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اعضاء هيئة التحرير
االسماء مرتبة هجائيا
 أ.د .أسواء عثذ الوٌعن إتراهُن
أعزبر ػٍُ إٌفظ ااالعزّبػ ٝلغُ ػٍُ إٌفظ -وٍ١خ اٌجٕبد-عبِؼخ ػ ٓ١شّظِ-ظش.
 أ.د .إَواى دسٌُي عصفىر
أعزبر إٌّب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ اٌفٍغفخ ٚاالعزّبع وٍ١خ اٌجٕبد –عبِؼخ ػ ٓ١شّظِ-ظش.
 أ.د.دٌاى إسواعُل أدوذ
أعزبر أطٛي اٌزشث١خ وٍ١خ اٌجٕبد –عبِؼخ ػ ٓ١شّظِ-ظش.
 أ.د .خالذ اتراهُن صالخ الذغُن
أعزبر ِٕب٘ظ ٚرؼٍ ُ١اٌؼٍ َٛوٍ١خ اٌزشث١خ –عبِؼخ اٌمظ – ُ١اٌغؼٛد٠خ
 أ.د .خذَجه هذوذ عثذ هللا الجُساًٍ
ا٤عزبر اٌّشبسن ف ٟأطٛي اٌزشث١خ ا٦عالِ١خ وٍ١خ اٌزشث١خ –عبِؼخ أَ اٌمش- ٜاٌغؼٛد٠خ
 أ.د .رجاء تٌد سُذ علٍ تي صالخ الوذضار
أعزبر أطٛي اٌزشث١خاالعالِ١خ –عبِؼخ أَ اٌمش – ٜاٌغؼٛد٠خ
 أ.د.م .زٌَة دسي سالهً
أعزبر ِغبػذ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ - ُ١وٍ١خ اٌجٕبد -عبِؼخ ػ ٓ١شّظِ -ظش
 أ.د .سواح خالذ زهراى
أعزبر ػٍُ ٔفظ االعزّبػ ٝلغُ رشث١خ ؽفً -وٍ١خ اٌجٕبد –عبِؼخ ػ ٓ١شّظِ-ظش.
 أ.د .هشام فرذٍ جاد الرب
أعزبر اٌم١بط ٚا٦ؽظبء إٌفغٚ ٟاٌزشث ٞٛوٍ١خ اٌؼٍ َٛاالعزّبػ١خ –عبِؼخ اٌى٠ٛذ
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اعضاء الهيئةاالستشارية
االسماء مرتبة هجائيا

 أ.د .أهٌُح هذوذ كاظن
أعزبر ػٍُ إٌفظ اٌزؼٍ - ّٝ١وٍ١خ اٌجٕبد -عبِؼخ ػ ٓ١شّظ
 أ.د .دسام الذَي هذوذ هازى
أعزبر ِٕب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ اٌؼٍ– َٛوٍ١خ اٌزشث١خ -عبِؼخ ع٘ٛبط
 أ.د .خالذ عثذ اللطُف عوراى
أعزبر إٌّب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ اٌذساعبد االعزّبػ١خ ٚػّ١ذ وٍ١خ اٌزشث١خ عبِؼخ ع٘ٛبط
 أ.د .زٌَة دسي دسي
أعزبر أطٛي اٌزشث١خ -وٍ١خ اٌجٕبد عبِؼخ ػ ٓ١شّظ
 أ.د.ساهُح هىسً إتراهُن
أعزبر ثمغُ رشث١خ ؽفً –وٍ١خ اٌجٕبد – عبِؼخ ػ ٓ١شّظ
 أ.د .سعاد هذوذ فرذً
أعزبر ِٕب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ اٌفٍغفخ ٚػٍُ إٌفظ – وٍ١خ اٌجٕبد – عبِؼخ ػ ٓ١شّظ
 أ.د.سعذ َسً زكً
أعزبر إٌّب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ اٌؼٍ– َٛوٍ١خ اٌجٕبد –عبِؼخ ػ ٓ١شّظ
 أ.د .سعُذ إسواعُل علً
أعزبر أطٛي اٌزشث١خ –وٍ١خ اٌزشث١خ – عبِؼخ ػ ٓ١شّظ .
 أ.د.صذَقح علً أدوذ
أعزبر ثمغُ رشث١خ ؽفً –وٍ١خ اٌجٕبد –عبِؼخ ػ ٓ١شّظ .
 أ.د.صفاء َىسف األعسر
أعزبر ػٍُ ٔفظ االعزّبػ – ٝوٍ١خ اٌجٕبد –عبِؼخ ػ ٓ١شّظ
 أ.د .عاَذج عثذ الوقصىد دسي
أعزبر إٌّب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ اٌٍغخ االٔغٍ١ض٠خ – وٍ١خ اٌجٕبد عبِؼخ ػ ٓ١شّظ
 أ.د .عثذ اللطُف الصفً الجسار
أعزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ– ُ١وٍ١خ اٌجٕبد – عبِؼخ ػ ٓ١شّظ
 أ.د .عثذ هللا هسعل الذرتً
أعزبر ِشبسن ثمغُ أطٛي اٌزشث١خ –وٍ١خ اٌزشث١خ –عبِؼخ ؽفش اٌجبؽٓ – اٌغؼٛد٠خ .
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 أ.د .علً جىدج هذوذ عثذ الىهاب
أعزبر إٌّب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ اٌذساعبد االعزّبػ١خ –وٍ١خ اٌزشث١خ -عبِؼخ ثٕٙب .
 أ.د.علً هذوذ دسُي سلُواى
أعزبر إٌّب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ اٌذساعبد االعزّبػ١خ –وٍ١خ اٌزشث١خ –عبِؼخ ا٤ص٘ش .
 أ.د .علٍ ههذٌ كاظن
أعزبر ػٍُ إٌفظ اٌزشث ٞٛوٍ١خ اٌزشث١خ – عبِؼخ اٌغٍطبْ لبثٛط – عٍطٕخ ػّبْ
 أ.د .فاطوح سالن تاجاتر
أعزبر اطٛي اٌزشث١خ ٚاٌزشث١خ اٌّمبسٔخ -عبِؼخ أَ اٌمش – ٜاٌغؼٛد٠خ
 أ.د .فاَسج السُذ عىض
أعزبر ِٕب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ –وٍ١خ اٌجٕبد –عبِؼخ ػ ٓ١شّظ
 أ.د .لوعاخ اسواعُل هذوذ
أعزبر ِٕب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ اٌفشٔغ– ٝوٍ١خ اٌجٕبد –ػ ٓ١شّظ
 أ.د .هذثاخ دافع أتى عوُرج
أعزبر ِٕب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ اٌش٠بػ١بد – وٍ١خ اٌجٕبد –عبِؼخ ػ ٓ١شّظ
 أ.د .هذوذ عطُح خوُس
أعزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ– ُ١وٍ١خ اٌجٕبد – عبِؼخ ػ ٓ١شّظ
 أ.د .هًٌ عثذ الهادي سعىدي
أعزبر ِٕب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ اٌؼٍ – َٛوٍ١خ اٌجٕبد –عبِؼخ ػ ٓ١شّظ
 أ.د.هذدد أدوذ علً الٌور
أعزبر ِٕب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ اٌؼٍ– َٛوٍ١خ اٌزشث١خ –عبِؼخ االعىٕذس٠خ .
 أ.دً .جفح قطة السُذ الجسار
أعزبر إٌّب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ اٌذساعبد االعزّبػ١خ –وٍ١خ اٌزشث١خ –عبِؼخ إٌّٛف١خ .
 أ.دً .عُوح دسي أدوذ عثذ الىادذ
أعزبر إٌّب٘ظ ٚؽشق اٌزذس٠ظ ثمغُ اٌجؾٛس ثبٌّشوض اٌمٌ ِٝٛالِزؾبٔبد .
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المجلة في سطور
رظذس ِغٍخ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟاٌزشث١خ ٌٍزأو١ذ ػٍ ٝاٌذٚس اٌش٠بدٚ ٞاٌؾؼبس ٞاٌؼش٠ك ٌغبِؼخ ػٓ١
شّظ ِزّضال ف ٟوٍ١خ اٌجٕبد ٌ٣داة ٚاٌؼٍٚ َٛاٌزشث١خ؛ ٚرٌه ٌزؾم١ك سعبٌزٙب اٌؼٍّ١خ ِٓ خالي االسرمبء
ثبٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟشز ٝفشٚع ٚأٌٛاْ اٌّؼشفخ أ٦غبٔ١خ.
رأعغذ اٌّغٍخ ف ٟوٍ١خ اٌجٕبد ٌ٣داة ٚاٌؼٍٚ َٛاٌزشث١خ ثغبِؼخ ػ ٓ١شّظ رؾذ ِغّ " :ٝؽ١ٌٛخ وٍ١خ
اٌجٕبد " ػبَ  ،َ٠٢٢٢صُ أطجؾذ ف ٟػبَ  َ٠٢٠٢رؾذ ِغِّ " :ٝغٍخ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟاٌزشث١خ "،
ِ ٝ٘ٚغٍخ سثغ عٕ٠ٛخ ،دٚس٠خ ،ػٍّ١خِ ،ؾىّخ ،رظذس ػٓ ٘١ئخ ػٍّ١خ أوبد١ّ٠خ ثؾض١خ ِزّضٍخ ف ٟوٍ١خ
اٌجٕبد ٌ٣داة ٚاٌؼٍٚ َٛاٌزشث١خ.
رؼٕ ٝاٌّغٍخ ثٕشش اٌجؾٛس اٌزشث٠ٛخ اٌز ٟرزظف ثبٌغذحٚ ،ا٤طبٌخٚ ،إٌّٙغ١خ اٌؼٍّ١خٚ ،دلخ اٌزٛص١كِ ،غ
االٌزضاَ ثأخالل١بد إٌشش اٌؼٍّ.ٟ
ٚرؼٕ ٝاٌّغٍخ ثٕشش اٌجؾٛس اٌزشث٠ٛخ ثبٌٍغز ٓ١اٌؼشث١خ ٚأ٦غٍ١ض٠خ فِ ٟغبالرٙب اٌّخزٍفخ ،ؽ١ش رشًّ ِب
٠أر :ٟأطٛي اٌزشث١خٚ ،إٌّب٘ظ ٚؽشق اٌزذس٠ظٚ ،ػٍُ إٌفظ اٌزؼٍٚ ،ّٟ١رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍٚ ،ُ١رشث١خ اٌطفً.
ٚرٛفش اٌّغٍخ فشطخ ٌٍجبؽضٌٕ ٓ١شش ثؾٛصٚ ُٙدساعبر ُٙاٌز٠ ٌُ ٟغجك ٔشش٘ب ،أ ٚئسعبٌٙب ٌٍٕشش ،أٚ
اٌّشبسوخ ثٙب ف ٟأٔ ٞشبؽ ػٍّ ،ٟفِٛ ٟٙعٙخ ٌٍّشزغٍ ٓ١ثبٌؾمً اٌزشث ِٓ ٞٛعبِؼِٚ ،ٓ١١ذسع،ٓ١
ٚئداسٚ ،ٓ١٠طٕبع لشاس.
٠ششف ػٍ ٝئطذاس اٌّغٍخ ٔخجخ ِٓ أعبرزح اٌزشث١خ ف ٟعّ١غ اٌزخظظبدٚ ،رخؼغ عّ١غ اٌجؾٛس ٌٍزؾىُ١
ِٓ لجً ٌغٕخ ِٓ اٌّزخظظ ِٓ ٓ١ر ٞٚاٌخجشح اٌجؾض١خٚ ،اٌّىبٔخ اٌؼٍّ١خ اٌّزّ١ضح فِ ٟغبي اٌزخظض
ثشىً دل١ك.
ٚؽشطذ اٌّغٍخ ِٕز ٔشأرٙب ػٍ ٝأْ رىِٕ ْٛجشا ػٍّ١ب ٌٍجبؽضِٕٚ ،ٓ١بسح داػّخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٚ ٟفك لٛاػذ
ٚػٛاثؾ ػٍّ١خ ،اِ٤ش اٌز ٞدفؼٙب ئٌ ٝاٌغؼ ٟاٌذائُ ٚاالعزّشاس ف ٟرؼّٔٚ ُ١شش اٌّؼشفخٚ ،رؾم١ك اٌش٠بدح
اٌؼٍّ١خ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌّؾٍٚ ٟا٦لٍٚ ،ّٟ١أْ رظجؼ ِظٕفخ ػّٓ أشٙش لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌؼشث١خ
ٚا٤عٕج١خٚ ،لذ أصّشد اٌغٛٙد اٌّجزٌٚخ ف ٟسفغ شأْ اٌّغٍخ ثزؾم١ك ِب ٠أر:ٟ
 ؽظٍذ اٌّغٍخ ػٍ ٝرشل ُ١دِٛ ٌٟٚؽذ ِٓ أکبد١ّ٠خ اٌجؾش اٌؼٍّٚ ٟاٌزکٌٕٛٛع١بِ ٛ٘ٚ ،ؼزّذ ِٓ
ِذ٠ش ِشکض رشل ُ١اٌذٚس٠بد.
 رُ فٙشعخ اٌّغٍخ ٚرظٕ١فٙب ف ٟػذح لٛاػذ ث١بٔبد ( داس إٌّظِٛخ – شّؼخ – ِؼشفخ – اٌىشبف
اٌؼشثٌ ٟالعزشٙبداد اٌّشعؼ١خ - Research Bib - publons – Index Copernicus -
) CiteFactor – Proquest – Dicrectory of Research Journals
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 ؽظٍذ اٌّغٍخ ػٍ ٝعجغ ٔمبؽ ثزم ُ١١اٌّغٍظ ا٤ػٌٍٍ ٝغبِؼبد ٛ٘ٚ ،أػٍ ٝرم ُ١١ف ٟشٙش ِبسط
ٌؼبَ أٌفٚ ٓ١ػششٚ ،ٓ٠شٙش  ٛ١ٌٛ٠أٌفٚ ٓ١ػشش.ٓ٠
 ؽظٍذ اٌّغٍخ ػٍِ ٝؼبًِ اٌزأص١ش اٌؼشث ٟاٌظبدس ػٓ ارؾبد اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ.
 ؽظٍذ اٌّغٍخ ػٍِ ٝؼبًِ اٌزأص١ش  ٚاالعزشٙبداد اٌّشعؼ١خ اٌؼشث" ٟأسع١ف  " Arcifف ٟرمش٠ش
ػبَ ٚ ٠٢٠٢لذ طٕفذ اٌّغٍخ ػّٓ اٌفئخ اٌضبٔ١خ اٌّشرفؼخ  ٚ Q2ؽظٍذ ػٍ ٝاٌّشرجخ ِٓ ٠٢1
ِ 0٠٢٢غٍخ ػٍّ١خ رمذِذ ٌٍزم. ُ١١
 ؽظٍذ اٌّغٍخ ػٍ ٝرمٚ 23.3٠ ُ١١أؼّذ ئٌ.journal Master List ٝ
ٌٚزؾم١ك ِض٠ذ ِٓ اٌزمذَ رغؼ١٘ ٝئخ رؾش٠ش اٌّغٍخ ئٌ ٝرؾم١ك ششٚؽ ا٦دساط ف ٟلبػذح ث١بٔبد
(عىٛثظ  )Scopus؛ ٚرٌه ٌزؾم١ك ِض٠ذ ِٓ اٌزمذَ ٚ ،ؽشطب ػٍ ٝاعزّشاس ع١بدرٙب ف ٟاٌش٠بدح اٌؼٍّ١خ،
ٚؽز ٝرزجٛأ ِىبٔخ أوضش رمذِب ث ٓ١اٌّغالد اٌؼٍّ١خ اٌّزخظظخٔٚ ،غ١ظ ِإعغبد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ.ٟ
الرؤَح
أْ رى ْٛاٌّغٍخ سائذح فٔ ٟشش اٌجؾٛس اٌّؾىّخ فِ ٟغبي اٌؼٍ َٛاٌزشث٠ٛخ ٌخذِخ اٌّغزّغ ٚرط٠ٛش
أ٦غبٔ١خ.
الرسالح
ٔشش اٌجؾٛس اٌّؾىّخ ٚفك ِؼب١٠ش ِ١ٕٙخ ػبٌّ١خ ِزّ١ضح ف ٟاٌؼٍ َٛاٌزشث٠ٛخ ِٓ ؽ١ش اٌغذح
ٚا٤طبٌخ ٚإٌّٙغ١خ اٌؼٍّ١خ.
األهذاف
رغؼ ٝاٌّغٍخ ئٌ ٝرؾم١ك ا٘٤ذاف ا٢ر١خ:
 ئربؽخ اٌفشطخ ٌٍجبؽضٌٕ ٓ١شش ئٔزبع ُٙاٌؼٍّ ٟفِ ٟخزٍف اٌّغبالد اٌزشث٠ٛخ. أْ رظجؼ ِشعؼب ً ػٍّ١ب ً ٌٍجبؽض ٓ١فِ ٟخزٍف ِغبالد اٌزشث١خ. اٌّشبسوخ ف ٟثٕبء ِغزّغ اٌّؼشفخ ِٓ خالي ٔشش ا٤ثؾبس اٌزشث٠ٛخ اٌمّ١خ اٌز ٟرغبػذ فٟرط٠ٛش اٌّغزّغ.
 رٍج١خ ؽبعبد اٌجبؽض ٓ١ػٍ ٝاٌّغز٠ٛبد اٌّؾٍ١خ ٚا٦لٍ١ّ١خ اٌؼبٌّ١خ فِ ٟغبالد اٌزشث١خ. ٔشش ا٤ثؾبس ا٤طٍ١خ ٚاٌّجزىشح ثّب ٠خذَ اٌجبؽضٚ ٓ١اٌّغزّغ أ٦غبٔ.ٟ دػُ اٌفىش اٌزشثٚ ٞٛدساعخ اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ اٌّؼبطشح ٚالزشاػ اٌؾٍٛي ٌٙب. -االعزفبدح ِٓ ِؼط١بد اٌفىش اٌزشث ٞٛاٌغٍ ُ١لذّ٠ب ً ٚؽذ٠ضب ً ػشث١ب ً ٚأعٕج١ب ً.
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افتتاحية العدد
ئْ ؽبعزٕب ئٌ ٝاٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ رضداد ًِ ٛ٠ب ثؼذ  ،َٛ٠ال عّ١ب ف ٟظً ػظش اٌزمذَ ٚاٌزطٛس
اٌؼٍّ ٟفِ ٟخزٍف ِغبالد ١ِٚبد ٓ٠اٌّؼشفخٕ٘ ِٓٚ ،ب رجشص أّ٘١خ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟرؾم١ك اٌزمذَ
ٚاٌزطٛس اٌؾؼبس٥ٌ ٞفشاد ٚاٌّغزّؼبد ِٓ خالي اعزضّبس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزشاوُ اٌّؼشف ٟاٌٙبئً٠ ،ؾمك
رٌه اٌجبؽضٚ ْٛاٌّشاوض اٌجؾض١خٚ ،رٌه ِٓ خالي ئػذاد اٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ ٚاٌزشث٠ٛخ اٌز ٟرغ ُٙف ٟرؾم١ك ٘زا
اٌزمذَ ثشىً وج١شٚ ،رؼًّ ػٍِٛ ٝاعٙخ عّ١غ اٌّشىالد ٚاٌزؾذ٠بد اٌز ٟرٛاعٗ اٌّغزّؼبد وبفخ .فبٌٛظ١فخ
ا٤عبع١خ ٌٍجؾش اٌؼٍّ ٟرىّٓ ف ٟرمذ ُ٠اٌّؼشفخ ٚاعزضّبس٘ب ثّب ٠ؾمك ثمبء أ٦غبْٚ ،سفب٘١زٗٚ ،إِٔٗ.
ٚاٌجؾش اٌؼٍّ ٟػًّ شبق عبد ،ف٠ ٛٙؼٛد ثبٌٕفغ ػٍ ٝاٌّغزّغ أ٦غبٔٚ ،ٟػٍ ٝاٌجبؽض ٓ١ر ٞٚاٌؼمٛي إٌ١شح
اٌز٠ ٓ٠ؾٍّ ْٛػٍ ٝػبرمِّٙ ُٙخ ئعشاء اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼٍّ١خ ،ؽ١ش ٠غ ُٙف ٟطمً شخظ١زٚ ُٙسفغ
شأٔ ُٙف ٟاٌّغزّغِٕٚ ،ؾ ُٙاٌمذسح ػٍ ٝرؾٍ ً١اٌظٛا٘شٚ ،اوزغبة أخالل١بد اٌجؾش.
٘زاٚ ،رغزّش ِغٍخ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟاٌزشث١خ سف١مخ اٌذسة ٌٍجبؽض ٓ١فِ ٟغبي اٌؼٍ َٛاٌزشث٠ٛخ ،فزؼٝء ٌُٙ
اٌطش٠ك ٔؾ ٛرؾم١ك اٌغٛدح ٚا٤طبٌخ ف ٟإٌشش اٌؼٍّ ،ٟفبٌّغٍخ رغ ُٙف ٟئٔزبط ٔٚشش اٌّؼشفخ ف ٟعّ١غ
اٌّغبالد اٌزشث٠ٛخ ٟ٘ٚ ،رؾًّ سعبٌخ ٔشش اٌجؾٛس اٌّؾىّخ ٚفك ِؼب١٠ش ِ١ٕٙخ ػبٌّ١خ ِزّ١ضح ف ٟاٌؼٍَٛ
اٌزشث٠ٛخ ِٓ ؽ١ش اٌغذحٚ ،ا٤طبٌخٚ ،إٌّٙغ١خ اٌؼٍّ١خٚ ،رغؼ ٝعب٘ذح ٌزؾم١ك ٘زٖ اٌشعبٌخ ِٓ خالي
رٛف١ش ِٕجش ػٍّ٠ ٟزّ١ض ثبٌغذ٠خٚ ،اٌّظذال١خ ا٤وبد١ّ٠خ ٚ ،اٌز ِٓ ٟشأٔٙب اٌؼًّ ػٍ ٝخذِخ اٌؼٍُٚ ،ئصشاء
اٌّؼشفخ أ٦غبٔ١خٚ ،اٌّغبّ٘خ اٌغبدح ف ٟاٌؼطبء اٌّؼشفٚ ،ٟرؼض٠ض ِغبس اٌجؾش اٌؼٍّ.ٟ
٠ٚغش اٌّغٍخ أْ رؼغ ث ٓ١أ٠ذ ٞلشائٙب ٘زا اٌؼذد اٌز٠ ٞزّ١ض ثزٕٛع اٌّٛػٛػبد اٌجؾض١خ  ،ؽ١ش رٕبٚي فٗ١
اٌجبؽضِ ْٛغّٛػخ ِٓ اٌمؼب٠ب اٌؼٍّ١خ ٚاٌزشث٠ٛخ اٌز ٟرؼىظ ا٘زّبِبد اٌجبؽضٚ ،ٓ١رض٠ذ ِٓ سغجز ُٙفٟ
اٌجؾش ٚاٌذساعخ ِّب ٠غ ُٙف ٟرؾم١ك اٌزمذَ ٚا٦صشاء اٌؼٍّ٠ٚ ،ٟغبػذ ف ٟؽً ِشىالد اٌّغزّغ ٚرط٠ٛشٖ.
ٚرؾشص اٌّغٍخ ػٍ ٝاٌزضاَ اٌّٛػٛػ١خ ٚإٌّٙغ١خ اٌؼٍّ١خ  ،ؽ١ش رُ ػشع ٘زٖ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس
ػٍٔ ٝخجخ ِزّ١ضح ِٚزخظظخ ِٓ أعبرزح اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ ٚ ،أػؼبء اٌٍغبْ اٌؼٍّ١خ ٌٍزشل١بد ثبٌّغٍظ
ا٤ػٌٍٍ ٝغبِؼبد؛ ٌزؾىّٙ١ب ٚرمذ ُ٠ا٢ساء اٌغذ٠ذح ٌٍجبؽض.ٓ١
ٚأخ١شاً ،رأًِ ٚرغؼذ اٌّغٍخ أْ رى ْٛأداح ٚٚعٍ١خ رغ ُٙف ٟرٍج١خ ؽّٛؽبد اٌجبؽضٚ ٓ١اٌّٙزّ ٓ١ثبٌجؾش
اٌؼٍّ ،ٟأْ ٠غذ لشاؤ٘ب خ١ش رخ١شح ٚصاد ِٕٚفؼخ ػٍّ١خِٚ ،شعغ ػٍّ ٟأطٍ٠ ً١غأ ْٚئٌ ٗ١ف ٟاٌّغبالد
اٌزشث٠ٛخ اٌّزؼذدح.
وهللا ولٍ الرىفُق،،،
رئُس الرذرَر
أ.م.د /أسواء فرذٍ ذىفُق
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قواعد وشروط النشر
َرجٍ هيَ الثادثُي عٌذ ذقذَن أتذاثهن للٌشر فٍ الوجلح هراعاج اِذٍ:
 االٌزضاَ ثمٛاػذ االلزجبط ٚاٌشّعٛع ئٌ ٝاٌّظبدس اّ١ٌٚ٤خ ٚأخالل١بد إٌشش اٌؼٍّ.ٟ
 اٌغذح ٚا٤طبٌخٚ ،االثزىبسِٚ ،شاػبح لٛاػذ اٌجؾش اٌؼٍّ.ٟ
 أال ٠ى ْٛاٌجؾش لذ عجك ٔششٖ أ ٚلُ ّذَ ٌٍٕشش ٌغٙخ أخش٠ٚ – ٜى ْٛف ٟطٛسح ٍِف word
ٔ ظبَ اٌزٛص١ك اٌّزجغٔ :ظبَ اٌشاثطخ اِ٤ش٠ى١خ
(APA) American Psychological Associatio
 ا٢ساء اٌٛاسدح ف ٟاٌجؾٛس إٌّشٛسح رؼجش ػٓ ٚعٙخ ٔظش اٌجبؽض ٓ١فمؾ ٚال رؼجش ثبٌؼشٚسح ػٓ
سأ ٞاٌّغٍخ.
الٌّىادٍ الفٌُّّح والشّكل :ذٌسُق الثذث:
ٛٔ ع اٌخؾ٠ :غزخذَ اٌخؾ ِٓ ٔٛع Times New Roman
 ؽغُ اٌخؾ٠ :ى ْٛؽغُ اٌخؾ  ٠١خف١ف ٌٍّزٓ  ٠2ٚصمٌٍ ً١ؼٕٛاْ اٌشئ١غٚ ٟاٌؼٕب ٓ٠ٚاٌفشػ١خ
 ؽغُ اٌخؾ ٌٍٙ ٠٠بِش اٌؼشثٌٍٙ ٠٢ٚ ٟبِش ا٤عٕجٟ
٠ زُ ئػذاد اٌظفؾخ ثؾ١ش ٠زشن ٘ٛاِش  ٠.0عُ ِٓ عّ١غ االرغب٘بد.
 رُزش ُ
ن ِغبفخ  ٠.٠0عُ ث ٓ١اٌغّطٛس
٠ ى ْٛرشل ُ١طفؾبد اٌجؾش فِٕ ٟزظف أعفً اٌظفؾخ.
هىاصفاخ إعذاد العٌىاى الرئُسٍ للثذث:
 رٛع١ؾ اٌؼٕٛاْ ف ٟاٌظفؾخ ٠ٚى ْٛؽغُ اٌخؾ  ٠2صم.ً١
٠ ىزت اعُ اٌجبؽش رؾذ ػٕٛاْ اٌجؾش ِزٛعطًب اٌظفؾخ ٠ٚى ْٛؽغُ اٌخؾ  ٠١صم.ً١
ٛ٠ ػغ رؾذ اعُ اٌجبؽش اعُ اٌمغُ ،اعُ اٌىٍ١خ ،اعُ اٌغبِؼخٚ ،اٌجش٠ذ اٌ٦ىزش.ٟٔٚ
الشروط الورعلقح تإعذاد هلخص الثذث :
ٛ٠ ػغ اٌٍّخض ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ف ٟاٌظفؾخ اٚ ،ٌٝٚ٤ف ٟآخش طفؾخ ثبٌجؾش ثؼذ لبئّخ اٌّشاعغ
ثبٌٍغخ االٔغٍ١ض٠خ ٚثظفؾخ ِٕفشدح.
 ػذد وٍّبد ٍِخض اٌجؾش ِٓ  ٠٢٢-٠٢٢وٍّخ
 ثؼذ االٔزٙبء ِٓ وزبثخ اٌٍّخض أدٔبٖ ِجبششح رٛػغ اٌىٍّبد اٌذاٌخ ٚال رزؼذ 2 ٜوٍّبد
ذىثُق الوراجع طرَقح(APA):
أ – فٍ هري الثذث:
ِضالً ئرا وبْ اٌّشعغ وزبثب أِ ٚغٍخ ٔفزؼ لٛعٔٚ ٓ١ىزت اعُ ػبئٍخ اٌّإٌف ،عٕخ إٌشش ،اٌظفؾخ،
ِضبي( :اٌذعٛل ،٠٢٢1 ،ٟص(٠٠٢.
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ب – قائوح الوراجع فٍ ًهاَح الثذث:
اٌمٛاػذ اٌخبطخ ثاػذاد لبئّخ اٌّشاعغ :
 رزؼّٓ لبئّخ اٌّشاعغ ا٤ػّبي اٌز ٟاعزشٙذ فٙ١ب فِ ٟزٓ اٌجؾش.
 رشرت اٌّشاعغ رشر١جب ً ٘غبئً١ب.
 ئرا وبْ اٌجؾش ِىزٛثب ً ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠غت أْ رفظً اٌّشاعغ اٌؼشث١خ ػٓ اٌّشاعغ ا٤عٕج١خ ٚوً
ِٕٙب ٠شرت ٘غبئً١ب ٚرٛػغ اٌّشاعغ اٌؼشث١خ أٚالً.
 ئرا وبْ اٌجؾش ِىزٛثًب ثبٌٍغخ أ٦غٍ١ض٠خ رذِظ اٌّشاعغ اٌؼشث١خ ٚا٤عٕج١خ ٚرىزت ثبٌٍغخ أ٦غٍ١ض٠خ.
 رشعّخُ وبفّخ اٌّشاعغ اٌؼشثّ١خ ئٌ ٝاٌٍّغخ أ٦غٍ١ضّ٠خِ ،غ ػشٚسح ئثمبء اٌمبئّخ اٌؼشثّ١خ ِٛعٛدحً ٚرٌه
وغضء ِٓ ِزطٍجبد لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌؼبٌّ١خ.
 ئرا وبْ ٌٍّشاعغ اٌؼشثّ١خ رشعّخ ئٔغٍ١ضّ٠خ ِؼزّذح ،ف١غتُ اػزّبد رٌه ،أ ِّب اٌّشاعغ اٌز١ٌ ٟظ ٌٙب
رشعّخ ئٔغٍ١ضّ٠خ ِؼزّذح ِضً :ؽذ٠ش ف١ز ُّ ػًّ  Transliterationأ ٞوزبثخ اٌّشعغ ثب٤ؽشف
أ٦غٍ١ضّ٠خ وزبثخً ؽشفّ١خً )ٛٔٚ (Hadithػؼ أدٔبٖ ِضبي ػٍ ٝرٌه :
- Darwish, Mahmoud. Hākadhā qālat ash-shajaratu al-muhmalah (So Said the
Neglected Tree). Illustrated by Sahar Abdallah, Tanmia Publishing, 2018.
- Darwish, Mahmoud, 'Ashiq min filastin (A Lover from Palestine), 1966.
https://www.dopdfwn.com/cacnoscana/scanoanya/592.pdf
ٚ Arabic transliterationرٌه ي  ALA-LC Arabic Romanization Tableاعزخذاَ -
- ALA-LC Romanization Tables, Library of Congress.
https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/arabic.pdf
ئػبدحُ رشر١ت وبفّخ اٌّشاعغ ٚ-اٌزُ٠ ٟفزشعُ أّٔٙب لذ أطجؾذ ثبٌٍّغخ أ٦غٍ١ضّ٠خ -ؽغت رشر١ت ا٤ؽشف
أ٦غٍ١ضّ٠خ ثّب ٠زٕبعت ِغ ٔظبَAPA
َُرّث ُع فٍ ذىثُق الوراجع فٍ ًهاَح الثذث ها َلٍ:






رٛص١ك وزبة ِٕشٛس :اعُ اٌّإٌف ا٤خ١ش ،االعُ اٚ٤ي( ،عٕخ إٌشش) ،اعُ اٌىزبة ثخؾ ِبئً،
اٌطجؼخ ،اٌّذٕ٠خ -اٌذٌٚخ ،داس إٌشش.
رٛص١ك ثؾش ِٕشٛس فِ ٟغٍخ ِؾىّخ :اعُ اٌّإٌف ا٤خ١ش ،االعُ اٚ٤ي( ،اٌغٕخ) ،اعُ اٌجؾش ،اعُ
اٌّغٍخ ،اٌّغٍذ (اٌؼذد) ،أسلبَ اٌظفؾبد.
رٛص١ك وزبة ِزشعُٔ :فظ ؽش٠مخ رٛص١ك اٌىزبة ِغ ِشاػبح اٌزٛػ١ؼ أدٔبٖ:
اعُ اٌّإٌف ا٤طٍ( ،ٟاٌغٕخ) ،اعُ اٌىزبة ،اٌطجؼخ ،رشعّخ ( ،)-----اٌّذٕ٠خ-اٌذٌٚخ ،داس إٌشش
ٌٍجبؽش ا٤طٍ.ٟ
رٛص١ك اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ :اعُ اٌّإٌف ا٤خ١ش ،االعُ اٚ٤ي( ،اٌغٕخ) ،اعُ اٌجؾش ،ػٕٛاْ اٌشعبٌخ،
سعبٌخ ِبعغز١ش /دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح ،اعُ اٌغبِؼخ ،اعُ اٌذٌٚخ.
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إجراءاخ الرقذم للٌشر
٠م َٛاٌجبؽش ثبٌزغغ ً١فٌّٛ ٟلغ اٌّغٍخ ِغ اسفبق ٔغخخ اٌجؾش ٚا٠ظبي اٌذفغ اٌخبص ثشعَٛ
اٌزؾى ُ١ثؼذ اٌّٛافمخ اٌّجذئ١خ ػٍ ٝاٌجؾش.
ً
٠غت ػٍی اٌجبؽش رٛل١غ ئلشاس أْ اٌجؾش اٌّطٍٛة ٔششٖ ثبٌّغٍخ ثؾضب عذ٠ذًا ٠ ٌُٚغجك ٔششٖ فی
أی ِکبْ آخش ٠ ٌُٚمُ ّذَ ٌٍٕشش ٌغٙخ أخش.ٜ
٠شفك ِغ اٌجؾش طفؾخ ِغزمٍخ رؼُ أُ٘ اٌج١بٔبد اٌزؼش٠ف١خ اٌخبطخ ثبٌجؾش ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ
ٚأ٦غٍ١ض٠خ (ػٕٛاْ اٌجؾش  -اعُ اٌجبؽش  -وٍ١خ اٌجبؽش  -عبِؼخ اٌجبؽش).
٠شفك ِغ اٌجؾش طفؾخ ِغزمٍخ رؼُ ٍِخظًب ٚاف١ب ً ف ٟؽذٚد  ٠٢٢ - ٠٢٢وٍّخ ثب٦ػبفخ ئٌٝ
اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ ِٓ (  ) 2 - 3وٍّبد ٚرٌه ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌٍغخ أ٦غٍ١ض٠خ
إجراءاخ الرذكُن
رخؼغ اٌجؾٛس اٌّمذِخ ٌٍٕشش ٌفؾض ٚرؾى ُ١أعبرزح ِشِٛل ٓ١ف ٟاٌّغبالد اٌّخزٍفخ ،وّب
رزؼشع ٌّشاعؼخ دل١مخ ِٓ ؽ١ش ارجبػٙب ٤طٛي وزبثخ اٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ.
رؾزفع اٌّغٍخ ثؾمٙب ف ٟأْ رطٍت ِٓ اٌّإٌف أْ ٠ؾزف أ٠ ٚؼ١ذ ط١بغخ ثؾضٗ أ ٚأ ٞعضء ِٕٗ ثّب
٠زٕبعت ٚع١بعزٙب ف ٟإٌشش ٌٍّٚغٍخ ئعشاء أ٠خ رؼذ٠الد شىٍ١خ رزٕبعت ٚؽج١ؼخ اٌّغٍخ.
ف ٟؽبي ػذَ اعز١بص اٌجؾش ِشؽٍخ اٌّشاعؼخ ا١ٌٚ٤خ "ٌّٕؾ اٌىزبثخ اٌّؼزّذ ِٓ اٌّغٍخ " رشعً
ٔغخخ ِٓ اٌجؾش ئٌ ٝاٌجبؽش ِشفمب ً ثخطبة ئعشاء اٌزؼذ٠الد اٌالصِخ ثّب ٠زفك ِغ لٛاػذ وزبثخ
رمش٠ش اٌجؾش.
ػٕذ اعز١بص اٌجؾش ِشؽٍخ اٌّشاعؼخ ،صُ اٌزؾى ُ١رشعً ئداسح اٌّغٍخ ئٌ ٝاٌجبؽش خطبثب ً ٠ف١ذ لجٛي
اٌجؾش ٌٍٕشش اٌؼٍِّ ،ٟؾذداً ثٗ ِٛػذ ٔششٖ ؽغت خطخ اٌّغٍخ.
ف ٟؽبي ِب ئرا عبء ؽىُ ٘١ئخ اٌزؾى ُ١أْ اٌجؾش ف ٟؽبعخ اٌ ٝئدخبي ثؼغ اٌزؼذ٠الد
ٚاٌزظ٠ٛجبد٠ ،ؼبد اٌجؾش ِشح أخش ٜئٌ ٝاٌجبؽش العز١فبء اٌزؼذ٠الد اٌّطٍٛثخ  ِٓٚصُ ئدساعٗ فٟ
لبئّخ االٔزظبس اٌخبطخ ثاداسح اٌّغٍخ.
ف ٟؽبي ػذَ لجٛي اٌجؾش ٌٍٕشش ِٓ لجً ٘١ئخ اٌزؾى ُ١رشعً ئداسح اٌّغٍخ خطبة اػززاس ػٓ ٔشش
اٌجؾش.
ف ٟؽبٌخ ٔشش اٌجؾش ٠ؼط ٟاٌجبؽش ٔغخٗ ٚسل١خ ِٓ اٌّغٍخ ٚػذد (ِ )2غزٍٗ ٚػٕذ ؽٍت ٔغخ
ئػبف١خ ٌٍجؾش أ ٚئسعبي ثبٌجش٠ذ ٠زُ رغذ٠ذ اٌزىٍفخ ِغ سع َٛإٌشش.
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