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:  طبيعة المواد المنشورة : :أوًلا

تتوافر فيه األصالة والجدة، تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي في مجاالت العلوم الشرعية واللغة العربية؛ الذي  

 وأخالقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية .

علمية، ومستخلصات الرسائل وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية، وتقبل المواد في أي الفئات التالية : البحوث األصيلة، والمراجعات ال 

 ات .العلمية ، وتقارير المؤتمرات والندو

 : ضوابط عامة:ثانياا
 أن يكون البحث متسًما باألصالة، سليم التوجه، خاليًا من المخالفات العقدية والفكرية . .1

 أال يكون البحث مستاًلا من رسالة نال بها الباحث درجة علمية . .2

 أال يكون البحث قد سبق نشره . .3

 ( صفحة . 25(، شاملة كل ما يتعلق بالبحث، وال يقل عن )   A4 فحةً، مقاس )( ص 50أال تتجاوز عدد صفحات البحث )  .4

 ( نسخ من بحثه، وهي كالتالي: 4يرفق الباحث عدد )  .5

 ( نسخة من البحث فيها بيانات الباحث كاملة بصيغة word . ) 

 ( نسخة من البحث فيها بيانات الباحث كاملة بصيغة  pdf . ) 

 ( نسخة من البحث خالية من كل ما يدل على الباحث بصيغة word . ) 

 ( نسخة من البحث خالية من كل ما يدل على الباحث بصيغة  pdf)  . 

 الباحث بتعبئة التعهد الخاص بقبول بحثه للتحكيم بعد موافقة هيئة التحرير . يقوم  .6

 ( . تجاهات األربعة، ويكون التباعد ) مفرًداسم من كل اال 3هوامش الصفحة تكون  .7

 ( للجداول واألشكال . 11( للحاشية، وبحجم )  14(، وبحجم )  18( للغة العربية، بحجم )   Traditional Arabic يستخدم خط ) .8

 داول واألشكال .( للحاشية والج  10(، وبحجم ) 12( للغة االنجليزية، بحجم )   Times New Roman يستخدم خط ) .9

د . 16تكتب اآليات القرآنية وفق المصحف االلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بحجم )  .10  ( بلون عادي غير مسوَّ

 أن يعتني الباحث بسالمة البحث من األخطاء اللغوية والنحوية . .11

 المستخلص .: كتابة ثالثاا
 على الباحث أن يكتب مستخلًصا لبحثه يحتوي على العناصر التالية:

 وضوع البحث .م .1

 أهداف البحث . .2

 منهج البحث . .3

 بدون تعداد . النتائجأهم  .4

 أهم التوصيات بدون تعداد . .5

 الكلمات المفتاحية . .6

 ( كلمة . 200 ) يجب أال تزيد كلمات المستخلص عن .7

 ترجمة المستخلص للغة اإلنجليزية من مركز معتمد مع إرفاق ما يثبت الترجمة . .8

 : كتابة البحث:رابعاا
 ينظم الباحث بحثه وفق مقتضيات ) منهج البحث العلمي ( كالتالي:

 ته، وخطة البحث ( .) موضوع البحث، مشكلته، حدوده، أهدافه، منهجه، إجراءا كتابة مقدمة تحتوي على:  .1

 بيان الدراسات السابقة إن وجدت . .2

 تقسيم البحث إلى أقسام وفق خطة البحث بحيث تكون مترابطة . .3

الشرعية  دراساتكتابة الحاشية السفلية يكون بذكر ما يلي: ) اسم الكتاب، شهرة المؤلف، الجزء / الصفحة ( .حسب المنهج العلمي المعمول به في توثيق ال .4

 والعربية .

 ( .777/ 8: مجموع الفتاوى، ابن تيمية ) مثال

 [ 175وتكون بين قوسين معكوفتين هكذا ] البقرة:  أما اآليات القرآنية فيشار إليها في المتن فقط بذكر اسم السورة يتبعه نقطتان ثم رقم اآلية،

 يوثق الباحث المراجع في نهاية بحثه حسب النظام التالي: .5

 . إذا كان المرجع كتابًا 

 فالطبعة، فمكان النشر، فاسم الناشر، فسنة النشر  –إن وجد  –اسم الكتاب، فشهرة المؤلف، فاسمه األول، فاسم المحقق 

 م . 2004، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2: الجامع الصحيح، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، تحقيق: احمد شاكر، ط:  مثال
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 . إذا كان المرجع رسالة علمية لم تطبع 

 السنة .عنوان الرسالة، فاالسم األخير، فاالسم األول واألسماء األخرى، فنوع الرسالة ) ماجستير / دكتوراه (، فالمكان، فالكلية، فالجامعة، ف

 ه . 1437ماجستير، السعودية، كلية أصول الدين، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، مثال: األحكام العقدية المتعلقة باإلكراه، الجنيدي، وائل يحيى، رسالة 

 . إذا كان المرجع مقااًل في دورية 

 : ... إلى ص: ...لصفحة من صعنوان المقال، فاالسم األخير للمؤلف، فاالسم األول واألسماء األخرى، فاسم الدورية، فالمكان، فرقم المجلد أو العدد، فسنة النشر، فا

 -155 ه، 1437(،  1: االستغاثة الشرعية والبدعية في " اليوتيوب " دراسة تحليلية، الظفيري، تركي خالد ، مجلة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز، م ) مثال

184 . 

 يراعي الباحث ذكر بعض االختصارات التي ال يوجد لها بيانات في المرجع، وهي كالتالي: .6

 ) بدون مكان النشر .  ) د . م 

 ) بدون اسم الناشر .  ) د . ن 

 ) بدون رقم الطبعة .  ) د . ط 

 ) النشر .  بدون تاريخ  ) د . ت 

ا  : متطلبات عامة:خامسا
يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى مع تعبئة النموذج يعد تعهًدا من الباحث بأن البحث لم  إرسال البحث إلى بريد المجلة  .1

 تنتهي إجراءات تحكيمه في المجلة .

 لهيئة التحرير في المجلة حق الفحص األولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه . .2

 ( . اعتذار عن قبول النشر )  يتم ارسال خطاب رفض نشر البحث ( ، وعند قبول البحث للنشر ( يتم ارسال خطاب يفيد بـ ) قبول البحث للنشر في حال ) .3

 ال يجوز للباحث بعد نشر بحثه في المجلة نشره في وعاء آخر إال بعد مضي ستة أشهر من نشر بحثه، وأن يشير إلى نشر بحثه في المجلة . .4

 ( . شروط النشر في المجلة قبواًل بـــ )إرسال الباحث بحثه إلى بريد المجلة مع نموذج التعهد يعد  .5

 لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث . .6

 اآلراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة . .7

 . (جامعة شيكاغو األجنبية هو نظام )نظام التوثيق المعتمد في المجلة للمراجع  .8

 ( نسخ أو مستالت من عدد المجلة الذي نشر بحثه فيه . 5في حال نشر البحث يمنح الباحث عدد )  .9

 للمجلة الحق عند االعتذار أن تعتذر دون اإلفصاح عن تقارير المحكمين . .10

  

 :  جميع المراسالت وطلبات االشتراك باسم 

 رئيس التحرير

 للمراسلة واالشتراكات :      

+ 

 المواد العلمية المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها
https://jias.psau.edu.sa/ar 
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 للنشر في المجلة ما يلي: األبحاث المقدمة يشترط في .1

   عليها في كتابة البحوث األكاديمية فيأن يكون البحث أصيالً، وتتوافر فيه شروط البحث العلمي المعتمد على القواعد العلمية والمنهجية المتعارف 

 العلوم التربوية. مجاالت

  يتم ارسال البحوث عبر البريد اإللكتروني أو عبر موقع المجلة اإللكتروني، مطبوعة على برنامجMicrosoft Word ويكون تصميم الصفحات ،

أعلى الصفحة وأسفلها، ويمكن االستعانة بالتصميم المتوافر على  سم(2.5سم( على الجانبين، وهامش )2سم(، مع ترك هامش )24×سم17بقياس )

 اإللكتروني للمجلة في ذلك. الموقع

  ( وبخط )16ومطبوعاً ببنط ) -إن وجدت  –يراعى أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة، ومراعياً لقواعد الضبط ودقة الرسوم واألشكالTraditional 

Arabic12باللغة العربية، وبنط  ( للبحوث المكتوبة ( وخطTimes New Roman للبحوث المكتوبة باللغة اإلنجليزية، مع مراعاة أن يكون التباعد )

 فحات في منتصف أسفل الصفحة.( ويكون ترقيم الص10بين السطور مسافة مفردة، وبين الفقرات )

 ( كلمة، وال يز4000يشترط أال يقل عدد كلمات ملف البحث عن )( كلمة متضمنة المستخلص، والهوامش، والمراجع، كما ينبغي أن 8000يد عن )

ال تكون الجداول واألشكال مدرجة في أماكنها الصحيحة، وأن تشمل العناوين والبيانات اإليضاحية الضرورية، ويراعى أال تتجاوز أبعاد األشك

 Times New( في متن الجداول في البحوث العربية، والخط )10ط )(، بنTraditional Arabicوالجداول مساحة الصفحة، ويستخدم الخط )

Roman( بنط ،)يزية.ول في البحوث اإلنجل( في متن الجدا8 

   نظام جمعية أن يكون البحث ملتزماً بدقة التوثيق، وحسن استخدام المصادر والمراجع، مع األخذ في الحسبان أن نظام التوثيق المعتمد فـي المجلة هو

 (.American Psychological Association, APA, 6th Editionلم النفس األمريكية اإلصدار السادس )ع

  الموقع اإللكتروني للمجلة.يتبع في تنسيق العنوان والمستخلص ومتن صفحات البحث ومراجعة األبحاث المتوافر على  

 ليزية، ويأتي بعد المستخلص العربي في أول البحث، وإذا كان البحث باللغة اإلنجليزية فيرفق يرفق بالبحث المراد نشره مستخلصاً باللغة اإلنج

 ( كلمة.250-150ية في حدود )مستخلصاً باللغة العرب

 ه أو قُدم للنشر في أي جهة أخرى.يشترط أال يكون البحث قد سبق نشر 

الباحثين )إن وجدوا( بفيد بأن البحث المراد نشره لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقعاً منه ومن جميع   .2

 اءات تحكيمه وصدور القرار بشأنه.جهة أخرى حتى تنتهي إجر

لي للبحث، وتقرير أهليته للتح .3  كيم، أو رفضه دون إبداء األسباب.لهيئة التحرير حق الفحص األوا

 اسب وأسلوبها في التحرير والنشر.مجلة بحقها في إخراج البحث، وإبراز عناوينه بما يتنتحتفظ ال  .4

رجح لالستعانة برأيه عند في حالة قبول البحث مبدئياً، يتم إشعار الباحث، ومن ثم تختار هيئة التحرير حكمين من ذوي االختصاص، باإلضافة إلى حكم م  .5

 الحاجة.

 من تاريخ استالم البحث. –األكثر على  –الحية بحثه للنشر من عدمها خالل ستة أشهر يتم إشعار الباحث بقرار ص  .6

أقصاها  في حالة ورود مالحظات من المحكمين، ترسل تلك المالحظات إلى الباحث إلجراء التعديالت الالزمة بموجبها، على أن تعاد للمجلة خالل مدة  .7

 أسبوعين من إرسالها إليه.

 على نشرها ال تعاد إلى الباحثين. يتم الموافقة األبحاث التي ال  .8

 jes.psau.edu.sa( من خالل الدخول على موقع المجلة االلكتروني pdfيستطيع الباحث الحصول على نسخة من بحثه )ملف   .9

 و إلكترونياً، دون إذن كتابي من هيئة تحرير المجلة.فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة، وال يجوز نشره فـي أي منفذ نشر آخر ورقياً أ  .10

 حق في تحديد أولويات نشر البحوث.مراسلة المجلة تعني قبول شروط النشر والالئحة الداخلية للنشر، ولهيئة التحرير ال  .11

 مجلة.اآلراء الواردة فـي البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين، وال تعبر بالضرورة عن رأي ال .12

 

 :بريد المجلة اًللكتروني

jes@psau.edu.sa 

 يموقع المجلة اًللكترون

https://jes.psau.edu.sa/ar 
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