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قواعد الهشر يف اجمللة
أوالً :قواعد عامّة:
 أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
 أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستلً من ٍ
حبوث سبق نشرىا للباحث.
 أن ال يكون ّ



العلمي األصيل ،ومنهجيّتو.
أن تراعى فيو قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:



















صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف اللتينية يف قائمة مستقلة.
امللحق اللزمة (إن وجدت ).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) دينح الباحث نسخة جمانية واحدة من عدد اجمللة الذي نشر حبثو فيو ،و ( ) 01
مستلت من حبثو.
وحيق هلا
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن تعيد نشره ورقيّاً أو إلكًتونيّاًّ ،

إدراجو يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية  -دبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثو املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من
ال ّ
رئيس ىيئة حترير اجمللة.
اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط ،وال تعرب بالضرورة عن رأي اجمللة.
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ثانياً :قواعد فهية:
 أال يتجاوز عدد صفحات البحث (  ) 01صفحة مقاس( )A4متضمنة امللخصني العريب واإلجنليزي ،واملراجع،












وفهرس املوضوعات.
أن تكتب بيانات البحث باللغتني العربية واإلجنليزية وحتتوي على( :عنوان البحث ،اسم الباحث والتعريف بو،
وبيانات التواصل معو).
كل منهما
أن يتضمن البحث مستخلصني :أحدمها باللغة العربية ،واآلخر باإلجنليزية ،ال يتجاوز عدد كلمات ّ
( ) 201كلمة ،ويتضمن العناصر التالية( :موضوع البحث ،وأىدافو ،ومنهجو ،وأىم النتائج ،وأىم التوصيات)
مع العناية بتحريرىا بشكل دقيق ،واحلرص على دقّة الًتمجة.
يتبع كل مستخلص (عريب/إجنليزي) بالكلمات الدالة (املفتاحية) املعربة بدقة عن موضوع البحث ،والقضايا

الرئيسة اليت تناوهلا ،حبيث ال يتجاوز عددىا ( )6كلمات.
ىوامش الصفحة تكون ( 5.0سم) من (أعلى ،وأسفل ،وديني ،ويسار) ،ويكون تباعد األسطر متعدداً دبقدار (
.) 1.2
يستخدم خط ( )Traditional Arabicللغة العربية حبجم ( )06غري غامق للمنت واملستخلص ،وغامق
للعناوين ،وحبجم ( )04غري غامق للحاشية ،وحبجم ( )01غري غامق للجداول واألشكال ،وغامق لرأس
اجلداول والتعليق.
يستخدم خط ( )Times New Romanللغة اإلجنليزية حبجم ( )02غري غامق للمنت واملستخلص ،وغامق
للعناوين ،وحبجم ( )01غري غامق للحاشية واجلداول واألشكال ،وغامق لرأس اجلداول والتعليق.
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ثالجاً :توثيق البحح:
 نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط (شيكاغو) ()chicago؛ وفق التفصيل التالي:
 توثق االقتباسات من الكتب وأوعية المعلومات األخرى في الحاشية على النحو التالي:
أ .الكتب:

يبدأ باملؤلف متبوعاً بفاصلة ،مث عنوان الكتاب بني علميت اقتباس متبوعاً بنقطة ،مث برقم الطبعة متبوعاً بفاصلة،
مث مكان النشر متبوعاً بنقطتني ،مث دار النشر متبوعاً بفاصلة ،مث سنة النشر متبوعاً بفاصلة ،مع وضع معلومات

النشر بني أقواس ،مث رقم اجلزء والصفحة مفصوالً بينهما بنقطتني رأسيتني.
املثال :حممد بن أمحد الذىيب" ،سري أعلم النبلء" .حتقيق شعيب األرنؤوط( ،ط ،00بريوت :مؤسسة الرسالة،
2110م).041 :02 ،
ب .البحوث المنشورة في الدوريات:

يبدأ باملؤلف متبوعاً بفاصلة ،مث عنوان البحث بني علميت اقتباس متبوعاً بنقطة ،مث اسم اجمللة خبط مائل متبوعاً
برقم العدد ،مث فاصلة ،مث تاريخ النشر بني قوسني متبوعاً بنقطتني :فرقم الصفحة.
املثال :عبدالعزيز بن عبدالرمحن الضامر" ،عناوين كتب التفسري دراسة تأصيلية" .جملة تبيان للدراسات القرآنية

2100( ،21م).401 :

ج .إذا تكرر المرجع أكثر من مرة في البحث:

خيتصر التوثيق باالكتفاء بلقب املؤلف متبوعاً بفاصلة ،مث اسم الكتاب متبوعاً بفاصلة ،مث رقم الصفحة.
املثال :الطربي" ،جامع البيان".256 :01 ،

د .في حال التوثيق من أكثر من مرجع لمؤلفين مختلفين:
يفصل بني املرجعني بفاصلة منقوطة

املثال :النووي" ،املنهاج"500 ،؛ واملرداوي" ،اإلنصاف".254 :0 ،
ه .إذا تم االطالع على المادة العلمية في موقع إلكتروني:

يتم التوثيق من املصدر كاملعتاد ،ويـتبع بعبارة :اسًتجعت بتاريخ  / /مثّ عنوان الرابط اإللكًتوين.

املثال :إبراىيم بن علي العبيد" ،أحاديث القراءة الواردة يف صليت الظهر والعصر  -مجعاً ودراسة" .جملة اجلامعة
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اإلسلمية

،020

(2115م):

.012

"اسًتجعت

بتاريخ

0452/0/00ىـ"

من

موقع:

.http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/83.pdf

رابعاً :قائمة املصادر واملراجع:
 تُلحق بالبحث قائمة بالمصادر والمراجع العربيّة؛ مرتّبة حسب لقب املؤلف ،مع مراعاة بروز السطر األول
من املرجع بقدر مخسة أحرف ،على النحو التايل:
أ .الكتب:

لقب املؤلف ،االسم األول والثاين" .عنوان الكتاب مميزاً بعلميت اقتباس" .احملقق أو املًتجم( .الطبعة ،مكان النشر :دار
النشر ،سنة النشر).
املثال:
الذىيب ،حممد بن أمحد" .سري أعلم النبلء" .حتقيق شعيب األرنؤوط( .ط ،00بريوت :مؤسسة الرسالة2110 ،م).
ب .الدوريات:

لقب املؤلف ،االسم األول والثاين" .عنوان البحث مميزاً بعلميت اقتباس" ،اسم اجمللة خبط مائل متبوعاً برقم
العدد( ،تاريخ النشر) متبوعاً بنقطتني :فأرقام صفحات البحث.
املثال:

الضامر ،عبدالعزيز بن عبدالرمحن" .عناوين كتب التفسري دراسة تأصيلية" .جملة تبيان للدراسات القرآنية ،21
(2100م).400 - 450 :

 تُتبع قائمة المصادر والمراجع العربيّة بقائمة المصادر باللغة اإلنجليزيّة؛ مرتّبة ىجائيّاً حسب لقب املؤلّف،
وتتضمن املصادر اإلجنليزية أصالة ،مع املصادر املًتمجة من العربية وفق الفقرة اللحقة.
 يلتزم الباحث بتحويل المصادر العربية إلى الحروف الالتينية ،وتضمينها يف قائمة املصادر اإلجنليزية (مع
اإلبقاء عليها باللغة العربية يف قائمة املصادر العربية) ،وفق املثال التايل:
شكل املثال يف قائمة املصادر العربية:

الذىيب ،حممد بن أمحد" .سري أعلم النبلء" .حتقيق شعيب األرنؤوط( .ط ،00بريوت :مؤسسة الرسالة2110 ،م).
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الضامر ،عبدالعزيز بن عبدالرمحن" .عناوين كتب التفسري دراسة تأصيلية" .جملة تبيان للدراسات القرآنية ،21
(2100م).400 - 450 :

شكل املثال يف قائمة املصادر اإلجنليزية:
Ad-Dhahabi, Muhammad bin Ahmad. "Siyar A'lam An-Nubala". Investigated by
Shu'aib Al-Arna'out. (11th edition. Beirut: Mu'assasatur-Risalah, 2001).
Ad-Dwamir, Abdul-Aziz bin Abdurrahman." Anaaween Kutub At-Tafseer Dirasah
Ta'seeliyyah". Tibyan Journal for Quranic Studies (in Arabic) 28, (2017): 431477.

ويستثٌت من ذلك األحباث اليت نشرت بعنوان إجنليزي يف املصدر املنقول منو ،كما يف املثال اآليت:
شكل املثال يف قائمة املصادر العربية:
العامر ،زياد بن محد" .األثر العقدي للقراءات القرآنية" .جملة الدراسات اإلسلمية 2100 ،)0( 20م.050-012 :
شكل املثال يف قائمة املصادر اإلجنليزية مًتمجاً إليها كما ورد يف اجمللة املنشور فيها:
Al-Amer, Ziad Hamad.. "Impact of Qur'anic Readings on Faith". Journal Of Islamic
Studies 27 (1) (2015): 109-137.
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خامساً :إجراءات حتكيم البحح:
 يرسل الباحث حبثو إىل اجمللة إلكًتونيّاً؛ بصيغة ( )wordوبصيغة (.)pdf
تعهداً خطّيّاً بأن البحث مل يسبق نشره ،وأنو غري مقدم للنشر ،ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى
 يكتب الباحث ّ









حىت تنتهي إجراءات حتكيمو فـي اجمللة.
رده.
األويل للبحث ،وتقرير أىليتو للتحكيم ،أو ّ
هليئة حترير اجمللة حق الفحص ّ
الرّد.
يف حال تقرير عدم أىلية البحث للتحكيم يشعر الباحث بذلك ،وال يلزم اجمللّة إبداء سبب ّ
يف حال تقرير أىلية البحث للتحكيم يرسل البحث ِّ
حملكمني اثنني؛ على األقل.

يتضمن إحدى احلاالت التّالية:
فـي حال اكتمال تقارير احمل ّكمني عن البحث؛ يتم إرسال خطاب للباحث ّ
أ ـ قبول البحث للنشر مباشرة.
ب ـ قبول البحث للنّشر؛ بعد التّعديل.
ج ـ تعديل البحث ،مثّ إعادة حتكيمو.

د ـ االعتذار عن عدم النّشر.
مفصل.
على الباحث أن يبدي وجهة نظره يف ملحوظات احمل ّكمني اليت مل يأخذ هبا؛ يف تقرير ّ
إذا مل يلتزم الباحث بإجراء التّعديلت يف الوقت احمل ّدد يعتذر لو.
هليئة حترير اجمللة احلق فـي حتديد أولويات نشر البحوث ،وترتيبها فنّـيّاً.

