ضوابط النّشر وأخالقياته
يف جملّة اجلامعة اإلسالمية للّغة العربيّة وآداهبا
عامة
أوالً :قواعد ّ




للباحث.



أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.

أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستّلً من حبوث أو دراسات أو كتب سبق نشرها
أن ال يكون
ّ
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
 -1صفحة عنوان البحث ابللغة العربية وابللغة اإلجنليزية.
ملخص البحث ابللغة العربيّة.
ّ -2
ملخص البحث ابللغة اإلجنليزيّة.
ّ -3
-4
-5
-6
-7
-8
-9





مق ّدمة.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.
رومنة املصادر العربية ابحلروف اإلجنليزية يف قائمة مستقلة.
املّلحق الّلزمة (إن وجدت).

ف ــي حــاش (نشــر البحــث ورقي ـاً) ــنة الباحــث نســخة دانيــة واحــدة مــن عــدد
اجمللة الذي نُشر حبثُه فيه ،و (  ) 10مستّلت من حبثه.
فــي حــاش اعتمـاد نشــر البحـث تـ وش حقــون نشـره كافــة للمجلـة ،وتــا أن تعيــد
نشـره ورقيّـاً أو إلكنونيّـاً ،و ّـق تــا إدراجـه يف قواعـد البيـاةت اللّيّـة والعامليــة -
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.





ال ـ ّـق للباحــث إعــادة نشــر حبثــه املقبــوش للنّشــر يف اجمللّــة  -يف أي وعــام مــن
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة التحرير.
اآلرام ال ـواردة ف ــي البحــوث املنشــورة تعــل عــن وجهــة ن ــر البــاحث فق ـ  ،وال
تعل ابلضرورة عن رأي اجمللة.

اثنياً :قواعد فنية:


أال يتج ــاوز ع ــدد ص ــفحات البح ــث (  ) 50ص ــفحة مق ــا ) (A4متض ــمنة



امللخص العريب واإلجنليزي ،واملراجع ،وفهر املوضوعات
أن تكتــب بيــاةت البحــث ابللغت ـ العربيــة واإلجنليزيــة و تــوي علــى( :عن ـوان
البحث ،اسم الباحث والتعريف به ،وبياةت التواصل معه ،وجهة عمله) .











ملخص ـ  :أحــدابا ابللغــة العربيــة ،واآلخــر ابإلجنليزيــة ،ال
أن يتضــمن البحــث ّ
يتج ــاوز ع ــدد كلم ــات ك ـ ّـل منهم ــا ( )250كلم ــة ،ويتض ــمن العناص ــر التالي ــة:
(موض ــوب البح ــث ،وأهداف ــه ،ومنهج ــه ،وأه ــم النت ــائج ،وأه ــم التوص ــيات) م ــع
العناية بتحريرها بشكل دقيق ،واحلرص على دقّة النمجة.
ملخص (عريب/إجنليزي) ابلكلمات الدالة (املفتاحية) املعلة بدقـة عـن
يُتبع كل ّ

موضــوب البحــث ،والقضــاي الرئيســة الـ تناوتــا ،حبيــث ال يتجــاوز عــددها ()6
كلمات.
ه ـواما الصــفحة تكــون ( 4.8ســم) مــن أعلــى ،وأســفل  ،و( ) 4.5مــن ـ
ويسار ،ويكون تباعد األسطر متعدداً مبقدار (.)0.9
يســتخدخ خـ ) (Traditional Arabicللغــة العربيــة حبجــم ( )16غـ
غ ـ ــامق للمـ ـ ــو واملس ـ ــتخلص ،وغـ ـ ــامق للعن ـ ــاوين ،وحبجـ ـ ــم ( )14غ ـ ـ ـ غـ ـ ــامق
للحاش ـ ــية ،وحبج ـ ــم ( )10غـ ـ ـ غ ـ ــامق للج ـ ــداوش واألش ـ ــكاش ،وغ ـ ــامق لـ ـ ـرأ
اجلداوش والتعليق.
يستخدخ خ ) (Times New Romanللغة اإلجنليزية حبجـم ( )12غـ
غامق للمو واملستخلص ،وغامق للعناوين ،وحبجم ( )10غ غـامق للحاشـية

واجلداوش واألشكاش ،وغامق لرأ اجلداوش والتعليق.

اثلثاً :توثيق البحث:

أسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة هو ن اخ شيكاغو ؛ وفق التّفصيل التّايل:
 توثق اآليت يف املو ب قوسـ  ،بـذكر اسـم السـورة متبوعـة بنقطتـ رأسـيت ،
رقم اآلية ،هكذا( :املائدة.)3 :



1كتاب (مؤلف واحد):

مضخم ] (مكان النشر :دار النشر ،رقم الطبعة ،سنة
 اسم ولقب المؤلف ،عنوان الكتاب[ بخط
ّ
النشر) ،رقم الصفحة التي اقتبس منها.
 مثال:
 التهميش :حامد ربيع  ،التحليل السياسي(القاهرة  :مكتبة النهضة ،ط،)1999 ، 5
ص.13.
 قائمة المراجع :ربيع ،حامد .التحليل السياسي .القاهرة :مكتبة النهضة ،ط .1999 ،5
 - إذا كانت هناك عدة طبعات للكتاب نكتب الطبعة ورقمها ،أما إذا كانت طبعة واحدة (
الطبعة األولى) فال داعي لكتابتها.
 - إذا توفرت  03شروط نكتب " المرجع نفسه "وهي:
 .1 أن يتكرر المرجع.
 .2 أال يفصل فاصل.
 .3 أن تتكرر الصفحة نفسها.
( نكتب " المرجع نفسه " فقط بدون ذكر رقم الصفحة ألنها لم تتغير)
 - إذا توفر للباحث شرطان:
 .1 يتكرر المرجع.
 . 2 لم يحدث الفاصل ،ولكن الصفحة تغيرت فنكتب " المرجع نفسه"  ،والصفحة (ص.
) .18
 مثال  :المرجع نفسه  ،ص ص.25-20 . .


-إذا تكرر المرجع وفصل بينهما مرجع آخر فنكتب:

 لقب الكاتب  ،مرجع سابق  ،ص. 36 .
 مثال :ربيع  ،مرجع سابق  ،ص. 36
 إذا اقبسنا من أكثر من صفحة واحدة فنكتب ( ص ص) ،إذا توالت الصفحات ،مثال:
 11،10نضع بينها فاصلة ،أما إذا أخذنا الفكرة من الصفحة مثال  10حتى الصفحة 20
فنضع بينهما خط ،)20 - 10( ،ص ص. 20-10 .



. 2كتاب ألكثر من مؤلف( :اثنين أو ثالثة مؤلفين)

 كتاب لمؤلفين )  ( 02أو ثالثة )  ، ( 03نكتب أسماء المؤلفين كلهم.
 مثال:
 التهميش :جميل مطر ،علي الدين هالل ،النظام اإلقليمي العربي :دراسة في العالقات
السياسية العربية (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط )2001 ،7.ص ص- 175
.180
 قائمة المراجع :مطر ،جميل و هالل ،علي الدين .النظام اإلقليمي العربي :دراسة في
العالقات السياسية العربية .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط.2001 ، 7.
 أما إذا كان أكثر من  03فنكتب اسم المؤلف األول و نكتب (وآخرون).
 مثال:
 التهميش :أحمد بدر وآخرون ،اإلعالم والدعاية (عمان :دار وائل ،) 2004،ص ص.
.225-35
 قائمة المراجع :بدر ،أحمد وآخرون .اإلعالم والدعاية .عمان :دار وائل. 2004،
 .3 كتاب جماعي بمقاالت :يكون لمجموعة من المؤلفين ،كل مؤلف بمقالته الخاصة.
 اسم الكاتب( كاتب المقال) " ،عنوان المقالة بين ظفرين "ثم عنوان الكتاب ،ثم اسم محرر
الكتاب أو المنسق( ،مكان النشر :دار النشر ،الطبعة ،سنة النشر) ،الصفحة.
 مثال:
 التهميش :علي الدين هالل  " ،السياسة الخارجية األردنية " ،في السياسة الخارجية
العربية ،تحرير :بهجت قرني ( القاهرة  :دار مدبولي  ،ط ،)2006 ،2 .ص.21.

 قائمة المراجع :هالل ،علي الدين "السياسة الخارجية األردنية" ،في السياسة الخارجية
العربية ،تحرير :بهجت قرني .القاهرة  :دار مدبولي ،ط.2006 ، 2.

 .4 مقالة في مجلة:
 اسم ولقب الكاتب " ،عنوان المقالة "  ،اسم المجلة  ، G.Iم(مجلد) ،ع (عدد ( )سنة
النشر والشهر أو الفصل) ،الصفحة.
 مثال:
 التهميش :عمرو عبد الكريم " ،النخبة في الوطن العربي" ،السياسة الدولية  ،G.Iم، 5.
ع 2 .أكتوبر  ،)2006ص ص.30-10 .
 قائمة المراجع :عبد الكريم ،عمرو ".النخبة في الوطن العربي " ،السياسة الدولية ،م، 5.
ع. 2 .أكتوبر  ،)2006ص ص.30 – 10 .
 تُكتب كل صفحات المقالة ( صفحة بدايتها وصفحة نهايتها ) حتى لو استشهد الباحث
بسطر واحد من صفحة واحدة فقط من المقال.

 .6 مصطلح في قاموس أو موسوعة أو دائرة معارف:
 اسم القاموس أو الموسوعة  ،G.Iاسم ولقب المؤلف( ،مكان النشر :دار النشر ،الطبعة إن
وجدت،السنة) ،
 " مادة "  ، ...الصفحة.
 التهميش :المعجم الوسيط  ،G.Iمنير البعلبكي ( القاهرة  :دار النهضة " ، ) 1994،
مادة الدبلوماسية"  ،ص ص.101 ،100. .
 قائمة المراجع :البعلبكي  ،منير .المعجم الوسيط  .القاهرة  :دار النهضة . 1994،
 إذا كان المؤلف محرر نكتب بعد اسمه بين قوسين عبارة محرر ( محرر) سواء في
التهميش أو في قائمة المراجع.

رابعاً :قائمة املصادر واملراجع

تُلحق ابلبحث قائمة ابملصادر واملراجع العربيّة؛ مرتّبة حسب لقب امل لف.

 املواقع اإللكنونية:
يــتم التوثيــق مــن املصــدر كاملعتــاد ،ويـُجتبــع بعبــارة :اســنجعت بتــاري  ّ / /عن ـوان
ال ـراب اإللكــنوو ،لــو العبيــد ،إب ـراهيم بــن علــي1424( .ه ــ) .أحاديــث الق ـرامة
الواردة يف صّليت ال هر والعصر  -مجعـاً ودراسـة .دلـة اجلامعـة اإلسـّلمية ،العـدد
:
( .162 - 89 ،)125اسـ ـ ــنجعت بتـ ـ ــاري  2010/6/23مـ ـ ــن موقـ ـ ــع
http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/83.pdf.

 -1تُتبع قائمة املصادر واملراجع العربيّة بقائمة املصـادر ابللغـة اإلجنليزيّـة؛ مرتّبـة هجائيّـاً
حسب لقب امل لّف ،وتتضمن املصادر اإلجنليزية أصالة ،مـع املصـادر املنمجـة مـن
العربية وفق الفقرة الّلحقة.
 -2يلتــزخ الباحــث بتحويــل املصــادر العربيــة إ احلــروف اإلجنليزيــة ـ ـ ترمجــة أو رومنــة ـ ـ
وتضــمينها يف قائمــة املصــادر اإلجنليزيــة (مــع اإلبقــام عليهــا ابللغــة العربيــة يف قائمــة
املصادر العربية) ،وفق املثاش التايل:
 oشــكل املثــاش يف قائمــة املصــادر العربيــة :الــذهد ،مــد بــن أ ــد .سـ أعــّلخ
الن ـ ــبّلم ( .قي ـ ــق ش ـ ــعيب األرن ـ ـ و ) .بـ ـ ـ وت ،م سس ـ ــة الرس ـ ــالة ( .)11
(1422هـ2001-خ).
:
Ad-Dhahabi,
 oشـ ـ ــكل املث ـ ــاش يف قائمـ ـ ــة املصـ ـ ــادر اإلجنليزي ـ ــة
Muhammad bin Ahmad. (1422AH-2001). Siyar
A'lam An-Nubala. (Investigated by Shu'aib AlArna'out). (11th edition). Beirut: Mu'assasaturRisalah.

ويستثىن من ذلك األحباث ال نشرت بعنوان إجنليزي يف املصدر املنقوش منه ،كما
يف املثاش اآليت:
 oش ــكل املث ــاش يف قائم ــة املص ــادر العربي ــة :يسـ ـ  ،حكم ــت بشـ ـ  .اس ــتنبا
الوقـ ـ ــوف النبوي ـ ــة يف القـ ـ ــرلن الكـ ـ ــر  .دلـ ـ ــة تع ـ ـ ــيم الـ ـ ــوحي ( ،العـ ـ ــدد ،)1

2017خ.
 oشـ ــكل املثـ ــاش يف قائمـ ــة املصـ ــادر اإلجنليزيـ ــة منمج ـ ـاً إليهـ ــا كمـ ــا ورد يف اجمللـ ــة
املنشور فيها : Yaseen, Hikmat Bashir. Deriving Prophetic
Ayah Pauses form the Glorrous Qur'an. Journal of
2017cherishing the Two Glorious Revlatoins, (1خ.

 -3كن  -مبدئياً وكسباً للوقت  -قبوش البحث الذي مل يلتـزخ بنمجـة قائمـة املصـادر
واملراجـ ــع العربيـ ــة ،وإحالتـ ــه للمحكم ـ ـ ؛ علـ ــى أن يلتـ ــزخ الباحـ ــث بنمجتهـ ــا قبـ ــل
حصوله على إفادة بقبوش البحث للنشر
خامساً :إجراءات حتكيم البحث
 oيرسل الباحث حبثه إ اجمللة إلكنونيّاً؛ بصيغة )  ( wordوبصيغة)( pdf

تعه ــداً خطّيّـ ـاً ن البح ــث ل ــه  ،ومل يس ــبق نش ــره ،وأن ــه غـ ـ
 oيكت ــب الباح ــث ّ
مقدخ للنشر ،ولن يقدخ للنشر فـي جهة أخرى حىت تنتهـي إجـرامات كيمـه
فـي اجمللة.
األويل للبحــث ،وتقريــر أهليتــه للتحكــيم ،أو
 oتيئــة ريــر اجمللــة حــق الفحــص ّ
رده.
ّ
 oيف حــاش تقريــر أهليــة البحــث للتحكــيم يرســل البحــث ل ّكم ـ اثن ـ ؛ علــى
األقل.
 oيف حــاش تقريــر عــدخ أهليــة البحــث للتحكــيم يشــعر الباحــث بــذلك ،وال يلــزخ
الرّد.
اجمللّة إبدام سبب ّ
 oفـي حاش اكتمـاش تقـارير ال ّكمـ عـن البحـث؛ يـتم إرسـاش خطـاب للباحـث
يتضمن إحدى احلاالت التّالية:
ّ
 -1قبوش البحث للنشر مباشرة.
 -2قبوش البحث للنّشر؛ بعد التّعديل.
 -3تعديل البحث ّ ،إعادة كيمه.

 -4االعتذار عن عدخ النّشر.
 oعلى الباحث أن يبدي وجهة ن ره يف ملحوظات ال ّكم ال مل أيخذ هبـا؛
مفصل.
يف تقرير ّ
 oإذا مل يلتزخ الباحث إبجرام التّعديّلت يف الوقت ال ّدد يُعتذر له.
 oتيئة رير اجمللة احلق فـي ديد أولويت نشر البحوث ،وترتيبها فنّـيّاً.

