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 التعريف باجملمة

دورية ظؾؿقة حمؽؿة تعـى بـؼ افبحوث وافدراشات يف جمال افعؾوم 

 افؼظقة وافؾغة افعربقة، وتصدر مرتغ يف افسـة ممؿتًا .

أن كؽون خقار افباحثغ األول فـؼ بحوثفم يف افعؾوم افؼظقة  

 وافؾغة افعربقة.

ة وافؾغة افعربقة مع : كؼ افبحوث ادحؽؿة يف افعؾوم افؼظق

 االفتزام بادعاير ادفـقة افعادقة يف افـؼ.

: 

ادشارـة يف خدمة افـؼ افعؾؿي ادتخصص يف افعؾوم افؼظقة وافؾغة  -1

ؿة، وافدراشات افرصقـة.  افعربقة من خالل كؼ افبحوث ادحؽَّ

قة من حتؼقق إضاؾة ظؾؿقة فؾباحثغ يف افدراشات اإلشالمقة وافعرب -2

 خالل حمتوى ادجؾة.

ؾتح كاؾذة جديدة فؾباحثغ حمؾقًا وظادقًا فـؼ بحوثفم يف افتخصصات  -3

 افعؾؿقة افؼظقة وافعربقة.

 

*        *        * 
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 قواعد وشروط الهشر
 : : طبيعة املواد املهشورةأواًل

ؼ إكت اجفم افعؾؿ ي يف  هتدف ادجؾة إػ إتاحة افػرصة فؾباحثغ يف مجقع بؾدان افعامل فـ 

جم  االت افعؾ  وم افؼ  ظقة وافؾغ  ة افعربق  ة: اف  ذي تت  واؾر ؾق  ه األص  افة وا   دة، وأخالؿق  ات 

 وادـفجقة افعؾؿقة . افبحث افعؾؿي، 

ؼب ل اد واد يف أي افػت ات وتؼوم ادجؾة بـؼ ادواد افتي مل يسبق كؼها بافؾغة افعربقة، وت

، وتؼ ارير ، ومستخؾص ات افرش ا ل افعؾؿق ةؾؿقة: افبحوث األصقؾة، وادراجعات افعافتافقة

ادممترات وافـدوات .

ثانيًا: إرشادات لمباحجني لتقديم حبوثهم : 
متض  ؿـة ادؾخص  غ  ،()  مؼ  اس ( ص  ػحة61يتج  اوز ظ  دد ص  ػحات افبح  ث  ) ال .1

 (  صػحة . 21وال يؼل ظن )افعريب واإلكجؾقزي، وادراجع، 

، اش م ظـ وان افبح ث: )افعربقة واإلكجؾقزية وحتتوي ظ ذ تؽتب بقاكات افبحث بافؾغتغ .2

 .(قة، ظـاوين رشا ؾه افعؾؿبقاكات افتواصل معه ،افباحث وافتعريف به

موض و  : )( ـؾؿ ة، ويتض ؿن افعـ اس افتافق ة251ال يتجاوز ظدد ـؾامت ادستخؾص ) .3

مع افعـاية بتحريرها بشؽل  (افبحث، وأهداؾه، ومـفجه، وأهم افـتا ج، وأهم افتوصقات

 . دؿقق 

ب افؽؾامت افداف ة )ادػتاحق ة( ادع زة بدؿ ة ظ ن  (ظريب/إكجؾق زي) ُيتبع ـ ل مس تخؾص  .4

 ( ـؾامت.6وافؼضايا افر قسة افتي تـاوهلا، بحقث ال يتجاوز ظددها ) موضو  افبحث،

، ويؽ ون تباظ د (أظ ذ، وأش ػل، ويؿ غ، ويس ار) ش م م ن 3هوامش افص ػحة تؽ ون   .5

 األشطر مػردًا.

(14(، وبحج م )16فؾغ ة افعربق ة بحج م)يس تخدم خ ط  

.ال( فؾجداول واألصؽ11فؾحاصقة وادستخؾص، وبحجم )

، وبحج م (12) فؾغ ة اإلكجؾقزي ة بحج ميستخدم خ ط .7

 . داول واألصؽالوا فؾحاصقة وادستخؾص( 11)
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تؽتب اآليات افؼرآكقة وؾق ادص حف اإلفؽ سومل دجؿ ع ادؾ ك ؾف د فطباظ ة ادص حف  .8

د 16 افؼيف بحجم  ( .بؾون ظادي )ؽر مسوَّ

ويؽ  ون ت  رؿقم ح  وار ـ  ل ص  ػحة  ،توض  ع ح  وار ـ  ل ص  ػحة أش  ػؾفا ظ  ذ ح  دة .9

 .وتضبط احلوار آفقا ال يدوياً  ،مستؼالً 

 شالمة افبحث من األخطاء افؾغوية وافـحوية. .11

 : عهاصر البحح

 ه، : )موض و  افبح ث، ومش ؽؾته، وح دوده، وأهداؾ ه، ومـفج ـتابة مؼدمة حتتوي ظذ

 . (وإجراءاته، وخطة افبحث

  وإضاؾته افعؾؿقة ظؾقفا -إن وجدت-تبقغ افدراشات افسابؼة . 

  بحقث تؽون مسابطة ()وؾق  ()تؼسقم افبحث إػ أؿسام . 

  جزءًا من افػؽرة ادرـزية فؾبحث تؽون(  )ظرض ؾؽرة حمددة يف ـل ؿسم . 

 ة وافـحوي ة، م ع افدؿ ة يف متؼـة، خافقة من األخطاء افؾغوي  يؽتب افبحث بصقاؽة ظؾؿقة

 .  افتوثقق

  (ا)و ()ـتابة خامتة بخالصة صامؾة فؾبحث تتضؿن أهم . 

  )ـتابة احلاصقة افسػؾقة يؽون ب ذـر )ظـ وان افؽت اب، واش م ادمف ف، وا زء/افص ػحة

فس ان  . مث ال:وافعربق ة ات افؼ ظقةحسب ادـفج افعؾؿي ادعؿول به ؾ ي توثقق افدراش

ؾقش ار إفقف ا يف اد تن ؾؼ ط باش م  اآلي ة افؼرآكق ة: (. أم ا2/233افعرب، الب ن مـظ ور )

  [.55افسورة يتبعه كؼطتان: ثم رؿم اآلية ]افـساء: 

ؾاالش م األخ ر فؾؿمف ف )اش م افش فرة(، ش. بظـ وان افؽت ا)» (: ً)إذا ـان ادرجع  .1

. ؾبق  ان افطبع  ة، ؾؿديـ  ة -إن وج  د-ؾاالش  م األول واألش  امء األخ  رى. ؾاش  م ادحؼ  ق 

افسمذي، أبو ظقسى حمؿ د ش. ا امع افصحقح» افـؼ: ؾاشم افـاذ، ؾسـة افـؼ(. مثال:



اث افع ريب، ، ب روت: دار إحق اء اف س2بن ظقسى. حتؼقق: أمحد حمؿد صاـر، وآخرين. ط

 م.2114

ؾاالش م األخ ر فؾباح ث ش. ظـ وان افرش افة)» (:)إذا ـان ادرج ع   .2

)اشم افعا ؾة(، ؾاالشم األول واألش امء األخ رى. ؾـ و  افرش افة )ماجس تر/دـتوراه(، 

يعؼوب بن صقبة افسدود: آثاره » ؾادؽان: ؾاشم افؽؾقة، ؾاشم ا امعة، ؾافسـة(. مثال:

ادطري، ظع بن ظب د ا.. رش افة ماجس تر، افس عودية: ش. مـفجه ؾ ي ا رح وافتعديلو

 ه .1418ـؾقة افسبقة، جامعة ادؾك شعود، 

ؾاالش م األخ ر فؾؿمف ف )اش م ش. ظـ وان ادؼ ال)» (:)إذا ـ ان ادرج ع  .3

، ؾرؿم ادجؾ د، )رؿ م افعا ؾة(، ؾاالشم األول واألشامء األخرى. ؾاشم افدورية، ؾادؽان

اإلمام ظػان بن مس ؾم » إػ ص...(. مثال: –افعدد(، ؾسـة افـؼ، ؾافصػحة من ص... 

ادط ري، ظ ع ب ن ظب د ا.. جمؾ ة جامع ة ش. افصػار ومـفجه ؾ  ي افتؾؼ ي واألداء وافـؼ د

 .85 – 35ه ، 1431(، 1(، )3م )  افؼصقم: افعؾوم افؼظقة، افؼصقم.

 ـر بعض االختصارات إن مل يوجد هلا أي بقان ؾ ي بقاكات ادرجع، هذا باإلضاؾة إػ ذ

 وهي ـافتايل:

 :(.م. د) بدون مؽان افـؼ     

 (.ن. د) :افـ اذ اش م بدون 

 :(.ط. د) بدون رؿ  م افطب عة 

 :(.ت. د) بدون تاريخ افـؼ 

  أكه ؽر بلن افبحث مل يسبق كؼه، و ادجؾة ُيعد تعفدًا من افباحثفزيد إرشال افبحث

 مؼدم فؾـؼ، وفن يؼدم فؾـؼ ؾ ي جفة أخرى حتى تـتفي إجراءات حتؽقؿه ؾ ي ادجؾة.

 .هلقتة حترير ادجؾة حق افػحص األويل فؾبحث، وتؼرير أهؾقته فؾتحؽقم، أو رؾضه 

  يتم إرشال رشافة فؾباحث ب  ()يف حال(،) 

 فؾباحث. ()رشال رشافة وظـد رؾض افبحث فؾـؼ يتم إ



 

7 

 

  ،فؾباحث بعد كؼ ظؿؾه يف ادجؾة أن يـؼه مرة أخرى بعد ميض شتة أصفر من صدورها

 ظذ أن يشر إػ كؼه يف ادجؾة . 

  ؾؿجؾة ُيعد ؿبوالً من افباحث بافزيد اإلفؽسومل فإرشال افبحث ظز( 

 د أوفويات كؼ افبحوث.، وهلقتة افتحرير احلق ؾ ي حتدي(

  اآلراء افواردة ؾ ي افبحوث ادـشورة تعز ظن وجفة كظر افباحثغ ؾؼط وال تعز

 بافرضورة ظن رأي ادجؾة.

  كظام افتوثقق ادعتؿد ؾ ي ادجؾة بافـسبة فؾؿراجع األجـبقة هو كظام(.) 

  جؾة افتي تم كؼ بحثه ادظدد كسخ جماكقة من  ()يؿـح افباحث  ()يف حال

 ؾقفا.
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 مقدمة معالي مدير اجلامعة
 د.عبدالرمحو بو حممد العاصمي

احلؿد . رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ أذف األكبقاء وادرشؾغ، وظذ آفه 

 وافتابعغ، وبعد:وصحابته 

ؾنن ادجؾة افعؾؿقة ادحؽؿة إحدى رضورات افبحث افعؾؿي، وراؾد من رواؾده 

افسقافة، حقث إهنا تذـي اهِلَؿم، وتبعث ظذ ادـاؾسة، وتدظو إػ اإلجادة افبحثقة. ذفك أهنا 

ة واف رصاكة تطبق مـفجقة ظؾؿقة وظؿؾقة تدؾع هبا إػ اكتؼاء افبحوث ادتسؿة باإلتؼان واِ دَّ

افعؾؿقة. ويف هذا إظالء فشلن افبحث افعؾؿي، وخدمة فؾباحث وافعؿؾقة افبحثقة. باإلضاؾة 

 إػ أهنا افطريق افػاظل فبث ادعرؾة ادتخصصة، وافتواصل افعؾؿي بغ ادختصغ.

فذا أوفت ا امعة اهتاممًا ـبرًا الشتحداث األوظقة افعؾؿقة ادحؽؿة، ؾؽاكت باـورهتا 

فعؾوم افؼظقة وافؾغة افعربقة، افتي كتطؾع إػ أن ختدم افبحث افعؾؿي ظذ صدور جمؾة ا

ادستوى ادحع واإلؿؾقؿي وافعادي، وهو األمر افذي دؾع با امعة إػ افعؿل بحرص ظذ 

توؾر ـاؾة اإلمؽاكقات إلكجاح هذه ادجؾة، وحتؼقق أهداؾفا افتي أكشتت من أجؾفا، بداية 

افؼا م ظذ ادجؾة، واكتفاًء بؿراظاة ـاؾة معاير ادجالت افعؾؿقة من حسن اختقار افػريق 

ادحؽؿة ظادقًا، األمر افذي من صلكه اإلؾادة من تراـم اخلزات فدى ادجالت افعؾؿقة 

ادـاطرة، وـذا افبدء من حقث اكتفى اآلخرون. فتليت ادجؾة ظذ افـحو افال ق با امعة، 

افوشط افعؾؿي وظـايته، ومن َثّم تؾؼى ؿبوالً حسـًا فدى  وفتحظى يف افوؿت ذاته باهتامم

افباحثغ وافباحثات، بتوؾقق ا. تعاػ، ُثمَّ بػضل افدظم افسخي وافتشجقع ادستدام افذي 

حتظى به ا امعة من فدن ؿقادتـا افرصقدة حػظفا ا.، أشوة بسا ر ا امعات يف بالدكا 

 ادبارـة.

فؾؿجؾة، يطقب يل أن أصؽر افزمالء يف هقتة افتحرير ظذ وبؿـاشبة صدور افعدد األول 

ا فود ادبارـة افتي أثؿرت ظن رصاكة يف األداء، وجودة يف اإلخراج، راجقًا هلم دوام 

افـجاح، ومتطؾعًا إػ ادزيد من افعطاء، فقتواصل إصدار هذه ادجؾة يف مواظقدها بنذن ا..



     

 

 

 مقدمة رئيس التحرير 
 و معاضة الشهري أ.د.عبد الرمحو ب

من ؾضل ا. وتوؾقؼه صدوُر افعدد األول من ادجؾة يف وؿت تطورت ؾقه صـاظُة 

ؿة بشؽؾقفا افتؼؾقدي واإلفؽسومل، وأصبحت ادجالُت افعؾؿقة  ادجالت افعؾؿقة ادحؽَّ

ؿة تـاؾس بعضفا يف االفتزام بؿعاير جودة افـؼ افعؾؿي، وفذفك ؾؼد حرصت هقتة  ادحؽَّ

دجؾة ظذ االفتزام بؿعاير ادجالت افعؾؿقة ادحؽؿة من خالل دخول بوابة افـؼ حترير ا

وهذه األحرف افثالثة اختصار  (isi)افعؾؿي افرصغ ظذ مستوى افعامل من خالل افـؼ يف 

وهي ا فة ادعـقة بؿساظدة افباحثغ  (Institute for Scientific Information)ف 

فؾتعرف ظذ أؾضل ادجالت افعؾؿقة من خمتؾف بؾدان افعامل، وؾق مـظومة معؾوماتقة تمخذ 

وتـظم ظذ أشاس معطقات خاصة بتؾك ادجالت، فتؼديم صورة حؼقؼقة فؾؿستوى افعؾؿي 

مريؽي يوجغ ؽارؾقؾد فؽل جمؾة. وهذه افبوابة يف أصؾفا مبادرة ؾردية من ظامل افؾغويات األ

م ثم حتوفت إػ ظؿل ممشز ظـدما تبـتفا ذـة تومسون رويس فؾؿعؾومات، 1961ظام 

وهي افقوم ا فة ادعتؿدة يف تؼويم ادجالت افعؾؿقة وافدوريات، وتضم تؼارير ظن 

ادجالت افعؾؿقَّة، وتزود افباحثغ بؿعؾومات موثؼة ظز كظام موضوظي يؽشف ظن 

ؾؿي فؾؿجؾة مع مؼاركتفا بغرها من ادجالت افعريؼة، ويضم هذا افـظام حافقًا ادستوى افع

اآلف ادجالت يف صتى ؾرو  ادعرؾة، وفقت ادجالت افعؾؿقة ادحؽؿة افعربقة يف 

افتخصصات اإلكساكقة تبتؽر كظامًا فالظتامد افعؾؿي تؾتزم به وؾق مـفجقة افبحث افعؾؿي 

ال تراظي خصوصقة هذه  isiفعربقة، حقث إن معايرادتخصص يف افعؾوم افؼظقة وا

 ادجالت افعؾؿقَّة افعربقة.

وؿد ُظؼدت يف ا امعات افسعودية ممخرًا ظدُة مممترات وكدوات وفؼاءات ظؾؿقة 

هتدف إػ تبادل اخلزات وافتجارب واألؾؽار فتطوير افـؼ افعؾؿي وأوظقته افتي تعتز 

فا وأمهفا، وأشػرت تؾك افؾؼاءات ظن توصقات ثؿقـة ادجالت افعؾؿقة ادحؽؿة من أوشع

 تتـاول تطوير ادجالت ظؾؿقًا وإداريًا وتؼـقًا.



     

 

 

وؿد حرصـا يف جمؾة افعؾوم افؼظقة وافؾغة افعربقة بجامعة األمر شطام بن ظبدافعزيز 

ـذ ظذ األخذ بلؾضل ادعاير افعادقة فؾؿجالت ادحؽؿة، وحتريـا ا ودة يف ـاؾة اخلطوات م

افعدد األول بؼدر افوشع وافطاؿة، وشـستؿر ظذ ذفك ؾافتطوير ظؿؾقة مستؿرة، وؿد فؼقت 

ادجؾُة حػاوًة ضقبة من افباحثغ يف صفورها األوػ، وال زفـا كطؿع يف ادزيد من افتجويد 

أن كؽون خقار "فؾعؿل يف ادجؾة حتى تتحؼق افرؤية افتي وضعتفا هقتة حترير ادجؾة وهي 

دا جيدوكه من افتؼدير  " األول فـؼ بحوثفم يف افعؾوم افؼظقة وافؾغة افعربقةافباحثغ

 واإلكجاز وحسن افتواصل وادفـقة افعافقة يف افتحؽقم ومراظاة هقبة افبحث افعؾؿي.

وؿد وصل فؾؿجؾة خالل األصفر اخلؿسة األوػ ما يؼارب متة بحث ظؾؿي يف خمتؾف 

ؼ افعؾؿي يف ادجالت يعتز كشاضًا جقدًا فؾؿجؾة، ختصصات ادجؾة، وهذا بؿؼايقس افـ

حقث إن ـثرًا من ادجالت افعؾؿقة تعامل من ؿؾة افبحوث افواردة إفقفا، وظزوف افباحثغ 

ظن افـؼ ؾقفا ألشباب ـثرة رصدهتا ظدة دراشات ظؾؿقة مـشورة، ؽر أكـا مـذ بدء ادجؾة 

تػادة من وشا ل افتواصل احلديثة فإلظالن حرصـا ظذ افتواصل ا قد مع افباحثغ، واالش

ظن ادجؾة، ودظوة افباحثغ فؾتواصل مع ادجؾة ببحوثفم، وؿد فؼقت تؾك افدظوة ؿبوالً 

ضقبًا فدى افباحثغ وكرجو أن يستؿر هذا افتواصل ويزداد، وفعل شعة ختصصات ادجؾة يف 

 افعؾوم افؼظقة وافؾغة افعربقة شاظدت يف إؿبال افباحثغ.

 حرصت هقتة حترير ادجؾة ظذ بـاء ؿا ؿة ـبرة فؾُؿحؽؿغ يف ـاؾة افتخصصات ـام

افعؾؿقة افتي تدخل ضؿن ختصص ادجؾة، ؾلصبح فديـا مروكة ـبرة ورسظة يف اإلكجاز 

فؾتحؽقم وافتعديل وحسن افتواصل مع ـاؾة افباحثغ و. احلؿد. وؿد حرصـا ظذ 

فثؿغ مراظغ يف ذفك صعور افباحث واؽتباضه بؿعرؾة االحسام افشديد فؾباحثغ وفوؿتفم ا

ما تم بشلن بحثه أوالً بلول، وـذفك االحسام افشديد فؾؿحؽؿغ وأوؿاهتم وإظاكتفم ظذ 

حسن افتحؽقم ودؿته، مع افتسديد وادؼاربة يف ذفك ـؾه، وهذه معادفة ؿد تؽتـػفا بعض 

عاون ؾقام بقــا مجقعًا فؾوصول إػ أؾضل افصعوبات، وفؽــا كستعغ با. شبحاكه وتعاػ، وكت

 افـتا ج.

وؿد وؾق ا. هذه ادجؾة يف هقتة حتريرها بـخبة من خرة افزمالء ادتخصصغ يف ؾرو  



     

 

 

افدراشات افؼظقة وافعربقة من خمتؾف ا امعات افعربقة، ـام ضؿت ادجؾة يف هقتتفا 

قة يف ا امعات افعادقة، وؿد حرصـا االشتشارية كخبة من خرة ظؾامء افؼيعة وافؾغة افعرب

ظذ تـو  افتخصصات واخلزات، وتـو  افبؾدان فالشتػادة من ذفك ـؾه يف االرتؼاء بادجؾة 

وبحوثفا وإجراءات افـؼ ؾقفا، وهلم مجقعًا يف هقتة افتحرير واهلقتة االشتشارية ـل افشؽر 

شلل ا. أن جيعل ذفك خافصًا فوجفه وافتؼدير ظذ ؿبوهلم االكضامم فػريق ادجؾة ادبارك، وأ

 افؽريم خدمًة فؾعؾوم افؼظقة وافعربقة، وخدمة فؾباحثغ يف هذه افتخصصات افؼيػة.

ـام أصؽر زمال ي يف إدارة افتحرير وشؽرتارية افتحرير ظذ جفودهم ادتواصؾة فتحؼقق 

ف ادجؾة افطؿوحة افـجاح هلذه ادجؾة، وأشلل ا. أن يؿدهم بعوكه وتوؾقؼه فتحؼقق أهدا

 افتي وضعتفا كصب ظقـفا مـذ ـاكت ؾؽرًة حتى صدر هذا افعدد األول يف وؿت وجقز.

وؿد حرصـا ظذ اختقار بحث ظؾؿي يف ـل ختصص من ختصصات ادجؾة بحقث يؽون 

هـاك تـو  يف بحوث ـل ظدد من أظدادها، ؾال يطغى ختصص ظذ آخر، وشـحرص ظذ 

شتطاظة مع خضو  ذفك ددى توؾر افبحوث ادؼبوفة فؾـؼ ، ذفك يف بؼقة األظداد ؿدر اال

ـام أضػـا زاوية فتؼارير ادممترات وافـدوات افعؾؿقة وتوصقاهتا إلضال  افباحثغ ظذ جديد 

ادممترات وافـدوات، وزاوية أخرى دستخؾصات افرشا ل افعؾؿقة ادؿقزة كعرض ؾقفا 

ضال  ظذ افرشافة ـامؾة يف مظاهنا، وختؿـا خالصًة فبعض افرشا ل فعؾفا تدؾع افراؽب فال

بؿؾخصات بحوث افعدد بافؾغة اإلكجؾقزية، وؿد حرصـا ظذ حسن اإلخراج افػـي فؾؿجؾة 

 فتؽون مرحية فؾؼارئ وكرجو أن يؽون ؿد حتؼق هذا اهلدف.

وكرجو من افسادة افؼراء وافباحثغ افتعاون معـا يف هقتة افتحرير يف إرشال مؾحوطاهتم 

حاهتم فتطوير ادجؾة، وـذفك تزويدكا بلشامء من يؼسحوهنم فتحؽقم افبحوث يف ومؼس

ادجؾة، شواء من خالل بريد ادجؾة أو موؿعفا اإلفؽسومل افذي حرصـا ظذ بـا ه وتطويره 

فقواـب أؾضل ادعاير اإلدارية وافعؾؿقة دواؿع ادجالت افعؾؿقة ادحؽؿة بافتعاون مع ظامدة 

مات يف ا امعة ؾؾفم مـا ـل افشؽر وافتؼدير. ـام كدظو افباحثغ وافباحثات تؼـقة ادعؾو

إلرشال بحوثفم فؾؿجؾة وافتواصل معفا، ؾنن ؿقؿة ادجؾة رهٌن بجودة افبحوث ادـشورة 

  .ؾقفا


