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  يُعَدُّ الرجوع إلى النتاج العلمي السابق ودراسته دراسةً جادةً خطوة لها مركزيتها
وأهميتها في النهوض بالعمل العلمي وتطويره واالرتقاء به نحو فضاءات أكثر

ريادةً وعمقًا؛ وذلك لما تُتِيحه هذه الخطوة المهمة من إدراك لمواطن القوة في هذا
النتاج التي يجب تنميتها ومتابعتها، ومكامن الضعف والقصور التي يتوجَّب الخطو

إلى تالفيها.

ومِن هنا أطلق موقع مركز تفسير -إبان انطالقته الجديدة- سلسلةً من القراءات
التقويمية للمؤلَّفات في الدراسات القرآنية؛ آمًال مِن وراء ذلك اإلسهام في تسليط

الضوء على التآليف في حقل الدراسات القرآنية، وكشف أوزانها العلمية والمعرفية
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بطريقة منهجية، وكذلك فتح الباب لعقد دراسات تقويمية أكثر توسُّعًا وعمقًا في
فروع الدراسات القرآنية عبر ما تثيره هذه القراءات من ملحوظات وإشكاالت.

وفي إطار اهتمام الموقع بهذا المسار التقويمي للنتاج العلمي في الدراسات القرآنية
وحرصه على أن يشارك فيه قطاع واسع من الباحثين؛ يُعلن الموقع عن مسابقة

«قراءة في كتاب».

المواصفات العلمية والفنية للقراءات المطلوب إعدادها:

 القراءة ليست عرضًا أو سردًا وصفيًّا للكتاب ومحتوياته، بل مقالة علمية أوًال:
مركزة تُعنى بتحليل مادة الكتاب، وتقويم جدواه في التخصص، والحكم المنهجي

على مقاربته، وتبيِّن ما لها وما عليها. 

 يتراوح حجم القراءة بين (2000) إلى (3000) كلمة. ثانيًا:

لالطالع على كيفية إعداد القراءة وعناصرها والخطوات الالزمة للسير فيها
يُراجع:

1- مقالة: مسار «قراءات في كتب» على موقع تفسير؛ الرؤية والخطوات
واآلليات، وهي منشورة على موقع تفسير في قسم

.tafsir.net/article/5143 المقاالت:

2- القراءات المنشورة ضمن مسار (قراءات في كتب) على قسم المقاالت بالموقع:
tafsir.net/collection/657.
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.3tafsir.net/opinion- دليل سياسات الكتابة على موقع تفسير: 

سياسات عامة:

ملء  يتم االشتراك في المسابقة وتحديد الكتاب المرشَّح لعقد القراءة عن طريق أوًال:
 من خالل الدخول على الرابط الموضح باألسفل.،استمارة المشاركة

رسالة بالموافقة على الكتاب  يتم الشروع في إعداد القراءة بعد تلقِّي المشارك ثانيًا:
.من قِبَل الموقع

 يتم استبعاد أي قراءة سبق نشرها بأي صورة من صور النشر.ثالثًا:

 يتم التعامل مع القراءات المقبولة والموافقة للمعايير الموضوعة للمشاركة رابعًا:
وفق التالي:

أفضل خمس قراءات سوف يُعلن عنها على الموقع، وسوف يتم مكافأتها وفقًا
للتالي:

• المكافأة األولى قيمتها: 250 دوالر. 

• المكافأة الثانية قيمتها: 200 دوالر.

• المكافأة الثالثة قيمتها: 175 دوالر.

• المكافأة الرابعة قيمتها: 150 دوالر.
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• المكافأة الخامسة قيمتها: 125 دوالر.

•   يتم مكافأة بقية القراءات المقبولة تبعًا لمقدرات االستكتاب الخاصة بإعداد
القراءات على الموقع: 90 دوالر.

ويتم نشر القراءات تباعًا وفقًا لمخططات النشر الخاصة بالموقع.

 وال يحق ألصحابها نشرها بأي تُصبِح القراءات بعد مكافأتها ملكًا للموقع،خامسًا: 
صورة من الصور بدون إذن الموقع. 

 تقييم القراءات المُقدَّمة يتم من قِبَل اللجنة العلمية للموقع.سادسًا:

أول شهر ذي الحجة 1440هـ - 3 الموعد النهائي لالشتراك في المسابقة: سابعًا: 
أغسطس 2019م.

 أول شهر المحرم 1441هـ - 1الموعد النهائي الستقبال القراءات المشاركة:ثامنًا: 
سبتمبر 2019م.

 أول شهر ربيع األول 1441هـ - اإلعالن عن القراءات الفائزة بالمسابقة:تاسعًا: 
30 أكتوبر 2019م.

 لالشتراك بمسابقة (قراءة في كتاب) يرجى ملء نموذج اشتراك المسابقة:عاشرًا:

tafsir.net/form/8
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«انتهت مدة االشتراك في المسابقة»

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

5 / 5 Tafsir Center for Quranic Studies | مركز تفسير للدراسات القرآنية

http://www.tcpdf.org

