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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
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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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Teachers of the Ottoman Sultans 

Sheikh Aq Shams Al-Din as a model (1389-1459 AD) 

Amin Ghanim Muhamad 

 

Eimad Abdialeaziz Yusif 


  
Abstract 

         The research aims to study an Islamic mystic personality and one of 

the most prominent and important Ottoman Sufi personalities in Ottoman 

history, the scholar Sheikh Aq Shams al-Din, who was one of the flags 

and sheikhs of Islam in the Ottoman Empire, and famous in his time for 

worldly sciences and his research in botany and medicine, as well as the 

link between This sheikh is one of the Ottoman sultans, Sultan Mehmed II 

(The Conqueror), and the task of preparing and rehabilitating this sultan 

and forming his personality since the early stages of his life, and 

explaining the impact of this education in acquiring the good fruit that the 

Conqueror was famous for, which is the conquest of the city of 

Constantinople, starting from the role of This Sheikh is preparing the 
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Sultan Al-Fateh to make the attempt, and through the preparations, And 

the moral and material preparation of the battle, and finally the effective  

role of this sheikh in the course of the field conquest of the city. 

         The study, in general, is a historical attempt to highlight the features 

of this sheikh in the various stages of his life, and to clarify the extent of 

the relationship and link between this great sheikh and the Ottoman 

Sultan Muhammad al-Fateh from his birth until his death, and to explain 

the impact of that relationship in the various stages of this Sultan’s life, 

and the implications of those relationships and links between him and this 

Sheikh. In the course of events when accompanying him to conquer the 

city and the emergence of the figure of the conqueror in the world arena 

Through the great honor he attained with the conquest of Constantinople, 

in order to realize the noble prophetic miraculousness, and to ratify the 

praise that the conqueror of Constantinople received from the Messenger 

of God. 

       Key words: Sheikh, teacher, Aq Shams Al-Din, Muhammad Al-

Fateh, Constantinople. 


