما،مستمرتزایدفىالرقمیةالصوراستخدامأصبحلقد
إدارةتصالاألیرجىشئ،عناالستفسارفى ىالنشرب لالعلم لقب اللصور،ضوئىمسحعم دیمیجبكم عتق جمی

.جداجیدبشكل) الكمبیوترمن(مطبوعةالرقمیةالصور

الصور
علىالحصولنریدكناإذاأماالحجم،بنفسنریدھاكناإذاdpi 300وضوحبدرجةللصورضوئىمسحعملیتم
تكونأنالبدحجمھابضعفإخراجھاالمطلوبالصورة:فمثال. أعلىالوضوحدرجةتكونأنفیجبلھاأكبرحجم
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االوضوحدرجة ظ، dpi 600فیھ ىالصوروتحف اتف نملف وعم (ن CMYK TIFFألنJPEGادرا ان ونم یك
LZW)الصورضغطبرنامجیستخدمفعندئذ، TIFFاسمتحتالملفحفظوإذا،)مناسبا ذاألن( لالھ جودةمنیقل

ةالصورلھذهالكمبیوترمنمطبوعةنسختقدیممنوالبد. ممكنحجمأقلفىالملفاتحفظیمكنوبذلك،الصور الرقمی
.CDعلىتقدمالصورملفاتوجمیعجدا،واضحةتكونأنعلى

الرسمخطوط
TIFF.اسمتحتكملفاتوتحفظ، dpi 600عنتقلالوضوحبدرجة' line art 'لھاضوئىمسحعملیتم

:مراجعة األبحاث وتعدیلها

أو مــا تطلبــه رئاســة التحریــر مــن مالحظــات المحكمــینفــيإلعـــادة النظــر یعطــى البـــاحث مـــدة شــهر واحــد كحـــد أقصــى 
، فإنـه ُیصـرف النظـر منهُطلب ضمن هذه المهلة، أو لم یستجب الباحث لما معدالً البحثیعاد مخطوطتعدیالت، فإذا لم 

.عن قبول البحث للنشر

الطبعحقوق
تخدامتصریحعلىللحصولبالنسبة ادةباس ةم اعلمی عحقلھ ذهالطب ئولیةفھ ب،مس ذاالكات النسخیشملوھ

.قبلمننشرھاتمموادمنالمصورة
استبعادھایتمسوفالقواعدھذهمعتتفقالالتىالمقاالت.
إلى) إلكترونیةونسخةورقیةنسخمن ثالث (المقاالتتقدم:

التحریررئیس
العلمىالنشرإدارة

ُمتحف الفن اإلسالمي بالقاھرة
.القاھرة،أمن القاھرةمیدان باب الخلق أمام مدیریة،بور سعیدارعش

:إلكترونىبرید
miainegyptmagazine@gmail.com

، اإللكترونيالبریدطریقعنتكونأنویفضلبالمؤلف،ممكنةاتصالوسیلةتقدیمالمقاالتإرسالعندیرجىكما
.المحمولورقم الھاتف 


