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 مستخلص
قللدد ذلجس جلقددج ذتهدد هذهددلدذاس  الدداذتسدد ذاستقدد هذالدد ذفياادد ذاساكدد ذندد ذل دد  ذل ا دد ذاساكدد ذاس

اسلددقي  اذاسلتج دداذالدد ذكددل اذالات ادد  ذس  الددتهجذيت ل لهددجاذيلق ندداذتي دديذا تيددج،ذيا  ددت هذن لددجذل اهددجاذ
الدد ذيس دداذاسللددمذاسكددجلاذس ل ددلذاسل دد  ذاسقلل دداذاستدد ذتردد  هجذل ا دد ذاساكدد ذذُاْاُتِلدد  ذيست ق دد،ذهددلاذاسهدد هذ

اس  الدداذتسدد ذيمددلذالدديل ذلقتدد  ذذ لددجذهدد ن ات ادد اذاسقللدد ذلجس جلقددج ذاسلددقي  ااذياسلتج دداذالدد ذكددل اذال
سقياادد ذاساكدد ذندد ذاسل دد  ذل دداذاس  الددااذيتي  دديذل ليادداذلددنذاستيردد ج ذسلقددج ل نذالدد ذل ا دد ذذاساكدد ذ

الددت  ل ذاس  الدداذتلددليلذت ل دداذاسل تدديهذست ق دد،ذتهدد انهجاذيااتلدد  ذالدد ذيذاسقللدد ذلجس جلقددج ذاسلددقي  ااذ
 عذالدددد ذفياادددد ذاساكدددد ذندددد ذل دددد  ذل ا دددد ذاساكدددد ذاسقللدددد ذيت ل لهددددجاذلقدددد ذا  ددددذُرددددل ل  فج لدددداذل ا قدددداذ

لجس جلقدددج ذذسلاكددد ذاسقللددد نقددد ذ:ذي دددي ذاكددد زذل ا ددد ذتهلهدددجيتيردددل ذاس  الددداذتسددد ذل لياددداذلدددنذاساتدددج  ذ
%ذتقدي ذلصرد ا ذ60(ذلالدلاذ10لدتاذل ا د ذاكد ذاللد ذنقد ذلدنذترداذ يذاذلتج داذالد ذالات اد ذاسلقي  ا

ادد  ذيذفياادد ذاساكد ذندد ذاسل د  ذاسقلل داذل دداذاس  الدااذذندد ذل تديهذي  د يدجي ذ ي دد ذتيذاسل د  ذاسقلل دااذ
(ذ22ل لدداذلددنذتردداذ ذ(12 ذل دد  ذاسقلددي ذاسقلل دداذاست ل ق دداذاسلتج دداذفياادد ذاكدد هجذالدد ذكددل اذالات ادد 

%ذلددنذل دد  ذاسقلددي ذاست ل ق دددااذيادد  ذل دد  ذاسقلددي ذالالدددجا اذاسلتج دداذفياادد ذاكدد هجذالددد ذ54.4لالددلاذ
%ذلدنذل د  ذاسقلددي ذالالدجا ااذيتيردل ذاس  الدداذ63(ذلالددلاذ19(ذل لدداذلدنذترداذ 12 ذلات اد كدل اذا

م ي زذلتجلقاذاسقدج ل نذالد ذل ا د ذاساكد ذاسقللد ذلجس جلقدج ذاسلدقي  ا ذست د   ذذ:تهلهجتس ذا زذتير ج ذ
استدد ذذقرددي يتي  دد ذفياادد ذاساكدد ذندد ذاسل دد  ذاستدد ذتردد  هجذل ا دد ذاساكدد ذاسقللدد اذلددلذلقجس دداذ يااددلذاس

تظه تهجذاس  الاذاس جس ااذيتلا ذلقت  ذفيااد ذاساكد ذاسدلرذ   د ذلديذاس  الداذلدنذ د اذاسللدقيس نذياسقدج ل نذ
ذال ذل ا  ذاساك ذاسقلل ذلجس جلقج ذاسلقي  ا.

ذ-ل ا دددد ذاساكدددد ذاسقللدددد ذ-اسل دددد  ذاسقلل دددداذ-كدددد ي ذاساكدددد ذ-فياادددد ذاساكدددد ذالكلماااالم الميتل  اااا  
ذاس جلقج ذاسلقي  ا.
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 تمه د
دددد جذلدددددنذ قددددد ذاسل ددددد ذاسقللددددد ذت ددددد ذتهددددد ذل ددددد  ا ذاس  ددددد ذالددددد ذذاس جلقدددددج اذياارددددد  اذلهل 

ااجرددد ذتقي لهدددج ذسلدددجذسددديذلدددنذتدددد ذنددد ذتقدد  ذاسل تلقددددج ذي ف هددجاذيسددددلاذتتلددجل،ذاسدددد ياذاسلتق لدددداذندددد ذ
تردلمذاساكددد ذاسقللددد ذ كد اذ اددد ذاسل دددي ذياس  الدددج ذاسقلل ددداذسليا هدداذت   دددج ذاسقرد اذيلجستدجس ذ

ذات ددد ذتهددد ذيس ددددج ذتدددد اعذاسلق ندددداذاسقلل دددااذيت ق دددد،ذلت للدددج ذاستلددددج اذاسلق نددد اذستلي دديذل جاداذاجس ددا
لددنذاههدد اهذاس   لدداذسل جلقددج اذيت دد ذذج ذت يدد ذالدد ذت دد ذندد ذاسل ددجاذاه ددج  ل اذنهدديذ قدد ذهدد ن ذ

اذيت دد ذتهدد ذلقددج   ذاست ف ددج ذاسقلل دداذهامددجعذيا ل  ددجذيل ل   ددجذاجسل  ددجتلدد  ذلقددج   ذتق دد  ذاسلقللددج ذ
ذه  اذاست   سذن ذاس جلقج .

ددد  اذاسمدددللذاسدجسددد ذسلهدددج ذذذذذ يسدددلاذُ قددد ذاساكددد ذاسقللددد ذت ددد ذتهددد ذ  دددج  ذاسقلددداذاس دددجلق ذاسدددلرذُ ك 
اذسلالديل ذاس جلقاذل جالذلهلاذاستقل  ذي  لاذاسل تلدلاذنهديذ اقداذ  رداذاس هدي ذاسي   داذياسقلل د

ذياسلج د نذ ا اذاس جلقاذي ج  هج.ذااس جلقاذلنذاسلج د نذيتامجعذه  اذاست   سذتس ذاسق اع
نقددد ذت   ددد ذتنذلدددنذذاياا  ف جذلدنذ ي ذاس جلقدج ذند ذاسق دج ذللهجلهدجذند ذ  لداذاسل د ذاسقللد ذذذذ

اذسددددلاذتلددددجلق ذاس جلقددددج ذيا لهدددددجذلددددددلاذلددددددجذتلددددت  لذلدددددنذ هددددددي  ذس  تقددددجعذلقلل دددداذذاساكدددد ذاسقللدددد 
اسلددقي  اذندد ذتاكددجعذل ا دد ذلت رردداذندد ذاساكدد ذاسقللدد  ذساكدد ذلقسيددج ذلالدديل هجذندد ذتيا دداذاكدد ذ
ل  َّلدددااذتلددد  ذينددد،ذلقدددج   ذالل ددداذلقتددد هذلهدددجاذيلدددنذهادددجذتكددد ل ذنددد ذ ددداذ جلقددداذس ادددا ذسيمدددلذ

ساكددد ذاسقللددد ذفيااددد ذسلاكددد ذنددد ذتلدددبذاسل ا ددد اذيلجستدددجس ذتقددد   ذفيااددد ذاساكددد ذاسقللددد ذلددد نذل ا ددد ذا
ذلدص  ا ذل دد ذاللد ذ ردد ناذ  ددجتيسذجلجس جلقدج ذاسلددقي  ااذهنذا ستد ا ذلمدديال ذاساكد ذ ق دد ذمدلجا ذ

لددنذكدد ا  نذاسلقليلددج ذندد ذاسل تلددج ذيل ا دد ذاسلقليلددج اذذ  جقدد ذاسل دد  ذاسقلل دداذكدد  جا جذتلجلدد لددجذتُذ
ذ.ي جراذاسل تلج ذاس جلق ا

 مشكل  الدراس   -1
ذن ذل    ذاساك  ذفياا  ذاهلجسذاسلرذ لا ذذتق  ذاسقلل ذلجس جلقج ذاسلقي  ا ذاساك  ل ا  

ال يذاسلج  ذ  التياذي لقاذاسيراذل ايذياسقج ل نذال ذل ا  ذاساك ذاسقلل اذن للجذ جا ذاسقياا ذ
ذ  ظذ ذيف  ذل ديا ذاساك ذه ذ س اذاسلج  ذن ذ تجلا ذهنذفياا  ذاساك ذلل اا  ذت  ذ للج يام اا

ذاس ج ذن  ذاللي ذ  ا ذاك ذاسلج  ذلن ذلتأ    ذاسقلا ذ ل ع ذلن ذاسك يه ذت  ا  ذاسلقي  ا لقج 
ذللجذ ذلهجا ذاسلقليا ذاساك  ذاهل ج ذسقياا  ذل جلقا ذيلسبذللللذا   ذاسل   ا ذتلب ذن  تل جده 
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 ق رذتس ذتأ   ذالل اذاساك اذيلنذهاجذ جياذاسلج  ذتنذ تق هذال ذفياا ذاساك ذن ذهلدذ
ذ ذن  ذ أ ج  ل  ذاسلج   ذالا ذيل ل قا ذلجس جلقج ذاسل   ا ذاسل تلج  ذكقين ذالج ا  ت  ه

ذاسقلل ذ ذاساك  ذل ا   ذتر  هج ذاست  ذاسل    ذن  ذاساك  ذفياا  ذ  الا ذن  ز ذل    اسلقي  اا
ذس  ذ    ذ ذل اهج  ذا تيج،ذيا  ت هذن لج ذي ق هذتي ي ذال هجا ذس  َّلل لجس جلقج ذاسلقي  ا 

ذ ذل نذفياا ذاساك ذاسل تليا.لاليل ذلي  ذُ له اذال ذاسلج د نذل ااذاساك اذيا  ذاستكت
 أهم   الدراس   -2

دجذ  دلذ ل دلذاسلدج د ناذنهد ذتلقد ذاسمديعذذذذذ ت لنذتهل داذاس  الداذند ذتاهدجذتقدجس ذليمديا جذلهل 
الدد ذفياادد ذاساكدد ذندد ذل دد  ذل ا دد ذاساكدد ذاسقللدد ذلجس جلقددج ذاسلددقي  ا ذلددجا اذسيمددلذالدديل ذ

اسقللدد اذ لددجذتقدد ذفياادد ذاساكدد ذلددنذتلدد  ذذلقتدد  ذسقياادد ذاكدد ذلي دد زذس ل ددلذل دد  ذل ا دد ذاساكدد 
ذاسقيالدداذاستدد ذتتيفدددهذال هددجذ دددي زذاسل لددااذيل جاتهدددجذلدد نذاسل ددد  ذندد ذاسل تلدددلذاسقللدد اذ لدددجذتن

ذفمددد اذتلدددج ذلأاادددجذ دددي  ذللدددجذلأهل ددداذ جردددااذت ظددد ذاسلدددقي  اذاس جلقدددج ذنددد ذاسقلل ددداذاسل ددد  
ذاآل ددددد  نذتق  دددددهذا ددددديذ   ددددديزذيلسدددددبذاسقللددددد اذاسل ددددد ذت ددددد ذل هددددد ذليمدددددقهجذي ددددد   زذ  ي ددددداا

لجللددهجلج ذاسقلل دداذسل جلقددج ذاسلددقي  ااذلجلمددجناذتسدد ذ  اددداذتاكددجعذلقددمذل ا دد ذاساكدد ذاسقللدد ذ
لجس جلقج ذاسلقي  اذالدل  جاذي ج داذتلدبذاسل ا د ذس لدتيج زذلدنذ لد ا ذيللج لدج ذاسل ا د ذاسلادجظ زذ

ذ ذاسلقتل .سهج ذسلاجعذتلجسذفيرذيلل  ذسأللسذياسقياا ذاس  لاذسلاك ذاسقلل
 أهداف الدراس   -3

ذ لق ذاسلج  ذلنذ  اذهلدذاس  الاذتس ذت ق ،ذاهه اهذاستجس ا:ذذذذذذ
 استق هذال ذاكأزذل ا  ذاساك ذاسقلل ذلجس جلقج ذاسلقي  ا.ذذ 

 الاذفياا ذاساك ذند ذل د  ذل ا د ذاساكد ذاسقللد ذلجس جلقدج ذاسلدقي  اذيت ل لهدج ذسلق نداذ  
 جذل اهج.تي يذا تيج،ذيا  ت هذن ل

 لجس جلقج ذاسلقي  ا.ذاساك ذاسقلل تي  يذلقمذاستير ج ذسلقج ل نذال ذل ا  ذ 

 ااتلدج  اذذاافت ا ذاليل ذسقيااد ذاساكد ذند ذل د  ذل ا د ذاساكد ذاسقللد ذلجس جلقدج ذاسلدقي  ا
 يت ل لهج.ذال ذاتج  ذاس  الا

ذ
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 تسلؤالم الدراس   -4

ذا:تلق ذاس  الاذتس ذال جلاذانذاستلجق  ذاستجس ذذ
 لجذاسلقري ذلقياا ذاساك ؟ .1

 لت ذاكأ ذل ا  ذاساك ذاسقلل ذياستأس هذياست  لاذلجس جلقج ذاسلقي  ااذي  ذا  هج؟ .2

لل دددد  ذل ا دددد ذاساكدددد ذاسقللدددد ذلجس جلقددددج ذذلددددجذتي دددديذاستكددددجليذيا  ددددت هذندددد ذفياادددد ذاساكدددد  .3
 اسلقي  ا؟

 لجذك ي ذاساك ذن ذل   ذل ا  ذاساك ذاسقلل ذلجس جلقج ذاسلقي  ا؟ .4

تكدددد جاذاهالددددجاذاسقلل دددداذاستدددد ذتتدددد مذاكدددد هجذل دددد  ذل ا دددد ذاساكدددد ذاسقللدددد ذلجس جلقددددج ذذلددددج .5
 اسلقي  ا؟

 ت  هجذفياا ذاساك ذن ذاسل   ذل اذاس  الا؟لجذ   ذا  ذري ج ذاسل  ذي للجتيذاست ذتُذ .6

 هاذار ذفياا ذاساك ذن ذاسل   ذل اذاس  الاذال ذايعذاس  ذاسللت   ذن ذاسل  ؟ .7

  ذاساك ذلجساللاذسلللت لرج ذياس للج ذاسليتج  اذياس  اياذياهك جا؟لجذاسلرذيمقتيذفياا .8

 لجذ  ،ذاستيد ،ذاسللت  لاذن ذل   ذل ا  ذاساك ذاسقلل ذلجس جلقج ذاسلقي  ا؟ .9

 هاذتاجيس ذفياا ذاساك ذن ذاسل   ذل اذاس  الاذت جس هذاساك ؟ذذ .10

  اذل اذاس  الا؟لجذهيذللتيهذت جلاذتقل لج ذاساك ذاسلقتل زذن ذاسل   ذاسقللذذ .11

  دود الدراس    -5

 ل نذ ر ذ  ي ذاس  الاذيل جاذتغ  تهجذن ذفياا ذاساك ذند ذل د  ذل ا د ذاساكد ذ
اسقلل ذلجس جلقج ذاسلدقي  اذاسلتج داذالد ذكدل اذالات اد ذنقد اذيتلد ذاس  الداذند ذاسيتد زذلدنذ

ذ .ذ2017لج سذ ت ذتغل س
 مصطل لم الدراس   -6

 الكتلب  العلم    -6/1

ر لمذ"اس تجلاذاسقلل ا"ذلرياذاجلاذال ذ تجلداذل د ذترد اذند ذي فداذالل دااذند ذكد اذ  اذلذذذذ
لق دددج رذلهددد هذاكددد هجذنددد ذت ددد هذاسل ددد  اذينددد ذلقادددجدذاسيالدددلاذ كدددتلاذلرددد لمذاس تجلددداذاسقلل ددداذ
دددجذالددد ذا تردددجاذاسقللددد ذلدددنذ ددد اذاهكددد جاذاه ددد هذسلقدددج  ذاسددد ي  ج اذلدددداذ:ذاسل ا قدددج ذ ت م 



  ممدوح على حممود علىد. 

 

 

-335- 

ذسل ي ذاسلاكي زذلللق جذيت ق،ذاست جلاذل اهج"ذاسقلل اذاست ذتل لذا
ذ(.17اذل:2008  يل  ا

 المجالم العلم    2/ 6

الددد ذاسل ليادددج ذاستددد ذترددد  ذلكددد اذ scientific journal  قترددد ذليهدددي ذاسل لددداذاسقلل دددا    
 ي رذادددنذاس لق دددج ذياسلقللدددج ذاه ج  ل دددااذيت تددديرذالددد ذلقدددج  ذالل ددداذلت ررددداذتتمدددلنذ

ذ(.15اذل:2015 ذل جاذا هتلج اذيتلتل ذن ذاسغجسلذن ذاسر ي ذ اسلجس القليلج ذ    زذن
 مراكز النشر العلمي  -3/ 6
ذاسقللدددد اذيتتلددددلاساكدددد ذذألي لددددذاسل تردددداهدددد ذاه هدددد زذاستاي ل دددداذسلل ددددجسسذاسقلل دددداذلجس جلقددددج ذذذذ
ددجذ(ذيتُذ2017 ل  دد ذاساكدد ذاسقللدد اذجذي جسدداذاس جلقدداذسل  الددج ذاسقل ددجذياسل دد ذاسقللدد ت ا   دد قدد َّهذت م 

ذاسقللدددد ذياسل دددد ذاسقل ددددجذاس  الددددج ذي جسدددداذتاكدددد اذلظلدددداذت دددد ذتقلدددداذل د دددداذالل دددداذلأاهددددج:ذل ا دددد 
ذلقدددد ذلاكددد داذاسقللددد ذاسدددلرذتيردددد ذاسل لدددسذاسقللددد ذالاتدددج ذ دددداذياكددد ذ لجاددداذتتددديس ذلجس جلقددداا

ذ(2016اسلقلياذلهجذن ذاس جلقاذ ذ جلقاذاس لج اذياساك ذاست    ذميال ذين،ذت   لي
 واعد النشر   ق -4/ 6

هد ذل ليادداذاسمديال ذاستدد ذتمدقهجذاسه  دداذاسللددقيساذادنذل  دد ذاساكد ذلهدد هذمدل ذالل دداذاساكدد ذ   
(ذلأاهدجذهد ذ2017ن ذتك جاذلرج  ذاسلقليلج ذاست ذ ر  هجذاسل   ذيا ست ا ذلهج.ذي ق نهجذ ذ ل راذ

 داذاست   د  ذسل  د ذالد ذاسقلداذاسُل ك ذسللج  ذتداجعذتا ا دذسل دياذيت ازذاس   ذاسلل   ذاست ذتلل هدجذه 
ذفلاذتق  ليذسلت    .

 منهج الدراس  وأدواتهل  -7
اسددلرذ قددي ذليرددهذيت ل دداذذcontent Analysisتقتلدد ذاس  الدداذالدد ذلدداه ذت ل دداذاسل تدديهذذذذذذ

ذاسل تيهذاس جلذلقياا ذاساك ذن ذل   ذل ا  ذاساك ذاسقلل ذلجس جلقج ذاسلقي  ا.
 

 أدوام الدراس   -7/1
لددد ذاسلج ددد ذالددد ذفج لددداذل ا قددداذُردددل ل  ذلقددد ذا  ددد عذالددد ذفيااددد ذاساكددد ذنددد ذل ددد  ذااتذذذذذ

ل ا دددد ذاساكدددد ذاسقللدددد ذلجس جلقددددج ذاسلددددقي  اذيت ل لهددددجاذيفدددد ذت يادددد ذفج لدددداذاسل ا قدددداذلددددنذاكدددد  نذ
ذاار  ااذالت  ل ذن ذاسلقج ااذل نذفياا ذاساك ذن ذاسل   ذل اذاس  الا.
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 مجتمع الدراس  وع نتهل  -8
تلددلذاس  الدداذندد ذل دد  ذل ا دد ذاساكدد ذاسقللدد ذلجس جلقددج ذاسلددقي  اذذاسلتج دداذالدد ذتلددداذل    

كل اذالات ا اذ   ذُ ِر   ذل ا  ذاساكد ذاسقللد ذاستد ذترد  ذهدلدذاسل د  اذ لدجذ ل اهدجذاس د ياذ
ذاستجس :ذ

ذ(ذل ا  ذاساك ذاسقلل ذلجس جلقج ذاسلقي  ا1  ياذ ف ذ 
 الجامعة م

مسمى الجهة املسؤولة عن 

 URL رالنش

https://ksupress.ksu.edu.sa/ar/Pages/A دار جامعة امللك سعود للنشر امللك سعود 1
boutUs.aspx 

http://spc.kau.edu.sa/Default.aspx?Sit مركز النشر العلمي امللك عبد العزيز 2
e_ID=320&Lng=AR 

/https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR مركز النشر العلمي طيبة 3
Sector/SectorPage.aspx?ID=55 

اإلمام عبدالرحمن بن  4

 فيصل

https://www.iau.edu.sa/ar/administrati مركز النشر العلمي
on/centers/center-for-scientific-
publications 

مركز النشر العلمي والتأليف  الحدود الشمالية 5

 والترجمة
http://www.nbu.edu.sa/Ar/Facilities/P
ublishingCenter/Pages/default.aspx 

-http://www.uoh.edu.sa/Agencies/VR مركز النشر العلمي والترجمة حائل 6
Scholarship/CSPT/Pages/default.aspx 

http://www.aptc.qu.edu.sa/Pages/defa مركز النشر العلمي والترجمة القصيم 7
ult.aspx 

 /http://www.mu.edu.sa/ar مركز النشر والترجمة املجمعة 8

https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/Tra مركز الترجمة والتأليف والنشر امللك فيصل 9
nslate/Pages/Home-new.aspx 

http://www.pnu.edu.sa/arr/centers/PR وحدة النشر والترجمة األميرة نورة 10
C/Pages/Units/UPT.aspx 

 ذنقدد ذسلاكدد ذاسقللدد ذلجس جلقددج ذاسلددقي  اذلتج دداذ(ذي ددي ذاكدد زذل ا دد1 تمددمذلددنذاس دد ياذ فدد ذ ذذذ
فياادد ذاكدد هجذالدد ذالات ادد اذا تليدد ذهددلدذاسل ا دد ذندد ذللددل جتهجاذي ددلسبذندد ذتهدد انهجاذنلاهددجذلددجذ قددي ذ
لجساكددد ذنقددد اذيلاهددددجذلدددجذ قدددي ذلجست  لدددداذياستدددأس هاذيلاهدددجذلددددنذ  لدددلذلددد نذاست  لدددداذياستدددأس هذياساكدددد اذ

ستددد ذترددد  هجذل ا ددد ذاساكددد ذاسقللددد ذنقددد اذيسهدددجذفيااددد ذاكددد ذيافترددد  ذا اددداذاس  الددداذالددد ذاسل ددد  ذا
ذلتج اذال ذكل اذالات ا .
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 الدراسلم السلبق  

يلدنذ د اذل جيسداذ لدنذ د اذن دلذت يا ذالاتدج ذاسي د رذند ذل دجاذاسل تلدج ذياسلقليلدج اذذذذ
لل ددااذتتلددلذلددجذت  دد ذلددنذ  الددج ذت ج  ل ددااذيتل ددج ذ ددياذفياادد ذاساكدد ذندد ذاسدد ي  ج ذياسل دد  ذاسق

ذ(DAI)يللت لرددج ذاس لددج اذاس يس دداذذ(LISTA)ذيلددنذ دد اذاسل دد ذندد ذفياادد ذاسل جاددج ذاستجس ددا:
تسدد ذتادديذسدد ذُتق دد  ذذ-ندد ذ دد ي ذاللدديذ-تيردداذاسلج دد ذ(ERIC)يل  دد ذلقليلددج ذاسلرددج  ذاست لي دداذ

ت دداذ  الددج ذ ددياذفياادد ذاساكدد ذندد ذل دد  ذل ا دد ذاساكدد ذاسقللدد ذلجس جلقددج ذاسلددقي  ااذيلددنذهددلاذ
سلا لدد،ذ جيسدد ذهددلدذاس  الدداذتنذت  دد ذالدد ذادد مذاس  الددج ذاستدد ذتتاددجياذفياادد ذاساكدد ذلي دديذاددج ذا

ذن ذاسل  ت نذاسق ل اذياه ال ا.
 الدراسلم العرب    -9/1

(ذتاجيسدد ذاس  الدداذفياادد ذاساكدد ذاس جردداذلدد ي  ج ذاسل تلددج ذياسلقليلددج ذ2017رمااز  ذ  الدداذ  
ليلدددج ذاسق ل دددااذي ي  ددداذا ت جهدددج ذاس   دددداذنددد ذاسل تلدددج ذل لددداذاسل تلدددج ذياسلقذاسق ل ددداذللدلددداذنددد 

يفدد ذياسلقليلددج اذيل لدداذل تلدداذاسللددبذنهدد ذاسي ا ددااذي ي  دداذل ددي ذندد ذالدد ذاسل تلددج ذياسلقليلددج اذ
 ددجنذتلدد  ذتهدد اهذاس  الددا:ذت ل دداذفياادد ذاكدد ذاسدد ي  ج ذل دداذاس  الدداذيلقج اتهددجذللقمددهجذاسددلقماذ

لبذاسقياا ذال ذلجذاك ذلجس ي  ج ذلنذتالدجاذالل دااذ د اذنتد زذياست ق،ذلنذل هذا ست ا ذلت ل ،ذت
 اذ لدددجذهددد ن ذتسددد ذيمدددلذالددديل ذلقتددد  ذ2015 ذ تددد ذ2011 لا ددداذلقددد ا هجذ لدددسذلدددايا ذلدددنذ

سقيااددد ذاكددد ذ ي  دددج ذاسل تلدددج ذياسلقليلدددج ذاسق ل دددااذيالدددتقجا ذاس  الددداذلألدددليلذت ل ددداذاسل تددديه ذ
ي ددي ذتيددجي ذندد ذ  دد ذيل تدديهذفياادد ذاكدد ذ ي  ددج ذذست ق دد،ذتهدد انهجاذيتيرددل ذسقدد زذاتددج  ذلاهددج:

اسل تلج ذياسلقليلج ذاسق ل ااذ لجذتنذهاجبذفري  اذند ذت ل د،ذتلدبذاسقيااد ذالد ذلدجذاكد ذلجسد ي  ج ذ
لدنذتالدجاذالل دااذيفد ذتيرد ذاس  الداذلقدد زذتيرد ج ذتهلهدج:ذتيق داذ ي ذه  دج ذاست   د ذياسه  ددج ذ

لقتدد  ذفياادد ذاساكدد ذذاسددلرذ   دد ذلدديذاس  الدداذلددنذِفلدداذذا لتكددج  اذاسقج لدداذالدد ذاسدد ي  ج اذيتلادد 
ذاس ي  ج ذاسلت رراذن ذاسل تلج .

ذاسكدددد ا اذاسقلددددي ذندددد ذاسقللدددد ذاساكدددد ذالدددد ذيافددددلذاستقدددد هذتسدددد ذ(ذهدددد ن 2015الناااالج    الدددداذ ذ
ذلدنذاسل د ذا اداذت ياد ذيف ذاساك اذهلاذسلت للج ذلقت  ذتري ذييملذاسلقي  ااذاسق ل اذلجسللل ا

ذاسلددقي  ااذلجس جلقددج ذاللدد ل اذاست ل دداذيالددي ذاسكدد ا ااذاسقلددي ذلأفلددج ذ دداذتدد   سامدديذه (ذ302 
                                                           

 ذ.اس  الج ذاسلجلقاذلنذاه   ذتس ذاهف  ذُ ت ل  ذ
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ذمددقهذاددنذاساتددج  ذي كددي ذاسكدد ا ااذاسقلددي ذندد ذاساكدد ذلت للددج ذ لتقرددجعذالددتلجااذاسلج دد ذيتادد 
ذ67ذاسكد ا اذاسقلدي ذند ذاسلاكدي زذاس تدلذاد  ذللد ذ  د ذلجسللل دااذاسكد ا اذاسقلدي ذند ذاسقلل ذاساك 
ذي ددجعذاساكدد اذهددلاذتيا دديذاستدد ذاسرددقيلج ذاسل دد ذي دد  ذا٪60ذلالددلاذ745يذا٪12.4ذلددلالاذ تجلددج
ذسلل دد ذاسلددج د نذتيدد  ذيادد  ذاسلت ررددااذاسل دد  ذيادد  زذاساكدد اذكدد ي ذندد ذاسلغددج زذلقدد لتهجذندد 

ذاسكدد ا اذاسقلدي ذسل دي ذاسقللدد ذاساكد ذلل دجاذس  تقدجعذلقت  دداذيس داذتسد ذاسل دد ذتيرداذ لدجذاسقللد ا
ذذذاساك (ذاساك ذ است    اذ ي زذر جغاذج زتاذ  اذلن

(ذيهدد ن ذتسدد ذاست قدد،ذلددنذتهل دداذفلدد ذفياادد ذاساكدد ذلجسدد ي  ج ذاه ال دداذ2014زكر اال    الدداذ ذذ
اسلت ررددداذنددد ذل دددجاذاسل تلدددج ذياسلقليلدددج اذيت   ددد ذن دددج ذلت للدددج ذاساكددد ذاسددد يس ذلجسددد ي  ج ذ

  الدداذد دد نذ ي  داذسهدجذلقجلداذتددأد  ذاه ال داذند ذمديعذت ل داذل تدديهذفيااد ذاساكد اذللغد ذا اداذاس
اذيالددت   ذاسلج دد ذتلددليلذت ل دداذاسلمددليناذيتيرددل ذاس  الدداذتسدد ذادد زذاتددج  ذتهلهددج:ذتتدد اي ذ اددجا 
ن دددج ذتقل لدددج ذفيااددد ذاساكددد ذلددد ي  ج ذاست ردددلذلدددجذلددد نذلت للدددج :ذتالددد ق ااذياسل تددديهذاسقللددد اذ

ذيا  ا  اذفجايا ااذيلت للج ذاجلا.ذذذذذذذذذ
(ذيهددد ن ذتسددد ذت ق ددد،ذاددد زذتهددد اهذلاهدددج:ذاستقددد هذالددد ذ ل قددداذ2012   سااا  خضااا ر  الددداذ ذذ

اس  الدددج ذاسلاكدددي زذنددد ذل لددداذ  الدددج ذاسلرددد زاذدددد ذتق  لهدددجذيت ل لهدددجذلدددنذ  ددد ذاسه  ل ددداذياسليارددديج ذ
اسق جلدد اذاس جردداذلددجسل   ذاسل  َّلددااذيتاجيسدد ذاس  الدداذاسقياادد ذياسكدد ي ذاسيا ددلذاتلجاهددجذلددنذ جاددلذ

  ددد ينذاساكددد ذنددد ذاسل ددد  ذاسقلل ددداذاسل  َّلدددااذيالدددت  ل ذاس  الددداذاسلددداه ذاسيددددج ق ذاسلدددج د نذاسدددل نذ 
يلدداه ذ  الدداذاس جسددااذيتيرددل ذسقدد زذاتددج  ذتهلهددج:ذمددقهذاس يااددلذاسيا دداذاس جردداذلجسل لددااذي جردداذ

ذن لجذ تقل،ذلقلل اذتاظ  ذاسهيالشذياسلرج  .
قددد  اذفيااددد ذاكددد ذاسددد ي  ج ذ(ذيهددد ن ذتسددد ذت ق ددد،ذاددد زذتهددد اهذلاهدددج:ذت2011ذهلاااو    الددداذ ذ

اسقلل دداذندد ذ جلقدداذلجلدداذل  دد ذتكددلاذاهلددي ذاسيا دداذياسكدد ل اذياستيد ق ددااذيغ  هددجاذيااتلدد ذاسلج ددد ذ
ال ذاسلداه ذاسللد  ذياسلداه ذاسيردي اذيتيردل ذاس  الداذتسد ذاد زذاتدج  ذتهلهدج:ذا دت هذيتيدجي ذ

ذفياا ذاساك ذاس جراذلجس ي  ج ذاسقلل اذل جلقاذلجلا.
لجاتلج هددجذتياذذCybrarians(ذهدد ن ذتسدد ذت ل دداذاس ي  دداذالس ت يا دداذ2007ذ اال،  ذ  الدداذ ذذ

 ي  اذتس ت يا داذل  َّلداذند ذت ردلذاسل تلدج ذياسلقليلدج اذيفد ذتكدج ذاسلج د ذن هدجذسقيااد ذاساكد اذ
يااتلددد  ذاس  الددداذالددد ذاسلددداه ذاسيردددي ذاست ل لددد اذيالدددتقجا ذلجهلدددليلذاسي دددلذلتددد راذيتيردددل ذ

هدددج:ذ ي ددد ذتيدددجي ذ ل ددد ذنددد ذاسل دددي ذلدددياعذنددد ذليمدددياجتهجاذيت  جلهدددجاذياسلادددجه ذسقددد زذاتدددج  ذتهل
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ذياه يا ذاست ذتلت  لهجاذي لسبذن ذا ست ا ذلقياا ذاساك .
(ذهددددد ن ذتسددددد ذاستقددددد هذالددددد ذفيااددددد ذاساكددددد ذنددددد ذ ي  دددددج ذاسل تلدددددج ذ2001م ماااااد   الددددداذ ذذذ

اسل تلددج ذياسلقليلدددج اذذ(ذ ي  ددداذا ل دداذندد ذل ددجا42ياسلقليلددج ذاسق ل ددااذلهدد هذت ل دداذييرددهذ 
يتاجيسدد ذاس  الدداذاكددأزذاسدد ي  ج ذيات جهجتهددجذاسق   دداذياسايا ددااذيلدد هذل جلقتهددجذسللياردديج ذاسق جلدد اذ
اس يس دداذياسلردد  اذياسق ل ددااذيتيرددل ذسقدد زذاتددج  ذتهلهددج:ذي ددي ذاتيددج،ذلدد نذاسدد ي  ج ذاسق ل دداذل دداذ

ج ذاسق جلدد ااذ لددجذتلدد نذي ددي ذا ددت هذاس  الدداذتسدد ذ دد ذ ل دد ذندد ذت ل دد،ذاسلقددج   ذاسلي دد زذياسليارددي
ذن ذفياا ذاساك ذسل ي  ج ذن لجذل اهج.ذ

 الدراسلم األجنب    -2/ 9
(ذ55(ذهدد ن ذتسدد ذتق دد  ذاسل دد  ذاس ل دداذاس  ي دداذاسها  دداذيادد  هجذ Bolshete, 2017  الدداذ ذ

ج اذ لددجذهدد ن ذل لددا ذسلق ندداذلقددج   ذاستددأس هذياستي  دديذن هددجاذيلدد هذا ستدد ا ذاه  فدد ذلهددلدذاستقل لدد
تسدد ذلق ندداذلدد هذاتيددج،ذهددلدذاسلقددج   ذلددلذللددج  ذاسل ادداذاس يس دداذسل دد  رذاسدد ي  ج ذاس ل ددااذيتظهدد  ذ
اتددج  ذاس  الدداذتادديذ ي دد ذا ددت هذلتلددج نذندد ذتقل لددج ذاسلددقسي نذلددجسل   ذل دداذاس  الددااذ لددجذتلدد نذ

دد َّ تادديذسدد ذ لددنذه  ددج ذاست   دد ذ%ذلددنذاسل دد  ذل دداذاس  الددااذي ددلسبذ ي دد ذتقردد  ذ67فياادد ذذُت  
ذاسللقيساذانذهلدذاسل   ذلنذاج  اذا هتلج ذلتقل لج ذاساك .ذ

(ذهدد ن ذتسدد ذاست قد،ذلددنذاظددج ذ ددي زذاساكد ذاسقللدد ذياظددج ذاست  دد  ذMansour , 2016  الداذ 
لدنذي هداذاظد ذاسلدقسي نذاسقدد لاذذذ Emerald’s library and Lisاسللدت  لاذلدنذفلداذل د  :

 ذت كددج ا ذلقتلدد زذسللدددقسي نذتلددجا ه ذندد ذالل دداذاساكدد اذيل دد ذادد  ذلدددنذ لددجذت ددجياذاس  الدداذتقدد  
اسلددقسي نذتنذلددنذاسلكددج اذاستدد ذيا هددته ذتداددجعذاساكدد :ذاسلهددج ا ذاسلغي دداذاس  لدداذسلاكدد اذي ددياذلدد زذ

ذنت زذاساك اذياقلذاسلهج ا ذاسيا اذاس  لاذسلاك .
(ذ229ساذت  ف داذند ذ (ذهد ن ذتسد ذاست قد،ذلدنذي دي ذت لدلذاكد زذللدأYang, 2015  الداذ 

ل لدداذ ل دداذلجسلغدداذاسرددد ا ااذيتظهدد  ذاتددج  ذاس  الددداذتادديذ ي دد ذنددد ي،ذلا ذ  سدداذت رددج  اذلددد نذ
تقل لجتهجاذ لجذل اد ذتنذذُت   َّ (ذل لاذس ذ196 ي  ج ذاساك ذاستجلقاذسل لق اذاس ل اذاسر ا ااذي 

رد ذاس  الداذلمد ي زذتقلد  ذت  ف ج ذاساك ذن ذاستقل لدج ذاسلي هداذسللدقسي نذس لد ذُل مد ااذيتيذ
ذاسل   ذلنذت  ف ج ذاساك ذسلل    نذاس ل  نذاسر ا  ن.

(ذُت   د ذاس  الداذست   د ذايا داذا اتلدج ا ذاه  ف داذند ذاستقل لدج ذSalamat, 2014  الاذ 
اسلي هدداذتسدد ذاسلددقسي نذال دد اا  نذيامددق ذاسل ددي ذاسقلل دداذال  اا دداذندد ذاسل دد  ذاسقلل دداذسلقلددي ذ
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%ذياد  ذاسل د  ذ47.5(ذل لداذلالدلاذ76يلل ذل ليعذا  ذاسل   ذلجسلغاذالا ل   اذ ذاس ل اا
%اذيتظهددددد  ذاساتدددددج  ذتنذاسلادددددي ذاه دددددد ذت ددددد ا  اذنددددد ذ52.2(ذل لددددداذلالدددددلاذ84لجسلغددددداذاسيج لددددد اذ 

استقل لج ذه :ذا ست ا ذلق  ذاساك اذتيذتاج زذاساكد ذ دج  ذ د ي ذاسل لدااذياسا اهداذند ذاكد ذاتدج  ذ
ذاسل    ا.ذاست ج ل

(ذه ن ذتس ذت    ذاسلقج   ذسل تلدهذفيااد ذاساكد ذاستد ذVishwakarma, 2014  الاذ 
تق لذن ذا اتلج ذن ذتق   ذل   ذاسل تلج ذياسلقليلج ذاست ذترد  ذمدلنذ ال داذ اديلذ

دددد ذكدددد ،ذيلدددد جاذيفدددد ذ (ذلق ددددج  اذ لددددت  لهجذلقظدددد ذاساجكدددد  نذ30اسدددد ي  ج ذلددددنذ دددد اذ ُف  ل 
اذيتظهدد  ذاساتددج  ذمددقهذلقددمذاسدد ي  ج ذلددنذ  دد ذScopus& LISTAاسلكددهي  نذلدددا:

ذاست الهجذلجسلقج   اذ لجذتل نذي ي ذا ت هذك   ذل نذتلبذاسل   ذن ذفياا ذاساك .
(ذه ن ذتسد ذتق د  ذاسلت للدج ذاه  ف داذاسل لديلذل ااجتهدجذااد ذتاد ا ذMathur, 2013  الاذ ذ

ي  دددج ذ دددلذاهلددداجنذاسها  دددااذلدددلذلقج اتهدددجذاهل دددج اذيلسدددبذلدددنذ ددد اذ  الددداذفيااددد ذاساكددد ذنددد ذ 
 ي  ددج ذذ(7لل ليادداذلددنذ ي  ددج ذ ددلذاهلدداجنذندد ذل   جا ددجاذيتيرددل ذتسدد ذادد زذاتددج  ذلاهددج:ذتنذ 

%ذلددددنذاسدددد ي  ج ذاسها  دددداذاسلت رردددداذندددد ذ ددددلذاهلدددداجنذتقتلدددد ذالدددد ذ70(ذلالددددلاذ10لددددنذتردددداذ 
رذاسد ي  ج ذاس ل دااذيتيردل ذتسد ذاسلقج   ذاسلقتل زذلدنذفلداذ هدج ذل د  زذلدداذاسل اداذاس يس داذسل د  ذ

ل ليادداذلددنذاستيردد ج ذتهلهددج:ذتادديذتي دد ذالددلاذ ل دد زذلددنذاسدد ي  ج ذاسها  دداذياسل   جا دداذاسلت رردداذ
ذن ذ لذاهلاجنذس ذتين ذتقل لج ذاساك ذسللقسي نذل ريلذاسقمج جذاه  ف ا.

ذلدددنذاسلقدددج  ذاستددد ذترددد  ذنددد ذBosnjak, 2011  الددداذ ذ (ذهددد ن ذتسددد ذت ل ددداذاددد   
سل   ذاس  يات دا ذستق د  ذفيااد ذاساكد ذلهدجذيللج لدج ذاساجكد  ناذ  د ذللد ذاد  ذاسل د  ذا

(ذلقجسااذيتظه  ذاساتج  ذا ت ن جذلتلج ا جذلد نذ887(ذل لاذيت تيرذال ذ 180 ذُ ِ ل  است ذ
 فياا ذاك ذاسل   ذللذا  ذاست ا ذا  ذ ل  ذلنذتر جلذاسلقج  ذلقياا ذتلبذاسل   .

(ذهدددد ن ذتسددد ذالددددتق امذاسلقدددج   ذاه  ف دددداذاسددديا  زذندددد ذFernandes, 2011  الددداذ ذ
اسللج  ذاستي  ه اذسللقسي نذلنذاسل   ذاسقلل اذاسل ا  ل اذن ذا   ذلدنذاست رردج ذاس ل دااذ
يلق نداذلدجذتلاذ ددجنذ ي د ذتي  دد ذند ذاستقل لددج ذت ذ ؟ذيتيردل ذاس  الدداذتسد ذادد  ذلدنذاساتددج  ذ

(ذ ي  دداذت لدداذت سدداذلي هدداذسللددقسي نذندد ذ90ندد ذت ددد ذلددنذ ذلاهددج:ذل دد  ذاس يااددلذاه  ف ددا
ذاسل   ذاسقلل ااذيس نذ ذ ي  ذتي   ذن ذاستقل لج ذال ذال  ،.

(ذهد ن ذتسد ذاست قد،ذلدنذي دي ذتيرد ج ذ جرداذند ذفيااد ذMeerphohl , 2010  الداذ 
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  الدداذاساكدد ذلدد ي  ج ذ ددلذاه يددجاذتهدد هذتسدد ذت لدد نذللج لدداذاساكدد ذت ذ اذتلدلدد ذا ادداذاس
الد ذفياادد ذاساكدد ذاسلتج داذالدد ذكددل اذذُاْاُتِلدد  ذ(ذ ي  دداذند ذل ددجاذ ددلذاه يدجااذيفدد ذ69ند ذ 

الات اددد  ذسلت قددد،ذلدددنذاسقاجرددد ذاسل ليلدددااذيتيردددل ذاس  الددداذتسددد ذاددد زذاتدددج  ذلاهدددج:ذاددد  ذ
ذتمل نذاس د  ذلنذ ي  ج ذ لذاه يجاذتير ج ذته هذتس ذت ل نذللج لاذاساك ذن هج.ذ

 ى الدراسلم السلبق  التعل ق عل -9/3
 تمدددمذلدددنذ ددد اذاسقدددد مذاسلدددجل،ذتنذاس  الددداذاس جس دددداذت تلدددهذادددنذاس  الددددج ذاسلدددجلقاذنددد ذتاهددددجذ
تتادجياذلجست ل داذياسلقج ادداذفيااد ذاساكد ذندد ذل د  ذل ا دد ذاساكد ذاسقللد ذلجس جلقددج ذاسلدقي  اذاسلتج دداذ

فيااد ذاساكد ذل داذاس  الددااذذالد ذكدل اذالات اد اذيل جيسداذاستيرداذتسد ذاقددج ذا تيدج،ذيا  دت هذلد ن
يتلدق ذسيمددلذالدديل ذلقتد  ذسقياادد ذاكدد ذل د  ذل ا دد ذاساكدد ذاسقللد ذلجس جلقددج ذاسلددقي  ااذلقتلدد زذ

ذال ذاتج  ذت ل اذفياا ذاساك ذل اذاس  الا.
   أوالا  اإلطلر الن ر  للدراس  

لدنذل اهدجذكه  ذاسللل اذاسق ل اذاسلدقي  اذاهمداذكدلل ذل تلدهذاسل دج  اذي جرداذاسقلل داذيذذ
ذتل ددجده ذاتددج  ذساكدد ذاس جلقددج ذلصاكددجعذل ا دد ذسلاكدد ذاسقللدد  ذردداجااذاساكدد ذاسقللدد اذ  دد ذاهتلدد 

ذاسلق نددااذتلددج اذت داذلددنذاس ردد ااذاسقلل داذاسلقددج   ذتتلادد ذياستد ذاسل  َّلددااذاساكدد ذتيا داذندد ذاسقلل دا
ا ددد ذاساكددد ذاسقللددد ذيتهددد انهجاذيسدددلسبذاا لقددد ذل ذذاتج  هدددجذيتت جلددداذاهل دددج ذتلدددتل ذس ددد ذياساتدددج   

لجس جلقددددج ذاسلددددقي  اذندددد ذتردددد ا ذاسل دددد  ذاسقلل دددداذاسلت رردددداذندددد ذاسقلددددي ذاست ل ق دددداذياسقلددددي ذ
ذالالجا ااذيغ  هجذلنذلرج  ذاسلقليلج .

 المجالم العلم     -1

ذتق  ددهذاسيافددلذندد ذ ي دد ذاسيالددلاذي ذلليهيلهددجذاسدد ي  ج ذلظلدداذت دد ذاسقلل دداذاسل دد  ذُتردداهذ
ذياسلقللدج اذاهند ا ذلقدمذِفلداذلدنذيهادجبذهادجذلنذل دجي  ذُللاذلجذ غ ذ ي  ااسذسليهي ذال يذلتي،

 :هلجذفلل نذتس ذتاقل ذلصنذاس ي  ج ذاسقيا:ذي ل ن

ذيغ  هج. ياهلليا ا اس يل ا لسب ن  للج اسر هذأوالا 
ذ(.57اذل:1992اسل   ذيتكلاذاسقجلاذياسلت رراذ ذ لج داذثلن ال 

ياسرددد  يااذذاس تددجلذلدد نذلا قددداذيلدد ذندد ذتقددلذاسل لدداذتنذاسلت ررددد نذاسلددج د نذلقددمذي دد ه
اس يل ددداذ اددد ا ذذلجه ددد ا ذتهدددت ذي ذاس   ددد زاذ لهدددي ذلدددنذت دددد ذت   ددد  اذ لهدددي ذتسددد ذلي هددداذيهددد 

ذ(ذت لقاذتاياعذسلل   ذاسقلل اذ جستجس :2016(ذيف ذل   ذ  الاذ ل ل ا12اذل.1990ا
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 ددددددلذن هدددددداسل دددددد  ذاسقلل دددددداذاسل  َّلددددددا:ذهدددددد ذل دددددد  ذ   لدددددد نذلدددددداذلُذلددددددنذفِذذُ ق دددددد َّ اسل دددددد ذيذذجُ   ا  
ذ .ت رر نلُذ

 يس اهددجذذايذلت رردداتهدد ذل دد  ذتاكدد ذليمدياج ذلتايادداذ:ذاسل د  ذاسقلل دداذغ دد ذاسل  َّلدا
ذ. د ذلنذاست    ذياسل ا قاتت ينذلهتلاذلجساك ذذجذلجيغجسل ذذاتلت  ذلجست    ذ 

 ذ ذهددجيس اذال ددجاذلقدد نيهدد ذل دد  ذتقادد ذلجس تجلددج ذندد ذ:ذاسل دد  ذاسلت رردداذغ دد ذاسقلل ددا
ذ.يه ذلداذلقمذل   ذاس لق ج ذيا ت ج ا ذا ج  ل اذياسقلل اتلت  ذلجسلقج   ذاه

 ذاردد ا زذي ف ددداتيس دددنذسدد سذسددد  هجذذايهددد ذل دد  ذالل ددداذل  َّلددا:ذاسل دد  ذاسقلل ددداذالس ت يا ددا
يهد ذلقتلد زذ (Impact Factor) تدأد  للقجلداذاسذتهدت جذيه ذغجسل ذذاس ت يا تقتل ذال ذاساك ذاليذ

 .يلا ذتأد  ذ ل  

 أهم   النشر العلمي  -2
ذاسلق نداذاكد ذلردج  ذلدنذت لنذتهل داذاساكد ذاسقللد ذند ذاس جلقدج ذاسلدقي  اذند ذتاديذ قد ذلرد   ا

ذلدددنذذكدددت ذاسقلدددي اذ تقددد هذنددد  لدددنذ  سددديذاسلدددج دينذي ددد لذاس  الدددج ذاسقل دددجذالددد ذاس   ددد ذاسدددلرذُاِكددد  
 ذترددددا هذاس جلقدددددج ذالددددد ذللددددجهلج ذتامدددددجعذه  ددددداذتقتلددددد ذلقدددددج   دددد اذاسل ددددد  ذاسقلل دددددا.ذ لددددجذ

لددداذا لتكدددهج ذلهدددجذلدددنذفِذذهيلددد ذايلقددد ا ذتد هدددجذااستددد ذتاكددد ذلجلددد ذاس جلقدددااهل دددج ذاستددد   سذيايا ددداذ
ذ(.2016 ذل ل اذذاسلج د ن

ذ(.2016اجسل  جذ  ي ظ اذيتل اااذاس جلقج ذترا هذتلسذته ذلنذياجلاذتلجل اذيهيذ    ز
  نشأة قواعد النشر وتطورهل -3

لقددمذVancouver ا تلددلذندد ذنددجا ين ذذ  اذ  الددج1979ت  ددلذن دد زذفياادد ذاساكدد ذتسدد ذ اددج  ذ  
ل دد  رذاسدد ي  ج ذاستدد ذتاُكدد ذلجسلغدداذالا ل   دداذندد ذل ددجاذاس ددلذاس  ددير ذسيمددلذلقددمذاسقياادد ذاسيا دداذ
اسلي ددد زذسللدددي ا ذاسلقدددج  ذاستددد ذتُاكددد ذنددد ذاسددد ي  ج ذاس ل دددااذياستددد ذهددد نهجذتي  ددد ذكددد اذللدددي ا ذ

سلقددددج  ذاسلق لدددداذسلاكدددد اذلددددلذل ااجتهددددجذلددددنذ جاددددلذاسلددددج د نذياسدددد اغل نذندددد ذاساكدددد اذيا ندددد ذهددددلدذا
اسل ليادددداذلل ليادددداذنددددجا ين اذيُا ندددد ذن لددددجذلقدددد ذلألددددليلذنددددجا ين اذيُاِكدددد   ذهددددلدذاسلت للددددج ذاسيا دددداذ

 اذ لدددددجذارددددد ذاسيد قدددداذالددددد ذتي  ددددديذاسلدددددقسي نذسلاظددددد ذتسددددد ذاسقيااددددد ذ1979اسلي دددد زذنددددد ذيد قددددداذادددددج ذ
ياداذندد ذاسدد ي  ج ذاسل  دد ذاساكدد ذن هددجاذيتيلدق ذل ليادداذنددجا ين ذيت ددي  ذتسدد ذاسل ادداذاس يس دداذاسل ل

سل دددد  رذاسدددد ي  ج ذاس ل ددددااذيتردددد   ذادددد زذ لقددددج ذلددددنذاسلت للددددج ذاسلي دددد زذسللددددي ا ذاسلقددددج  اذ
دد ذهددلدذاسيد قدداذاددج ذ  ذفجلدد ذاسل ادداذ2003 اذيندد ذاددج ذ2000 اذددد ذُ دد  د  ذتفلددجلهجذاددج ذ1997يُاِق  
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س ددداذسل ددد  رذاسددد ي  ج ذاس ل ددداذلصادددج زذتاظددد  ذيل ا قددداذاسيد قددداذ جللدددا ذل  ا ذاسل جادددج ذاسلايردددلااذاس يذ
اددددد ا ذ2010يُ يِ ق ددددد ذلددددد زذت ددددد هذادددددج ذ  اذيتا ددددد ذتلدددددل تهج ذستردددددلمذاستيرددددد ج ذاس جرددددداذلدددددص  اعذيا 

ددددد ذيُ يِ ق ددددد ذهدددددلدذاسيد قددددداذنددددد  ذيت   ددددد ذاهالدددددجاذاسقلل ددددداذياكددددد هجذنددددد ذاسددددد ي  ج ذاس ل دددددااذ لدددددجذُاِق  
ذ(.ذذ174ذ-173اذل.2017 ذ ذ ل را2015اذ2014اج 

تلدددجذالددد ذللدددتيهذلرددد لمذفيااددد ذاساكددد ذنقددد ذُاْلدددُتْ ِ ل  ذاددد زذلرددد ل ج ذسل  سددداذالددد ذتلدددبذذذذ
استيردد ج ذياستقل لددج ذلددياعذلجسلغدداذاسق ل دداذتيذالا ل   ددااذيلددنذ دد اذاسل دد ذندد ذا  دد ذلددنذاسدد ي  ج ذ

 ذاساكدد ذاسقللدد ذلجس جلقددج ذاسلددقي  ااذتلدد نذالددت  ا ذاسل ليادداذيالس ت يا دداذاسلتج دداذلددنذ دد اذل ا دد
ادد زذلردد ل ج ذسل  سدداذالدد ذتلدددبذاستقل لددج ذلاهددج:ذفياادد ذاساكددد اذيمدديال ذاساكدد اذيكدد ي ذاساكددد اذ

ذيا  كج ا ذاسلج د نذسلاك .ذ
ذ(ذاسلر ل ج ذاسللت  لاذسل  ساذال ذتقل لج ذاساك ذلل ا  ذاساك ذاسقلل 2  ياذ ف ذ 

 ة املسؤولة عن النشرمسمى الجه الجامعة م
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     *** وحدة النشر والترجمة األميرة نورة 10

(ذتقد  ذاسلرد ل ج ذاسللدت  لاذسل  سداذالد ذتقل لدج ذاساكد اذ2 تممذلنذاس  ياذ ف ذ ذ
   ذا تلي ذاسلر ل ج ذلنذل   ذاك ذتس ذي  اذ لجذا تليد ذند ذاسل  د ذاسيا د اذي دلسبذ

:ذاسل د  ذاستدد ذترد  ذادنذل  د ذاساكدد ذا تلدهذاسلرد لمذلدنذل لداذتسدد ذت د هاذلددجاذلسدب
اسقللدددد ذياست  لدددداذلجسقردددد  اذنل لدددداذالددددت  ل ذلردددد لمذفياادددد ذاساكدددد اذيت دددد هذالددددت  ل ذ
ميال ذاساك ذلجس غ ذلنذتاهلدجذ رد  انذلدنذل  د ذاكد ذاللد ذيا د اذ لدجذا تلدهذاسلرد لمذ

سللدبذاسللت   ذن ذاسل   ذانذاس تدلذ لدجذند ذل  د ذاساكد ذياست  لداذل جلقدج ذاسل لقداذيا
ال ذاسق   اذياسقر  اذيس ذتظه ذفيااد ذاكد ذي د زذاساكد ذياست  لداذل جلقداذاهل د زذادي زذالد ذ

ذال  ،ذال ذكل اذالات ا .
ذ
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 نشأة مراكز النشر العلمي بللجلمعلم السعود    -4

ذترددل  ذتلددداذهاهددجذاس جلقددج  ذندد ذاه ج  ل دداذاسل ياددج ذتهدد ذلددنذاسقللدد ذاساكدد ذل ا دد ذتقدد ذذذ
ذهدلدذيتقد  ذياست  لدااذياستدأس هذاساكد ذي   داذاسقلل دااذردي تهجذ  سهدجذلدنذاس جلقداذتقد  ذاستد ذاسل يز

ذهامدددجعذياسل دددد ذاسقللددد ذالاتدددج ذل لجاددداذتقدددي ذنهددد ذاظ لدددا ذ ددد لج ذاه دددج  ل ذسل قددداذاسل ا ددد 
ددددجذيتقددددي ذاسقل ددددجاذاس  الددددج ذي دددد لذاسلل دددد  نذياسلددددج د نذلجس جلقددددج اذاستدددد   سذه  ددددا ذلأالددددجاذت م 

ذاس  الددد اذاس تدددلذ لجاددداذي دددلسبذاس جلقدددج اذادددنذترددد  ذاستددد ذاسقلل ددداذاسل ددد  ذي لجاددداذاست  لددداا
ذاكدد ذلدد ي ذت ددينذلددجذتكددليذاسل ا دد ذيهددلدذاسقلل ددااذياسلقددجعا ذياسادد يا ذاسلددقتل ا ذيل ددي ذياسل  ق ددا

ذاستدد   لذتسدد ذياست  لدداذياساكدد ذلجس لجادداذاسق ددج ذ ي هددجذي ت ددجي ذلجس جلقددج اذ جردداذاسللددتيهذاجس ددا
فجلاذق هياستد ذياسلقتل ا .ذياسا يا ذاسل جم ا ذيا 
ددددجذلددددنذاس جلقددددج ذاسلددددقي  اذلأهل دددداذاساكدددد ذاسقللدددد اذات ددددل ذاس جلقددددج ذاسلددددقي  اذندددد ذذ يا   ا  

ذل جسلددهجذفدد ا ا ذلصاكددجعذل ا دد ذسلاكدد ذاسقللدد  ذستلدده ذندد ذاساكدد ذاسقللدد ذتأس ي ددجذيت  لددا ذيت ق ق ددجذ ال ددج
الل دددداذلي ددددي زذندددد ذذيل دددد  ذتل ددددج ذ ا دددد لذلددددنذاه دددد هذاسقللدددد ذاساكدددد ذ هددددج ذلددددلذ اددددلذتسدددد 

ذ(ذاكأزذل ا  ذاساك ذاسقلل ذلجس جلقج ذاسلقي  ا:3اس جلقج اذي يممذاس  ياذ ف ذ 
ذ(ذاكأزذل ا  ذاساك ذاسقلل ذلجس جلقج ذاسلقي  ا3  ياذ ف ذ 

 تاريخ نشأة  مسمى الجهة املسؤولة عن النشر الجامعة م

 مراكز النشر

 م1985 شر العلميمركز الن امللك عبد العزيز 1

 م2013 دار جامعة امللك سعود للنشر امللك سعود 2

 م2013 مركز النشر العلمي اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 3

 م2013 مركز النشر العلمي والترجمة حائل 4

 م2012 مركز النشر العلمي طيبة 5

 م2012 مركز الترجمة والتأليف والنشر امللك فيصل 6

 م2012 شر العلمي والترجمةمركز الن القصيم 7

 م2012 مركز النشر والترجمة املجمعة 8

 م2011 مركز النشر العلمي الحدود الشمالية 9

 م2011 وحدة النشر والترجمة األميرة نورة بنت عبد العزيز 10

ذ ياساكدد ذ قدد ذت ددذياست  لدداذلجستددأس هذاسق ددج ذ(ذتن2009تق دد ذ اسل ادداذاس ا لدداذسلاكدد ذاسقللدد اذذذذذ      
ذاسقلل دداذياس لددج اذياسلقسيدج ذاسل ددي ذاكد ذلهددج ذتسد ذتكددج  ذاستد ذلجس جلقددج ذاسيظددج هذاسقلل داذذتهد 

ذاسقدددددجس ذاستقلددددد  ذل لدددددسذاظدددددج ذلدددددنذاهيسددددد ذاسلدددددج زذتس هدددددجذياستق    دددددااذاستكددددد  ق اذاسل جنددددد  ذيت   دددد 
ذقلل ددددااسذسألالددددجاذلجسل ددددجسسذلاتدددديذاساظددددج ذلددددنذياسقكدددد  نذاسدجلادددداذاسلددددج زذتاج دددد ذ لددددجذياس جلقددددج ا
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لردددد نهجاذيلجستددددجس ذترددددل  ذل ا ددد ذاساكدددد ذاسقللدددد ذتقددددي ذلهددددلدذاسلهددددج اذذياهلدددد ذت   لهددددجذيل جنددد  
(ذتنذل  دد ذاساكدد ذاسقللدد ذل جلقدداذاسللددبذالدد ذاسق  دد ذهدديذلددج ي زذل ا دد ذ3ي تمددمذلددنذاس دد ياذ فدد ذ 

ذاساك ذاسقلل ذلجس جلقج ذاسلقي  ا.
 أهداف مراكز النشر العلمي بللجلمعلم السعود    -5

 نددلذنكددلل ذذاجس جلقددج ذاسلددقي  اللددنذت لهددجذل ا دد ذاساكدد ذاسقللدد ذذ   ِكددتقد   ذاههدد اهذاستدد ذُتاْذذذذذذ
 ادد ذيا   ددجاذاس جلقددج ذاسلددقي  اذندد ذاسترددا هذاسقددجسل اذيذاتددج ذاسل ددد ذاسلل دد ذياسللت دد اذللددتيهذال

ا فدداذذتيد دد،يذذيتكدد  قه ذالدد ذاساكدد ذاسقللدد اذيتال دداذاس يددجعا ذاسلتل دد زذلددنذتامددجعذه  دداذاستدد   س
لججذي يس  دديل ا دد ذاست  لدداذي ا  ددذااستقددجينذياسكدد ا اذلدد نذاس جلقدداذياساجكدد  ن دد َّ ذاس تددجلذردداجااذاذ تدد ذُتك 

ذاسلقددج مذندد ذيل   جتهددجذاس جلقددج ذت اعذ لددجذهدد ن ذتسدد ذت لدد نذ.يتي  قدديذيتلددي قيذياكدد دذاه ددج  ل 
ردد ا اتهجذل لياددج ذاس جلقدداذاسلتل دد ذس ل ددلذياه ددج  ل ذاسيادد ذياس يس دداذلددنذ دد اذالادد ا ذاسي ا ددا ذيا 
ذ.سلللتي   نذيا  رجسهجذلهجاذياستق  ه

 لددددجذتهدددد هذتسدددد ذا هتلددددج ذل   دددداذاستددددأس هذياست  لدددداذياساكدددد ذندددد ذاس جلقددددج ذاسلددددقي  ا.ذيتددددين  ذذذذذذ
(ذلددددلذ2014اس تددددلذاسلاه  دددداذياست رردددد اذياسدقجن دددداذياسل ققدددداذسل جلقدددداذياسل تلددددلذ اسل ادددداذاسقلل ددددااذ

  جلقدددداذذج ذاسقللدددد ذاسلدددد تل ذلأهددد اهذاستال دددداذندددد ذاسللل ددداذاسق ل دددداذاسلددددقي  ااتدددلندددد ذاكدددد ذاذلدددهج ال
ذل   قددداذيتق  لددديذاس جلقدددج ذسلالددديل ذاسقللددد ذيالاتدددج ذاسقلل ددداذاسل ددد  ذكدددتج ذاسددد لج (ذي دددلسبذ لدددل

 (.2014لقلل ذ ل اذاسل  لااذذالاذيين،ذلاظلا

 نتلئج الدراس  ومنلقشتهل  ثللثال 
اساكددد ذاسقللددد ذلجس جلقدددج ذاسلدددقي  اذالددد ذكدددل اذالات اددد اذتلددد نذلقددد ذاسللدددمذاسل ددد اا ذسل ا ددد ذ

ي ددي ذاكدد زذل ا دد ذسلاكددد ذياستددأس هذياست  لدداذنقددد اذ لددجذتلدد نذتنذت دددد ذتكدد جاذلرددج  ذاسلقليلدددج ذ
استدد ذُتْاك دد ذندد ذتلددبذاسل ا دد :ذاسل دد  ذاسقلل دداذياس تددلذلأكدد جسهجذاسل تليددااذيسددلسبذ غددلذاسلج دد ذتنذ

جسل   ذاسقلل داذيلق ندداذتي ديذا تيددج،ذيا  ددت هذن لدجذل اهددجاذيسددلسبذ د  سذفياادد ذاساكد ذاس جردداذلدد
ذُفلل ذاتج  ذاس  الاذتس ذفلل ن:

   ددتلذلاتددج  ذت ل دداذفياادد ذاساكدد ذاس جردداذلل دد  ذاسقلددي ذاست ل ق دداذيلقج اتهددجذذالقساا  األو  
جاذيلق ناذتي يذا تيج،ذيا  ت هذن لجذل اهج. ذللقمهجذلقم 

  تدج  ذت ل داذفيااد ذاساكد ذاس جرداذلل د  ذاسقلدي ذالالدجا ااذيلقج اتهدجذ  دتلذلاذالقس  الثالني
جاذيلق ناذتي يذا تيج،ذيا  ت هذن لجذل اهج. ذللقمهجذلقم 
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ذ(ذتك جاذلرج  ذاسلقليلج ذاست ذتُاك ذلل ا  ذاساك ذاسقلل 4  ياذ ف ذ 
 مسمى الجهة املسؤولة عن النشر الجامعة م

 ر بمراكز النشر العلميأشكال مصادر املعلومات التي تنش

 الكتب املجالت

 الدراسية

الرسااااااااااااااااائل  الندوات املؤتمرات

 العلمية

 X X X √ √ دار جامعة امللك سعود للنشر امللك سعود 1

 √ X X √ √ مركز النشر العلمي امللك عبد العزيز 2
 X X X √ √ مركز النشر العلمي طيبة 3
 √ X √ X X ر العلميمركز النش اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 4
 √ X X √ √ مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة الحدود الشمالية 5
 √ X √ X X مركز النشر العلمي والترجمة حائل 6
 X X X √ √ مركز النشر العلمي والترجمة القصيم 7
 √ √ √ √ √ مركز النشر والترجمة املجمعة 8
 X √ X X X نشرمركز الترجمة والتأليف وال امللك فيصل 9
 X √ X X X وحدة النشر والترجمة األميرة نورة 10

اس   دداذاسلي دد زذسلل دد ذاسقللدد ذندد ذاس جلقددج اذ ((ذلددن21الدد ذاسدد غ ذلددنذتنذذاسلددج زذ ذ
(ذتالذال ذتنذالاتج ذاسقلل ذاسلق  ذسلاك ذند ذاس جلقدج ذاسلدقي  اذ كدتلاذ10اذل1999

س تلذاس  ال اذياسلاه  ااذاسلت  لج ذلدنذاسل ا دلذال :ذاس لج اذاسقلل ااذياسل ي ذاسقلل ااذيا
ياس تددلذاس  الدد اذيغ  هددجاذياست ق قدددج اذياسليلددياج ذاسقلل دداذياسلقدددج  اذت ذتادديذتلدد نذتنذهدددلدذ
اس   اذغ  ذل لقاذلك اذ جلاذن ذل ا  ذاساك ذاسقلل اذ  د ذتلد نذلدنذاس د ياذاسلدجل،ذتنذ

اسدلرذ قدي ذلدلسباذتلدجذلدجف ذل ا د ذاساكدد ذل  د ذاساكد ذياست  لداذل جلقداذاسل لقداذهديذاهفدد لذ
تر  ذلقدمذهدلدذاهكد جااذيسد سذ لهدجاذي يمدمذاس د ياذاستدجس ذاد  ذاسل د  ذاستد ذُتْرد   ذ

ذلل ا  ذاساك ذاسقلل ذلجس جلقج ذاسلقي  ا.
ذ(ذا  ذاسل   ذاسرج  زذانذل ا  ذاساك ذاسقلل ذلجس جلقج ذاسلقي  ا5  ياذ ف ذ 

 لة عن النشرمسمى الجهة املسؤو  الجامعة م
 أنواع املجالت وعددها

 األدبية العلمية

 5 7 دار جامعة امللك سعود للنشر امللك سعود 1

 3 8 مركز النشر العلمي امللك عبد العزيز 2

 2 2 مركز النشر العلمي طيبة 3

 X X مركز النشر العلمي اإلمام عبد الرحمن 4
 1 1 يف والترجمةمركز النشر العلمي والتأل الحدود الشمالية 5

 X X مركز النشر العلمي والترجمة حائل 6
 5 3 مركز النشر العلمي والترجمة القصيم 7

 3 1 مركز النشر والترجمة املجمعة 8

 X X مركز الترجمة والتأليف والنشر امللك فيصل 9
 X X وحدة النشر والترجمة األميرة نورة 10

 19 22 اإلجمالي
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 اعد النشر الخاصة بمجالت العلوم التطبيقية محل الدراسة:نتائج تحليل قو  -1/1

تيردددداذاسلج دددد ذلددددنذ دددد اذا  دددد عذالدددد ذفياادددد ذاساكدددد ذاس جردددداذلددددجسل   ذاسقلل دددداذاستدددد ذذذ
تردد  هجذل ا دد ذاساكدد ذاسقللدد ذلجس جلقددج ذاسلددقي  اذلقدد ذت ل لهددجذي  الددتهجذتسدد ذفج لدداذل ا قدداذت دديرذ

ق دجذسهدلدذاسلادي اذيلديهذتقترد ذاساتدج  ذالد ذ  الداذفيااد ذاك  نذلا  ااذلديهذتُدْ   سذفيااد ذاساكد ذين
(ذ6اساكدد ذندد ذاسل دد  ذاسقلل دداذاس جردداذلأ لقدداذل ا دد ذسلاكدد ذاسقللدد ذنقدد ذ لددجذ ل اهددجذاس دد ياذ فدد ذ 

ذ(ذل لاذالل ا.12يا  هجذ 
 ( قواعد النشر باملجالت العلمية التطبيقية6رقم جدول )

 العلمياملجالت العلمية التطبيقية بمراكز النشر 
 
 
 
 
 

  
 قواعد النشر باملجالت العلمية التطبيقية

مركز النشر العلمي جامعة امللك عبد 
 جامعة العزيز

 طيبة

 
جامعة 
 الحدود

 الشمالية

 جامعة
 مجلة جامعة امللك عبد العزيز املجمعة
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ بيانات الباحثين 1
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ دمةشروط قبول األعمال املق 2
 √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ التحكيم العلمي 3

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ شكل تقديم األعمال العلمية 4
 X X √ X √ √ √ √ √ √ √ √ إعادة أصول األعمال العلمية 5
 √ √ X X X X X X X X X X اآلراء املنشورة 6

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ حقوق النشر 7
 √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ تنسيق األعمال العلمية املقبولة 8

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أشكال األعمال التي تنشر باملجلة 9
 √ X X X √ √ √ √ √ √ √ √ النسخ املمنوحة للباحث 10

 X X X X X X X X X X X X تكاليف النشر 11
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ لغة األعمال املقدمة للنشر 12
 √ √ √ √ X X X X X X X X حجم األعمال املقدمة للنشر 13

 √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ √  نوع الخط لألعمال املقدمة 14

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ املوضوعات املقدمة للنشر 15
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ الجداول واألشكال والصور  16
 X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ لخصاتاملستخلصات أو امل 17
 X X X X X X X X √ √ √ X الكلمات املفتاحية 18
 X X X X X X X X X X √ X أسلوب التوثيق املعتمد في املجلة 19
 X X X X √ √ √ √ √ √ √ √ الطباعة 20

 14 15 13 13 15 إجمالي عدد قواعد النشر
% 75% 65% 75% 70% 
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 دداذتسدد ذفلددل ن:ذل دد  ذاسقلددي ذاست ل ق ددااذياسقلددي ذالالددجا ااذ لددجذُفل ددل  ذاسل دد  ذاسقلل
تلددد نذتنذ ل دددلذاسل ددد  ذاسقلل ددداذل ددداذاس  الددداذسددد ذ تدددين ذن هدددجذ ل دددلذفيااددد ذاساكددد ذلالدددلاذ

(ذفيااد ذاكد ذنقد ذلدنذترداذ8%اذ لجذتل نذتياند،ذ ل دلذل د  ذاسقلدي ذاست ل ق داذند ذ 100
 ذ جلقداذاسللدبذالد ذاسق  د اذيل لداذ جلقداذ(ذفجا زذ للذفج لاذاسل ا قااذيتيي،ذل  20 

ذاس  ي ذاسكلجس اذن ذفياا ذاك ه .
(ذل لددداذ22 لدددجذتلددد نذتنذاددد  ذل ددد  ذاسقلدددي ذاست ل ق ددداذاستددد ذترددد  هجذل ا ددد ذاساكددد ذاسقللددد ذ 

(ذل لدااذ لدجذتلدد نذتنذاد  ذاسل د  ذاستد ذُتاكد ذلدنذ دد اذ ا ذ19ياد  ذل د  ذاسقلدي ذالالدجا اذ 
اكدد ذاداتددجذاكدد زذل لددااذسدد ذتددتمذلددنذ دد اذليفددلذاسدد ا ذت ذفياادد ذاكدد ذ جردداذ جلقدداذاسللددبذلددقي ذسل

لل لت نذنق ذلاهجاذيهلج:ذل لداذ ل داذاس قدي،ذياسقلدي ذاسل جلد اذيل لداذ ل داذاسلغدج ذياست  لدااذ دلسبذ
سددد ذتدددتمذفيااددد ذاساكددد ذاس جرددداذلل ددد  ذاسقلدددي ذاست ل ق ددداذلل  ددد ذاساكددد ذاسقللددد ذياست  لددداذل جلقددداذ

ذاسقر  .
ذب لنلم البل ث     -1/1/1

ارددد ذفيااددد ذاساكددد ذاس جرددداذلل لددداذ جلقددداذاسللدددبذالددد ذاسق  ددد ذنددد ذ ل دددلذن ياهدددجذاسدلجا دددااذذ
ياتيقدد ذالدد ذمدد ي زذل دد ذالدد ذاسلج دد ذيااياادديذنقدد اذيسدد ذت دد  ذاسلقرددي ذلددجسقايانذهدداذاسل الددلا؟ذت ذ

تردد  ذلددنذل  دد ذاسل  دد ذالس ت يادد اذ  دد ذتلدد نذتنذفياادد ذاساكدد ذاس جردداذلددجسل   ذاسقلل دداذاستدد ذ
اساكدد ذاسقللدد ذل جلقدداذاسللددبذالدد ذاسق  دد ذلي دد زذندد ذ ل ددلذل دد  ذاسقلددي ذاست ل ق دداذاستدد ذ ردد  هجذ
اسل  دد اذل الددجذاردد ذل لدداذ  جلقدداذ  لدداذسلقلددي ذي جلقدداذ  لدداذسلقلددي ذاس ل ددا(ذالدد ذالدد ذاسلقسددهذ

ج ذاس جرداذلجسلدج د نذيااياايذاسل   رذاس جلااذي لسبذاسل   ذالس ت يا اذي يهد ذلدنذلسدبذتي د ذاسل جاد
ندد ذل دد  ذاسقلددي ذاست ل ق دداذاستدد ذ ردد  هجذل  دد ذاساكدد ذاسقللدد ذل جلقدداذ  لددااذيفدد ذاردد ذل لدداذ

تنذ ل  ذال ذاسلقسدهذي هداذاللديذلقد ذااديانذاسل د ذللجكد زذاسكلجاذسلقلي ذاهلجل اذاست ل ق اذال ذ
نذاسلج ددد اذل الدددجذتغيلددد ذل لددداذاذيسددد ذتدددل  ذاسل  ددد ذالس ت ياددد ذي ذااددديالدددجسلغت نذاسق ل ددداذيالا ل   دددا

اسها لدداذياسقلددي ذاست ل ق دداذلل  دد ذاساكدد ذياست  لدداذل جلقدداذاسل لقدداذل جاددج ذاسلددج د ناذي تمددمذلددنذ
ذهلاذي ي ذتيجي ذك   ذن ذل جاج ذاسلج د نذلنذل لاذه  هذن ذل ا  ذاساك ذاسقلل .

 شروط قبو  األعمل  المقدم  للنشر  -1/1/2
 دد  ذ  جلقدداذ  لدداذسلقلددي اذي جلقدداذ  لدداذسلقلددي ذاس ل ددااذيل لدداذاردد ذفياادد ذاساكدد ذندد ذلذذذذذ

تيذذا ذتقلدداذاهالددجاذاستدد ذلددل،ذاكدد هجتذ جلقدداذاسللددبذالدد ذاسق  دد ذل ل ددلذن ياهددجذلكدد اذردد  م(ذالدد 
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اذ لدددجذتمدددجن ذل لددداذاسكدددلجاذسلقلدددي ذاهلجلددد اذاست ل ق ددداذنددد ذفيااددد ذفددد ل ذسلاكددد ذنددد ذترذل دددجنذي ددد 
ا ستدد ا ذلجسلاددجه ذياه يا ذياسيلددج اذاسقلل دداذيا ت ددجداذلددلذ لاذاسلدداه ذاهرددجساذيا لت ددج اذيلدداكدد هجذ

اسل د اذيفد ذارد ذل لداذاسها لداذياسقلدي ذاست ل ق داذت ذت دينذاسل دي ذياس  الدج ذفد ذذاسلتلقاذن ذل جا
ذلل،ذاك هجاذتيذت  ذاست    ذن ذ هاذالل اذت  ه.

 الت ك   العلمي   -1/1/3
 داذل داذاس  الداذند ذفيااد ذاكد هجذلكد اذرد  مذالد ذفمد اذاست  د  ذار ذ ل دلذاسل د  ذاسقللذذذذذ

اسقلل ذلجذاد اذل لداذاسكدلجاذسلقلدي ذاهلجلد اذاست ل ق دااذي د هذاسلج د ذتنذلسدبذلدنذاقدج ذاسمدقهذند ذ
اسل لددااذلددلذاسقلدد ذتنذاسلقدد يهذاددنذاسل لدداذتنذاهل ددج ذاستدد ذُت لدداذتس هددجذُت   َّدد اذس ددنذسدد ذُ ددالذالدد ذ

دجذتنذاسل لداذاسقلل داذل جلقداذاس د ي ذاسكدلجس اذتقتلد ذند ذغجسدلذلسبذن ذفيااد ذاكد هج اذ لدجذ مدجهذت م 
اسل الددد  ذالددد ذاسل  ددد ذالس ت ياددد ذغ ددد ذاس لدددل ذ جس ل دددااذاظددد  اذسلدددجذ دددين دذلدددنذللدددج ج ذت   ا ددداذ
دددجذسلق دددي ذاسليمددديااذالددد ذاسل  ددد ذ يالدددقاذت يددد ذسلق دددج ذلجسل الددد  ذلددد نذاسل لددداذياسلدددج د ناذياظددد  اذت م 

ذاددنذاسللددج اذاست   ا دداذاسل دد ي زذاستدد ذ ت  هددجذلجلمددجناذتسدد ذي ددي ذ لدداذندد ذاس لددل ذ سل جلقددااذنمدد  
الددتقلجاذل الدد  ذاسلددج د ناذ  دد ذتادديذ ذُ ْكددق  ذاسللددت   ذليرددياذ لددج اذل    دداذ   دددااذت ذتلاذفددج ذ
ذاسللدددددت   ذليدددددتمذيفددددد اعزذ ل دددددلذ لدددددج اذاسل  ددددد ذاسلدددددجلقااذن ردددددج هذيردددددياذتكدددددقج ذلجس لدددددج اذاسددددديا  ز

ذ.سللقيس ذاسل لاذلق ذل ي ذلتاذتكه ذال ذلل اذاسلدجا
 الشك  الذ  تقد  به األعمل  العلم   للنشر  -1/1/4

ُتقددد  ذاهل دددج ذسلاكددد ذنددد ذل لددداذ جلقددداذاسللدددبذالددد ذاسق  ددد ذل ل دددلذن ياهدددجذنددد ذكددد اذل لددديع:ذذذذذذذ
ت  لدددداذل جلقدددداذتردددداذيرددددي ت ناذ لددددجذتكددددت  ذل لتددددجذ اسها لدددداذياسقلددددي ذاست ل ق دددداذلل  دددد ذاساكدددد ذياس

اسل لقااذي جلقاذ  لداذسلقلدي ذياسقلدي ذاس ل دااذتنذتقد  ذاهل دج ذند ذكد اذتس ت ياد ذادنذ   د،ذاسل  د ذ
الس ت يادد اذ لددجذاكددت   ذل لدداذاسكددلجاذسلقلددي ذاهلجلدد اذاست ل ق دداذتنذتقدد  ذاهل ددج ذتس هددجذندد ذكدد اذ

ي د ذا دت هذند ذاسكد اذ(ذي تمدمذلدنذلسدبذتاديذ word & pdf ذال اذتس ت يا اذلدنذاسل د ذلرد غت 
ذاسلرذُتق  ذليذاهالجاذسلاك ذل نذل ا  ذاساك .

 إعلدة أصو  األعمل  العلم   للبل ث    -1/1/5
ارددد ذفيااددد ذاساكددد ذنددد ذل لددداذ  جلقددداذاسللدددبذالددد ذاسق  ددد ذلي ياهدددجذاسدلجا دددااذيل لددداذاسكدددلجاذذذذذذذ

                                                           

 15/3/2017سقجعذللذت  ذاسقجلل نذلل   ذاساك ذاسقلل ذل جلقاذاس  ي ذاسكلجس اذ ي ذذ.  
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اذتلددجذلددجف ذليسدداذسلاكدد ذتسدد ذتردد جلهجغ دد ذاسلقاسقلل دداذاهالددجاذذسلقلددي ذاهلجلدد اذاست ل ق ددا(ذلقدد  ذتاددج ز
اسل دد  ذسدد ذتددالذالدد ذلسددباذي   ددلذاسلج دد ذلسددبذتسدد ذتنذهددلدذاسل دد  ذُت لدداذتس هددجذالدد ذتس ت يا دداذ
يسددد سذل ليادددااذسدددلسبذسددد ذ دددالذالددد ذادددي زذاهردددياذهرددد جلهجذنددد ذفيااددد ذاساكددد ذنددد ذلقدددمذهدددلدذ

ذاسل   .
 اآلراء المنشورة بمجالم العلو  التطب ق    -1/1/6
 اسكددددلجاذسلقلددددي ذاهلجلدددد اذذردددد ذفياادددد ذاساكدددد ذلكدددد اذيامددددمذالدددد ذتنذاآل اعذاسلاكددددي زذلل دددد  اذذذ

است ل ق ددداذل جلقددداذاس ددد ي ذاسكدددلجس اذيل لددداذاسها لددداذياسقلدددي ذاست ل ق ددداذل جلقددداذاسل لقدددا(ذتقلددد ذادددنذ
ترددد جلهجذيسددد سذه  ددداذاست   ددد ذتيذاساجكددد اذتلدددجذلدددجف ذاسل ددد  ذسددد ذتدددالذالددد ذهدددلدذاسقجاددد زاذي ق ددد ذ

لدجذ تددلذند ذاسل دد ذلددنذلقليلدج ذالدد ذاساجكدد ذذا د ذهددلدذاسقجاد زذذندد ذارددهجذ تد ذ ذتقددلذللددقيس اسلج
ذتيذه  اذاست    اذتالجذاسللقيس اذ جللاذت ينذال ذذرج لذاسل  .

  قوق النشر  -1/1/7
اردد ذفياادد ذاساكدد ذل ل ددلذل دد  ذاسقلددي ذاست ل ق دداذلأادديذ ذ  ددي ذاكدد ذترذالدداذت ذلددصلنذ تددجل ذذذذذ

است   دددد ذسلل لدددداذتيذاساجكدددد اذيهددددلاذلدددددجاذسقجادددد زذاساكدددد ذلل لدددداذ جلقدددداذاسللددددبذالدددد ذاسق  دددد ذلددددنذه  دددداذ
 ذ  ددددي ذسللج دددد ذاادددد ذفلددددياذل ددددديذسلاكدددد ذتنذ تقدددد  ذساكدددد دذندددد ذياددددجعذي دددد ذلددددايسذذلي ياهددددجذاسدلجا ددددا:

اذي يهدد ذلددنذلسددبذت ذلتردد  مذ تددجل ذلددنذ  دد سذه  دداذاست   دد ذاهيلأ دداذسغدداذندد ذت دداذ هدداذت دد ذذااسكدد ا
ذاساك ذتاتقاذللجك زذسلل لاذيس سذاسلج  .ذتنذ قي،

 تنس ق األعمل  العلم   المقبول  للنشر داخ  المجل   -1/1/8
اردد ذفياادد ذاساكدد ذلل دد  ذ  جلقدداذاسللددبذالدد ذاسق  دد ذلي ياهددجذاسدلجا ددااذي جلقدداذ  لدداذسلقلددي ذذذذذذ

اسها لدددداذياسقلددددي ذاست ل ق دددداذلل  دددد ذاساكدددد ذياست  لدددداذل جلقدددداذذاس ل دددداذي جلقدددداذ  لدددداذسلقلددددي اذيل لددددا
 ذا فدداذسهددجذلل جادداذذا اتلددج ا ذنا ددايتالدد قهجذ  مددلذت ت ددلذاسلدديا ذاادد ذاساكدد ذاسل لقددا(ذالدد ذتادديذ

ذاذيانتق  ذل لاذاسكلجاذسلقلي ذاهلجل اذاست ل ق اذسهلدذاسقجا ز.تيذف لاذاسقلاذااسلج  
 التي تنشر بللمجالم العلم    أشكل  األعمل  العلم   -1/1/9

لدددجسلغت نذاسق ل ددداذيالا ل   ددداذاهل دددج ذذلي ياهدددجذاسدلجا ددداذتاكددد ذل لددداذ جلقددداذاسللدددبذالددد ذاسق  ددد ذذذذذذ
ذاياستقددددددج   ذاسيا دددددداذيلكدددددد ياج ذاست دددددد  ذسل للدددددداذااسللت دددددد زذياس  الددددددج ذاه ج  ل دددددداذيادددددد يمذاس تددددددل

 لداذ جلقدداذ  لداذسلقلددي ذيسلقلدي ذاس ل دداذاذ لدجذاردد ذفيااد ذذاساكدد ذلليللت لردج ذتل دج ذاسلج لددت  
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الدد ذاكدد ذاستددجس :ذاهل ددج ذاسقلل ددااذياسلقددج  اذياسللت لرددج ذييفددج لذاسلددقتل ا اذ لددجذاردد ذفياادد ذ
اساكددد ذلل لددداذاسها لددداذياسقلدددي ذاست ل ق ددداذل جلقددداذاسل لقددداذالددد ذتنذتاكددد ذلهدددج:ذتيرددد ج ذاسلدددقتل ا ذ

  ذلاجفكددددتهجاذياس تددددلذاساددددج  زذياستقددددج   ذاسقلل دددداذياسادددد يا ذاسقلل ددددااذيللت لرددددج ذاس لددددج اذاستدددد ذت  دددد
ذلاكدد ذياست  لددج .ذتلددجذل لدداذاسكددلجاذسلقلددي ذاهلجلدد اذلل  دد ذاساكدد ذل جلقدداذاس دد ي ذاسكددلجس اذااتادد 

ذاسق ل دددددداذلددددددجسلغت نذياست ل ق دددددداذاهلجلدددددد اذاسقلددددددي ذل ددددددجاذندددددد ذاهردددددد لاذاسقلل دددددداذياس  الددددددج ذاسل ددددددي 
ذيلل رددج ذت  لتهددجاذتيذيل ا قتهددجذاس تددلذلقدد مذا فدداذسدديذلددجذ ل ددلذاهتلدد ذلاكدد ذ لددجذيالا ل   دداا

اسقلل ددددااذي تمددددمذلددددنذلسددددبذتادددديذ ي دددد ذتيددددجي ذلدددد نذذياسادددد يا ذاسلددددقتل ا ذيتقددددج   ذاسقلل ددددااذاس لددددج ا
ذاسل   ذن ذاهك جاذاسقلل اذاست ذتاك ذلهج.

 النسخ الممنو   للبل ث  -1/1/10
لي ياهددجذاسدلجا دداذندد ذل ددجاذاسقلددي ذاست ل ق دداذذاردد ذفياادد ذاساكدد ذلل لدداذ جلقدداذاسللددبذالدد ذاسق  دد ذذذذ

اذتلددجذفياادد ذاساكدد ذلل لدداذاسها لدداذللددتلاذلددنذ دداذل دد ذلدد ينذلقجلدداذاكدد يناسلقسددهذالدد ذتنذ لددامذ
ياسقلدددي ذاست ل ق ددداذل جلقددداذاسل لقددداذنارددد ذالددد ذتنذ  رددداذاسلج ددد ذالددد ذالددد اذيا ددد زذلدددنذاسل لددداذ

 ذتغيلدد ذل لدداذ جلقدداذ  لدداذسلقلددي ذيل لدداذاستدد ذاكدد ذن هددجذي لددسذللددت  ذلددنذل ددديذلدد ينذلقجلددااذيفدد
 جلقدداذ  لدداذسلقلددي ذاس ل ددااذيل لدداذاسكددلجاذسلقلددي ذاهلجلدد اذاست ل ق دداذسهددلدذاسقجادد زاذي تمددمذلددنذلسددبذ

ذاستيجي ذاسك   ذن ذا  ذاسال ذاسللاي اذسللج  .
 تكلل ف النشر  -1/1/11

 هجذالددد ذت دددجس هذاساكددد ذالددد ذسددد ذتدددالذاسل ددد  ذاسقلل ددداذاست ل ق ددداذل ددداذاس  الددداذنددد ذفيااددد ذاكدددذذذذ
نذ جاددد ذاسل ددد  ذتُاكددد ذل جا دددجذ ذلددد ذتنذُ دددالذ ال دد ،اذيسدددلاذ قددد ذلدددنذاساقدددج ذغ ددد ذاس  ددد زاذ تدد ذيا 

ذال ذلسبذن ذفياا ذاك هج.
 لغ  األعمل  المقدم  للنشر  -1/1/12

ذارددد ذفيااددد ذاساكددد ذلل لتددد ذ  جلقددداذ  لددداذسلقلدددي ذي جلقددداذ  لددداذسلقلدددي ذاس ل دددا(ذالددد ذتاهلدددجذذذذذذ
 اكدد انذلجسلغدداذالا ل   دداذنقددد اذتلددجذلددجف ذاسل ددد  ذاسقلل دداذاست ل ق دداذل دداذاس  الددداذاردد ذالدد ذتاهدددجذ

ذ.لجسلغت نذاسق ل اذيالا ل   اذتاك 
  ج  األعمل  التي ُ قب  نشرهل بللمجالم العلم    -1/1/13

ذاددنذاساكدد ذرددي ج ذاسل دد ذاادد ذت  دد ذت ذاردد ذل لدداذاسكددلجاذسلقلددي ذاهلجلدد اذاست ل ق دداذالدد ذذذذذ
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اذ لدددجذارددد ذفيااددد ذاساكددد ذلل لددداذاسها لددداذياسقلدددي ذاست ل ق ددداذ(A4 ذاسقدددج رذاسق دددلذلدددنذردددي ا(ذ35 
(ذردي اذكدجللاذ25لل   ذاساكد ذل جلقداذاسل لقداذالد ذت ذ   د ذاد  ذردي ج ذاسل د ذاسلاكدي ذادنذ 

ا(ذناردتجذالد ذاس  اياذياهك جاذياسل ا دلاذتلدجذل لداذ  جلقداذ  لداذسلقلدي ذي جلقداذ  لداذسلقلدي ذاس ل د
(ذ للدااذتلدجذل لداذ جلقداذاسللدبذ8000(ذردي ااذتيذ 20ت ذ    ذا  ذري ج ذاسل  ذاسلاكي ذادنذ 

ال ذاسق   ذلي ياهجذاسدلجا اذنلد ذتدالذالد ذهدلدذاسقجاد زاذي تمدمذلدنذلسدبذتاديذ ي د ذتيدجي ذكد   ذند ذ
ذ   ذا  ذاسري ج ذيا  ذاس للج ذاست ذتاك ذلجسل   ذل اذاس  الا.

 وع الخط لألعمل  المقدم  للنشر بللمجالم العلم   ن -1/1/14
استدد ذذاسلديا ذارد ذفيااد ذاساكد ذلل لداذ جلقدداذاسللدبذالد ذاسق  د ذلي ياهدجذاسدلجا دداذالد ذتنذُتقد  ذذذذذذ

ددددجذيل فلدددداذنقدددد اذيا دددد ذي دددديذالدددد (ذWord 2003 ل اددددجل ذذالدددد ذ دددد ا ذاكدددد هجذلجسل لدددداذل تيلددددا ذت ف ل 
اذل دد  لدد اذتلددجذذ19ذاسرددي اذيالدد،ذلدد اذ5ا12ذاسلدد  ذ دديا(ذذTimes New Roman ذلتلللدد  

ل لاذاسها لداذياسقلدي ذاست ل ق داذلل  د ذاساكد ذل جلقداذاسل لقدااذنارد ذالد ذتنذُت تدلذ ل دلذ د يهذ
اسقادجي نذTime news roman ,size 11,Normal اسدالذلدجذاد اذاسقادجي نذاس   لداذياسي ا داذ جستدجس :

اسقادجي نذاسي ا داذت تدلذذArial ,size 12,Bold,Upper case ,center JUSTIFIEDداس   لداذت تدلذلد
اذ لدجذاردد ذفيااد ذاكد ذل لدداذاسكدلجاذسلقلددي ذ Arial, size ,Bold, Title case ,left Justifiedلدد

(ذ14 ذل  د ذ(Simplified Arabic)ل د ذذل لياداذاسق ل داذاسل دي ذاهلجلد اذاست ل ق داذالد ذتنذتقد  
 ل دد ذل ليادداذالا ل   دداذاسل ددي ذسلهدديالشاذيتقدد  (ذ12 ذل  دد ذايلدديذيلددجس  ذاسلددتناذندد ذسلاردديل

(Times New Roman)  سلهدديالشاذ(ذ9 ذل  دد ذايلدديذيلددجس  ذاسلددتناذندد ذسلاردديل(ذ12 ذل  دد
ذاس ياكدد ذيت ددينذاسلدد ي اذلدد نذ5ا1ذذللددجناذتدد بذلددلذاسرددي ااذلددنذيا دد ذي دديذالدد ذيت تددلذاهل ددج 

اذسلقلدي ذيسلقلدي ذاس ل دااذنلد ذتظهد ذن هلدجذسلردي ااذتلدجذل لتدجذ جلقداذ  لدذاه لقاذاس ياالذال ذل ذ4
ذفجا زذاساك ذاس جراذلايعذاس  ذي  لي.

 الموضوعلم المقدم  للنشر  -1/1/15
اردد ذفياادد ذاساكدد ذل ل ددلذل دد  ذاسقلددي ذاست ل ق دداذل دداذاس  الدداذالدد ذاسليمددياج ذاستدد ذتاكدد ذذذذذ

اردد ذندد ذذكدد ذل جلقدداذاسل لقدداندد ذاسل دد  ذيلدددجاذلسددب:ذل لدداذاسها لدداذياسقلددي ذاست ل ق دداذلل  دد ذاسا
فياا ذاك هجذال ذتاهجذتقاد ذلاكد ذاسل دي ذند ذاست رردج ذاسها لد اذياسقلدي ذاست ل ق داذياسل دي ذلا ذ

ذاسرلا.
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 الجداو  واألشكل  والصور  -1/1/16
:ذذذذذ اردد ذفياادد ذاساكدد ذل ل دددلذاسل دد  ذاسقلل دداذاست ل ق ددداذل دداذاس  الدداذالددد ذتلددبذاسقجادد زاذنلدددد  

ددجذاس دد اياذاذاسللددبذالدد ذاسق  دد ذل ل ددلذن ياهددجذالدد ذتنذتُدد ف اردد ذل لدداذ جلقدد ذللددتق  ذذلتلللدد  ذذت ف ل 
تلددجذل لتددجذذ.تلدديليذيلردد  دذاس دد ياذتالدد ذااياادديذلاهددجذس دداذي  ددينذاسلددتناذ دد اذاهكدد جاذتدد ف  ذاددن

ذ ينذتيردد  ددجذلتلللدد   ددجذت ف ل  ااذ جلقدداذ  لدداذسلقلددي ذيسلقلددي ذاس ل دداذنارددتجذالدد ذتنذتدد ف ذاس دد اياذت م 
ذندد ذاستيمدد   اذياهكدد جاذاسل جا دداذاس لددي ذتدد   ذتلددجذل لدداذاسكددلجاذسلقلددي ذاهلجلدد اذنقدد ذاردد ذالدد ذتن

ددجذيتدد ف ذاسددالا اذت ف ل  ذاس دد اياذتدد   ذتلدديلهجاذ لددجذاستيمدد   اذياسل  ظددج ذتلددلجقهجذيت تددلذلتلللدد  
دددجذيتددد ف ذاسدددالاذنددد  اذت ف ل  ذتلدددياذت تدددلذ ااستيمددد  ذياسل  ظدددج ذتا هدددجاذتلدددلجقهجذيت تدددلذلتلللددد  

اس ددد ايااذتلدددجذل لددداذاسها لددداذياسقلدددي ذاست ل ق ددداذلل  ددد ذاساكددد ذل جلقددداذاسل لقددداذنقددد ذارددد ذالددد ذتنذ
لد اذي  دلذتنذتيمدلذ ا داذاسدالذذ21لد اذيا تيجاهدجذ13.6اس  اياذياهك جاذ ذ    ذا مدهجذادنذذ

اذيت تدلذ لدلذن ذايسذاسري اذاست ذل   ذن هدجذتيذند ذاسردي اذاستجس دااذي ذتيمدلذند ذاهج داذاسل د 
تيسي اذظهي هجذن ذاسالذي دلسبذاسل ا دلاذيلدنذاسل  دظذاستيدجي ذاسكد   ذند ذيمدلذاس د اياذياهكد جاذ

ذن ذاسل   ذاسقلل ا.
 المستخلصلم أو ملخصلم الب وث  -1/1/17

ار ذفياا ذاساك ذل ل لذاسل   ذاسقلل داذاست ل د،ذل داذاس  الداذالد ذاسللت لردج اذلددجاذذذ
ذ د ي ذند ذللدبذالد ذاسق  د ذلي ياهدجذاسدلجا داذارد ذالد ذتنذ  دينذاسللدت لللسب:ذل لاذ جلقاذاس

يالا ل   ددااذتلددجذل لدداذ جلقدداذ  لدداذسلقلددي ذيل لدداذ جلقدداذ  لدداذسلقلددي ذذاسق ل دداذلددجسلغت نذ للدداذ200
اس ل ددداذنقددد ذارددد ذالددد ذي ددددي ذللدددت للذ ينذتنذت ددد  ذاددد  ذ للجتددددياذتلدددجذل لددداذاسكدددلجاذسلقلددددي ذ

دجذاسل د ذ  تديرذجلقاذاس  ي ذاسكدلجس اذنقد ذارد ذالد ذتناهلجل اذلل   ذاساك ذل  ذلدجسلغت نذلل ر 
لل دددلاذتلدددجذل لددداذذس ددداذ للدددا(ذ200 ذادددنذ   ددد ذ ذل  ددد ذيا ددد ز اذردددي ا ذذنددد ذيالا ل   ددداذاسق ل دددا

اسها لدداذياسقلددي ذاست ل ق دداذلل  دد ذاساكدد ذل جلقدداذاسل لقدداذنقدد ذاردد ذالدد ذتادديذ ي دد ذلل ددلذيسدد ذ
لدل،ذاستيددجي ذاسكدد   ذند ذادد  ذ للددج ذاسللت لردج ذلدد نذاسل دد  ذذت د  ذادد  ذ للجتدياذي تمددمذللددج

ذاسقلل اذاست ل ق ا.
 الكلملم الميتل     -1/1/18

اردد ذفياادد ذاساكدد ذندد ذل لتدد ذ جلقدداذ   لدداذسلقلددي ذي جلقدداذ  لدداذسلقلددي ذاس ل ددا(ذالدد ذمدد ي زذذ
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 ذاهلجلدد اذلل  دد ذيمدلذاس للددج ذاسليتج  دداذندد ذاسل دد اذس ددنذسدد ذت دد  ذادد  هجاذتلددجذل لدداذاسكددلجاذسلقلدديذ
ذالدددد ذ اسددددا ذذليتج  ددددا ذذ للددددج ذاسل دددد ذ تمددددلنذاساكدددد ذل جلقدددداذاس دددد ي ذاسكددددلجس اذنقدددد ذاردددد ذالدددد ذتن

ذ دددداذاهج دددداذلقدددد ذتيمددددلذ للددددج (ذ6 ذادددد  هجذ ت ددددجي ذ ذل  دددد ذلددددجسلغت ناذسلل دددد ذاسدددد ف ،ذاست رددددل
ذهج.لل لاذيف ذتغيل ذلجف ذل   ذاسقلي ذاست ل ق اذل اذاس  الاذتلبذاسقجا زذيس ذتالذال 

 االستشهلدام المرجع    -1/1/19
ارددد ذفيااددد ذاساكددد ذلل لددداذاسكدددلجاذسلقلدددي ذاهلجلددد اذلكددد اذرددد  مذالددد ذتلدددليلذاستيد ددد،ذاسقللددد ذ

(ذAPA ذاظددج ذاسددالذ ا دداذياسل ا ددلذاسلرددج  ذتيد دد،ذلدداه ذندد ذُ  اادد ذاسللددت   ذندد ذاهل ددج ذالدد ذتن
ذ ا دداذاسل ا ددلذتدد ف  ذاظددج ذ قلدداذي ذااسلددتنذ ا ددا(ذname/year ذياستددج   ذا لدد ذل دد ذ قتلدد ذاظددج ذيهددي

ذاهج داذند ذياسل ا دلذاسلردج  ذفج لداذ لدجذارد ذالد ذتنذتيمدلذاسري ااذتلياذاس جك اذيملذللذاسال
(ذ9 يذسلق لدددد ا(ذ12 ذيل  ددد ذا(ذAPA ذاظددددج ذيينددد،ذاسقج لددددااذالددد ذ لددددلذه ج   دددجذت ت ل ددددجذل تلددداذاسل ددد 

ذسإلا ل  ر.
نلدد ذتتاددجياذتلدديلذاستيد دد،ذاسقللدد ذاسللددت   اذتالددجذتاجيسدد ذتلددجذلددجف ذاسل دد  ذاسقلل دداذل دداذاس  الدداذ

:ذاردد ذفياادد ذاساكدد ذلل لدداذ جلقدداذاسللددبذالدد ذاسق  دد ذ   ي دداذ تجلدداذاسل ا ددلذيت ت لهددجذندد ذاسل دد اذنلددد  
دددجذاسل ا ددلذلي ياهددجذاسدلجا دداذالددد ذتنذتأ ددل ذ ل دددلذيت ددينذالي دددا ]ذ[ذذل لقدداذتفددياسذ ا ددداذلتلللدد  ذذت ف ل 

 جللدددااذتلدددجذل لددداذاسها لددداذياسقلدددي ذاست ل ق ددداذلل  ددد ذاساكددد ذل جلقددداذذل  دددلذس ددداذن دددااسللل ي  اذاسقاجرددد 
اسل لقاذنق ذار ذال ذت ذ مجهذتسد ذفج لداذاسل ا دلذترذل  دلذسد ذُ دْل   ذلدجسالاذي تمدمذلدنذلسدبذتنذ
ل لاذاسكلجاذسلقلي ذاهلجل اذاست ل ق داذهد ذاسل لداذاسي  د زذاستد ذارد ذالد ذتلدليلذاستيد د،ذاسللدت   اذ

ذتلجذلجف ذاسل   ذتاجيس ذاسل ا لذيت ت لهجذير جغتهجذنق .
 الطبلع    -1/1/20

ذاسلقسددهذاردد ذفياادد ذاساكدد ذلل لدداذ جلقدداذاسللددبذالدد ذاسق  دد ذلي ياهددجذاسدلجا دداذالدد ذتنذ  ا ددلذذذ
لددجاااذذ(72 ذلددنذت ددد ذاسل ا قدداذتلددتغ ،ذت ذالدد (ذرددي ج ذ ذياسدجا ددا(ذلددل  اهيسدد ذذاس لددلذت  لتدد 
استقددد  ااذتلدددجذلدددجف ذاسل ددد  ذل ددداذاس  الددداذسددد ذتت ددد ،ذذتيذاس دددلهذتيذالمدددجناذسلقسدددهاذالددد ذي  ظددد 

سل لجااذالد ذال د ،.ذذ تمدمذللدجذلدل،ذتاديذ ي د ذتيدجي ذند ذفيااد ذاساكد ذاس جرداذلل د  ذاسقلدي ذ
است ل ق داذن لدجذل اهدجاذ لدجذتلد نذتاديذفد ذاتيقد ذل د  ذاسقلدي ذاست ل ق داذ ل قهدجذند ذدلدجا ذفيااد ذسلاكدد ذ

(ذفجاد زاذيانتقدج ذل د  ذاسقلدي ذاست ل ق دداذل داذاس  الداذتسد ذتلدليلذاستيد د،ذاسلقتلدد ذ12يجيتد ذند ذ يت
ذن ذاسل   ذت ذل لاذاسكلجاذسلقلي ذاست ل ق ا.
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 نتلئج ت ل   قواعد النشر الخلص  بمجالم العلو  اإلنسلن   م   الدراس   -1/2
ذسقلي ذالالجا ا(ذفياا ذاساك ذن ذل   ذا7  ياذ ف ذ ذذذذذذذذذذذذ

مجالت العلوم اإلنسانية بمراكز النشر 
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 املقدمة
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ل دددد  ذاسقلددددي ذالالددددجا اذاستدددد ذذتيردددداذاسلج دددد ذلددددنذ دددد اذاسللددددمذسكددددل اذالات ادددد ذتنذادددد  
ترددد  هجذل ا ددد ذاساكددد ذاسقللددد ذلجس جلقدددج ذاسلدددقي  اذيسهدددجذفيااددد ذاكددد ذالددد ذكدددل اذالات اددد اذيهددد ذ

ذ(ذل لااذ لجذ يم هجذاس  ياذاسلجل،.12 
 ب لنلم البل ث    -1/2/1

ارددد ذفيااددد ذاساكددد ذلل ددد  ذاسقلدددي ذالالدددجا اذل ددداذاس  الددداذلمددد ي زذتددديان ذل جادددج ذاسلدددج د نذذذ
:ذاردد ذفياادد ذاساكددد ذاس جردداذلل لدداذ  جلقدداذاسللدددبذ يس ددنذتيجيتدد ذاسل جاددج ذلددنذل لددداذه دد هذنلددد  
الددد ذاسق  ددد ذلي ياهدددجذاسد ددددااذياس قدددي،ذياسقلدددي ذاسل جلددد اذل جلقددداذاسللدددبذلدددقي اذيل لددداذ ل ددداذاسلغدددج ذ

يااددديذياست  لدددااذيل لددداذ جلقددداذ  لددداذسدددن الذياسقلدددي ذالالدددجا ا(ذالددد ذمددد ي زذل ددد ذالددد ذاسلقسدددهذياا
اللدياذتلدجذل لداذذي هداذاسلقسدهذالد ذ دل  ذنق اذتلجذل لاذاسكلجاذسلقلدي ذالالدجا اذنقد ذارد ذالد ذتن

 اسقلدددي ذاسكددد ا اذياسقلدددي ذاست لي ددداذياسايلددد اذياسقلدددي ذاسق ل ددداذيالالدددجا ا(ذلجسقرددد  ذنارددد ذفيااددد ذاكددد ه ذ
غت ناذتلدددجذل لددداذاسقلدددي ذالددد ذتدددين ذالددد ذاسلج ددد ذياايااددديذيسقلددديذاسقللددد ذياس هددداذاستددد ذ قلددداذن هدددجذلدددجسل

الالددددجا اذيال ا  دددداذلجسل لقدددداذنقدددد ذاردددد ذفياادددد ذاكدددد هجذالدددد ذتنذتتمددددلنذل جاددددج ذاسلددددج د نذتق  ي ددددجذ
ل ترد  اذلجسلج دد ذلددنذ  دد :ذاسلقهددااذياست رددلاذياسقلددااذياسقادديانذاسل  دد رذيالس ت يادد اذتلددجذ يس دداذ

مذلددنذلسددبذي ددي ذتيددجي ذلدد نذ جلقدداذاسل لقدداذنلدد ذتددالذفياادد ذاكدد هجذالدد ذل جاددج ذاسلددج د ناذي تمدد
ذل   ذاسقلي ذالالجا اذن ذل جاج ذاسلج د نذ ت ذن ذل   ذل   ذاساك ذاسقلل ذاسيا  .

 شروط قبو  األعمل  المقدم  للنشر  -1/2/2 
اردد ذفياادد ذاساكدد ذلل لتدد ذ ا ذ جلقدداذاسللددبذلددقي ذسلاكدد ذيل لدداذ جلقدداذاسللددبذالدد ذاسق  دد ذذذذ

تيذالا ل   دداذنقدد اذ لددجذذاسق ل ددااذلجسلغدداذاسل تيلدداذاسل ددي ذت ذسلاكدد ذقلددا ذلي ياهددجذاسد ددداذالدد ذتادديذ 
ار ذفياا ذاساك ذلل لداذ جلقداذ  لداذسدن الذياسقلدي ذالالدجا اذالد ذتاديذ ذتقلداذاسل دي ذاستد ذلدل،ذ
اكددد هجذتيذلق لددداذسلاكددد ذنددد ذ هددداذت ددد هاذيفددد ذاتيقددد ذل لددداذاسكدددلجاذسلقلدددي ذالالدددجا اذيل لددداذ اسقلدددي ذ

اسقلدددددي ذاست لي ددددداذياسايلددددد ااذياسقلدددددي ذاسق ل ددددداذيالالدددددجا ا(ذل جلقددددداذاسقرددددد  اذيل لددددداذاسقلدددددي ذاسكددددد ا ااذيذ
الالدجا اذيال ا  داذلجسل لقدااذي يس دج ذ جلقداذاسل لقداذسلل دي ذياس  الدج ذالد ذتنذلدنذكد ي ذفلددياذ

ذ  ددينذي دد اذ لددجذاردد ذالدد ذت ذل ددجنذندد ذسلاكدد ذتيذلقدد ل جذلاكددي اذاسل دد ذغ دد ذ  ددينذاهل ددج :ذتن
ذ. تجلذتيذالل اذ لجساذتيذت  هاذ  الاذترذلنذللت  ذذسل  ا

ذ
ذ
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 الت ك   العلمي  -1/2/3
تكدددج  ذل لددداذ  ل ددداذاسلغدددج ذياست  لددداذيذ ل ددداذاس قدددي،ذياسقلدددي ذاسل جلددد ا(ذل جلقددداذاسللدددبذلدددقي ذذذ

ذاستاي ديذاسلج د ذالد ذلك اذغ د ذرد  مذتسد ذاست  د  اذ  د ذارد ذفيااد ذاساكد ذن هلدجذالد ذتاديذ  دل
ذا ت دددج ذالل ددداذلسدددبذ لدددهاذ  ددد ذاسل تلدددج ذنددد ذاسللدددت   ذ  ددديرذتردددا هذ لدددلذل دددديذت ردددلذاددن

ذاهالدددجاذتلدددجذل لدداذ جلقددداذاسللدددبذالدد ذاسق  ددد ذلي ياهدددجذاسد دددااذنقددد ذارددد ذالدد ذ مددديعذاسل  َّلدد نا
ذتسددددد ذلجس ج ددددداذتيذاست  ددددد  اذلل  ظدددددج ذتيذلقليسدددددياذاسقلددددداذردددددج لذسلت  ددددد  اذلدددددلذت  دددددج ذاسلق لدددددا

سل دد  ذاسددد  ذلل  دد ذاساكدد ذاسقللدد ذياست  لدداذلجسقردد  ذلكدد اذغ دد ذللجكدد ذاسل ا قددااذ لددجذتكددج  ذا
تسدددد ذاست  دددد   ذ  دددد ذاردددد ذالدددد ذاستدددد ا ذاسلج دددد ذلددددص  اعذاستقدددد    ذاسلاردددديلذال هددددجذندددد ذتقددددج   ذ
اسل   لد ناذلددلذتقدد  اذلددجذسدد ذ قد ااذيفدد ذاردد ذل لدداذ  جلقدداذ  لداذسددن الذياسقلددي ذالالددجا ااذياسقلددي ذ

اذي يس ددج ذ جلقدداذاسل لقدداذسلل ددي ذياس  الددج (ذلكدد اذردد  مذالدد ذاست  دد  اذتلددجذالالددجا اذيال ا  ددا
ل لدداذاسكددلجاذسلقلددي ذالالددجا اذنأغيلدد ذكدد  ذاست  دد  اذي تمددمذللددجذلددل،ذاستيددجي ذاسكدد   ذندد ذردد غاذ

ذاست    ذل نذاسل   ذل اذاس  الا.
 الشك  الذ  تقد  به األعمل  العلم   للنشر  -1/2/4

  ل دداذاس قددي،ذياسقلددي ذاسل جلدد اذي ل دداذاسلغددج ذياست  لدداذل جلقدداذاسللددبذذاردد ذفياادد ذاكدد ذل لدداذ
دجاذلاديذالد ذدد  ذلدلذاسل د ذترداذلدقي (ذالد ذتنذُ  لدا ياسرددي ذذاهكد جاذتردياذت ندج،ذلدلذل ليا 

تلددجذل لدداذذلجسل  دد اذت لددجسهجذاادد ذسل لدد ذتيذسل دد ذتيذسلدادد ذتق  مددهجذيادد  ذ  دد زاذل   قدداذاسييتيغ ان ددا
 اذلجسل لقاذيل لاذ جلقاذاسللدبذالد ذاسق  د ذل ل دلذن ياهدج(ذُتقد  ذاهل دج ذسلاكد ذن هدجذ اسقلي ذالالجا

ن ذكد اذل لديعاذتلدجذل لداذ جلقداذ  لداذسدن الذياسقلدي ذالالدجا اذنارد ذفيااد ذاكد هجذالد ذتنذتقد  ذ
(اذ لجذاكدت   ذل لداذاسكدلجاذCDاسليا ذياسل ي ذلنذد  ذال ذي ف اذيال اذتس ت يا اذال ذف لذ 

ذلردددد غت قلددددي ذالالددددجا اذي يس ددددج ذ جلقدددداذاسل لقدددداذسلل ددددي ذياس  الددددج ذتنذتقدددد  ذاهل ددددج ذتس هلددددجذسل
 Word& pdf) يف ذار ذل لاذاسقلي ذاسك ا اذلجسقر  ذالد ذتنذُ  لداذاسل د ذتس ت يا  دجذالد ذاسليفدلذ

كدددت   ذتنذاذتلدددجذل لددداذاسقلدددي ذاست لي ددداذياسايلددد اذنقددد ذاhttp://Journals.qu.edu.saاستيدددجال ذسلل لددداذ
اذيفدد ذاردد ذفياادد ذاكدد ذل لدداذاسقلددي ذاسق ل دداذيالالددجا اذword  لدداذاسلج دد ذالدد اذتس ت يا دداذلردد غاذ

لجسقردد  ذالدد ذتنذ تقدد  ذاسلج دد ذلددد  ذالدد ذل لياددااذلجلمددجناذتسدد ذالدد اذتس ت يا ددااذي تمددمذللددجذ
ذلل،ذا ت هذفياا ذاساك ذ ت ذن ذاسل   ذاست ذتر  ذلنذل   ذاك ذالل ذيا  .

ذ
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 إعلدة أصو  األعمل  العلم    -1/2/5 
ارد ذفيااد ذاساكد ذلل دد  ذاسقلدي ذالالدجا اذل دداذاس  الداذالد ذت ذتقددج ذتردياذاهل دج ذتسدد ذذذذ

تردد جلهجذلددياعذُاكدد  ذت ذسدد ذتُاكدد اذلددجذادد اذل دد  ذ ا ذ جلقدداذاسللددبذلددقي ذسلاكدد اذيل لتدد ذاسقلددي ذ
  دددظذا دددت هذاسقيااددد ذ تددد ذنددد ذل  ددد ذاساكددد ذاسكددد ا اذياسقلدددي ذاست لي ددداذياسايلددد اذلجسقرددد  اذيلدددنذاسل

ذاسقلل ذاسيا  اذ لجذن ذل   ذل   ذاساك ذياست  لاذلجسقر  .
 اآلراء المنشورة ،ي المجالم. -1/2/6

اردد ذفياادد ذاكدد ذل دد  ذ  جلقدداذ  لددداذسددن الذياسقلددي ذالالددجا ااذياسكددلجاذسلقلددي ذالالدددجا ااذذ
اسقرد  (ذالد ذتنذلدجذتاكد دذاسل د  ذ قلد ذادنذي هداذيل   ذل  د ذاساكد ذاسقللد ذياست  لداذل جلقداذ

ذاظ ذرج لياذيس سذاسل لااذتلجذلجف ذاسل   ذل اذاس  الاذنل ذتالذال ذلسب.
  قوق النشر   -1/2/7

ار ذفياا ذاك ذل   ذاسقلي ذالالجا اذل اذاس  الاذال ذا  ذ ديا ذتادج زذاكد ذترذالداذت ذذ
اساجكدد ذلددجذادد اذل دد  ذ ا ذ جلقدداذاسللددبذلددقي ذسلاكدد اذسدد ذلقدد ذليانقدداذ تجل دداذلددنذ  دد سذاست   دد ذتيذ

ذتالذال ذهلدذاسقجا زاذي يه ذلنذلسبذااتقجاذ قي،ذاسلل  اذ جللاذسلاجك .
 تنس ق األعمل  العلم   المقبول  للنشر  -1/2/8

اردد ذفياادد ذاساكدد ذلل لدداذ جلقدداذاسللددبذالدد ذاسق  دد ذلي ياهددجذاسد ددداذالدد ذتنذتالدد ،ذاهالددجاذذ
اسقلدااذذف لداذتيذاسلج د ذلل جاداذسهدجذا فداذ ذنا داذسلقليساذسلاك ذلدجسل   ذ  مدلذ اتلدج ا اسقلل اذا

ذلجسلغدداذاسلق لدداذسألل ددج ذاهيسي داذتلدجذل لتددجذ ا ذ جلقدداذاسللدبذلددقي ذسلاكدد ذنقدد ذارد ذالدد ذتنذتق دد 
ذاسق ل اذتلجذلجف ذاسل   ذنق ذتغيل ذهلدذاسقجا ز.ذاس ل  ذللا قاذياسلتقلقاذاسق ل اا

 أشكل  األعمل  التي تنشر بمجالم العلو  اإلنسلن    -1/2/9
لددجذتاكدد دذل لدداذ جلقدداذاسللددبذالدد ذاسق  دد ذسلقلددي ذاست ل ق دداذلددنذتكدد جاذ ا لدد،ذالدد ذل لدداذ جلقدداذ
اسللددبذالدد ذاسق  دد ذسلقلددي ذالالددجا اذ لددجذي  ذلددجلق جاذتلددجذل لدداذ  جلقدداذ  لدداذسددن الذياسقلددي ذالالددجا ااذ

جا ااذياسقلدددي ذالالدددجا اذيال ا  ددداذلجسل لقدددااذي يس دددج ذ جلقددداذاسل لقدددا(ذنتاكددد ذياسكدددلجاذسلقلدددي ذالالددد
اسل ددي ذياس  الددج ذاهردد لااذيللت لرددج ذاس لددج اذاسقلل ددااذيادد يمذاس تددلاذيتيردد ج ذاسلددقتل ا ذ
ياساددد يا ذاسقلل ددداذلدددجسلغت نذاسق ل ددداذياه ال دددااذتلدددجذل لددداذاسقلدددي ذاست لي ددداذياسايلددد اذلجسقرددد  ذنقددد ذارددد ذ

اكددد ذاسل دددي ذياسلقدددج  ذيا لت دددج ا ذياهن دددج ذاهرددد لااذيفددد ذارددد ذفيااددد ذاكددد ذل لددداذاسقلدددي ذالددد ذ
اسق ل دداذيالالددجا اذلجسقردد  ذالدد ذاكدد ذاسل ددي ذياسلقددج  اذيلدد اعا ذا  تدد اعذياسل الدد  ذاستدد ذتتاددجياذ

ذجا ز.ا مذن  زذتيذ ترذالل ذتيذافت ا ذل د اذيف ذتغيل ذل لاذاسقلي ذاسك ا اذلجسقر  ذهلدذاسق
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 النسخ الممنو   للبل ث  -1/2/10
ذ(10 ذسللج د ذار ذفيااد ذاكد ذل لداذ ل داذاسلغدج ذياست  لداذل جلقداذاسللدبذلدقي ذالد ذتنذُت لدا

 ه  دددااذتلدددجذل لددداذ جلقددداذاسللدددبذالددد ذاسق  ددد ذلي ياهدددجذذاسل لددداذلدددنذالددد اذلدددلذلقجلددداذلددد ينذللدددت  
يفد ذارد ذل لداذ جلقداذ  لداذسدن الذذاللدتلاذلدنذ داذل د ذلد ينذلقجلداذ(20 اسلقسهذذاسد داذتلامذ

ياسقلددي ذالالددجا اذ رددياذاسلج دد ذالدد ذالدد اذيا دد زذلددنذاسل لددااذلددلذاكدد  نذللددتلاذلددنذل دددياذيفدد ذ
ا تلي ذل   ذل   ذاساك ذاسقلل ذياست  لاذلجسقرد  ذند ذتلدبذاسقجاد زذ  د ذارد ذفيااد ذاكد ذل لداذ

يلددللذللددت  ذلددنذاسل دد ذاسلاكددي اذتلددجذاسقلددي ذاسكدد ا اذالدد ذتنذُ ْلددا مذاسلج دد ذالدد ت نذلددنذاسل لدداذ
ل لدداذاسقلددي ذاست لي دداذياسايلدد اذنقدد ذاردد ذفياادد هجذالدد ذتنذ لددل ذاسلج دد ذالدد ت نذلددنذاسل لدداذياكدد ذ
للدددت  ذلدددنذل ددددياذيفددد ذتكدددج  ذفيااددد ذاكددد ذل لددداذاسقلدددي ذاسق ل ددداذيالالدددجا اذتسددد ذتنذاسلج ددد ذ ق ددد ذ

ا دت هذل د  ذاسل  د ذاسيا د ذند ذفجاد زذال ت نذلدنذاسل لداذياكد  نذللدتلاذلدنذل ددياذي قاد ذلسدبذ
اكدد ذيا دد زاذيفدد ذاردد ذل لدداذاسقلددي ذالالددجا اذيال ا  دداذلجسل لقدداذالدد ذتنذُ لددامذاسلج دد ذالدد اذلددنذ
اسل لاذي لسذللت  اذيف ذتكج  ذ يس دج ذ جلقداذاسل لقداذند ذفيااد ذاكد هجذتسد ذتنذند ذ جسداذاكد ذ

مدمذلدنذلسدبذا  دت هذاس لد ذند ذهدلدذاسقجاد زذند ذاسل  ذُ ْلا مذاسلج  ذ للاذتا ا ذلنذاس يس ااذي ت
ذ ل لذاسل   ذل اذاس  الا.

 تكلل ف النشر   -1/2/11
تغيل ذفياا ذاساك ذن ذ ل لذل   ذاسقلي ذالالدجا اذل داذاس  الداذت دجس هذاساكد اذلدجذاد اذل لداذذ

سل لدداذل ددجا ذي ذاسقلددي ذاسق ل دداذيالالددجا اذلجسقردد  اذنقدد ذاردد ذندد ذفياادد هجذتنذاساكدد ذياست  دد  ذندد ذا
ذتلامذاسل لاذل جن زذسللج د ن.

 لغ  األعمل  المقدم  للنشر  -1/2/12
ارددد ذ ل دددلذفيااددد ذاساكددد ذنددد ذل ددد  ذاسقلدددي ذالالدددجا اذل ددداذاس  الددداذتنذتقددد  ذاهالدددجاذسلاكددد ذ

ذلجسل   ذلجسلغت نذاسق ل اذيالا ل   ا.
  ج  األعمل  المقدم  للنشر  -1/2/13

 لدداذ  ل دداذاس قددي،ذياسقلددي ذاسل جلدد ااذي ل دداذاسلغددج ذياست  لددا(ذل جلقدداذاردد ذفياادد ذاساكدد ذندد ذلذ
ياسل ا دلاذتلدجذل لداذذياهكد جاذاس د اياذن هدجذللدجذردي ا(ذ15 ذالد ذاسل د ذ   د ذاسللبذلدقي ذالد ذت 

 جلقدداذاسللددبذالدد ذاسق  دد ذلي ياهددجذاسد ددداذسدد ذتددالذالدد ذهددلدذاسقجادد زاذيفدد ذاردد ذفياادد ذاكدد ذل لدداذ



 املتاحة عرب شبكة اإلنرتنت مراكز النشر العلمي باجلامعات السعوديةيف جمالت نشر القواعد  

 

 

-360- 

(ذ للدددداذلتمددددلااذ8000لذياسقلددددي ذالالددددجا اذالدددد ذت ذتت ددددجي ذ للددددج ذاسل دددد ذ  جلقدددداذ  لدددداذسددددن ا
اسلل رددد نذاسق لددد ذيالا ل ددد رذياس للدددج ذاسليتج  دددااذتلدددجذل لددداذاسكدددلجاذسلقلدددي ذالالدددجا اذندددايسذفيااددد ذ

ذل لاذاسكلجاذسلقلي ذاهلجل اذاست ل ق ا.
ذت  دد ذرددي ج ذاسل دد ذاددنذتلددجذل لدداذاسقلددي ذاسكدد ا اذلجسقردد  ذناردد ذفياادد ذاساكدد ذن هددجذالدد ذت 

(ذردددي ااذ لدددجذارددد ذفيااددد ذاساكددد ذنددد ذل لددداذاسقلدددي ذاست لي ددداذياسايلددد اذلجسقرددد  ذالددد ذت ذت  ددد ذ50 
(ذ للددااذ لددجذاردد ذفياادد ذاكدد ذل لدداذاسقلددي ذاسق ل دداذ12000(ذرددي اذتيذ 30رددي ج ذاسل دد ذاددنذ 

تنذاستق دد ذلقدد  ذاذي دد هذاسلج دد ذA4(ذرددي اذل  دد ذ60يالالددجا اذالدد ذت ذتت ددجي ذرددي ج ذاسل دد ذ 
اس للدددج ذتنمددداذلدددنذاددد  ذاسردددي ج ذسقددد زذتلدددلجلاذيفددد ذارددد ذفيااددد ذاكددد ذل لددداذاسقلدددي ذالالدددجا اذ

(ذرددي ااذتلددجذ يس ددج ذ جلقدداذاسل لقددااذ30يال ا  دداذلجسل لقدداذالدد ذت ذت  دد ذرددي ج ذاسل دد ذاددنذ 
ذ(ذري ا.60نار ذال ذت ذ قاذا  ذري ج ذاسل  ذانذ 

 م  للنشر نوع الخط لألعمل  المقد -1/2/14
ا تليددد ذ ل دددلذفيااددد ذاكددد ذل ددد  ذاسقلدددي ذالالدددجا اذنددد ذاددديعذاس ددد ذاسلق لددداذلددديذاهل دددج ذسلاكددد ذ
نلد :ذتي  ذاس  ذن ذل لاذ جلقاذاسللبذالد ذاسق  د ذسلقلدي ذاست ل ق داذياسقلدي ذالالدجا ااذي دلسبذل لداذ

 ااذيفدد ذاردد ذفياادد ذاكدد ذاسكددلجاذسلقلددي ذاهلجلدد اذاست ل ق دداذايددسذاس دد ذلل لدداذاسكددلجاذسلقلددي ذالالددجا
ي  ددينذذLotus Linotypeل لدداذ جلقدداذ  لدداذسددن الذياسقلددي ذالالددجا اذالدد ذتنذتقدد  ذاهل ددج ذل دد ذ

(اذياردددد ذل لدددداذاسقلددددي ذاسكددد ا اذلجسقردددد  ذالدددد ذتنذت ددددينذ11(ذيسلهدددجلشذ 14لقدددجسذاس دددد ذسللددددتنذ 
(ذادج رذياس ياكد ذ16 ذ(ذتلدي ذياسلدتنذل  د 20اسقادجي نذل  د ذ ذtraditional Arabicاس تجلداذلدجس  ذ

(ذاددج راذتلددجذل لدداذاسقلددي ذالالددجا اذيال ا  دداذلجسل لقدداذي ددلسبذ يس ددج ذ جلقدداذاسل لقدداذ14ل  دد ذ 
(ذ15(ذياسقاددديانذاس   لددد ذلقدددجسذ 14لقدددجسذ ذ otus Linotypeنقددد ذاردددتجذالددد ذتنذ لدددت   ذاس ددد 

سإلا ل دد رذذ(ذياسقادديانذاسدد   سذلقددجس12لقددجسذ ذ Times New Romanادد  مذيسللددتنذالا ل دد رذ
ذ(.10(ذا  مذياسهجلشذ 13لقجسذ 

 الموضوعلم المقدم  للنشر  -1/2/15
اردد ذفياادد ذاساكدد ذندد ذ ل ددلذل دد  ذاسقلددي ذالالددجا اذل دداذاس  الدداذالدد ذايا دداذاسليمددياج ذذ

ذاست ذتاك ذلهجاذلجذا اذل لت ذ ا ذ جلقاذاسللبذلقي ذسلاك .
ذ
ذ
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 الجداو  واألشكل  والصور   -1/2/16
ذياس  ددي ذاهكدد جاذاساكدد ذندد ذذل لتدد ذ ا ذ جلقدداذاسللددبذلددقي ذسلاكدد ذالدد ذ لدد ذاردد ذفياادد ذذ
ذي ذيامددد ااذت دددينذل  ددد ذاس لددد اذت يا ذلجلدددت  ا ذتيذ لجدلهدددجاذلدددجذتيذاسل ددد  اذ جلقددداذليالددد اذاسل جا دددا
اهكددد جااذ لدددجذتلددد نذتنذت ت دددلذاس ددد اياذلل لددداذ جلقددداذذتددد ف  ذلددد اذدددد ذ(18×ذذ12ذتلقج هدددجذ ذتت دددجي 

سق  ددد ذسلقلدددي ذاست ل ق ددداذياسقلدددي ذالالدددجا اذيا ددد ذ ذ  تلدددهاذي دددلسبذل لددداذاسكدددلجاذسلقلدددي ذاسللدددبذالددد ذا
اهلجلددد اذاست ل ق ددداذايدددسذاسقيااددد ذلل لددداذاسكدددلجاذسلقلدددي ذالالدددجا ااذيفددد ذتغيلددد ذل لددداذ جلقددداذ  لددداذ

اذل لداذسن الذياسقلي ذالالجا اذيل   ذل   ذاساكد ذاسقللد ذياست  لداذلجسقرد  ذذسهدلدذاسقجاد زاذلدجذاد 
اذيفد ذارد ذفيااد ذ دجذلتلللد   اسقلي ذاسك ا اذلجسقر  ذنق ذار ذالد ذتنذتد ف ذاهكد جاذياس د اياذت ف ل 
اساكدددد ذندددد ذل لدددداذاسقلددددي ذالالددددجا اذيال ا  دددداذلجسل لقدددداذالدددد ذتنذ الغدددد ذتنذت ددددينذاس دددد اياذياس لددددي ذ

جلقدداذاسل لقددااذلدد (ذتلددجذ يس دداذ 18*12ياهكدد جااذلاجلددلاذسلللددج اذاسلتج دداذندد ذرددي ج ذاسل لدداذ 
ذل (.23*16نار ذال ذتنذت ينذاس  اياذياس لي ذياهك جاذلاجللاذسلللج اذ 

 المستخلصلم أو الملخصلم  -1/2/17
اردد ذفياادد ذاكدد ذل دد  ذاسقلددي ذالالددجا اذ ل قهددجذالدد ذاسللت لرددج ذنقدد ذاردد ذل لتددجذ ا ذذذ

ذتلاذ للداذ(200 ذ د ي ذند ذ داالا ل  ذذ جلقاذاسللبذلدقي ذسلاكد ذالد ذتنذ قد  ذلل دلذاس  الداذلجسلغدا
ذلجسلغداذل تيل دجذاسل د ذ دجنذتلاذ للاذ(300 ذ  ي ذن ذاسق ل اذلجسلغاذيلل لذاسق ل اذلجسلغاذاسل  ذ جن

الا ل   دددااذ لدددجذارددد ذفيااددد ذاكددد ذل لددداذاسكدددلجاذسلقلدددي ذالالدددجا اذيل لددداذاسقلدددي ذالالدددجا اذيال ا  ددداذ
ذ ددد ي ذنددد ذجذاسد دددداذالددد ذتنذ  دددينذاسللدددت لللجسل لقددداذيل لددداذ جلقددداذاسللدددبذالددد ذاسق  ددد ذلي ياهددد

يالا ل   ددددااذتلددددجذل لدددداذ جلقدددداذ  لدددداذسددددن الذياسقلددددي ذالالددددجا اذنقدددد ذذاسق ل دددداذلددددجسلغت نذ للدددداذ(200 
(ذ للدااذيفد ذاكدت   ذ300اكت   ذتنذ  ينذاسللت للذلجسلغاذاسق ل اذيالا ل   داذالد ذت ذ ت دجي ذ 

الالدجا اذلجسقرد  ذالد ذتنذ  ند،ذاسلج د ذلل دلذلجسلغداذاسق ل داذل لتجذاسقلدي ذاسكد ا اذياسقلدي ذاسق ل داذيذ
(ذ للااذيف ذاكت   ذل لاذاسقلي ذاست لي اذياسايلد اذلجسقرد  ذتنذ  ند،ذ200يالا ل   اذن لجذ ذ ت جي ذ 

لددلذاسل دد ذلل ددلذلجسلغدداذاسق ل دداذيالا ل   دداذ ينذت   دد ذادد  ذاس للددج اذتلددجذ يس ددج ذ جلقدداذاسل لقدداذ
ج ذنقد ذاكدت   ذتقد   ذلل دلذلجسلغداذاسق ل داذيالا ل   دااذي ذت  د ذ للدج ذ داذلل دلذسلل ي ذياس  ال

(ذ للدااذيلدنذاسل  دظذتاديذ ي د ذتيدجي ذكد   ذند ذاد  ذ للدج ذاسللت لردج ذند ذاسل دد  ذ250ادنذ 
ذل اذاس  الا.

ذ
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 الكلملم الميتل     -1/2/18
اذالد ذاس للدج ذاسليتج  داذ ينذار ذفياا ذاساك ذلل لداذ جلقداذ  لداذسدن الذياسقلدي ذالالدجا ذ

تنذت دد  ذادد  هجاذتلددجذل لدداذاسكددلجاذسلقلددي ذالالدددجا اذيل لدداذاسقلددي ذاست لي دداذياسايلدد اذلجسقردد  ذنقددد ذ
ذتيمدلذ للدج (ذ6 ذاد  هجذ ت دجي ذ ذل  د ذلدجسلغت ناذليتج  دا ذذ للدج ذاسل د ذ تمدلنذاكدت   ذتن

اسل لقددداذسلل دددي ذالددد ذتنذذلل دددلاذيفددد ذارددد ذفيااددد ذاساكددد ذنددد ذ يس دددج ذ جلقددداذ ددداذاهج ددداذلقددد 
  تيرذاسل  ذاسلق  ذال ذ للج ذليتج  اذتيملذتلياذاسلل ر نذاسق لد ذيالا ل د رذالد ذت ذت  د ذ

ذ(ذ للج اذيف ذتغيل ذلجف ذل   ذاسقلي ذالالجا اذل اذاس  الاذتلبذاسقجا ز.7انذ 
 االستشهلدام المرجع    -1/2/19

ق ددداذلل لددداذاسكدددلجاذسلقلدددي ذالالدددجا اذايدددسذفيااددد ذفيااددد ذاساكددد ذاس جرددداذلج لتكدددهج ا ذاسل  ذذ
اساكددد ذاسلدددجلقاذسل لددداذاسكدددلجاذسلقلدددي ذاهلجلددد اذاست ل ق دددااذتلدددجذل لددداذاسقلدددي ذاسق ل ددداذيالالدددجا اذنقددد ذ
اردد ذفياادد ذاكدد هجذاادد ذال جسدداذتسدد ذاسل  ددلذ كددج ذتس دديذلص دد هذاس دد ،ذاستجس ددا:ذالكددج زذتس دديذ ا دداذ

لقددد ذتنذتدلددد ذنددد ذنهددد سذي ددد ذاسل ددد اذيتددد ف ذاسل ا دددلذينددد،ذاسلدددتنذلجه فدددج ذ لدددلذتلللددداذل  هدددجذ
اذيالكدددج زذتس ددديذ ا ددداذاسلدددتنذلقددد ذاسدددالذاسلقتدددلسذللجكددد زذينددد،ذMLAاس   قددداذاسلتلقددداذنددد ذتلدددليلذ

دَّدد،ذيندد،ذاظددج ذاس لق دداذAPAتلددليلذ اذيفدد ذاردد ذفياادد ذاكدد ذ يس ددج ذ جلقدداذاسل لقدداذالدد ذتنذُ ي 
لددجف ذل دد  ذاسقلددي ذالالددجا اذل دداذاس  الدداذنلدد ذذالردد ا ذاسلددج ساذتلددجذAPAاسايلدد اذاهل    دداذ

تتاجياذتلليلذا لتكهج ذاسل  ق اذيس نذتاجيس ذ  ي اذت ت دلذاسلردج  ذياسل ا دلذ ا داذاسلدتنذيند ذ
ذاهج اذاسل  اذ لجذتل نذتنذ اذل لاذسهجذ   قاذا تلي ذانذاه  هذن ذا مهجذيت ت لهجذسلل ا ل.

 الطبلع   -1/2/20
كد ذند ذل د  ذاسقلدي ذالالدجا اذل داذاس  الداذستدبذاسقجاد زذالد ذال د ،اذس ذتت  ،ذفيااد ذاساذ

لددجذادد اذل لدداذ جلقدداذاسللددبذالدد ذاسق  دد ذسلقلددي ذالالددجا اذلي ياهددجذاسد دددااذاردد ذال هددجذ لددجذلددل،ذ
ذل  هجذن لجذلل،.

 النموذج المقترح لقواعد النشر ،ي مجالم مراكز النشر العلمي بللجلمعلم السعود    -رابعال
 ذا  ددد عذالددد ذفيااددد ذاساكددد ذنددد ذل ددد  ذاسقلدددي ذاست ل ق ددداذياسقلدددي ذالالدددجا اذاستددد ذلقددد

تردد  هجذل ا دد ذاساكدد ذاسقللدد ذلجس جلقددج ذاسلددقي  ااذيلقدد ذت ل دداذهددلدذاسقياادد ذيلق ندداذتي دديذ
دجذسقيااد ذاساكد ذند ذهدلدذاسل د  اذي ألداذ ا تيج،ذيا  ت هذن لجذل اهجاذ قتد  ذاسلج د ذاليل  

ذاسل   ذل اذاس  الااذي ل نذت ت لهجذن ذاساقج ذاستجس ا:ذتنذُت  لَّ،ذن 
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 مجل  النشر و شتم  على  -1

تكدد جاذاهالددجاذاستدد ذذ-ليمددياج ذاساكدد ذ-لدد ا ذاسردد ي ذ- الغدد ذتنذتيمددمذاسل لددا:ذاايااهددج
 تاك .

 ب لنلم البل ث    -2

دجذلجلد ذاسلج د ذي   تديذاسقلل داذيل دجنذاللديذ جذلتليا  يل  د دذ  لذتنذ  دينذااديانذاسل د ذيامد  
 الس ت يا .

 شروط قبو  األعمل  العلم   المقدم  للنشر  -3

 الغدد ذتنذتددالذاسل لدداذالدد ذتاهددجذتقلدداذاسل ددي ذاسلق لدداذسلاكدد ذلجسلغدداذاسق ل دداذيالا ل   ددااذي ذ
ذترذلددنذللددت  ذذاسل دد ذ  ددينذتقلدداذاسل ددي ذاستدد ذلددل،ذاكدد هجاذتيذفدد ل ذسلاكدد ذندد ذ هدداذت دد هاذت 

  تجلاذي ت لاذاسلج  ذترذل جسياذسلسب.ذتيذالل اذ لجساذتيذت  هذ  الا

 الت ك   العلمي  -4

  الغ ذتنذتالذاسل لاذلك اذر  مذال ذاست    ذيلجذ تلقيذ جستجس :

تقدد مذاسل دددي ذاسلق لددداذسلاكدد ذالددد ذاداددد نذلددنذاسل   لددد نذ ت هلدددجذتس الدد اذينددد ذ جسددداذا دددت هذ
دجذلات  داذاست  د  ذند ذيفد ذاآل اعذُ لتقجنذلل   ذدجس ذ  ينذ ت يذف ق  دجاذيت د  ذاسل لداذ اسلج د ذالل 

 ل   اذين ذ جساذي ي ذتق    ذ الغ ذا اتهجعذلاهجذن ذاسيف ذاسلرذت   دذاسل لا.

ي  هذاسلج  ذتايذن ذ جاذفلدياذاسل د ذسلاكد اذ الغد ذاد  ذتلدل  ذاسلقسدهذترذ  جلدج ذذذذذذذ
ددداذاسل لددداذتي ددد ذلقلدددياذاسل ددد ذسلاكددد اذ تددد ذ اتهددد ذاسلج ددد ذلدددن تتلدددج ذ ل دددلذذ لدددل اذلدددنذِفل 

استق    ذاس  لاذن ذ جاذي ي ذترذتق    ذال ذاسل  ذادلذال هدجذاسل   لدينذفلداذاساكد ذ
اساهددج  ذسلل دد اذ  دد ذ  دد  ذ د دد  اذتنذتقددي ذاسل لدداذلصا ددجعذ  ددجلذاسقلددياذسلل دد ذلاددجع ذالدد ذ
 للدي ذ لددت لجاذت د اعا ذاست ف دداذي  نددياذند ذاسيفدد ذاسدلرذ ي دد ذن دديذلقدمذاستقدد    اذيسدديذ

ذ ل ااذن    ذت ذ لت  لذاسلج  ذهرذل ال  ذلنذفلاذاسل لاذسلتق  ا.ك
 طر ق  تقد   األعمل  العلم   للنشر   -5

تق  ذاهالجاذاسقلل اذاسل ليلذاكد هجذند ذاسل لداذند ذكد اذالد اذي ف دااذيت د هذتس ت يا داذالد ذ
 .CDاسل   ذالس ت يا ذسلل لااذتيذال ذ

 لمجل  أشكل  األعمل  العلم   التي تنشر بل -6

ذ تل ددددج  ذ- الغدددد ذتنذت دددد  ذاسل لدددداذاهكدددد جاذاسقلل دددداذاستدددد ذتقلدددداذاكدددد هجذل دددداذتيجردددد لهجاذلددددد  
 ...(.-يتقج   ذ-يا يمذ تلذ-يلل رج ذ لج اذ-يلقتل ا 
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 اآلراء المنشورة  -7

 الغددد ذتنذتدددالذاسل لددداذالددد ذتنذاآل اعذاسلاكدددي زذتقلددد ذادددنذترددد جلهجذيسددد سذه  ددداذاست   ددد ذتيذ
 اساجك .

  عمل  العلم   المنشورة إعلدة أصو  األ -8

 الغدد ذتنذتددالذاسل لدداذالدد ذتنذترددياذاهالددجاذاسقلل دداذاسلق لدداذسلاكدد ذ ذتدد  ذتسدد ذتردد جلهجذ
 لياعذُفلل ذسلاك ذت ذس ذتقلا.

  قوق النشر  -9

ن ذ جساذفلياذاسل  ذسلاك ذ ذ  دي ذاكد دذند ذل دجنذي د ذي ف  دجاذتيذتس ت يا  دجذاذت ذلدصلنذ تدجل ذ
 يذاساجك .لنذ   سذاست    اذت

 تنس ق األعمل  العلم   المقبول  للنشر  -10

ذف لداذتيذاسلج د ذلل جاداذسهدجذا فداذ ذنا داذ اتلدج ا ذاساكد ذاا ذاهالجاذاسقلل اذت ت لذ  مل
 .اسقلا

 النسخ الممنو   للبل ث    -11

 الغددد ذتنذتدددالذفيااددد ذاساكددد ذلجسل لددداذالددد ذتنذُ لدددامذاسلج ددد ذتاددد ا  اذلدددنذاسل لددداذياددد   اذلدددنذ
 است ذاك ذن هجذل دي.ذاسللت  

 لغ  األعمل  المقدم  للنشر  -12

  الغ ذتنذتالذاسل لاذال ذسغاذاهالجاذاسقلل اذاست ذتقلاذاك هجذلك اذر  م.

  ج  األعمل  المقدم  للنشر  -13

 الغ ذتنذتالذاسل لداذالد ذ  د ذاد  ذ للدج ذاسل د اذيهديذاهنمداذلدنذاد  ذاسردي ج ذالد ذ
 هيالشذاسري ج .ذللذت    ذA4تنذُ  تلذاسالذال ذري ج ذ

 المستخلصلم أو الملخصلم  -14

 الغدد ذتنذتدددالذفياادد ذاساكددد ذالدد ذاددد  ذ للدددج ذاسللددت للذلجسل ددد ذلددياعذلجسلغددداذاسق ل دددااذتيذ
 الا ل   ا.

 

 الكلملم الميتل     -15

 الغددد ذتنذتدددالذفيااددد ذاساكددد ذالددد ذاددد  ذاس للدددج ذاسليتج  ددداذلجسل ددد اذالددد ذتنذتيمدددلذتلدددياذ
 اسللت لل.
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 مد ،ي المجل  أسلوب التوث ق المعت -16

ذAPA- MLA- IEEE الغ ذتنذت   ذاسل لاذتلليلذا لتكدهج ذاسل  قد ذلدنذاهلدجس لذاستجس دا:
تيذلدددجذتددد ادذلاجلدددل جاذ لدددجذ الغددد ذتنذت ددد  ذ  ي ددداذ تجلددداذاسل ا دددلذنددد ذاسلدددتنذي  ي ددداذت ت لهدددجذنددد ذي ددد ذ

 اسل  .

 الجداو  واألشكل  والصور  -17

ذذال ذتنذ  تلذاسقاديانذلدنذتالد ذ الغ ذتنذتالذاسل لاذال ذتنذت ف ذاس  اياذت  ف ل جذلتللل  
 .ياسل  ظج ذلنذتليا

 نوع الخط الذ  تقد  به األعمل  للنشر بللمجل   -18

 الغدد ذتنذت دد  ذاسل لدداذادديعذي  دد ذاس دد ذاسددلرذ  تددلذلدديذلددتنذاسل دد اذيادديعذي  دد ذاس دد ذاسددلرذ
ت هذاديعذي  د ذاس د ذت تلذليذاسقاجي نذاس جال اذيايعذي   ذاس  ذاسدلرذت تدلذلديذاسهديالشذلدلذا د

اسدددلرذت تددددلذلدددديذاهل ددددج ذلجسلغدددداذاسق ل دددداذاددددنذاددديعذي  دددد ذاس دددد ذاسددددلرذت تددددلذلدددديذاهل ددددج ذلجسلغدددداذ
 الا ل   ا.

 تكلل ف النشر بللمجل   -19

 الغددد ذتنذتدددالذاسل لددداذالددد ذت دددجس هذاساكددد ذتيذت تدددلذنددد ذفيااددد هجذتنذاساكددد ذل دددجا ذتنذ دددجنذ
  لسب.

ددجذ ل ااددجذاسقددياذلددصنذدلدد زذاسلذذذذذ  دد ذاسقللدد ذاساكدد ذندد ذاسل دد  ذاسقلل دداذاس ردد ااذاستدد ذسهددجذي تجل 
لقجلدداذتددأد  ذفدديراذيسهددجذفياادد ذاكدد ذيامدد اذيكددجللااذيتاكدد ذتل جد ددجذتردد لاذلا ذف لددااذيلددنذهادددجذ
 الغ ذالد ذاسقدج ل نذالد ذل ا د ذاساكد ذاسقللد ذلجس جلقدج ذاسلدقي  اذتادج زذاساظد ذند ذفيااد ذاساكد ذ

 ا  ذاساك ذاسقلل اذللذل ااجزذ ل دلذفيااد ذاساكد ذاستد ذت لدلذن ذاسل   ذاسقلل اذاست ذتر  هجذل
ذسلل  ذفيتيذيسلل لاذ رجاتهج.

ذ
ذ

 نتلئج الدراس  
ذذتيرل ذاس  الاذتس ذا  ذلنذاساتج  ذت لنذن ذاساقج ذاستجس ا:ذذ
 تل نذي ي ذاك زذل ا  ذسلاك ذاسقلل ذنق ذلجس جلقج ذاسلقي  ا.ذ -

(ذلددددنذاس   دددداذ21ج ذاسلددددقي  اذلددددج ست ا ذلجسلددددج زذ تلدددد نذفرددددي ذل ا دددد ذاساكدددد ذاسقللدددد ذلجس جلقدددد -
اسلدددقي  اذياس جرددداذلدددأاياعذيتكددد جاذاسلددديا ذاستددد ذتاكددد ذ اسلي ددد زذسلل ددد ذاسقللددد ذنددد ذاس جلقدددج 

 لجس جلقج ذاسلقي  ا.
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%ذلدددنذل ا ددد ذاساكددد ذترددد  ذل ددد  ذ60(ذلالدددلاذ10لدددتاذل ا ددد ذنقددد ذسلاكددد ذاسقللددد ذلدددنذترددداذ  -
 الل ا.

(ذلدنذترداذ12ت ل ق اذاسلتج اذفياا ذاكد هجذلل ا د ذاساكد ذاسقللد ذ ا  ذل   ذاسقلي ذاسقلل اذاس -
(ذلدددنذ12%ذاذياددد  ذل ددد  ذاسقلدددي ذالالدددجا اذاسلتج ددداذفيااددد ذاكددد هجذ 54.4ل لددداذلالدددلاذذ(22 

 %.63(ذل لاذلاللاذ19تراذ 

تقددد   ذاسلرددد ل ج ذاس اسددداذالددد ذفيااددد ذاساكددد ذنددد ذل ددد  ذل ا ددد ذاساكددد ذاسقللددد ذلجس جلقدددج ذ -
 .اسلقي  ا

ذذهذيتيجي ذفياا ذاساك ذاس جراذلجسل   ذاسقلل اذل اذاس  الا.ا ت  -
%ذلددنذل دد  ذل ا دد ذاساكدد ذاسقللدد ذل دداذ9.7(ذلالددلاذ41اتيقدد ذت لددلذل دد  ذنقدد ذلددنذتردداذ  -

اس  الددداذنددد ذفيااددد ذاكددد هجذالددد ذمددد ي زذتدددين ذاسل جادددج ذاستجس دددا:ذل جادددج ذاسلدددج د ناذيكددد ي ذفلدددياذ
تقدد   ذاهالددجاذاسقلل ددااذيسغدداذاهالددجاذاسقلل دداذاسلق لدداذاهالددجاذاسقلل دداذاسلق لدداذسلاكدد اذيكدد اذ

 سلاك .

ت لددلذل دد  ذنقدد ذلددنذذاسل دد  ذل دداذاس  الدداذاردد ذندد ذفياادد ذاكدد هجذالدد ذتلددليلذذردد جغاذ -
 ا لتكهج ا ذاسل  ق ا.

 تغيجاذفياا ذاك ذاسل   ذل اذاس  الاذست جس هذاساك اذلجذا اذل لاذيا  ز. -

س  الدداذندد ذادد  ذ للددج ذاسللت لرددج ذياس للددج ذاسليتج  ددااذا تليدد ذفياادد ذاكدد ذاسل دد  ذل دداذا -
 لاذلقمذاسل   ذتغيل ذل  هلجذن ذفياا هج.

 ي دد ذا ددت هذكدد   ذلدد نذفياادد ذاساكدد ذندد ذل دد  ذل ا دد ذاساكدد ذاسقللدد ذلجس جلقددج ذاسلددقي  ااذ -
 س   اذا  ت هذن ذفياا ذاك ذل   ذل   ذاساك ذاسقلل ذاسيا  .

 ق ددداذ ل قهدددجذنددد ذدلدددجا ذفيااددد ذاكددد ذنقددد اذيا تليددد ذنددد ذاداتدددجذاكددد زذاتيقددد ذل ددد  ذاسقلدددي ذاست ل -
 فجا ز.

اتيقدد ذل دد  ذاسقلددي ذالالددجا اذ ل قهددجذندد ذلدد ذفياادد ذاكدد ذيا تليدد ذن لددجذل اهددجذندد ذت لددلذاكدد زذ -
 فجا ز.

 

 توص لم الدراس  
ذن ذميعذلجذتلي  ذاايذاس  الاذلنذاتج  اذ ير ذاسلج  ذلجستجس : -
 اسقلل ذل اذاس جلقج ذاسلقي  ا.م ي زذتاكجعذل ا  ذسلاك ذ -
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م ي زذتي   ذاسلر ل ج ذاس اساذال ذفياا ذاساك ذن ذل د  ذل ا د ذاساكد ذاسقللد ذلجس جلقدج ذ -
 اسلقي  ا.

مدد ي زذتتج دداذفياادد ذاكدد ذ ل ددلذاسل دد  ذاسلتج دداذلددنذ دد اذل ا دد ذاساكدد ذاسقللدد ذلجس جلقددج ذ -
 اسلقي  ا.

 ذاساكدددد ذاسقللدددد ذلجس جلقددددج ذاسلددددقي  اذمدددد ي زذل ا قدددداذ ل ددددلذفياادددد ذاساكدددد ذندددد ذل دددد  ذل ا دددد -
 يت   دهج.

فيااد ذاساكدد ذذ-يتي  دد ذ-مد ي زذلتجلقداذاسقددج ل نذالد ذل ا دد ذاساكد ذلجس جلقدج ذاسلددقي  اذت د    -
 لجسل   ذاسقلل ااذيلقجس اذ ياالذاسقري ذن هج.

  اذستقدذ ي دلسبذاسقلداذاس دج ذسلللدقيس نذادنذل ا د ذاساكد ذاسقللد اتيق اذاس ا ذاسلدج رذياسلقاديرذ -
 لجسل   ذل اذاس  الا.ذتقل لج ذاساك يتاق مذ

تلادد ذلقتدد  ذفياادد ذاساكدد ذاسددلرذ   دد ذلدديذاس  الدداذلددنذ دد اذاسللددقيس نذياسقددج ل نذالدد ذل ا دد ذ -
 اساك ذاسقلل ذلجس جلقج ذاسلقي  ا.

جذسللياردددديج ذياسلقددددج   ذل ا زذاس ددددي زذاسكددددجللاذاسيا دددداذسلل دددد  ذاسقلل دددداذينق ددددذلتل دددد زلاددددجعذالددددجل ذ -
 لص  ا ذاسل   ذاسقلل ا.ل اذاسق جل اذياسلتقلقاذياسك 

ذل داذاس  الدااذاسقلل داذاسل د  ذند ذاسقللد ذلجساكد ذاس جرداذاستقل لج ذم ي زذل ا قاذيت    ذ -
 .ذاسقلل اذاسل لاذيل جلاذياسل  ظج ذياستيد ق اذياسك ل اذاسيا اذاهلي ذلقظ ذتكلاذل   

 اذلألدددددجتلزذلت ررددددد نذسددددد  ه ذاس لددددد زذنددددد ذتددددد ا  ذل ا ددددد ذاساكددددد ذاسقللددددد ذلجس جلقدددددج ذاسلدددددقي  -
 اسلياريج ذاسقجسل اذاسلقتل زذن ذاستأس هذياساك ذاسقلل .

 ااتلج ذفياا ذاك ذدجلتاذن ذل ا  ذاساك ذاسقلل ذ ذتتغ  ذلتغ  ذه  ج ذاست    . -

اسقلاذال ذاستياراذاسلاجعذل نذاسل   ذاست ذتر  هجذل ا  ذاساكد ذاسقللد ذلجس جلقدج ذاسلدقي  اذ -
 اذالل اذاستلج اذاسقلل .لنذ  
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 المصلدر والمراجع
(.ذلقت  ذت ي  ذاسقياا ذاستاي ل اذيال  ا  اذساك ذاساتج ذاسقلل ذل جلقاذاس لج .ذ2017 جلقاذاس لج ذ ذ -1

   .ذلتج ذن :1/5/2017تج   ذا   ع.

ttps://www.iau.edu.sa/ar/administration/centers/center-for-scientific-

publications/unified-rules-and-regulations 

:ذ  الاذCYBRARIANS(.ذ رج لذاس ي  اذالس ت يا اذ2007 جنظاذال اس ك  ذال ذاسق   ذ  -2
 (.24ا 7س.ذا3000 جسا.ذاسق ل ا

ذ  -3 ذ اي ا ذتل ايا ذاي اس  نا ذاسيافق ا.ذ2016 ي ظ ا ذياسرقيلج  ذاسقلل ا ذاههل ا ذل ن ذاسقلل  ذاساك  .)
 http://jilrc.com لتج ذن :ذ .7/2017/ذ15تج   ذا   ع:

  الاذ جسا.ذل لاذذ:(.اس ي  ج ذاسقلل اذاسل  َّلا2012 م  اذال ذال اسرل اذ لناذهجك ذك  هذ  -4
 .13اع.7س.ذ  الج ذاسلر ز.

(.ذلت للج ذاساك ذاس يس ذلجس ي  ج ذاسلت رراذن ذ  الج ذاسل تلج ذ2014    جاذل لي ذك  هذ  -5
ذت ل ل ذ  الا ذاسلقليلج : ذاسل تلج ذيال  ذل لا ذسللقسي ن. ذاسلق لا ذال كج  ا ذاستقل لج  ذسل تيه  ا

 .4.ع.34ياسلقليلج ذاسق ل ا.

ذال اس قيهذ  -6 ذل اج ذت ل ل اذ2017 ل را ذ  الا ذ ي  ج ذاسل تلج ذياسلقليلج ذاسق ل ا: ذاك  ذفياا  .)
  .ذللت  لذلن211ذ-ذ163اذذ18اسلقي  ااذع-سيافقهجذاست ل ق .ذاال ذ

http://search.mandumah.com/Record/767539 

ذ لنا -7 ذتل اه   ذل ل  ذت  لا ذ جلت اا ذلج ل ا ذا ذ ار ذا. ذ. ذاسيتج ذذ يل   ذال  ذ جس  ذاس يه را تل  
 جذيتاك د.ذاسقجه ز:ذاس ا ذاسلر  اذاسللاجا ا.(ذ  هذت تلذل د جذالل  ذ2008 

(.ذاسل   ذاسقلل اذاسل  َّلاذن ذاس جلقج ذاسلقي  ا.ذاس  جم.ذ جلقاذ2015ل ل ذ اسلجس اذلجس ذلنذ -8
 ا لج ذل ل ذلنذلقي .

ذ  -9 ذاس جلقج  ذن  ذاسقلل  ذسلل   ذاسلي  ز ذاستقل  ذذ(.1999اس   ا ذل لس ذاسلقي  ا. ذاسق ل ا اسللل ا
 اسقجس .

ذ  -10 ذاسقلل  ذسلاك  ذاس ا لا ذل2009اسل اا ذاس تلذيا   اعاتهج ذاك  ذميال  ذتج   ذ(. ذلقي . ذاسللب  جلقا
 لتج ذن :ذذ .12/4/2017ذا   ع.

https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/BookDetails.aspx?BookID=1370 

ميال ذاساك ذاسقلل .ذل   ذاساك ذذ(.2014اسل ااذاسقلل اذلل   ذاساك ذاسقلل ذياستأس هذياست  لاذ  -11

http://search.mandumah.com/Record/767539
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 لتج ذن :ذ .21/4/2017.اسقلل .ذ جلقاذاس  ي ذاسكلجس ا.ذتج   ذا   ع

https://www.nbu.edu.sa/Ar/Facilities/PublishingCenter/Pages/book.aspx 

 لتج ذن :ذ .4/2/2017اللزذانذل   ذاساك ذاسقلل .ذتج   ذا   ع:ذ(.2017ل   ذاساك ذاسقلل ذ  -12

http://spc.kau.edu.sa/content.aspx?Site_ID=320&lng=AR&cid=50002 

ذ  -13 ذتلا ا ذل  َّلاذ.(2016ل ل ا ذل   ذالل ا ذن  ذاساك  ذيلقج    ذاسقلل  ذا   ع:ذ.اسل   ذتج   
 ذ http://educad.me/76734.  .ذلتج ذن :3/4/2017

(.ذاس ي  ج ذاسق ل اذن ذل جاذاسل تلج ذياسلقليلج :ذ  الاذللل ي  ان اذ2001ل ل اذلهجذت ل ذتل اه  ذ  -14
 ز.ذ ل اذاآل ال.ذفل ذاسل تلج ذياسلقليلج . جلقاذاسقجه ذذللل يلت  ا.ذت  ي اذ   تي اد(.

ذ .4/5/2017ذتج   ذا   ع.ذ(.ذل ا  ذاساك ذاسقلل ذياست  لاذن ذاس جلقج .ذ2014ل اذاسل  لاذ  -15
 http://makkahnewspaper.com/article/2232/Makkah لتج ذن :

ذ  -16 ذاسق    ذال  ذلن ذل ل  ذا2015اساج  ا ذن  ذاسقلل  ذاساك  ذسلت للج  ذلقت   ذتري  ذاسك ا اذ( سقلي 
 ذ.ذلتج ذن :2/7/2017ذلجس جلقج ذاسلقي  ا.ذتج   ذا   ع:

ttp://hdl.handle.net/123456789/793 

(.ذيافلذاساك ذاسقلل ذن ذ جلقاذلجلا:ذ  الاذتقي ل ا.ذل لاذل   ذلجلاذ2011هليااذت لجنذال ذ  -17
 .2ذسل  الج ذاس مج  اذيالالجا ا.ع.

  ذ .ذلتج ذن :2/4/2017ج ذي  زذاساك ذياست  لا.ذتج   ذا   ع:(.ذله2017ي  زذاساك ذياست  لاذ  -18

http://www.pnu.edu.sa/arr/centers/PRC/Pages/Units/UPT.aspx 

19- Bolshete, P. (2017). Authorship criteria and reporting of ethical compliance in 

Indian biomedical journals. Indian Journal of Medical Ethics.  

20- Bosnjak, L., Poliak, L., Vukojevic, K., & Marusic, A. (2011). Analysis of a 

number and type of publications that editors publish in their own journals: 

Case study of scholarly journals in croatia. Scientometrics, 86(1), 227-233. 

Retrieved from https://search.proquest.com/docview /902064857?accountid 

=142908 

21- Fernandes, M. R., Queiroz, M. C. C. A. M., de Moraes, M. R., Barbosa, M. 

A., & Sousa, A. L. L. (2011). Ethical standards adopted by Brazilian journals 

of medical specialties. Revista da Associação Médica Brasileira (English 

Edition), 57(3). 



 املتاحة عرب شبكة اإلنرتنت مراكز النشر العلمي باجلامعات السعوديةيف جمالت نشر القواعد  

 

 

-370- 

22- Mansour, E. (2016). Arab authors' perceptions about the scholarly publishing 

and refereeing system used in emerald's library and information science 

journals. New LibraryWorld,117(7),414-439.Retrieved from  

https://search.proquest.com/docview/1826809346?accountid=142908 

23- Mathur, V. P., Dhillon, J. K., Kalra, G., Sharma, A., & Mathur, R. (2013). 

Survey of instructions to authors in Indian and British Dental Journals with 

respect to ethical guidelines. Journal of Indian Society of Pedodontics and 

Preventive Dentistry, 31(2), 107. available at : 

 https://scholar.google.com/scholar. 

24- Meerpohl, J. J., Wolff, R. F., Niemeyer, C. M., Antes, G., & von Elm, E. 

(2010). Editorial policies of pediatric journals: survey of instructions for 

authors. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 164(3), 268-272.   22 

/3/2017available at: https://scholar.google.com/scholar. 

25- Salamat, F., Sobhani, A. R., & Mallaei, M. (2013). Quality of publication 

ethics in the instructions to the authors of Iranian journals of medical sciences. 

Iranian journal of medical sciences, 38(1), 57.  

26- Vishwakarma, P., & Mukherjee, B. (2014). Developing qualitative indicators 

for journal evaluation: Case study of library science journals of SAARC 

countries. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 34(2) 

Retrieved from 

 https://search.proquest.com/docview/1534316653?accountid=142908 

27- Yang, W. U., & Zou, Q. (2015). The ethical issues in instructions for authors 

of Chinese biomedical journals. Learned Publishing, 28(3), 216-222.  

 

 

https://scholar.google.com/scholar
https://scholar.google.com/scholar

