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خلفية الموضوع وأهميته 
ال�سعودية،  العربية  المملكة  في  التعليم  لموؤ�س�سات  اأن  المالحظ  من 
العلمي،  الن�سر  في  متميزا  اإ�سهاما  الحالي  الوقت  في  الجامعات  وبخا�سة 
واإ�سدار المجالت العلمية المحكمة التي تتناول مختلف مجالت المعرفة. 
تمتاز  لما  نظرا  والدار�سين  للباحثين  مهمة  م�سادر  الأوعية  تلك  وتمثل 
الموؤلفين،  ثقافات  وتفاوت  المو�سوعات،  وتنوع  المعلومات،  حداثة  من  به 

واإخ�ساع ما ين�سر فيها من مقالت للتحكيم العلمي. 
خالل  تغيرات  من  عليها  طراأ  وما  المجالت،  من  الهائل  الزخم  وهذا 
م�سيرتها ي�ستدعي وقفة متاأنية لدرا�ستها ب�سكل علمي، والتعرف على ن�ساأتها، 
وطريقة �سدورها، ومدى انتظامها في ال�سدور، واأ�سلوبها في اختيار الهيئة 
والن�سر،  والتوزيع  المحكمين،  اأ�سماء  وتر�سيح  التحكيم  وفي  ال�ست�سارية، 
ومدى تطبيقها ل�سوابط الن�سر العلمي، ومراجعة وتحديث تلك ال�سوابط، 

وغير ذلك من الق�سايا الأخرى. 
ويرى الباحث من منطلق الر�سالة الملقاة على عاتقه بحكم انتمائه 
العلمية  الدرا�سات  وتوثيق  بر�سد  اهتمامه  وبحكم  الأكاديمية،  للبيئة 
التي تخدم موؤ�س�سات التعليم في المملكة واإنجازاتها العلمية والح�سارية 
باأهمية  ال�سعودية يحظى  الجامعات  العلمية في  المجالت  اأن مو�سوع 
تحت  بو�سعها  وجديرة  حيوية  ق�سية  اأمام  باأننا  يوحي  مما  خا�سة؛ 
مجهر البحث العلمي، وذلك كخطوة نحو تعريف الآخرين بالإ�سهامات 

العلمية لتلك الجامعات.

مسار الدراسة
لقد قام الباحث بمعالجة المو�سوع الذي نحن ب�سدده في اأربعة ف�سول، 

اإ�سافة اإلى الخاتمة، وذلك على النحو الآتي:

1 - الف�سل الأول ) المدخل اإلى الدرا�سة (
الدرا�سة،  مو�سوع  يغطي  حيث  والمنهجية؛  الإ�سكالية  الف�سل  هذا  يتناول 
باأبرز  والتعريف  والإجراءات،  والمنهجية  ونطاقها،  واأهميتها،  واأهدافها، 

الم�سطلحات الواردة.

المجالت العلمية المحكمة في الجامعات السعودية
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2 - الف�سل الث�ني ) المفهوم والن�س�أة (
يناق�ش هذا الف�سل المفهوم والن�ساأة والتطور؛ حيث يعطي عر�سا �سامال 
لأبرز الق�سايا ذات ال�سلة الوثيقة بالمجالت العلمية في الجامعات، من حيث 
مفهوم المجلة، واأهميتها كوعاء معلوماتي، ون�ساأتها وتطور الهتمام بها عبر 
الزمن، ومناق�سة علمية لمدى اإ�سهام الجامعات في المملكة في تطوير حركة 
المجالت  اإنتاج  في  المتمثل  الأكاديمي  الن�سر  خالل  من  العلمية  الإنتاجية 

العلمية ب�سكل خا�ش، ودور تلك المجالت في اإنعا�ش النه�سة العلمية.

 3 - الف�سل الث�لث ) �سن�عة الن�سر العلمي في الج�مع�ت ال�سعودية( 
العلمي  الن�سر  ال�سعودية في �سناعة  الجامعات  دور  الف�سل  يعر�ش هذا 
بناء على الدرا�سة التطبيقية للظاهرة محط البحث، وير�سد نماذج مختارة 
ويقدم  المملكة،  جامعات  ت�سدرها  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  لأبرز 
بع�ش البيانات ال�سرورية عنها، والتي يتوق القارئ عادة اإلى معرفتها، وذلك 

بال�سكل الذي يك�سف ب�سكل مف�سل عن و�سعها الحالي.

4 - الف�سل الرابع )التحدي�ت المع��سرة التي تواجه المجالت العلمية(
المجالت  تواجه  التي  والم�سكالت  التحديات  اأبرز  الف�سل  هذا  يتناول 
بما  م�سيرتها،  تعرقل  ربما  والتي  ال�سعودية،  الجامعات  في  المحكمة  العلمية 
الن�سر  وتاأخر  العلمي،  التحكيم  وتعقيدات  الت�سويق،  اأ�ساليب  �سعف  ذلك   في 
في غالبية تلك المجالت، وعدم التزام بع�سها بالموا�سفات المعيارية، وتفاوت 
اأ�ساليب توثيق الم�سادر العلمية الم�ستقاة من �سبكة الإنترنت، وانتهاك حقوق 
الملكية الفكرية في المجالت الإلكترونية، ونحو ذلك من التحديات الأخرى.  
نتائج  من  الدرا�سة  هذه  اإليه  تو�سلت  ما  اأبرز  ر�سد  تم  الختام  وفي 
على  مبنية  معطيات  من  اإليه  تو�سل  ما  الباحث  عر�ش  حيث  وتو�سيات؛ 
اأن  يوؤمل  مقترحات  النهاية  في  وطرح  الوثائقي،  التحليل  اأ�سلوب  توظيف 

ت�سهم في تح�سين و�سع الظاهرة قيد البحث.
في  المحكمة  العلمية  المجالت  اأن  اإلى  ال�سدد  هذا  في  الإ�سارة  وتجدر 
الجامعات ال�سعودية م�سروع م�ستمر، يخ�سع للعديد من التطورات، ويتاأثر بما 
ي�ستدعي مواكبة  المملكة من نمو وتو�سع؛ مما  التعليم في  به موؤ�س�سات  تمر 
المجالت للتطورات الجارية، وتاأثرها بما يمر به المجتمع من حراك علمي. 
اأنها  وح�سبها  التغطية،  �سمولية  الدرا�سة  هذه  تدعي  فال  المنطلق  هذا  ومن 
محاولة علمية جادة و�سعت البذرة الأولى للتعامل مع هذا المو�سوع المت�سعب، 

المدخل إلى الدراسة
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ونرجو اأن تتلوها محاولت اأخرى تغطي ما عجزت هذه المحاولة عن تغطيته.   

أهداف الدراسة
للمجالت  الحالي  الو�سع  على  التعرف  اإلى  الحالية  الدرا�سة  تهدف 
ال�سعودية، ويمكن تحقيق هذا  العلمية المحكمة التي ت�سدر في الجامعات 

الهدف الرئي�ش من خالل مجموعة اأهداف فرعية تتمثل في الآتي:
التعريف بمفهوم المجلة العلمية المحكمة. . 1
تو�سيح الفرق بين المجلة العلمية والأنواع الأخرى من المجالت . 2

الجماهيرية.
تزويد القارئ بخلفية تاريخية عن ن�ساأة المجالت العلمية وتطورها.. 3
ت�سدرها . 4 التي  العلمية  للمجالت  الراهن  الو�سع  على  التعرف 

الجامعات ال�سعودية، وذلك من حيث الآتي:

نظام وقواعد الن�سر في تلك المجالت.  *

�سوابط الهيئة ال�ست�سارية والتحكيم. *

ال�سدور، وطريقة  * ال�سدور وفتراته، ومدى النتظام في  طريقة 
التوزيع، ولغات الن�سر، ونطاق التوزيع.

الخروج بمجموعة من المقترحات والتو�سيات التي يوؤمل اأن ت�سهم . 5
في تح�سين الو�سع الراهن للمجالت العلمية التي تتولى اإ�سدارها 
الممار�سات  لتطوير  الأمثل  الأ�سلوب  وتر�سم  المملكة،  جامعات 

الحالية والم�ستقبلية في هذا ال�سدد.

المنهجية واإلجرائية
يمكن النظر اإلى هذه الدرا�سة من الناحية العلمية والمنهجية على اأنها 
المجالت  و�سع  النظري(  )الجانب  الأول  ال�سق  يتناول  �سقين؛  من  تتكون 
وبين  بينها  والفرق  مفهومها،  حيث  من  عام،  ب�سكل  المحكمة  العلمية 
المجالت الأخرى العامة والثقافية الموجهة لعامة النا�ش، والخلفية التي 

تقف خلف ن�ساأتها وتطورها. 
على  يركز  التطبيقي(  )الجانب  الدرا�سة  من  الثاني  ال�سق  اأن  حين  في 
على  ال�سعودية  الجامعات  في  المحكمة  العلمية  للمجالت  الراهن  الو�سع 

المجالت العلمية المحكمة في الجامعات السعودية
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وجه الخ�سو�ش، وذلك من حيث نظام الن�سر وقواعده، و�سوابط التحكيم، 
الأخرى  الجوانب  من  ذلك  ونحو  الطارئة،  والتغيرات  ال�سدور،  وطريقة 
المجالت،  تلك  حركة  عن  للقارىء  تك�سف  والتي  بالمو�سوع،  ال�سلة  ذات 

والتطورات التي مرت بها.
ا�ستخدام  تم  فقد  اإليهما،  الم�سار  ب�سقيها  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق 
المنهج الو�سفي بو�سفه الأن�سب لمعالجة الظاهرة، مع التركيز على منهج 
التحليل الوثائقي واال�ضتقراء الذي ي�ضاعد في ا�ضتنباط البيانات ال�ضرورية 

من خالل الطالع على المجالت نف�سها. 
وتم جمع المعلومات ال�سرورية التي تخدم الدرا�سة الحالية من خالل 

الآتي:
بالق�سية . 1 ال�سلة  ذات  الم�سادر  في  والبحث  المو�سوع،  اأدب  م�سح 

محط البحث. 
التي . 2 المن�سورة  وغير  المن�سورة  وال�سجالت  الوثائق  على  الطالع 

تخدم المو�سوع.
الدخول على المواقع الإلكترونية للجامعات ال�سعودية. . 3
الطالع الفاح�ش على قاعدة الدوريات ال�سعودية في مكتبة الملك . 4

فهد الوطنية بحكم �سموليتها في تغطية المو�سوع؛ وكذلك قاعدة 
بحكم  الإ�سالمية  �سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  في  الدوريات 
التربوية  المعلومات  وقاعدة  الدوريات،  مع  التعامل  في  اأ�سبقيتها 
Edusearch التي ت�سدرها �سركة المنظومة، وقاعدة الدوريات في 

المكتبة ال�سعودية الرقمية التابعة لوزارة التعليم.
ا�ستقراء �سفحة الغالف لكل مجلة على حدة بغر�ش توثيق المعلومات . 5

الالزمة عنها، من خالل توظيف منهج التحليل الوثائقي.
اعتماًدا . 6 وذلك  ال�سرورية،  البيانات  لجمع  مراجعة  قائمة  ت�سميم 

على القوائم المطبقة في الدرا�سات ال�سابقة )ال�سوي�ش 2008م( مع 
تطويعها بما ينا�سب طبيعة الدرا�سة الحالية.

على . 7 الح�سول  تعذر  حالة  في  التحرير  بروؤ�ساء  المبا�سر  الت�سال 
معلومات كافية من خالل الخيارات ال�سابقة.

الأكاديمية . 8 وخبراته  للباحث  المبا�سرة  المالحظة  اأ�سلوب  توظيف 
في المجال. 

تخ�سع  التي  المتخ�س�سة  المجالت  على  الحالية  الدرا�سة  وتقت�سر 

المدخل إلى الدراسة
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للتحكيم الأكاديمي في الجامعات ال�سعودية، ول عالقة لها بالأنواع الأخرى 
الجماهيرية  الإ�سدارات  من  ونحوها  والجتماعية  الثقافية  المجالت  من 
التي  العلمية  بالمجالت  لها  عالقة  ل  كما  عامة،  مو�سوعات  تناق�ش  التي 

ت�سدر خارج نطاق موؤ�س�سات التعليم العالي )الجامعات( بالمملكة. 
في  الموؤ�س�سات  تلك  عن  ت�سدر  التي  المجالت  التغطية  نطاق  وي�سمل 
" من  " محكمة  باأنها  المعرفة، ويمكن الحكم على المجلة  جميع مجالت 
الن�سر  منهجية  وا�ستقراء  العنوان،  �سفحة  على  الفاح�ش  الطالع  خالل 
العلمية  المجلة  مفهوم  عليها  ينطبق  التي  النماذج  ح�سر  ويمكن  فيها، 
الدرا�سة  مجتمع  ت�سكل  التي  التالية  القائمة  في  الهجائي(  الترتيب  )وفق 

التطبيقية:

المجالت العلمية المحكمة في الجامعات السعودية
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اسم المجلة
امجلة الجامعة الإ�سالمية

مجلة جامعة اأم القرى للبحوث العلمية المحكمة
مجلة جامعة اأم القرى لعلوم اللغات واآدابها

مجلة جامعة اأم القرى للعلوم الجتماعية
مجلة جامعة اأم القرى للعلوم التربوية والنف�سية

مجلة جامعة اأم القرى للعلوم التطبيقية         
مجلة جامعة اأم القرى لعلوم ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية

مجلة جامعة اأم القرى الطبية
مجلة جامعة اأم القرى للهند�سة والعمارة

مجلة جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية: العلوم ال�سرعية
مجلة جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية: العلوم العربية

مجلة جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية: العلوم الإن�سانية والجتماعية
مجلة جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية: العلوم التطبيقية )اإلكترونية(

مجلة جامعة جازان: فرع العلوم الإن�سانية
مجلة جامعة جازان: فرع العلوم التطبيقية

مجلة جامعة الملك خالد: العلوم ال�سرعية والعربية والإن�سانية
مجلة جامعة الملك خالد: العلوم الطبيعية والطبية والتقنية

مجلة جامعة الملك �سعود: الآداب
مجلة جامعة الملك �سعود: الحقوق والعلوم ال�سيا�سية

مجلة جامعة الملك �سعود: ال�سياحة والآثار
مجلة جامعة الملك �سعود: العلوم

مجلة جامعة الملك �سعود: العلوم الإدارية
مجلة جامعة الملك �سعود: العلوم التربوية والدرا�سات الإ�سالمية

مجلة جامعة الملك �سعود: علوم الحا�سب والمعلومات
مجلة جامعة الملك �سعود: العلوم الزراعية

مجلة جامعة الملك �سعود: علوم طب الأ�سنان
مجلة جامعة الملك �سعود: العلوم الهند�سية

مجلة جامعة الملك �سعود: العمارة والتخطيط
مجلة جامعة الملك �سعود: اللغات والترجمة

مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الآداب والعلوم الإن�سانية

م
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اسم المجلة
مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: القت�ساد الإ�سالمي

مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: القت�ساد والإدارة
مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: العلوم

مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: علوم الأر�ساد والبيئة وزراعة المناطق الجافة
مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: علوم الأر�ض
مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: علوم البحار

مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: العلوم التربوية
مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: علوم ت�ساميم البيئة

مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: العلوم الطبية
مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: العلوم الهند�سية

المجلة العربية للعلوم والهند�سة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
المجلة العلمية لجامعة الق�سيم: الزراعة والطب البيطري

المجلة العلمية لجامعة الق�سيم: العلوم الإدارية والقت�سادية
المجلة العلمية لجامعة الق�سيم: العلوم التربوية والنف�سية

المجلة العلمية لجامعة الق�سيم: العلوم ال�سرعية
المجلة العلمية لجامعة الق�سيم: العلوم ال�سحية

المجلة العلمية لجامعة الق�سيم: العلوم الطبيعية والريا�سيات
المجلة العلمية لجامعة الق�سيم: العلوم العربية والإن�سانية
المجلة العلمية لجامعة الق�سيم: علوم الهند�سة والحا�سب

المجلة العلمية لجامعة الملك في�سل
مجلة العلوم الإن�سانية والإدارية بجامعة المجمعة

من  بنماذج  ال�سابقة  القائمة  في  الكتفاء  تم  اأنه  اإلى  الإ�سارة  وتجدر 
المجالت الجارية، بينما ا�ستثنيت المجالت التي توقفت عن ال�سدور )برغم 
اأنها اأدرجت �سمن القائمة الملحقة في النهاية(، وذلك نظًرا ل�سيق الم�ساحة 

المخ�س�سة لهذه الدرا�سة، ورغبة في عدم التطويل على القارئ.
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التعريف بمصطلحات الدراسة
اأو  العلمية  ال�سبغة  ذات  الم�سطلحات  بع�ش  على  الدرا�سة  هذه  تحتوي 
الفنية، وقد راأينا اأن من الم�ستح�سن التعريف بها �سلفاً بغر�ش خدمة القارئ 
تلك  اأبرز  ومن  الفكرة،  ا�ستيعاب  في  عليه  وت�سهياًل  ال�سورة،  في  وو�سعه 

الم�سطلحات ما ياأتي:          
1. الدوري�ت : 

المتحدة  الوليات  periodicals وبخا�سة في  الدوريات  يطلق م�سطلح 
فترات  في  دورية  ب�سورة  تظهر  التي  المطبوعات  جميع  على  الأمريكية 
وتحمل  متميز،  عنوان  ولها  منتظم،  غير  اأو  منتظم  وب�سكل  محددة،  زمنية 
ال�سدور  في  ت�ستمر  اأن  ويفتر�ش  معيناً،  وتاريخاً  متعاقبة  ت�سل�سلية  اأرقاماً 
دون انقطاع مهما طال الزمن، ويدخل �سمن هذا المفهوم الوا�سع ال�سحف 

والمجالت بمختلف اأنواعها (1).
2. المجالت العلمية :

يقت�سر مفهوم المجلة العلمية scientific journal على المطبوع الذي 
اأكاديمية، ويحتوي على مقالت  اأو موؤ�س�سة  دوري عن جمعية  ب�سكل  ي�سدر 
علمية متخ�س�سة، تت�سمن معلومات جديدة في مجال الهتمام، وت�ستمر في 

الغالب في ال�سدور(2). 
لكونها  العلمية  الم�سادر  من  النوع  بهذا  عادة  المتخ�س�سون  ويهتم 

تغذيهم باأحدث الم�ستجدات في مجالت اهتمامهم.
3. التحكيم العلمي :

تقويم  العلمي في  المنهج  توظيف   peer review العلمي بالتحكيم  يق�سد 
خالل  من  وذلك  المتخ�س�سة،  المجالت  في  العلمي  للن�سر  المقدمة  المقالت 
تحديد نقاط القوة وال�ضعف في تلك المقاالت، وتحديد مدى �ضالحيتها للن�ضر.

4. الج�مع�ت :
موؤ�س�سات تقوم على خدمة التعليم العالي، وتمنح الدرجات العلمية المتمثلة 
التدري�ش  في  ر�سالتها  وتتمثل  والدكتوراه،  والماج�ستير  البكالوريو�ش  في 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ويعمل بها عادة النخبة من الكفاءات العلمية.
ال�سعودية  الجامعات  على  الدرا�سة  الجامعات في هذه  وينح�سر مفهوم 
العلمي،  الن�سر  �سناعة  في  الجامعات  تلك  اإ�سهام  على  التركيز  مع  وحدها، 
المجالت  اإ�سدار  خالل  من  المتخ�س�سين  بين  العلمي  الت�سال  ودعم 

)1( برج�ض عزام. الدوريات : درا�سة يف اأهمية ال�سحف واملجالت واأنواعها وكيفية ا�سرتجاع معلوماتها . دم�سق : طال�ض      
        للدرا�سات والرتجمة والن�سر ، 1990م .

)2(  املرجع ال�سابق.
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المتخ�س�سة. وقد ي�سعب على القارئ العادي ا�ستيعاب الو�سع الذي و�سلت 
ظاهرة  عن  بمعزل  ال�سعودية  الجامعات  في  العلمية  المجالت  �سناعة  اإليه 
هذه  عن  نتج  حيث  عام؛  ب�ضكل  االأكاديمي  المجتمع  في  العلمي  الن�ضاط 
الن�ضاط  دعم  واأ�ضهمت في  المجتمع،  انع�ضت هذا  الظاهرة مجموعة عوامل 
العلمي بين المتخ�س�سين، وتعزيز روح التوا�سل بينهم، وذلك بف�سل توظيف 

عدة قنوات ياأتي في مقدمتها اإ�سدار المجالت العلمية المحكمة.
ومن ح�سن التوفيق اأن المملكة العربية ال�سعودية قد �سهدت نه�سة �سملت 
مختلف المجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والتعليمية وغيرها، 
اإلى المجالت العلمية، ومن بينها �سناعة الن�سر العلمي. ولعل مما  اإ�سافة 
�ساعد على اإر�ساء دعائم بنية هذه ال�سناعة توافر العديد من العوامل التي 
القطاع  هذا  لظهور  الأ�سباب  وتهيئ  الظروف  لتمهد  مجتمعة  ت�سافرت 
الحيوي الذي ي�سهم بدوره في دعم الثقافة، وتنمية الفكر، وتن�سئة مجتمع 

علمي يحترم العلم ويطور المعرفة. ومن اأبرز هذه العوامل ما ياأتي:

اأوًل: عن�ية الدولة بقط�ع البحث العلمي
ت�سير الأدبيات التي تناولت التاريخ المعا�سر للمملكة اإلى عناية الدولة 
بقطاع العلم والمعرفة والبحث العلمي؛ مما نتج عنه تطور النه�سة الثقافية 
ع�سر  دعائم  واإر�ساء  والفكرية،  العلمية  الحركة  وازدهار  والح�سارية، 
المعرفة، وهذا يوحي باأن التطور في حركة المجالت العلمية المحكمة في 
الجامعات ال�سعودية ظاهرة لم تنبع من فراغ، بل هي في حقيقة الأمر نتاج 
البحث  م�سيرة  في  التطور  اأن  ول�سك  بع�سها،  مع  ت�سافرت  عديدة  عوامل 
التطورات  من  بالمجتمع  يحيط  بما  يتاأثر  اأمر  الأكاديمي  والن�سر  العلمي 
في مختلف المجالت، ومن اأبرز عوامل تطور الحركة العلمية في المملكة 
اأبرز القطاعات الحيوية  عناية الدولة بقطاع البحث العلمي الذي يعد من 

التي تعك�ش ال�سورة الم�سرقة للدولة. 
ويثبت التاريخ اأن الدولة ال�سعودية من عهد الإمام محمد بن �سعود حتى 
اليوم ظلت وثيقة ال�سلة بالعلم، وتقدير النتاج العلمي، وتكريم العلماء(1). 
وقد حر�ست القيادة ال�سعودية على تاأ�سيل هذا البعد، وتن�سيط حركة العلم 
ال�ساملة  النه�سة  ركيزة  بو�سفه  العلمي  البحث  م�سيرة  ودعم  والمعرفة، 
ازدهارها  قمة  العلمي  البحث  ت�سهد حركة  اأن  بم�ستغرب  فلي�ش  ولذا  للبلد، 
)حفظه  عبدالعزيز  بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خادم  عهد  في 

)1( �سامل حممد ال�سامل. املكتبات يف عهد امللك عبدالعزيز. الريا�ض: الأمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام على تاأ�سي�ض  
        اململكة، 1419هـ ، �ض �ض 57-56. 
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اهلل ورعاه(؛ حيث بداأت ت�سير من ح�سن اإلى اأح�سن، ودخلت مرحلة التنظيم 
العلمي  الت�سال  مفهوم  وتطور  العلمية،  الكتابة  بقواعد  واللتزام  العلمي، 
المجالت  ظاهرة  وانت�سرت  الع�سر،  متطلبات  مع  يتما�سى  الذي  بال�سكل 
وفي  ال�سعودية،  الجامعات  مختلف  في  العلمية،  البحوث  ومراكز  العلمية، 

مختلف بقاع المملكة المترامية الأطراف.

ث�نًي�: اتج�ه الدولة نحو التنمية ال�س�ملة
يمكن القول اإن تطور الت�سال العلمي في بيئة الجامعات ال�سعودية نتاج 
اتجاه  العوامل  تلك  وياأتي في مقدمة  بع�سها،  عوامل عديدة ت�سافرت مع 
الدولة نحو التنمية ال�ساملة؛ حيث اأولت خطط التنمية الخم�سية للمملكة 
ما  ذلك  يوؤكد  المعلوماتي،  للجانب  كبرى  اأهمية  1390هـ  عام  بدايتها  منذ 
ت�سمنته الأهداف العامة والأ�س�ش الإ�ستراتيجية لخطط التنمية المتعاقبة، 
العلمية  المعرفة  ا�ستثمار  نحو  وا�سًحا  اتجاًها  هناك  اأن  على  موؤ�سر  وهذا 

المتخ�س�سة في دعم الم�سروعات التنموية.

ث�لًث�: ازده�ر الحركة العلمية
من بين العوامل الأخرى التي �ساعدت على اإر�ساء دعائم �سناعة الن�سر العلمي 
والترجمة،  التاأليف،  ذلك  في  بما  العلمية،  الحركة  ازدهار  المملكة  اأر�ش  على 
و�سناعة المعلومات، وتطور تقنية الطباعة والن�سر، ودعم الباحثين والموؤلفين، 
ونحو ذلك من المرتكزات الأخرى التي كان و ل يزال لها دور ملمو�ش في بناء 
ن�سر  وتم  والبحثية،  العلمية  الم�سيرة  انتع�ست  وبذلك  �ساملة،  علمية  نه�سة 
المجالت العلمية على نطاق وا�سع، وذلك بغية مواكبة التنمية الوطنية ال�ساملة.
دعامة  يعد  عام  ب�سكل  الثقافية  النه�سة  ازدهار  اأن  عليه  المتعارف  ومن 
ح�سن  ومن  المملكة.  في  والبحثية  العلمية  الم�سيرة  تطور  دعائم  من  اأ�سا�سية 
التوفيق اأن تطلعات القيادة في هذا البلد كانت دوما نحو بناء نه�سة متكاملة ل 
الم�سوؤولين  الأخرى، وذلك قناعة من  الجوانب  يطغى فيها جانب على ح�ساب 
التي تعد  المعرفية  النه�سة  الثقافة وازدهار  باأن هناك رابطة قوية بين دعائم 

ركيزة اأ�سا�سية للتقدم الح�ساري، وبناء نه�سة متكاملة.

رابًع�: تطور حركة التعليم
المملكة،  في  العلمي  الن�سر  �سناعة  دعم  في  اأ�سهم  اآخر  حيوي  عن�سر  ثمة 

المدخل إلى الدراسة
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معقل  تعد  التي  التعليم،  موؤ�س�سات  وبخا�سة  التعليم،  حركة  تطور  في  ويتمثل 
العلمية  الكفاءات  من  نخبة  وت�سم  الأ�سيل،  العلمي  البحث  وموطن  العلم، 
ونتيجة  والدرا�سة)1(  البحث  في  العلمي  المنهج  توظيف  على  القادرة  الموؤهلة 
وتمنح  الأكاديمي،  الم�ستوى  على  تدر�ش  التخ�س�سات  مختلف  اأ�سبحت  لذلك 
الدرجات العالية، ونتج عن انتعا�ش التعليم زيادة عدد مراكز البحوث العلمية التي 
تحت�سنها الجامعات ال�سعودية؛ حيث تعمل تلك المراكز على تمويل الم�سروعات 
البحثية، وت�سجع اأع�ساء هيئة التدري�ش على تناول المو�سوعات الحيوية والمهمة 
في التخ�س�سات العلمية كافة، الأمر الذي انعك�ش اإيجاًبا على زيادة الوعي باأهمية 
وبخا�سة  المعرفة،  م�سادر  على  الطلب  وزيادة  المتخ�س�سة،  العلمية  الدرا�سات 

المجالت العلمية نظًرا لمكانتها المرموقة في الو�سط العلمي.

 خ�م�ًس�: دعم حركة البتع�ث الخ�رجي
ينبغي اأن ل نغفل في هذا المقام عاماًل اآخر اأ�سهم ول يزال ي�سهم في تفعيل 
�سناعة المعلومات العلمية في الو�سط الجامعي، وزيادة النمو في النتاج العلمي 
الجاد، ويتمثل في زيادة عدد المبتعثين اإلى الخارج لموا�سلة تعليمهم العالي، 
ترتب  الجامعات، حيث  اأق�سام  الخت�سا�سيين في مختلف  تزايد عدد  وكذلك 
على هذه الظاهرة زيادة الطلب على البحوث المن�سورة في المجالت العلمية. 

�س�د�ًس�: زي�دة عدد الب�حثين المتخ�س�سين
لقد نتج عن العاملين ال�سابقين المتمثلين في تطور حركة التعليم، ودعم 
مختلف  في  المتخ�س�سين  الباحثين  عدد  تزايد  الخارجي  البتعاث  حركة 
العالي  للتعليم  ال�سريع  النت�سار  ظاهرة  على  ترتب  حيث  المعرفة؛  مجالت 
جديدة،  علمية  وتخ�س�سات  فروع  وفتح  الجامعات،  عدد  وزيادة  المملكة،  في 
الداخل،  في  والدكتوراه(  )الماج�ستير  العليا  الدرا�سات  برامج  في  والتو�سع 
واإتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من الأكاديميين لموا�سلة درا�ساتهم العليا 
في الجامعات الأجنبية من خالل برنامج خادم الحرمين ال�سريفين لالبتعاث 
الخارجي، ونحو ذلك من المعطيات الأخرى، واإعداد جيل من اأهل الخت�سا�ش 
الموؤهلين للقيام بالم�ساريع العلمية، والمدربين على اأ�ساليب البحث العلمي. 
وكان من الطبيعي في �سوء هذه الظروف الم�سجعة اأن يت�سابق الباحثون اإلى 

ن�سر ما تو�سلوا اإليه من نتائج في المجالت العلمية المتخ�س�سة. 

المجالت العلمية المحكمة في الجامعات السعودية

)1( �سامل حممد ال�سامل . واقع البحث العلمي يف اجلامعات . الريا�ض : جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ، 1417هـ .



19

�س�بًع�: ن�سوج الكت�ب�ت العلمية
مما �ساعد كذلك على النهو�ش ببنية الن�سر العلمي في جامعات المملكة 
التي تثري الر�سيد  العلمية  الكتابات  اأن هذا الع�سر بداأ ي�سهد ن�سوًجا في 
مما  تواجهها؛  التي  الم�سكالت  لدرا�سة  العلمي  المنهج  وتطويع  المعرفي، 
اأ�سهم في تطوير البحوث العلمية الموؤطرة والموؤ�سلة منهجًيا، وزيادة عدد 
اأمر ل يثير  ال�سعودية. وهو  ال�سادرة عن الجامعات  المتخ�س�سة  المجالت 
في  ال�سعودي  العلمي  النتاج  في  النمو  زيادة  الح�سبان  في  اأخذ  اإذا  الغرابة 
وتدري�ش  المهن،  جميع  في  الخت�سا�سيين  عدد  وزيادة  المجالت،  مختلف 
ف�سهدت  المعطيات  هذه  ت�سافرت  وقد  الأكاديمي،  الم�ستوى  على  العلوم 
ال�ساحة العلمية ن�سوًجا في الكتابات العلمية التي تدعم البحوث والدرا�سات. 

ث�مًن�: بروز الجمعي�ت العلمية
الجامعات  في  العلمية  الجمعيات  ظاهرة  بروز  فاإن  �سبق  ما  على  عالوة 
ال�سعودية ب�سكل ملحوظ قد اأحدث اآثارا اإيجابية على حركة الت�سال العلمي في 
البيئة الأكاديمية ال�سعودية؛ حيث دفعت تلك الجمعيات بالبحث العلمي خطوة 

نحو الأمام، ودعمت �سناعة الن�سر للمجالت المتخ�س�سة.
ومن المالحظ اأن المملكة �سهدت في ال�سنوات الأخيرة تطورات علمية في 
اأنها  مختلف مجالت المعرفة بف�سل دعم الجمعيات العلمية التي يح�سب لها 
تعزز التجاهات الحديثة في التخ�س�سات العلمية، وتواكب روح ع�سر المعرفة 
الذي نعي�سه. وت�سعى هذه الجمعيات اإلى تحقيق اأهداف عديدة من اأبرزها دعم 
الن�سر العلمي في المجال، ودعم البحوث والدرا�سات التي ت�سهم في دفع حركة 
اأهداف  تخدم  التي  المتخ�س�سة  العلمية  المجالت  واإ�سدار  العلمي،  التقدم 

الجمعيات، وتخدم في الوقت ذاته البحث العلمي.
ن�ست�سف  اأن  ن�ستطيع  ال�سابقة  العوامل  في  الفاح�ش  النظر  مجمل  ومن 
المجتمع  في  العلمي  الت�سال  ازدهار  على  �ساعدت  التي  الظروف  مجموعة 
المعلومات  �سناعة  تفعيل  على  ذاته  الوقت  في  و�ساعدت  ال�سعودي،  الأكاديمي 
الن�ضاط العلمي. وفي هذا  العلمية وبخا�ضة المجالت العلمية التي تمثل روح 
ال�سياق يعتقد اأحد الباحثين اأنه لما كان الت�سال العلمي يعني التوا�سل ومن 
ثم التفاعل بين من ينتمون اإلى االأو�ضاط العلمية والمهنية، ويمار�ضون الن�ضاط 

العلمي اأيا كان دورهم في هذا الن�ضاط، فاإنه ي�ضكل جوهر الن�ضاط العلمي)1(. 

المدخل إلى الدراسة

)1( �سامل حممد ال�سامل . واقع البحث العلمي يف اجلامعات، مرجع �سابق.
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مفهوم المجلة العلمية
الوا�سع،  بمفهومها  الدوريات  مظلة  تحت  العلمية  المجالت  تندرج 
الدورية رغم ما بذل من  الواقع تعريف متفق عليه لمفهوم  ول يوجد في 
اإن  محاولت هنا وهناك من قبل بع�ش الأفراد والموؤ�س�سات. ويمكن القول 

الدوريات تنق�سم اإلى فئتين هما:
اأوًل: ال�سحف بما في ذلك اليومية والأ�سبوعية وغيرها. 

ثانيا: المجالت وت�سمل العامة والمتخ�س�سة (1).
ويرى بع�ش الباحثين من المهتمين بالمو�سوع اأن المجلة تقع في منطقة 
اأكثر  جمهور  اإلى  موجهة  وهي  )الجريدة(،  وال�سحيفة  الكتاب  بين  و�سط 
تحديًدا من جمهور الجريدة، ول تعنى بالأحداث اليومية(2). كما اأن هناك من 
حاول تق�سيم الدوريات المتخ�س�سة اإلى ثالثة اأق�سام مختلفة تتمثل في الآتي:

1. الدوريات العلمية )البحثية (: 
وهي التي تخ�س�ش اأكثر من 50% من محتوياتها للبحث العلمي الموثق 

والمدعم بالبيانات والإح�ساءات المختلفة.

2. الدوريات �سبه العلمية )التقنية(: 
وهي التي تخ�س�ش اأكثر من 50% من محتوياتها لمقالت تتعلق بالتجارب 

ال�سخ�سية، وعر�ش الآراء الذاتية.

3. الدوريات الإخبارية )التحليلية(: 
المختلفة  لالأخبار  محتوياتها  من   %50 من  اأكثر  تخ�س�ش  التي  وهي 

والتحليالت الإخبارية �سمن مو�سوع معين (3).
العلمية  الدوريات  حول  يتمحور  الحالية  الدرا�سة  مجال  اإن  وحيث 
البحوث  بن�سر  تهتم  التي  الإ�سدارات  تلك  باأنها  تعريفها  فيمكن  المتخ�س�سة، 
مع  محدد،  مو�سوع  حول  الأ�سيلة  المتعمقة  الدقيقة  والدرا�سات  والمقالت 
الإ�سارة اإلى اأحدث الم�ستجدات في المو�سوع، ويتولى كتابة هذه البحوث عادة 

)1( �سمـــري جنـــم حمـــادة. املعايري املقرتحة لتقـــومي الدوريات العلمية يف العـــامل العربي . جملة املكتبـــات واملعلومات العربية .         
        �ض12 ، ع 2 ) اأبريل 1992م(، �ض 57 .

)2( برج�ض عزام. الدوريات : درا�سة يف اأهمية ال�سحف واملجالت، مرجع �سابق، �ض 12 .
)3( �سمري جنم حمادة. املعايري املقرتحة لتقومي الدوريات، مرجع �سابق،  �ض �ض  57 – 58 .

المجالت العلمية المحكمة في الجامعات السعودية



23

العلماء مثل  وا�سعة  خبرة  لهم  ممن  المو�سوع،  في  المتخ�س�سين  من  جملة 
 والمفكرين واأ�ساتذة الجامعات. "وتمتاز المقالت بعلميتها وتركيزها واحتوائها على 
من  النوع  بهذا  ويهتم  بحثه،  كتابة  في  الباحث  عليها  ا�ستند  التي  بالم�سادر  قائمة 
وعلميتها،  المو�سوعي  لتخ�س�سها  وذلك  المجتمع،  فئات  من  معينة  فئة  الدوريات 
و�سعوبة اأ�سلوبها ن�سبًيا. وت�سدر هذه الدوريات في غالب الأحوال عن جهات علمية اأو 
اأكاديمية مثل الكليات، والجامعات، والمعاهد العلمية، ومراكز البحوث، والجمعيات 
العلمية، وتظهر هذه الدوريات اإما بعنوان م�ستقل ومتميز اأو يكون عنوانها هو ا�سم 

الجامعة اأو الكلية اأو الجمعية الم�سدرة لها " (1).
وهناك من ذهب اإلى اأنه مهما تعددت التعريفات لمفهوم الدورية العلمية، ومهما 
اأن  على  الباحثين  بين  اتفاقا  هناك  فاإن  الق�سية،  هذه  حيال  النظر  وجهات  تباينت 
الدورية ت�سمل كل من�سور ي�سدر عن موؤ�س�سة علمية، ويحررها مجموعة من الأفراد 
بغر�ش  �سرية  تحكيم  لعملية  العلمية  مادتها  وتخ�سع  العلمية،  الكفاءة  ذوي  من 

التحقق من �سالحيتها للن�سر(2).
ترجمة  في  الم�ستخدمة  اللغة  دقة  عدم  العربية  الدرا�سات  في  المالحظ  ومن 
يفرق  فا�سل  خط  يوجد  ل  حيث  المجلة؛  على  الدالة  الإنجليزية  الم�سطلحات 
 ،magazine الثقافية  المجلة  journal، وم�سطلح  العلمية  المجلة  بين م�سطلح 
فكالهما يرادفان م�سطلح ) المجلة ( في اللغة العربية بالرغم من وجود فرق وا�سح 
بين الم�سطلحين الم�سار اإليهما في اللغة الإنجليزية؛ حيث ي�ستخدم الم�سطلح الأول 
للدللة على المجالت العلمية المتخ�س�سة، في حين ي�ستخدم الم�سطلح الثاني للدللة 
على المجالت العامة التي تعنى بالأخبار والتحليالت ال�سيا�سية والتعليقات الريا�سية، 
العادي(3). الرجل  عقلية  وتخاطب  النا�ش،  عامة  تهم  التي  الق�سايا  من  ذلك   ونحو 
 بل اإننا نلحظ هذا التفاوت في دللة الم�سطلحات حتى في اللغة الإنجليزية نف�سها، 
الإنجليزي  المقابل  ي�ستعمل  المثال  �سبيل  على  الأمريكية  المتحدة  الوليات  ففي 
المقابل  الغربية  اأوروبا  دول  ت�ستعمل  بينما  الدوريات،  على  للدللة   serials

الإنجليزي periodicals للدللة على المعنى ذاته.
من  لمجموعة  ا�ستقرائه  بعد  العناني  �سكري  تو�سل  فقد  الإطار،  هذا  وفي 
التعريفات المتعلقة بمفهوم الدوريات اإلى اأنه على الرغم مما بذل من محاولت "فاإن 
الو�سول اإلى تعريف جامع مانع ما زال اأمًرا �سعب المنال، بيد اأن هذه التعريفات هي 
اجتهادات لتلم�ش الطريق، والو�سول اإلى �سيغة موحدة مقبولة ت�ستوعب م�سوغات

)1( برج�ض عزام. الدوريات: درا�سة يف اأهمية ال�سحف واملجالت، مرجع �سابق ،�ض �ض 78 – 79 .
)2( حممـــد عبدالفتـــاح ياغي. واقع الدوريـــات العربية املتخ�س�سة يف العلـــوم الإدارية . الريا�ض : جامعـــة امللك �سعود – كلية 

        العلوم الإدارية – مركز البحوث ، 1977م، �ض 4 .
)3( �سمري جنم حمادة. املعايري املقرتحة لتقومي الدوريات، مرجع �سابق،  �ض �ض  58 - 59 .
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اأن الدورية  قبولها من الجميع"(1). وخرج العناني بنتيجة عامة م�سمونها 
اأ�ضا�ضية، يمكن اإجمالها في النقاط االآتية: العلمية تت�ضمن خم�ضة عنا�ضر 

1. العنوان المميز: 
المطبوعة،  الدورية  اأعداد  واحد تحمله جميع  به وجود عنوان  ويق�سد 
وقد يتغير العنوان ل�سبب ما مع ال�ستمرارية في �سل�سلة الترقيم، اأو باإيجاد 

ت�سل�سل جديد مع حدوث التغيير في عنوان المطبوع.
2. فترات ال�سدور: 

ويق�سد بذلك ال�سدور ب�سكل منتظم ) يومي ، اأ�سبوعي ، كل اأ�سبوعين ، 
�سهري ، كل �سهرين ، ن�سف �سنوي ، اأو �سنوي (، اأو غير منتظم ) حيث يتحدد 

موعد ال�سدور وفقا لتجمع المادة العلمية (.
3. التت�بع: 

اأي وجود رقم م�سل�سل يربط اأعداد المطبوع.
4. ا�ستمرارية ال�سدور: 

اأن  اإلى  توقفه،  لموعد  م�سبق  تحديد  دون  المطبوع  ي�سدر  اأن  بمعنى 
ي�ستجد من الأحوال ما يحول دون ال�ستمرار.

5. ا�ستراك مجموعة من الكّت�ب: 
اأي م�ساركة عدد من الموؤلفين والباحثين في تحرير المادة العلمية، بما 

في ذلك كتابة المقال اأو التحقيق اأو التعليق اأو العر�ش اأو التقرير.

كما حاول ن�سيم ال�سمادي تق�سيم الدوريات اإلى اأربع فئات تتمثل في الآتي:

اأوًل : الإخب�ري�ت 
�سحيفة  اأمثلتها  ومن  الأ�سبوعية،  والمجالت  اليومية  ال�سحف  وت�سم 

الريا�ش، و�سحيفة الجزيرة، ومجلة اليمامة، ومجلة اقراأ.

ث�ني� : الدوري�ت الع�مة 
وهي تناق�ش ق�سايا تهم المثقف العام، وتقتنى اأ�سا�ًسا في المكتبات العامة 
والمكتبات المدر�سية، ومن اأمثلتها مجلة الفي�سل، والمجلة العربية، ومجلة 

القافلة، ومجلة المبتعث، ومجلة الخفجي، ومجلة الحر�ش الوطني.

)1( �سكري عبدال�سالم العناين. ال�سبط الببليوجرايف ملحتويات الدوريات ال�سعودية . الريا�ض : معهد الإدارة العامة ، 1409هـ، �ض 29 .
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ث�لث� : الدوري�ت �سبه المتخ�س�سة 
ومن  بعينه،  مو�سوع  على  تقت�سر  ل  اأنها  اإل  علمية،  مقالت  وتت�سمن 
ومجلة  الإ�سالمي،  الت�سامن  ومجلة  الإ�سالمية،  البحوث  مجلة  اأمثلتها 

العرب، ومجالت الغرف التجارية.

رابع� : الدوري�ت المتخ�س�سة
اأ�سا�ًسا في  وهي تحتوي على مقالت علمية حول مجال محدد، وتقتنى 
اأمثلتها مجلة  المعلومات، ومن  والمتخ�س�سة ومراكز  الجامعية  المجالت 
القت�ساد  ومجلة  الإدارة،  مكتبة  ومجلة  العامة،  الإدارة  ومجلة  الدارة، 

والإدارة، ومجلة اأطالل، ومجلة عالم الكتب، ومجلة عالم ال�سناعة(1). 
ت�سدرها  التي  العلمية  المجالت  الأخيرة  الفئة  هذه  نطاق  في  ويدخل 

الجامعات ال�سعودية التي ت�سكل مو�سوع هذه الدرا�سة. 
مع  تتعامل  مجموعات  اأو  اأطراف  ثالثة  هناك  اأن  اإلى  الإ�سارة  وتح�سن 

المجالت العلمية، يمكن تلخي�سها في الآتي:

1.المجموعة الأولى:
ت�سمل المتخ�س�سين في مو�سوع المجلة، بما في ذلك:

الباحثين الذين يتقدمون ببحوثهم للن�سر.  -
الموؤ�س�سات التي ينتمي اإليها هوؤلء الباحثون.  -

الباحثين  بين  من  القراء  يكون  اأن  ويمكن  المتخ�س�سين،  القراء   -
الم�سهمين بتقديم البحوث للن�سر. 

هيئة تحرير المجلة الم�سوؤولة عن اإجازة البحوث للن�سر.  -
محكمي البحوث الذين يبدون اآراءهم في البحوث ليقرروا ن�سرها اأو   -

عدم ن�سرها اأو تعديلها اأو تنميتها.

2. المجموعة الث�نية:
في  بما  الن�سر(،  )هيئة  العلمي  الن�سر  �سوؤون  في  المتخ�س�سين  وت�سمل 

ذلك تجهيز اأعداد المجلة وطباعتها وتوزيعها.

)1( ن�سيم ال�سمادي. الجتاهات العددية والنوعية للدوريات ال�سعودية لها�سم عبده ها�سم: عر�ض وحتليل . عامل الكتب، مج 2،
        ع 3 ) املحرم 1402هـ(، �ض 520 .
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3. المجموعة الث�لثة:
الربحية  الموؤ�س�سات  ذلك  في  بما  للن�سر،  الممولة  الجهات  ت�سمل 

وغير الربحية مثل دور الن�سر، والجمعيات المهنية، والجامعات(1).

مراحل اإ�سدار المجلة العلمية:
تمر عملية اإ�سدار المجالت العلمية بمجموعة من المراحل والخطوات 

االإجرائية يمكن تلخي�ضها في نقاط اأهمها ما ياأتي:

المرحلة الأولى:
الباحثين  للن�سر من جانب  البحوث  واإعداد  المقالة،  اإجراءات تتعلق بتجهيز 
المتخ�س�سين في �ستى اأنحاء العالم، والح�سول على ال�سماح بالن�سر من الموؤ�س�سات 

التي يعملون فيها، ومن ثم التقدم بالبحوث اإلى هيئة تحرير المجلة المعنية.

المرحلة الث�نية:
الخطوات  وت�سمل  للن�سر،  المقدمة  البحوث  بتحكيم  تتعلق  اإجراءات 

الإجرائية الآتية: 
البحوث  لتر�سيح  التحرير  هيئة  بها  تقوم  التي  الأولية  الدرا�سة   -

المتوافقة مع متطلبات المجلة للتحكيم. 
- اختيار المحكمين.

اإلى المحكمين، بغر�ش تحكيمها واإعداد تقارير عنها،  اإر�سال البحوث   -
وتقديمها اإلى هيئة التحرير. 

ومن ثم تتخذ الهيئة الإجراء المنا�سب بناء على تلك التقارير، بما في 
ذلك احتمالت اإجازة الن�سر، اأو عدم اإجازته، اأو طلب بع�ش التعديالت، وما 

يرتبط بذلك من مرا�سالت وات�سالت هاتفية ونحوها.

المرحلة الث�لثة:     
ن�سره؛  اإجراءات  تبداأ  البحث  اإجازة  الن�سر، فبعد  تتعلق بعملية  اإجراءات 
حيث يقوم بهذه الخطوة متخ�س�سون في الن�سر العلمي، بما في ذلك عمليات 

الإعداد والطباعة والتوزيع(2).

)1( �سعـــد علـــي احلاج بكري ؛ واأبوبكـــر �سلطان اأحمد. جمالت علمية حمكمة عرب الإنرتنـــت: الإيجابيات واملعوقات . الفي�سل،          
        ع 295 ) املحرم 1422هـ (، �ض 74 .

)2( املرجع ال�سابق، �ض 75 .
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ويعد التحكيم العلمي من اأهم المالمح المميزة للمجالت العلمية "ورغم 
واأ�ساليبه من مجلة لأخرى، فاإن جوهر واإجراءاته  التحكيم  �سيا�سة  اختالف 
العملية واحد، وتكاد اأهدافها تحظى باإجماع القبول من جانب جميع االأو�ضاط 
العلمية. ورغم وجاهة فكرة التحكيم والإيمان بجدواه، فاإن ممار�سة التحكيم 
وفيما  .(1) العلمي"  الت�سال  مجال  في  الجدلية  الق�سايا  اأبرز  من  تزال  ل 
ال�سدد، وذلك على  تتفاوت في هذا  المجالت  فاإن  ال�سدور،  بفترات  يتعلق   

النحو الآتي: 
- �سهرية.

- مرة كل �سهرين. 
- ف�سلية. 

- ثالث مرات في ال�سنة.
- مرتين في ال�سنة.

- مرة كل �سنة.
- وقد تكون المجلة غير منتظمة ال�سدور. 

وتتفاوت المجالت العلمية المحكمة كذلك في اتجاهاتها المو�سوعية، 
فبع�سها يقت�سر على ن�سر تقارير مخت�سرة عن البحوث الأ�سلية في مجالها 
فقط، والبع�ش الآخر يتخ�س�ش في العر�ش ال�سامل لعلم ما في مرحلة حية 
من نموه. وهناك مجالت تهتم بت�سجيل التطبيقات الإنتاجية لالأفكار التي 
حققت نتائج علمية بعد اإجراء التجارب لمدة طويلة في المعمل، ومجالت 
الباحث  على  ي�سهل  الذي  والتك�سيف  ال�ستخال�ش  بخدمات  خا�سة  اأخرى 

الو�سول اإلى المعلومات المن�سورة في مجالت كثيرة(2).
كما تتفاوت المجالت العلمية من حيث جهة ال�سدور، فمنها ما ي�سدر 
عن جهات تجارية، بما في ذلك دور الن�سر، والموؤ�س�سات الخا�سة، والأفراد. 
ومنها ما ي�سدر عن جهات غير تجارية، وهي على اأنواع متعددة، وذلك على 

النحو الآتي:
المجالت ال�سادرة عن الهيئات العلمية والجامعات والمعاهد ومراكز . 1

المعلومات والجمعيات العلمية.
الوزارات . 2 مثل  المختلفة،  الدولة  موؤ�س�سات  عن  ال�سادرة  المجالت 

والإدارات والموؤ�س�سات وغيرها.

)1( ح�سمت حممد علي قا�سم. الدوريات العلمية والتقنية للمربت . عامل الكتب، مج 7، ع 4 ) ربيع الآخر 1407هـ (، �ض 498 .
)2( برج�ض عزام. الدوريات : درا�سة يف اأهمية ال�سحف واملجالت، مرجع �سابق، �ض �ض  86 – 87 .
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3.المجالت ال�سادرة عن الفئات ال�سيا�سية المختلفة.
4.المجالت ال�سادرة عن المنظمات والهيئات الدولية.

5.المجالت ال�سادرة عن التحادات والمنظمات المهنية(1).
وفيما يتعلق بقواعد الن�ضر )�ضروط الن�ضر(، فاإن المجالت ت�ضع في العادة 
 . Instructions for Publication )سروطا يطلق عليها اأحيانا )منهاج الن�سر�
وتختلف هذه ال�ضروط من مجلة اإلى اأخرى، وهي تو�ضح النهج الذي ينبغي 
اأن يتبع في الدرا�سات المقدمة للن�سر. وهناك بع�ش المجالت التي ل تلتزم 
اإليها  ب�ضروط معينة لن�ضر المقاالت على �ضفحاتها، بل توافق على ما يرد 

بغ�ش النظر عن الأ�سلوب المتبع في الكتابة وتوثيق المراجع العلمية(2).
ول تقت�سر المجالت العلمية في الواقع على ن�سر المقالت وحدها، بل 

تقدم خدمات ثانوية اأخرى تتمثل في الآتي:
مقالت التعريف بالكتب والإعالن عنها.  -

م�ستخل�سات المقالت والدوريات الأخرى.  -
ملخ�سات براءات الختراع.   -

تعقيب افتتاحي ي�ستمل على ملحوظات قيمة.  -
الإعالنات التي تمثل قيمة اإعالمية ل تنكر.  -

ونحو ذلك من الجوانب الأخرى التي تجعل للمجلة مكانة متميزة   -
في مجتمع الت�سال العلمي.

اأن هناك تفاوًتا  ومن العر�ش ال�سابق لمفهوم الدوريات العلمية يت�سح 
ولعل  العلمية،  والمجلة  الدورية  لمفهوم  نظرتهم  في  الباحثين  بين  جلًيا 
فقد  وال�سيق،  لالت�ساع  قابل  الدورية  م�سطلح  اأن  هو  التفاوت  هذا  من�ساأ 
يت�سع المدلول بحيث يدخل تحته كل ما ي�سدر ب�سفة دورية منتظمة مثل 
المعنى  ال�سنوية، وقد ي�سيق  ال�سحف، والمجالت، والحوليات، والمالحق 

فيقت�سر على المجالت المتخ�س�سة التي تتمحور حول مجال محدد(3) .
ويرى الباحث الحالي اأنه رغم الخالف القائم على تحديد ماهية المجلة 
العلمية وهويتها، وبرغم تعدد المحاولت ال�سابقة في هذا ال�سياق، فاإن هناك 
قا�سًما م�سترًكا بين تلك المحاولت، ون�ستطيع من خاللها تلم�ش اأبرز معالم 
الخطوط العري�ضة التي تبرز �ضخ�ضية المجلة العلمية المتخ�ض�ضة التي يتم 

اإ�سدارها غالًبا عن طريق الجامعات، وهي اأنها على النحو الآتي:

)1( برج�ض عزام. الدوريات : درا�سة يف اأهمية ال�سحف واملجالت، مرجع �سابق، �ض  89 .
)2( محمد بن �سالح الخليفي . توثيق ال�ست�سهادات المرجعية : درا�سة تحليلية لمنهاج الن�سر في بع�ض الدوريات . مجلة مكتبة 

        الملك فهد الوطنية، مج 6 ، ع 2 ) رجب – ذو الحجة 1421هـ ( . 
)3( عبدال�ستار الحلوجي . مدخل لدرا�سة المراجع . القاهرة : الموؤلف ، 1394هـ، �ض 115 .
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تعتمد المنهج العلمي في بحوثها.  -
ت�ضترط التوثيق العلمي لن�ضر البحوث على �ضفحاتها �ضمن مجال   -

معرفي محدد.
تخ�سع المقالت المقدمة للن�سر للتحكيم العلمي.  -

ت�ضترط على الباحثين االلتزام بقواعد الن�ضر المن�ضو�ص عليها.  -
مجال  في  البارزة  العلمية  ال�سخ�سيات  عادة  فيها  الكتابة  في  ي�سارك   -

الهتمام.

  الخلفية التاريخية
ن�ساأة  لمحة موجزة عن  الالحقة  ال�سطور  في  للقارىء  نقدم  اأن  نحاول 
المجالت العلمية وتطورها، والخلفية التاريخية لفكرة المجلة، والمراحل 
العلمي  الت�سال  نظام  اإلى  الحاجة  بها. فقد ظهرت  التي مرت  والتطورات 
بين العلماء والباحثين من خالل المجالت العلمية منذ القرن ال�سابع ع�سر 
الميالدي؛ حيث كان هذا الت�سال يتم قبل ذلك عن طريق تبادل الخطابات 

والر�سائل التي تحمل نتائج درا�سات العلماء وبحوثهم(1). 
1662م  عام  لندن  في  العالم  في  من�سورة  علمية  مجلة  اأول  �سدرت  وقد 
 Philosophical  : بعنوان  وكانت  البريطانية،  الملكية  الجمعية  طريق  عن 
دورية   )  100  ( 1800م  عام  العالم  في  الدوريات  مجموع  وبلغ   Transactions
فقط، وزاد العدد عام 1850م اإلى 1000 دورية، ثم قفز العدد عام 1900م اإلى 10000 

دورية، وو�سل عام 1950م اإلى 100000 دورية(2).
ولعل المجلة التي تحمل عنوان Journal des sçavans تعد اأول مجلة 
ظهرت في العالم؛ حيث اأ�سدرتها فرن�سا في الخام�ش من يناير عام 1665م، 
اأ�سهر  بثالثة  ذلك  وبعد  والت�سريح،  والكيمياء  الفيزياء  تخ�س�سات  و�سملت 
 Philosophical ظهرت اأول مجلة اإنجليزية في العلوم البحتة تحمل عنوان
مايو  من  ال�ساد�ش  في  وذلك   ،  Transactions of the Royal Society
 Miscellanea : األمانيا اأول مجلة بعنوان عام 1665م. ومن ثم �سدرت في 
بع�ش  ن�سر  مع  الطبية،  بالعلوم  اأ�سا�ًسا  وارتبطت  1670م،  عام   Curiosa

المقالت في النبات والمعادن والحيوان (3).

)1( برج�ض عزام. الدوريات : درا�سة يف اأهمية ال�سحف واملجالت، مرجع �سابق، �ض 15.
)2( �سمري جنم حمادة. املعايري املقرتحة لتقومي الدوريات، مرجع �سابق، �ض 56 .

)3( ه�ســـام بـــن عبـــداهلل عبا�ض . المجالت الأكاديمية فـــي المملكة العربية ال�سعودية. عالم الكتب . مـــج 11 ، ع 3  )محرم 1411هـ (، 
        �ض 333 .

المفهوم والنشأة



30

وهكذا برزت ونمت ظاهرة المجالت العلمية خالل القرنين ال�سابع ع�سر والثامن 
ع�سر الميالديين ب�سكل ملحوظ، اإل اأنها كانت اآنذاك بمناأى عن التخ�س�ش، واإن كانت 
المجالت الطبية ماألوفة في ذلك الوقت، الأمر الذي يوحي باأن المجالت لم تاأخذ 
الميالدي  ع�سر  التا�سع  القرن  في  اإل  اليوم  لنا  الماألوف  بمعناها  الحقيقية  �سمتها 

الذي امتاز بظهور المجالت المتخ�س�سة في مختلف مجالت المعرفة (1). 
وكان للجمعيات العلمية ف�سل ال�سبق في هذا المجال؛ حيث تمكنت من و�سع 
العلمية المتخ�س�سة، وكانت تر�سل ن�سخاً من  البذرة الأولى لظاهرة المجالت 
تلك المجالت اإلى اأع�سائها، بو�سف ذلك يعد جزءا من ال�ستراك في الع�سوية(2). 
اإلى  اأوروبا  الدوريات في  ن�ساأة  بها  التي مرت  المراحل  نق�سم  اأن  ويمكن 

اأربع مراحل تتمثل في الآتي:

المرحلة الأولى:
وتمتد حتى �سنة 1700م، وهي فترة اأوائل المطبوعات الدورية التي تمثل 
القرن  من  الأخير  الثلث  في  العلمية  المجالت  لظهور  الأولية  الإرها�سات 

ال�سابع ع�سر الميالدي.

المرحلة الث�نية:
وتمثل الفترة 1700 – 1825م؛ حيث ن�ساأت بع�ش الجمعيات العلمية، وكان 

لها مجالت خا�سة بها.

المرحلة الث�لثة:
وتمثل الفترة 1825 – 1890م، حيث زاد عدد المجالت المطبوعة نتيجة 
لرتقاء تقنية الطباعة، واإنتاج مقادير كبيرة من الورق. و�سحب ذلك التوجه 
نحو تعميم المعرفة الب�سرية، وزيادة التخ�س�سات العلمية. الأمر الذي اأ�سهم 
في نمو المجالت العلمية المتخ�س�سة ، فظهرت مجالت في الزراعة والطب 

والقانون والتربية وغيرها من المجالت العلمية الأخرى.

المرحلة الرابعة:
الراهن؛ حيث حدثت  الوقت  المرحلة من عام 1890م حتى  وتمتد هذه 
م�ستجدات جوهرية في الطباعة، وبخا�سة تقنية الطباعة الملونة. وظهرت 

)1(  برج�ض عزام. الدوريات : درا�سة في اأهمية ال�سحف والمجالت، مرجع �سابق، �ض 17 .
Martin White . Electronic Access to Scientific Journals : Problems , Problems . Econtent, Vol . 24 , No . 10   )2( 
( December 2001 ), pp.66 – 68.
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مجالت علمية تتناول تخ�س�سات دقيقة، وبرزت التقارير العلمية والتقنية 
ب�سكل لفت للنظر. ففي عام 1995م بلغ مجموع المجالت العلمية المحكمة 
اأن  بد  ل  وكان  مجلة(1).   6771 وحدها  الأمريكية  المتحدة  الوليات  في 
ي�سحب هذا ال�سيل الجارف من النتاج العلمي مجالت ت�ستوعبه، وتبرزه على 
ظهرت  التي  النمو  مظاهر  اأبرز  ولعل   .(2) وغيرها  وك�سافات  ملخ�سات  �سكل 
على ال�سطح خالل هذه المرحلة ما حدث في منت�سف الت�سعينيات من القرن 
الميالدي الما�سي من قيام كبار النا�سرين باإخراج ن�سخ من المجالت العلمية 
 : بالبنان  اإليهم  ي�سار  الذين  النا�سرين  هوؤلء  نماذج  اأبرز  ومن  اإلكترونًيا، 
   Elsevier, Academic Press, (3) The Institute of Physics Publishing
وهكذا مرت المجالت العلمية خالل القرون الثالثة الما�سية بالعديد من 
مراحل النمو التي اأ�سهمت في تقنينها، من حيث الت�سميم والإخراج والن�سر 
اإلى اأن و�سلت اإلى مرحلة الن�سج التي نلم�سها حالًيا في المجالت التي تقع 
بين اأيدينا. ول �سك اأنه كان للنمو في المجال التقني اأثر بارز في هذا ال�سدد، 
اإ�سافة اإلى التغيرات الجوهرية التي ح�سلت في المجتمع العلمي الذي يرمي 
التا�سع  القرن  فمنذ  الهدف.  اإلى  الو�سول  في  المعيارية  تحقيق  اإلى  دوًما 
ع�سر الميالدي وهناك محاولت جادة لتقنين اأ�ساليب الكتابة العلمية بغر�ش 
الأ�ساليب  بعيدا عن  قالب منطقي ومو�سوعي(4)،  البحوث في  نتائج  اإي�سال 
الإعالمية والإن�سائية، والتحيزات الذاتية، والعبارات الدعائية، مما اأ�سهم في 

تاأ�سيل الكتابة العلمية، وو�سع تقاليد را�سخة لها.
ويمكن اأن نلحظ ب�سهولة بع�ش ال�سمات الم�ستركة بين البحوث المن�سورة 
في المجالت العلمية؛ حيث يتكون قالب المقالة )ج�سم المقالة( في الغالب 

من اأربعة اأجزاء تتمثل في الآتي:
ال�سابقة في . 1 الجهود  وا�ستعرا�ش  الدرا�سة،  المقدمة: تحديد هدف 

المجال محط البحث.
المنهجية: و�سف الأ�ساليب الم�ستخدمة في جمع البيانات وتحليلها.. 2
نتائج الدرا�سة والخاتمة: الخال�سة ومناق�سة النتائج ومدى اأهميتها وتقديم . 3

مقترحات اأو تو�سيات باإجراء المزيد من الدرا�سات في المجال نف�سه.

Tenopir , Carol, and King , Donald W . Trends in Scientific Scholarly Journal Publishing in the United States . )1( 
Journal of Scholarly Publishing , Vol . 28 , No . 3 ( April 1997 ), pp.135 – 171 .

)2( برج�ض عزام. الدوريات : درا�سة في اأهمية ال�سحف والمجالت، مرجع �سابق، �ض �ض 18 – 21 .
                                                      Martin White. Electronic Access to Scientific Journals, op.cit., pp. 66 – 68. )3(
)4( عبدالرحمن فراج، تنظيم الكتابة العلمية في الدوريات المتخ�س�سة . اأحوال المعرفة، �ض 6 ، ع 23 ) �سوال 1422هـ (، �ض 56 .
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بع�ش البيانات الأ�سا�سية الأخرى: حيث ي�سبق عادة الج�سم الرئي�ش . 4
للمقالة بيانات مثل: 

عنوان المقالة ) ينبغي اأن يكون معبرا بدقة عن محتواها (.  -
بيانات عن الموؤلف.  -

م�ستخل�ش عن المقالة.   -
 key words الدالة  الكلمات  من  مجموعة  تحدد  المجالت  بع�ش   -

على المحتويات. 
وقد تقوم بع�ش المجالت بترجمة عناوين المقالت والم�ستخل�سات   -
اإلى اللغات الأجنبية بغر�ش اإحاطة الباحثين والمهتمين بالتك�سيف 

من الغربيين بتلك المقالت. 
فيها  ي�سكر  حيث  بالجميل،  العرفان  فقرة  المقدمة  تت�سمن  وقد   -

الباحث جميع من �ساعدوه في الدرا�سة من الأفراد والموؤ�س�سات. 
التي  المراجع  بقائمة من  للمقالة  الرئي�ش  الج�سم  ينتهي  ومن ثم   -

اأفاد منها الباحث في ا�ستقاء المادة العلمية(1).
اأما على �سعيد الوطن العربي، فقد بداأت م�سيرة المجالت العلمية في النطالق 
عنها  وتاأخرت  اإليها،  الإ�سارة  �سبقت  التي  الأجنبية  للدوريات  الرابعة  المرحلة  من 
عرف  المنطقة  في  بلد  اأول  هي  م�سر  وكانت  الأقل.  على  الزمن  من  قرنين  لمدة 
الطب  اأول مجلة متخ�س�سة في مجال  العلمي؛ حيث ظهرت  المجالت بمفهومها 
بعنوان: يع�سوب الطب، وذلك في عام 1828م(2). وانت�سرت الدوريات انت�ساًرا كبيًرا في 
م�سر اأواخر القرن التا�سع ع�سر الميالدي، ولكنها كانت في مجملها دوريات تت�سم 

ب�سبغة العمومية.
وبالن�سبة للبنان، فقد بداأت المجالت على يد الأفراد ل الحكومات، وكانت تجنح 
نحو العموم في المعالجة، ولم تظهر المجالت المتخ�س�سة في هذه الدولة اإل في 

الن�سف الثاني من القرن التا�سع ع�سر الميالدي. 
وكانت  الميالدي   الع�سرين  القرن  بداية  في  العراق  في  المجالت  وظهرت 
موجهة لعامة النا�ش. وفي الأردن، �سدرت بع�ش المجالت العامة بعد عام 1920م. 
وفي الن�سف الثاني من القرن الع�سرين �سدر عدد قليل من المجالت العامة في 

دولة ال�سودان (3).
وفي المغرب العربي، كانت البداية مع الجزائر، حيث �سدرت المجالت 
تتجه  الميالدي، وهي في مجملها  الع�سرين  القرن  الثاني من  الن�سف  في 

)1( عبدالرحمن فراج . تنظيم الكتابة العلمية في الدوريات المتخ�س�سة،  مرجع �سابق، �ض �ض 56 – 57 .
) 2( برج�ض عزام . الدوريات : درا�سة في اأهمية ال�سحف والمجالت، مرجع �سابق، �ض 22 .

)3( المرجع ال�سابق، �ض �ض 26-23 .
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وفي  تون�ش،  في  العامة  المجالت  ظهرت  1906م  �سنة  وفي  العمومية.  نحو 
ليبيا ظهرت اأول مجلة متخ�س�سة �سنة 1898م بعنوان: مجلة الفنون، وكانت 
متخ�س�سة في الفنون والزراعة والعلوم، ومن ثم �سدرت عدة مجالت عامة 

بعد ال�ستقالل في عام 1952م.
 كما �سدرت في المغرب العربي منذ عام 1989م مجموعة من المجالت العامة(1).

�سدرت  التي  الكويت  لمجلة  ال�سبق  كان  العربي،  الخليج  منطقة  وفي 
عام 1928م، وكانت تطبع خارج الكويت، وهي مجلة عامة. ثم ظهرت بع�ش 

المجالت العامة في البحرين، وقطر، وبقية دول الخليج العربية. 
التعليم  قطاعات  �سهدت  فقد  ال�سعودية،  العربية  المملكة  �سعيد  وعلى 
�سملت  الهتمام بحيث  دائرة  وات�سعت  اهتماًما ملحوًظا،  والإعالم  والثقافة 
مختلف فئات الدوريات، واأ�سبحت جزًءا من اهتمامات القطاعات المختلفة؛ 
حيث �سدرت خالل هذا العهد العديد من الدوريات التي يمكن تق�سيمها اإلى 

ثالث مراحل، وذلك على النحو الآتي:

المرحلة الأولى:
وتبداأ عام 1343هـ ، وتنتهي عام 1383هـ ؛ حيث �سدرت خالل هذه الفترة 
48 دورية. وهو عدد لي�ش بالقليل اإذا قارناه بمجمل الدوريات ال�سادرة خالل 
العهود ال�سابقة. وهذا يعني اأن المعدل العام لإ�سدار الدوريات خالل الع�سر 
توقف خالل  الإ�سدار  اأن  في حين  عام.  كل  واحدة  دورية  بمعدل  ال�سعودي 
الفترة 1357 – 1365هـ ، وهي الفترة التي تتزامن مع دخول الدولة مرحلة 
كان  حيث  والموؤ�س�سات؛  والم�سالح  والوزارات  الأجهزة  وتاأ�سي�ش  التنظيم، 

التركيز من�سبا على اإر�ساء المقومات والدعائم الرئي�سة للدولة.
وا�ستمرت  الجديدة،  المطابع  بع�ش  اأن�سئت  اإليها  الم�سار  الفترة  وخالل 
عملية النمو في جميع قطاعات الدولة، وتعددت مجالت التعليم، مما اأ�سهم 
عن  بع�سها  توقف  فقد  ذاته  الوقت  وفي  الدوريات،  من  المزيد  اإ�سدار  في 

ال�سدور لأ�سباب عديدة تكاد تنح�سر في الآتي:
1. الإمكانات المادية المحدودة.

2. دمج بع�ش الدوريات مع بع�سها الآخر.
3. توقف بع�ش الدوريات عندما �سدر نظام الموؤ�س�سات ال�سحفية.

4. ا�ستيفاء بع�ش الدوريات للغر�ش من �سدورها.
ومن مظاهر التطور المهمة التي حدثت خالل المرحلة الأولى من

)1( برج�ض عزام . الدوريات : درا�سة في اأهمية ال�سحف والمجالت، مرجع �سابق، �ض �ض 26-23 .
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حدد  الذي  1347هـ  عام  والمطبوعات  المطابع  نظام  �سدور  ال�سعودي  العهد 
والتزاماتهم  والأفراد  الأجهزة  وم�سوؤولية  الطباعة،  ووظائف  الن�سر،  مفهوم 
وواجباتهم، واأحوال الن�سر و�سروطه. ثم تم تعديل هذا النظام في عام 1358هـ، 
وهو ما حدد اأهداف الن�ضر و�ضروط ممار�ضته. وفي عام 1378هـ �سدر نظام 
خا�ش بالمطابع والمطبوعات اأجرى بع�ش التعديالت على النظامين ال�سابقين. 
واأ�سبحت المديرية العامة لل�سحافة والن�سر هي الجهة المكلفة بالإ�سراف على 
عمليات الطبع والن�سر، وترتب على ذلك اأن اأ�سبحت الدوريات ب�سكل عام �سناعة 
لها اأهدافها ور�سالتها، وحظيت باهتمام �سديد من قبل الدولة تمثل في تنظيم 
ينظم عملية  اأ�سلوب  عبارة عن  الرقابة  وكان مفهوم  وتحديد هويتها،  �سوؤونها 

الإ�سراف والتعامل بين اأجهزة الدولة ودور الطباعة والن�سر(1).
ومع �سدور نظام الموؤ�س�سات ال�سحفية في المملكة األغيت امتيازات ال�سحف 
القائمة، وطلب منها تقديم م�سروع طلب اإقامة موؤ�س�سة �سحفية تتكون من عدة 
اأع�ساء، وبراأ�ش مال يغطي تكاليف الإ�سدار، ولم ي�سمل نظام الموؤ�س�سات ما �سدر 
اأو الدوريات التي ي�سدرها  اأو الدوريات العلمية  اأجهزة الدولة وم�سالحها  عن 
الأفراد مثل مجلة المنهل؛ حيث ا�ستمر اأغلبها في ال�سدور حتى الوقت الراهن، 
وتوقف بع�سها لأ�سباب مختلفة(2). ومن اأبرز نماذج المجالت التي �سدرت خالل 

المرحلة الأولى )1343هـ - 1383هـ ( مرتبة وفقا لتاريخ �سدورها ما ياأتي:
ال�سناعية . 1 التجارية  الغرفة  اأ�سدرتها  التي  التجارية:  الغرفة  مجلة 

بجدة عام 1367هـ .
مجلة الإذاعة: التي اأ�سدرتها وزارة الإعالم بجدة عام 1375هـ .. 2
مجلة وزارة الزراعة: التي اأ�سدرتها وزارة الزراعة بالريا�ش عام 1375هـ .. 3
مجلة الجامعة: التي اأ�سدرتها جامعة الملك �سعود عام 1377هـ .. 4
مجلة عالم اأرامكو: التي اأ�سدرتها �سركة اأرامكو بالظهران عام 1379هـ.. 5
اإبراهيم . 6 بن  عبداللطيف  ال�سيخ  اأ�سدرها  التي  الإ�سالم:  راية   مجلة 

بالريا�ش عام 1379هـ.
حالًيا( . 7 التعليم  )وزارة  المعارف  وزارة  اأ�سدرتها  التي  المعرفة:  مجلة 

بالريا�ش عام 1379هـ .
مجلة كلية الملك عبدالعزيز: التي اأ�سدرتها وزارة الإعالم بالريا�ش عام 1380هـ .. 8
ال�سناعية . 9 التجارية  الغرفة  اأ�سدرتها  التي  الريا�ش:  تجارة   مجلة 

بالريا�ش عام 1381هـ.

)1( ها�سم عبده ها�سم . التجاهات العددية والنوعية للدوريات ال�سعودية . جدة : تهامة، 1401هـ، �ض �ض  48 – 49 .
)2( المرجع ال�سابق، �ض 32 .

المجالت العلمية المحكمة في الجامعات السعودية



35

عام . 10 بالريا�ش  المالية  وزارة  اأ�سدرتها  التي  والقت�ساد:  المالية   مجلة 
1381هـ .

مجلة الندوة: التي اأ�سدرها �سالح محمد كامل بمكة المكرمة عام 1381هـ.. 11
مجلة الجي�ش العربي ال�سعودي: التي اأ�سدرتها وزارة الدفاع بالريا�ش عام . 12

1382هـ.
مجلة الجزيرة:التي اأ�سدرها عبداهلل بن خمي�ش بالريا�ش عام 1383هـ(1).. 13

المرحلة الث�نية :
تبداأ هذه المرحلة عام 1384هـ ، وتنتهي عام 1399هـ . وقد تميزت بظاهرتين 
باأن  يوحي  مما  فئاتها،  وتنوع  الدوريات،  اأعداد  في  الملحوظة  الزيادة  هما: 
الدوريات اآنذاك قد ا�ستغلت الأحوال العامة المختلفة، واأفادت من الإمكانات 

المتاحة على نحو اأف�سل، عالوة على اأنها ات�سمت ببروز �سفة التخ�س�ش.
بروز  في  اأ�سهمت  التي  العامة  والأحوال  الموؤثرات  من  العديد  وهناك 
ظاهرة الدوريات خالل هذه الفترة؛ حيث كانت الأحوال مواتية لمثل هذا 

الأمر. ومن اأبرزها الآتي: 
- ارتفاع معدلت التعليم في المملكة.

- ازدهار الواقع القت�سادي.
- توافر الإمكانات الفنية والب�سرية.

- ظهور الأنظمة المنظمة للدوريات.
- كما اأ�سهمت المطابع المتوافرة في اإنعا�ش حركة الطبع والن�سر، ومكنت 

الدوريات ال�سعودية من النت�سار.
ويمكن ت�سنيف الدوريات التي �سدرت خالل المرحلة الثانية في ثالث 

فئات، وذلك على النحو الآتي:
يعد  التي  ال�سحفية  الموؤ�س�سات  دوريات  وت�سمل  التجارية:  الدوريات   .1
تمثل  " فهي  ال�سعودية.  الدوريات  تاريخ  في  مهمة  مرحلة  بداية  ظهورها 
ولالجتهادات  الفردية  للرغبات  الدوريات  اإ�سدار  خ�سوع  مرحلة  نهاية 
البلد، حاجة  يخدم  بما  ال�سدور  عملية  تقنين  مرحلة  وبداية  الخا�سة، 
هذه  وت�سمل   .(2)" بها  تمر  التي  التنموية  المراحل  طبيعة  مع  ويتما�سى 
الأخرى،  والدوريات  الأفراد،  ودوريات  ال�سحفية،  الموؤ�س�سات  دوريات  الفئة 
وبلغ مجموع الدوريات ال�سادرة من هذه الفئة 27 دورية، كانت متركزة في

)1( ها�سم عبده ها�سم . التجاهات العددية والنوعية، مرجع �سابق، �ض �ض 84-80.
)2( المرجع ال�سابق، �ض 33 .
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 الريا�ش، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام. وهذا موؤ�سر على متانة العالقة 
�ضدورها  وارتباط  للدوريات،  العددي  والمقدار  التعليمي،  الم�ضتوى  بين 

بمراكز الن�ضاط العلمي اأو االقت�ضادي.
2. دوريات العمل: حيث �ساعد تفاوت اأغرا�ش الهيئات وتباين اأهدافها على 

تنوع الدوريات ال�سادرة منها بما في ذلك الوزارات والم�سالح الحكومية،
 والهيئات �سبه الحكومية، والهيئات والمنظمات الم�ستقلة، والغرف التجارية، 

والموؤ�س�سات وال�سركات. وبلغ مجموع الدوريات ال�سادرة عنها 39 دورية.
حيث  الأخرى؛  والهيئات  الجامعات  عن  ت�سدر  وهي  العلمية:  الدوريات   .3
اأ�سدرت جامعات المملكة 41 دورية، وب�سكل عام فهي ل تلتزم بالمنهج العلمي 
على  قائمة  غير  متقطعة  مبادرات  اأو  فردية  جهوًدا  تعك�ش  كانت  بل  تماًما، 
الهيئة  اأو  الجامعة  مكتبة  في  مهًما  فراًغا  ت�سد  بحيث  العلمي،  التخطيط 
العلمية، وتعبر عن حجم الن�ضاط العلمي بين اأع�ضاء هيئة التدري�ص، وت�ضمل 
عبدالعزيز،  الملك  ودارة  والإفتاء،  العلمية  البحوث  اإدارة  الأخرى  الجهات 

ومعهد الإدارة العامة، ووزارة المعارف )التعليم حاليا((1).
ومن اأبرز نماذج المجالت التي �سدرت خالل المرحلة الثانية )1384– 

1399هـ(مرتبة وفقا لتاريخ �سدورها ما ياأتي:
بالريا�ش عام . 1 العامة  الإدارة  اأ�سدرها معهد  التي  العامة:  الإدارة  مجلة 

1383هـ .
مجلة الدعوة: التي اأ�سدرتها موؤ�س�سة الدعوة الإ�سالمية بالريا�ش عام . 2

1385هـ .
اأ�سدرتها رابطة العالم الإ�سالمي . 3 مجلة رابطة العالم الإ�سالمي: التي 

بمكة المكرمة عام 1386هـ .
المجلة الزراعية: التي اأ�سدرتها وزارة الزراعة بالريا�ش عام 1389هـ .. 4
مجلة كلية العلوم: التي اأ�سدرتها جامعة الملك �سعود عام 1389هـ .. 5
مجلة كلية الآداب: التي اأ�سدرتها جامعة الملك �سعود عام 1390هـ .. 6
عام . 7 بالريا�ش  العامة  الإدارة  معهد  اأ�سدرها  التي  الإدارة:  مكتبة  مجلة 

1391هـ .
مجلة كلية اللغة العربية: التي اأ�سدرتها جامعة الإمام محمد بن �سعود . 8

الإ�سالمية بالريا�ش عام 1391هـ .
مجلة كلية العلوم الإدارية: التي اأ�سدرتها جامعة الملك �سعود عام 1391هـ.. 9

مجلة كلية الزراعة: التي اأ�سدرتها جامعة الملك �سعود عام 1392هـ.. 10

)1(  ها�سم عبده ها�سم . التجاهات العددية والنوعية، مرجع �سابق، �ض �ض  33  - 40. 
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مجلة كلية ال�سريعة: التي اأ�سدرتها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام . 11
1393هـ .

مجلة الأمن العام: التي اأ�سدرتها وزارة الداخلية بالريا�ش عام 1393هـ. . 12
مجلة الدارة: التي اأ�سدرتها دارة الملك عبدالعزيز بالريا�ش عام 1395هـ.. 13
مجلة الأمل: التي اأ�سدرتها وزارة المعارف )�سابًقا( بالريا�ش عام 1394هـ.. 14
مجلة مدار�ش الريا�ش: التي اأ�سدرتها وزارة المعارف )�سابًقا( بالريا�ش . 15

عام 1394هـ .
مجلة كلية الطب: التي اأ�سدرتها جامعة الملك �سعود عام 1395هـ.. 16
البترول . 17 جامعة  اأ�سدرتها  التي  والهند�سة:  للعلوم  العربية  المجلة 

والمعادن بالريا�ش عام 1395هـ .
مجلة البحوث الزراعية: التي اأ�سدرتها جامعة الملك �سعود عام 1395هـ .. 18
مجلة العلوم الهند�سية: التي اأ�سدرتها جامعة الملك �سعود عام 1395هـ .. 19
مجلة القت�ساد والإدارة: التي اأ�سدرتها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة . 20

عام 1395هـ .
مجلة كلية التربية: التي اأ�سدرتها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1395هـ .. 21
مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: التي اأ�سدرتها الجامعة عام 1395هـ.. 22
مجلة كلية التربية: التي اأ�سدرتها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1395هـ .. 23
مجلة البحوث الإ�سالمية: التي اأ�سدرتها اإدارة البحوث العلمية والإفتاء . 24

بالريا�ش عام 1395هـ .
المجلة الطبية ال�سعودية: التي اأ�سدرتها وزارة ال�سحة بالريا�ش عام 1397هـ .. 25
مجلة الثغر: التي اأ�سدرتها وزارة المعارف بجدة عام 1397هـ .. 26
مجلة كلية اأ�سول الدين: التي اأ�سدرتها جامعة الإمام محمد بن �سعود . 27

الإ�سالمية بالريا�ش عام 1397هـ .
مجلة كلية العلوم الجتماعية: التي اأ�سدرتها جامعة الإمام بالريا�ش . 28

عام 1397هـ .
المجلة العلمية: التي اأ�سدرتها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1397هـ.. 29
المعارف . 30 بوزارة  والمتاحف  الآثار  اإدارة  اأ�سدرتها  التي  اأطالل:  مجلة 

)�سابقا( بالريا�ش عام 1397هـ .
مجلة البحث العلمي والتراث: التي اأ�سدرتها جامعة الملك عبدالعزيز . 31

بجدة عام 1398هـ (1).

)1( ها�سم عبده ها�سم . التجاهات العددية والنوعية، مرجع �سابق، �ض �ض 85 - 93 .
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المرحلة الث�لثة:
يمكن اأن ن�سيف اإلى ما �سبق مرحلة ثالثة تبداأ من عام 1400هـ ، وت�ستمر
حتى الوقت الراهن، وتمتاز هذه المرحلة بظهور مجالت علمية متخ�س�سة،
وتح�سر  العلمي،  للن�سر  وا�سحة  بقواعد  وتلتزم  العلمي،  للتحكيم  تخ�سع 
وفقا  مرتبة  نماذجها  اأبرز  ومن  محددة.  مو�سوعية  مجالت  في  اهتمامها 

لتاريخ �سدورها ما ياأتي:
المريخ . 1 دار  اأ�سدرتها  التي  العربية:  والمعلومات  المكتبات  مجلة 

بالريا�ش عام 1401هـ .
عبدالعزيز . 2 الملك  جامعة  اأ�سدرتها  التي  الإ�سالمي:  القت�ساد  اأبحاث 

بجدة عام 1403هـ .
التربية . 3 مكتب  اأ�سدرها  التي  العلمية:  للبحوث  العربي  الخليج  مجلة 

العربي لدول الخليج بالريا�ش عام 1403هـ )تحول اإ�سدارها فيما بعد 
اإلى جامعة الخليج بالمنامة – البحرين (.

ال�سعودية . 4 الجمعية  اأ�سدرتها  التي  والتراث:  الآثار  علوم  في  درا�سات 
للدرا�سات الأثرية بالريا�ش عام 1404هـ .

الدرا�سات الدبلوما�سية: التي اأ�سدرتها وزارة الخارجية بالريا�ش عام 1404هـ .. 5
عام . 6 ذاتها  المكتبة  اأ�سدرتها  التي  الوطنية:  فهد  الملك  مكتبة  مجلة 

1405هـ.
عام . 7 بالريا�ش  الكتب  عالم  اأ�سدرها  التي  والنوادر:  المخطوطات  عالم 

1406هـ.
اأكاديمية . 8 اأ�سدرتها  التي  والتدريب:  الأمنية  للدرا�سات  العربية  المجلة 

نايف العربية للعلوم الأمنية بالريا�ش عام 1406هـ .
ح�سن . 9 بن  عبداهلل  اأ�سدرها  التي  المعا�سرة:  الفقهية  البحوث  مجلة 

النفي�سة بالريا�ش عام 1409هـ .
مجلة جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية: التي اأ�سدرتها الجامعة . 10

عام 1409هـ .
اأ�سدرتها . 11 التي  المحكمة:  العلمية  للبحوث  القرى  اأم  جامعة  مجلة 

جامعة اأم القرى بمكة المكرمة عام 1409هـ .
الأمن: التي اأ�سدرتها وزارة الداخلية بالريا�ش عام 1410هـ .. 12
للتنمية . 13 الإ�سالمي  البنك  اأ�سدرها  التي  اإ�سالمية:  اقت�سادية  درا�سات 

بجدة عام 1414هـ .
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عام . 14 الجمعية  اأ�سدرتها  التي  ال�سعودية:  الكيميائية  الجمعية  مجلة 
1414هـ.

ال�سعودي . 15 التحاد  اأ�سدرها  التي  الريا�سي:  للطب  ال�سعودية  الدورية 
للطب الريا�سي بالريا�ش عام 1417هـ .

للمحا�سبة . 16 ال�سعودية  الجمعية  اأ�سدرتها  التي  المحا�سبية:  البحوث 
بالريا�ش عام 1418هـ .

الجامعة . 17 اأ�سدرتها  التي  في�سل:  الملك  لجامعة  العلمية  المجلة 
بالأح�ساء عام 1418هـ .

القت�سادي . 18 الن�سر  اأ�سدرها مركز  التي  ال�سعودية:  القت�سادية  المجلة 
بالريا�ش عام 1419هـ .

الخيرية . 19 ال�سديري  عبدالرحمن  موؤ�س�سة  اأ�سدرتها  التي  اأدوماتو: 
بالجوف عام 1420هـ .

مجلة الجمعية التاريخية ال�سعودية: التي اأ�سدرتها الجمعية بالريا�ش . 20
عام 1420هـ .

للبحوث . 21 في�سل  الملك  مركز  اأ�سدرها  التي  اللغوية:  الدرا�سات  مجلة 
والدرا�سات الإ�سالمية عام 1420هـ .

العلمي . 22 البحث  عمادة  اأ�سدرتها  التي  خالد:  الملك  جامعة  مجلة 
بالجامعة عام 1424هـ بالن�سبة للعلوم النظرية، وفي عام 1425هـ بالن�سبة 

للعلوم التطبيقية. 
العلوم . 23  ( ب�سقيها  الإ�سالمية:  �سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  مجلة 

اأ�سدرتها  التي   ) والجتماعية  الإن�سانية  والعلوم  والعربية،  ال�سرعية 
هذه  تفرعت  ثم  ومن  1427هـ  عام  في  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة 

المجلة اإلى خم�سة فروع ) مجالت (. 
العلمي . 24 الن�سر  اإدارة  اأ�سدرتها  التي  الق�سيم:  لجامعة  العلمية  المجلة 

اإلى  والترجمة بالجامعة في عام 1429هـ ومن ثم تفرعت هذه المجلة 
يبلغ مجموع ما ت�سدره  به، حيث  الخا�سة  لكل فرع مجلته  عدة فروع 

الجامعة ت�سع مجالت. 
العلمية في  المجالت  تاأخر ظهور  اإلى  اأدت  التي  الأ�سباب  اأبرز  ولعل من 
المملكة بمفهومها الحديث �ساآلة حجم الإمكانات المتاحة اآنذاك من المطابع 
والخبرات الفنية؛ لذا فلم تتهياأ الفر�سة للتو�سع في اإخراج هذا النمط من 
نظًرا  المجالت،  اإ�سدار  باأهمية  والوعي  الإدراك  الدوريات، عالوة على عدم 
لتوا�سع الم�ستوى الثقافي والتعليمي. ذلك اأن الحاجة اإلى الت�سال العلمي 
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هذه  تبرز  ولم  المملكة،  في  ن�سبيا  حديثة  ظاهرة  المتخ�س�سين  بين  الجاد 
وعودة  العليا،  الدرا�سات  في  التو�سع  مع  الأخيرة  ال�سنوات  في  اإل  الظاهرة 
المبتعثين من الخارج، وزيادة التخ�س�سات العلمية في الجامعات ال�سعودية، 

وظهور الجمعيات العلمية، واهتمامها بن�سر البحوث المبتكرة.
علمية  مجالت  تكن  لم  البداية  في  ظهرت  التي  المجالت  اأن  �سحيح 
اأنها كانت منطلًقا نحو ظهور هذا  اإل  ال�سائد،  العلمي  بالمفهوم  متخ�س�سة 
النمط من المجالت. وقد تكون اأقرب نحو مفهوم المجلة العلمية، واإن كانت 
ل تت�سم بال�سبغة العلمية بال�سكل المطلوب، كما اأنها لي�ش لها تقنين تلتزم به 
اأو �سوابط منهجية تر�سم الم�سار ال�سحيح لإخراجها، فقد كان اأغلبها اأقرب 
ما يكون نحو الن�سرات الإخبارية التي تقوم بمهمة اإعالمية اأكثر مما تقوم 

بمهمة علمية. 
وعلى اأي حال، فقد اأدت تلك المجالت مهمتها في حينها، وعالجت العديد 
اآنذاك، وذلك في حدود الإمكانات  اأهمية  من المو�سوعات التي كانت تمثل 

المتاحة لها، والظروف المحيطة بها، والأحوال ال�سائدة ب�سكل عام.
ومن العر�ش ال�سابق يمكن القول اإن المجالت ال�سادرة خالل المرحلتين 
فيها  مجال  ول  التغطية،  في  العمومية  نحو  تتجه  كانت  والثانية  الأولى 
للتخ�س�ش اأو التعمق، وكان اأغلب تركيزها على اإبراز ن�ساطات الموؤ�س�سات التي 
ت�سدرها، وربما يعود ذلك اإلى محدودية الكفاءات الب�سرية المدربة تدريًبا 
علمًيا وعملًيا، والقادرة على تقديم �سناعة �سحفية راقية، كما اأن تلك الفترة 
لم ت�سهد بعد الهتمام بعن�سر التخ�س�ش من قبل مختلف القطاعات، ولم 

يبرز المفهوم العلمي للمجلة على النحو الذي نعرفه في الوقت الراهن(1).
اأ�سدرتها  وربما ن�ستثني من ال�سورة ال�سابقة المجالت الأكاديمية التي 
للمجالت  الن�سر  �سناعة  تقنين  حاولت  اإنها  حيث  ال�سعودية؛  الجامعات 
متخ�س�سة  علمية  مجلة  اأول  �سعود  الملك  جامعة  اأ�سدرت  فقد  العلمية. 
بعنوان: مجلة الجامعة، عام 1377هـ (2). كما كان لهذه الجامعة ف�سل الريادة 
عندما اأن�ساأت ق�سًما للن�سر العلمي عام 1396هـ تابًعا لعمادة �سوؤون المكتبات، 
وتوحيد  مقننة،  ب�سورة  للجامعة  العلمي  النتاج  ن�سر  في  مهمته  تنح�سر 
ناحية  من  عليها  الدولية  المعايير  وتطبيق  المختلفة،  المطبوعات  اأ�سكال 

المحتوى وال�سكل.

)1( ها�سم عبده ها�سم . التجاهات العددية والنوعية، مرجع �سابق،  �ض �ض 50 – 51 .
)2( ه�سام بن عبداهلل عبا�ض . المجالت الأكاديمية، مرجع �سابق، �ض 333 .
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، 1400هـ  عام  العلمي  المجل�ش  اأن�سىء  عبدالعزيز  الملك  جامعة  وفي 
واأ�سدر مجموعة قواعد تقنن الن�سر العلمي، من بينها قواعد ن�سر المجالت العلمية 
المتخ�س�سة بالجامعة، وذلك بتاريخ 2 / 9 / 1402هـ . والواقع اأن هذه الت�سريعات 
التي  ال�سلبيات  الجامعة قد عالجت كثيًرا من  الن�سر في  بتقنين عملية  الخا�سة 
ال�سوابط  و�سعت  كما  الأولى،  مراحلها  في  الجامعة  اإ�سدارات  بها  تت�سف  كانت 
ا�سترطت  العلمية،  بالمجالت  يخت�ش  وفيما  الجامعي.  الن�سر  حركة  لم�سيرة 
المتخ�س�سة،  العلمية  المجالت  اإ�سدار  على  العلمي  المجل�ش  موافقة  قواعدها 
كما ن�ست على تعيين هيئة تحرير لكل مجلة علمية بقرار من المجل�ش العلمي، 
واعتمدت مبداأ التحكيم للن�سر في مجالت الجامعة؛ حيث ن�ست اللوائح على األ 

تن�سر البحوث العلمية اإل بعد اأن يجيز �سالحيتها للن�سر حكمان (1).
ومن ثم قامت جامعة الملك عبدالعزيز عام 1405هـ باإن�ساء مركز الن�سر 

العلمي، وتبعتها الجامعات الأخرى باإن�ساء مراكز اأو عمادات مماثلة (2). 
وفي تاريخ 1 / 4 / 1408هـ اأ�سدر المجل�ش العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز 
عنها  ت�سدر  بحيث  بالجامعة،  العلمية  المجالت  ن�سر  قواعد  بتعديل  قراره 
مجلة علمية واحدة )مجلة جامعة الملك عبدالعزيز(، وتت�سمن اإ�سداراتها 
اأخرى  مجالت  اأي  لإ�سافة  الفر�سة  اإتاحة  مع  مو�سوعية،  مجالت  ع�سرة 
ترى الجامعة اإ�سدارها م�ستقباًل. وت�سرف على هذه المجلة هيئة الإ�سراف 
الأهداف ور�سم  العلمي، وتخت�ش بتحديد  المجل�ش  اأع�ساء  التي ت�سم  العام 
الميزانيات،  واقتراح  ال�سدور،  وبرامج  والأنظمة  القواعد  واإقرار  ال�سيا�سات، 
مع ت�سكيل هيئة تحرير لكل اإ�سدارة مو�سوعية بقرار من المجل�ش العلمي(3).
ويوؤكد الحقيقة الم�سار اإليها ما ذهب اإليه اأحد الباحثين من اأن الجامعات 
يغلب  التي  العلمية  المجالت  اإ�سدار  في  الجهات  اأن�سط  تعد من  ال�سعودية 
البحوث  تقديم  على  والحر�ش  مادتها،  م�ستوى  وارتفاع  الأ�سالة،  عليها 
المتخ�س�سة  المجلة  م�ستوى  اإلى  يرقى  ل  قد  بع�سها  كان  واإن  الجادة، 

بالمفهوم العلمي والأكاديمي، وذلك لما يكتنفها من بع�ش ال�سلبيات (4).

)1( محمـــد اأميـــن عبدال�سمد مرغالني . الن�ســـر العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز: درا�ســـة اإح�سائية تحليلية ببليومترية .   
        مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مج 6 ، ع 1 ) المحرم - جمادى الآخرة 1421هـ (، �ض 144 .

)2( عبدالعزيز حممد ال�سريف؛ مفرح فهيم �سليمان . حترير اأ�سول الدوريات العلمية ال�سعودية ون�سرها على �سوء املوا�سفات 
        القيا�سية العاملية . جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، مج 8 ، ع 1 ) املحرم - جمادى الآخرة 1423هـ (، �ض 216 .

)3( حممـــد اأمـــن عبدال�سمد مرغـــالين . الن�سر العلمـــي يف جامعة امللك عبدالعزيـــز: درا�سة اإح�سائية حتليليـــة ببليومرتية،   
        مرجع �سابق، �ض 148 .

)4( �سكري عبدال�سالم العناين . ال�سبط الببليوجرايف، مرجع �سابق، �ض 96 .
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العلمية  المجالت  اأن  ال�سابقة  التطورات  من  ن�ست�سف  اأن  ويمكن 
الثالثة؛  المرحلة  نتاج  تعد من  العلمي  للتحكيم  تخ�سع  التي  المتخ�س�سة 
المرحلتان  ت�سهده  لم  والثقافة  التعليم  مجالت  في  نمًوا  �سهدت  حيث 
العلمي  التفكير  منهج  توظيف  المجالت  تلك  حاولت  فقد  ال�سابقتان، 
بمفهومه ال�سحيح، وتقديم �سرائح من الفكر المتخ�س�ش على نحو يفتقد 
ي�سير  عدد  با�ستثناء  المملكة،  في  ال�سادرة  الأخرى  الدوريات  من  كثير  في 
جًدا مما �سدر عن الجامعات خالل المرحلة الثانية. ولعل القا�سم الم�سترك 
بين هذه الإ�سدارات العلمية هو الرغبة في تنمية البحث العلمي من جهة، 
وتمكين المتخ�س�سين من متابعة درا�ساتهم وبحوثهم من جهة اأخرى، ف�ساًل 
عن اأنها و�سيلة لتعزيز �سلتهم بمجالت اهتمامهم، واإبراز هذه المتابعة من 

خالل هذا النتاج العلمي المتميز (1).
وفي الآونة الأخيرة بداأ الهتمام بتقعيد الن�سر العلمي في المملكة يبرز ب�سكل 
العلمي  للن�سر  الأولى  ال�سعودية  الندوة  �سعود  الملك  جامعة  نظمت  فقد  وا�سح، 
خالل الفترة 24 – 26 من ذي الحجة 1421هـ ، وعقدت هذه الندوة بناء على تو�سية 
اتخذت �سمن تو�سيات الجتماع الأول للم�سوؤولين عن الن�سر العلمي في الجامعات 

ال�سعودية الذي ا�ست�سافته الجامعة في اأواخر �سهر ذي الحجة من عام 1419هـ . 
في  الن�سر  عملية  تواجه  التي  والمعوقات  الم�سكالت  ا�ستعرا�ش  وتم 
والتطرق  لها،  المنا�سبة  الحلول  اإيجاد  على  والعمل  ومناق�ستها،  المملكة 
في  ا�ستخدامه  وكيفية  الأكاديمي،  بالمجتمع  وعالقته  الإلكتروني،  للن�سر 

تحكيم المجالت العلمية.
وقد تبين من اإلقاء نظرة فاح�سة على البحوث التي األقيت في الندوة الم�سار 
اإليها اأنها تناولت �سناعة الن�سر العلمي في الجامعات ال�سعودية بغر�ش العمل 
هذه  بها  التي خرجت  التو�سيات  اأبرز  ومن  الحيوي.  القطاع  هذا  تطوير  على 
اأ�ساليبها  الفنية، وتوحيد  الندوة �سرورة ت�سافر الجهود نحو تقنين العمليات 

على م�ستوى الجامعات من خالل توظيف الخبرات المتميزة في المجال (2).
ترميز  و�سع  تم  فقد  العلمية  المجالت  توثيق  عملية  تقنين  وبغر�ش 
فريد ومخت�سر يمكن عن طريقه التعرف ب�سهولة على المطبوعات الدورية 
التي ت�سدر في مختلف دول العالم، فقد ا�ستخدمت اللجنة الفنية للمنظمة 
ت�سهيل اإلى  يرمي  نظاما  1973م  عام  في  والمقايي�ش  للموا�سفات  الدولية 

)1( ها�سم عبده ها�سم . الجتاهات العددية والنوعية، مرجع �سابق، �ض �ض 63 - 75 .
)2( موري�ـــض اأبـــو ال�سعـــد ميخائيـــل . الندوة ال�سعوديـــة الأولى للن�ســـر العلمي . عامل املعلومـــات واملكتبات والن�ســـر، مج 3 ، ع 1 

       )يوليو 2001م(، �ض �ض 285 – 288 .
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النظام  وهو  الدول،  مختلف  في  ال�سادرة  للدوريات  الآلي  الت�سجيل  عملية 
 .International Serial Data System -ISDS الدوريات  لبيانات  الدولي 
ويتكون هذا النظام من المركز الدولي لت�سجيل المطبوعات الدورية الذي 
يتخذ من باري�ش مقًرا له، اإ�سافة اإلى عدد من المراكز الوطنية الموزعة في 
الدول الم�ساركة في النظام، ولجنة ال�ست�سارات الفنية. ونتج عن ذلك اعتماد 
ا لكل عنوان  الرقم الدولي المعياري للدوريات ) ردمك ( لي�سبح رقًما خا�سً

دوري يرمز اإلى المطبوعات الم�سل�سلة (1).
فهد  الملك  مكتبة  فتتولى  ال�سعودية،  العربية  المملكة  نطاق  وعلى 
اإلى  اإ�سافة  للدوريات،  المعياري  الدولي  الرقم  منح  م�سوؤولية  الوطنية 
اأ�سدرت  حيث  1414هـ؛  عام  من  ابتداء  ال�سعودية  المطبوعات  اإيداع  رقم 
النظام  المجال بقواعد  العاملين في  التي تعّرف  الكتيبات والن�سرات  بع�ش 
الرقم ب�سفة خا�سة في تحديد عنوان المطبوع  واإجراءاته، وي�ستخدم هذا 
اإلى  وينق�سم  ال�سبط،  رقم  فيها  بما  اأرقام  ثمانية  من  يتكون  وهو  الدوري، 
مجموعتين يف�سل بينهما �سرطة، وت�سبقهما الحروف الدالة على الرقم (2).
وتقوم مكتبة الملك فهد الوطنية بتزويد المركز الدولي للرقم المعياري 
للدوريات بباري�ش بمعلومات كاملة عن كل دورية ت�سدر في المملكة، بغر�ش 
ن�سرها في دليل الدوريات الدولي، الذي ي�سدر ب�سفة دورية مطبوًعا اأو على 
قر�ش مدمج، ومن خالل موقع المركز على �سبكة المعلومات العالمية، ولعل 
العلمية  المجالت  بالدوريات خا�سة  التعريف  زيادة  ي�سهم في  الإجراء  هذا 

التي ت�سدرها الجامعات ال�سعودية على ال�سعيد العالمي(3).
وقبل اأن نختم هذا الجزء من الدرا�سة المتعلق بم�سيرة المجالت العلمية 
المجالت قد مرت  بع�ش هذه  اأن  اإلى  الإ�سارة  نود  ال�سعودية  الجامعات  في 
بالعديد من المراحل التي تواكب التو�سع ونمو التخ�س�سات العلمية في هذه 
الجامعات، ونتج عن ذلك توقف هذه المجالت اأو انف�سالها عن بع�سها، ومن 
ذلك على �سبيل المثال مجلة جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية التي 

عا�سرت اأربع مراحل يمكن تلخي�سها على النحو التالي:

الأول في رجب 1409هـ  العدد  بداأت من �سدور  المرحلة الأولى:   .1
اإلى العدد رقم 55 الذي �سدر في رجب 1426هـ .

)1( موري�ض اأبو ال�سعد ميخائيل . الكتاب حتريره ون�سره . الريا�ض : مكتبة امللك فهد الوطنية، �ض 64 .
)2( مكتبة الملك فهد الوطنية. اإدارة الت�سجيل والترقيمات الدولية . دليل الدوريات ال�سعودية . ط 2 . الريا�ض : المكتبة، 1421هـ، �ض 8 . 

)3( موري�ض اأبو ال�سعد ميخائيل . الكتاب حتريره ون�سره، مرجع �سابق، �ض 65 .
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2. المرحلة الث�نية: بداأت من �سدور العدد الأول في �سوال 1426هـ ، 
و�سملت هذه المرحلة �سدور ثمانية اأعداد اإلى العدد الثامن الذي �سدر في 
رجب 1429هـ وفي هذه المرحلة ف�سلت المجلة اإلى مجلتين اإحداهما خا�سة 
بالعلوم ال�سرعية والعربية، والأخرى خا�سة بالعلوم الإن�سانية والجتماعية.

3. المرحلة الث�لثة: بداأت من �سدور العدد التا�سع في �سوال 1429هـ، 
وفي هذه المرحلة ف�سلت مجلة العلوم ال�سرعية عن مجلة العلوم العربية.

الدرا�سة  اإعداد  )حتى  الإمام  جامعة  ت�سدرها  التي  المجالت  عدد  واأ�سبح   
الحالية( خم�ش مجالت بعد ا�ست�سدار مجلة للعلوم التطبيقية.

4. المرحلة الرابعة: تبداأ من �سدور العدد الرابع والثالثين الذي �سدر 
في ربيع الآخر 1436هـ ، وفي هذه المرحلة انف�سلت مجلة العلوم التربوية 
عن مجلة العلوم الإن�سانية والجتماعية، وبالتالي اأ�سبح عدد المجالت التي 

ت�سدرها جامعة الإمام خم�ش مجالت(1).
المجالت  بها  مرت  التي  التطورات  ال�سابقة  المراحل  عك�ست  وهكذا 
العلمية اإلى اأن و�سلت اإلى ما و�سلت اإليه في الوقت الراهن؛ حيث اأ�سبحت 
في  التقنية  لتوظيف  نظرا  الع�سر  روح  مع  يتنا�سب  جديد  ثوب  في  ت�سدر 
�سناعة الن�سر العلمي. فمنذ ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن الع�سرين 
الميالدي قدم النا�سرون ك�سافات الدوريات للم�ستفيدين من خالل خدمات 
الت�سال المبا�سر، وتم طرح ك�سافات الدوريات على الأقرا�ش المدمجة، ومن 
ثم تم توفير الن�سو�ش الكاملة لمقالت الدوريات اإلكترونيا. ونتيجة لذلك 
المكتبات  وبداأت   ، الإلكترونية  والمجلة  الإلكترونية،  المكتبة  برزت ظاهرة 
الورقية  الم�سادر  محل  الإلكترونية  المعلومات  م�سادر  باإحالل  التقليدية 
المجالت  مو�سوع  حول  التف�سيالت  من  المزيد  يلي  وفيما   ،(2) المطبوعة 

الإلكترونية اأو كما يطلق عليها البع�ش المجالت الرقمية.

)1( جامعـــة الإمام محمد بن �سعـــود الإ�سالمية. عمادة البحث العلمي. مجالت الجامعة: مجالت علمية ف�سلية محكمة  
        متخ�س�سة ت�سدر عن عمادة البحث العلمي. الريا�ض: مطابع الجامعة.

)2( �سريـــف كامـــل �ساهين . تاأثير الن�سر الإلكتروني على دوريات علم الجتمـــاع بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز: 
         درا�سة لال�ستخدام والم�ستخدمين . درا�سات عربية في المكتبات وعلم المعلومات، مج 5 ، ع 1 ) يناير 2000م (، �ض 11 .
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المجلة اإللكترونية
بداأ الهتمام منذ مطلع ال�سبعينيات من القرن الع�سرين الميالدي با�ستخدام 
ن�سر  تكاليف  في  الملحوظ  التزايد  ب�سبب  وذلك  الن�سر،  �سناعة  في  الحا�سوب 
الت�سالت  �سبكات  في  الجاريين  والتقدم  والنمو  جهة،  من  المطبوعة  المجالت 
العلمية  المجالت  بمو�سوع  المتعلقة  الأدبيات  بداأت  ثم  ومن  اأخرى(1)،  جهة  من 
تظهر في بداية الثمانينيات الميالدية، وكانت في مجملها تعك�ش تجارب ا�ستخدام 
ال�سبكات في تحكيم البحوث اإلكترونًيا قبل ن�سرها. وفي نهاية الثمانينيات ظهرت
مادة  طياتها  في  وحملت  الإلكتروني،  البريد  ر�سائل  بن�سر  تتعلق  جديدة  مفاهيم 
المجلة  اأهمية  ر�سخت  الميالدية  الت�سعينيات  بداية  وفي  الن�سر،  ت�ستحق  علمية 
الإلكترونية ب�سفتها �سكاًل جديدا للن�سر، وبداأت على �سكل ا�سطوانات م�سغوطة، ثم 
عبر �سبكة المعلومات العالمية، وبذلك تغيرت غالبية مفاهيم الن�سر العلمي، وات�سع 
انت�سار المجالت الإلكترونية، وذلك لقدرتها على التغلب على كثير من ال�سعوبات 
المرتبطة بالمجالت الورقية، بما في ذلك اإجراءات الن�سر، والتحرير، والتحكيم، 

والطباعة، والإخراج، والإجراءات الإدارية، والمرا�سالت البريدية التقليدية(2).
ويمكن تلخي�ش اأبرز اإيجابيات الن�سر الإلكتروني في اخت�سار زمن اإجراءات 
هيئة التحرير، وتخفي�ش التكاليف المترتبة عليها، اإذ يمكن تلقي البحوث 
اإجراءات مهماتها،  ومتابعة  الإلكتروني،  البريد  للن�سر من خالل  المقدمة 
البحوث واإجازتها للن�سر.  اإلى تعديل  التحكيم والحاجة  بما ي�سمل عمليات 
ولقد اأ�سهم بزوغ المكتبة الرقمية على دعم فكرة المجلة الإلكترونية، وبداأت 

الظاهرة في الذيوع والنت�سار مع التطور في تقنية ال�سبكات والت�سالت.
     ول�سك اأن المجلة الإلكترونية قد اأ�سهمت في دعم الت�سال العلمي 
بين  العلم  واإ�ساعة  المعرفة،  تعميم  على  و�ساعدت  الأكاديمية،  البيئة  في 
خدمات  تقديم  الإلكتروني  الن�سر  خالل  من  يمكن  اإذ  المتخ�س�سين. 
المعلومات لأكثر من باحث في الوقت ذاته، وهي خدمة ي�سعب توفيرها في 

حالة المجلة المطبوعة، عالوة على �سهولة ال�سترجاع والت�سفح (3).
الإلكتروني  للنمط  المتحم�سين  وا�سًعا من  اأن هناك جمهوًرا  والحقيقة 
في اإ�سدار المجالت العلمية، وحجتهم في ذلك اأن الخيارات التقنية المتاحة 
لتلك المجالت تجعلها قادرة على توظيف تقنية الع�سر في اإثبات وجودها، 

)1( ح�سمت محمد علي قا�سم . الدوريات العلمية، مرجع �سابق، �ض 501 .
)2( اأمينـــة م�سطفـــى �سادق . الدوريات الإلكرتونية واأثرها على جهود خدمات املعلومات يف املكتبة . جملة املكتبات واملعلومات 

        العربية، �ض 20 ، ع 2 ) اإبريل 2000م (، �ض �ض  8 ، 13 .
)3( املرجع ال�سابق، �ض �ض 18 – 19 .
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وتو�سيع رقعة جمهورها، واإحداث تغييرات جوهرية في الت�سال العلمي بين 
المتخ�س�سين، والدفع بعجلة البحث العلمي خطوة نحو الأمام، ونحو ذلك 

من المزايا الأخرى التي ربما ل تتوافر عادة للمجالت الورقية (1).
اإجراء  على  ت�ساعد   links روابط  تقدم  الإلكترونية  المجلة  اأن  اإلى  اإ�سافة 
تعليقات  على  والوقوف  البيانات،  بع�ش  واإ�سافة  والإحالت،  الت�سحيحات 
على  الطالع  واإمكان  المن�سور،  بالبحث  العالقة  ذات  المناق�سات  اأو  القراء 
تلك المجالت من اأي مكان في العالم. كما اأن بع�ش الجهات لي�ش لها �سبيل 

للو�سول اإلى المجالت المطبوعة (2).
بيد اأن هناك على الطرف الآخر بع�ش المعوقات المرتبطة بظاهرة المجلة 
التقنية  مع  للتعامل  نف�سياً  البع�ش  ا�ستعداد  عدم  اأهمها  ومن  الإلكترونية، 
في  تت�سبب  قد  التي  والإدارية  القانونية  الم�سكالت  بع�ش  ووجود  الجديدة، 
قانونًيا  بو�سفها منفًذا  كامل  ب�سكل  المجالت  النمط من  بهذا  العتراف  عدم 
للن�سر في المجتمع العلمي، فال تزال البحوث المن�سورة في المجالت العلمية 
في  العلمية  للترقية  مقبولة  غير  العالمية  ال�سبكة  على  المن�سورة  المحكمة 
الجامعات ومراكز البحوث، على الرغم من ازدياد عدد هذا النوع من المجالت 
ال�سائدة  هي  المطبوعة  المجلة  ت�سبح  اأن  بم�ستغرب  فلي�ش  لذا  مطرد؛  ب�سكل 

تقليديا خا�سة في العالم العربي.
اأننا اأمام ق�سية جدلية و�سائكة ي�سعب الو�سول فيها اإلى قرار  والخال�سة 
حا�سم، فنحن اأمام جيلين من الباحثين، الجيل القديم الذي اعتاد على قراءة 
المجلة ب�سكلها المطبوع، والجيل المعا�سر الذي ن�ساأ مع التقنية، واعتاد على 
المتاحة  البدائل  ما  هو:  ال�سياق  هذا  في  يثار  الذي  وال�سوؤال  معها.  التعامل 
لتوظيف التقنية الحديثة في الن�سر العلمي؟ ويمكن الإجابة عن هذا ال�سوؤال 

من خالل طرح المقترحين التاليين:      
�سبكة . 1 على  ون�سرها  جديدة،  علمية  مجالت  اإن�ساء  على  العمل 

المعلومات العالمية بغر�ش الإفادة من اإيجابيات هذا الن�سر، وتو�سيع 
دائرة الن�سر العلمي بالأ�ساليب الحديثة، والعمل في الوقت ذاته على 
بالطريقة  المجالت  هذه  مثل  اعتماد  ب�ساأن  القرار  اأ�سحاب  توعية 

نف�سها التي تعتمد بها المجالت المطبوعة.
اإيجاد مرحلة انتقالية تن�سر خاللها المجالت ورقًيا بال�سكل التقليدي. 2

Ann C. Schaffner . The Future of Scientific Journals, Lessons from the Past . Information Technology & )1(  
Libraries, Vol. 13, No. 4 ( December 1994 ),  pp. 239 – 249 .

)2( ح�ســـن عـــواد ال�سريحي ؛ ومنى داخل ال�سريحي . الن�سر الإلكـــرتوين : درا�سة نظرية لبع�ض ق�سايا الدوريات الإلكرتونية يف 
        املكتبات اجلامعية . درا�سات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات، مج 6 ، ع 2 ) مايو 2001م (، �ض �ض 35 ، 38 .
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 واإلكترونًيا على �سبكة المعلومات العالمية، وتطبق هذا الإجراء في الوقت 
الراهن بع�ش موؤ�س�سات الن�سر العلمي برغم زيادة التكاليف المالية المترتبة 
بعده  يمكن  متدرًجا  تمهيًدا  يعطي  معقول  حل  حال  اأي  على  وهو  عليه، 

النتقال بالكامل ودون عوائق من ال�سكل الورقي اإلى ال�سكل الإلكتروني(1).
الن�سر  مو�سوع  تناولت  التي  العلمية  الدرا�سات  اإحدى  تو�سلت  وقد 
االإلكتروني للمجالت العلمية اإلى نتائج يمكن تلخي�ضها في النقاط االآتية:

ا�ستمرارية التنوع في �سكل ال�سدور؛ حيث اإن بع�ش المجالت ت�سدر   •
بال�سكل المطبوع، والبع�ش الآخر ي�سدر بال�سكل الإلكتروني.

يقدم الن�سر الإلكتروني فر�سة جيدة لإي�سال المجالت العلمية لجميع   •
في  خا�سة  للباحثين  يوفر  مما  العلمي،  البحث  مجال  في  الم�ستغلين 
اأمر لم  العالمي، وهو  العلمي  النتاج  النامية فر�سة الطالع على  الدول 

يكن متاًحا من قبل.
يفتح مجال الن�سر الإلكتروني للمجالت العلمية اآفاًقا جديدة اأمام   •
النا�سرين والموزعين والموردين، مما ي�سهم في تو�سيع نطاق الن�سر 

على اأكبر عدد ممكن.
في  اإلكترونًيا  المن�سورة  والدرا�سات  البحوث  قبول  ق�سية  تظل   •
الأكاديميين،  الباحثين  قبل  من  بقوة  مطروحة  العلمية  الترقيات 
وهو ما ي�ستدعي م�ساركة الموؤ�س�سات الأكاديمية في هذا الجانب (2). 

  دور المجالت العلمية المحكمة في االتصال العلمي
اأكثر  كانت المجلة العلمية ول تزال ب�سكليها المطبوع والإلكتروني من 
القنوات فاعلية في الت�سال العلمي بين الباحثين والدار�سين، وذلك ب�سبب 
العلمية  والمعايير  المهم،  المعلوماتي  الم�سدر  بها هذا  التي يحظى  الثقة 
التي يلتزم بها، مما يوحي باأن المجلة تعد اأف�سل قناة للن�سر العلمي. وقد 
ثبت من خالل ا�ستقراء الدرا�سات التي تناولت الق�سية اأن المجلة العلمية 
لعتبارات  وذلك  مميزة،  اأهمية  الأخرى  المعلومات  م�سادر  بين  من  تحتل 

عديدة يمكن اإجمال اأبرزها في الآتي:
• ت�سكل المجلة اإحدى القنوات المهمة لن�سر النتاج العلمي نظًرا لهتمام •

دول العالم قاطبة بالبحث العلمي المتخ�س�ش، وزيادة عدد مراكز البحوث 

)1( �سعد علي احلاج بكري ؛ اأبوبكر �سلطان اأحمد . جمالت علمية حمكمة عرب الإنرتنت: الإيجابيات واملعوقات، مرجع �سابق، �ض 80.
)2( ح�ســـن عـــواد ال�سريحي ؛ ومنى داخل ال�سريحي . الن�سر الإلكـــرتوين : درا�سة نظرية لبع�ض ق�سايا الدوريات الإلكرتونية يف 

       املكتبات اجلامعية، مرجع �سابق، �ض �ض  62 – 63 .
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تحر�ش  والتي  المجالت،  مختلف  في  المتخ�س�سة  العلمية  والمعاهد 
دوًما على ن�سر نتائج بحوثها في المجالت بو�سفها و�سيلة منا�سبة للن�سر.

• النمو • ومالحقة  الحديثة،  المعلومات  ا�ستيعاب  على  المجلة  قدرة 
نظام  في  الحيوية  مكانتها  للمجلة  اأ�سبح  ولذا  للعلم.  ال�سريع 
وال�سيا�سة  والتقنية  العلوم  مجالت  في  وبخا�سة  العلمي،  الت�سال 

والقت�ساد، ونحوها من المجالت التي تت�سم ب�سرعة النمو.
• تتيح المجلة انتقال المعلومات بمعدلت اأ�سرع من الو�سائط الأخرى، نظًرا •

لتتابع �سدورها على فترات زمنية متقاربة؛ حيث اأثبتت الدرا�سات العلمية اأن 
ن�سبة العتماد على ما ن�سر في المجالت العلمية من معلومات بلغت %95 (1).

• تعد المجلة العلمية اإحدى الركائز  الأ�سا�سية في متابعة الأحداث الجارية •
والتجاهات المعا�سرة ور�سدها اأوًل باأول؛ حيث ينظر اإلى المجالت بعد 
م�سي فترة من الزمن على اأنها وثائق تاريخية واأدوات مهمة لتحديد اآراء 

الجماعات والمواقف والتجاهات اإزاء وقائع اأو ق�سايا معينة (2).
• ال�سبق • لإثبات  �سدوًرا  والأ�سرع  انت�ساًرا  الأو�سع  الو�سيلة  المجلة  تعد 

والأولوية في التو�سل اإلى اكت�ساف معين. 
• الفقري • العمود  العلمية  المجالت  اإطالقها خا�سة  الدوريات على  ت�سكل 

لمقتنيات معظم المكتبات، وتتجاوز ميزانيتها ما يخ�س�ش لبقية الأوعية 
الأخرى، وذلك نظًرا لما لتلك الم�سادر من خ�سائ�ش تميزها عن غيرها 
ودفع   ، العلمي  البحث  تقدم  في  اأثر  من  لها  ولما   ، الأخرى  المواد  من 

عجلة التنمية(3).
• العلوم • مجالت  في  )خا�سة  الكتب  لمعظم  العلمي  المحتوى  يعتمد 

والتقنية( اأ�سا�ًسا على ما ن�سر في المجالت العلمية (4). 
وقد اأدركت غالبية المكتبات تلك الأهمية التي تت�سم بها المجالت العلمية، 
تخ�س�ش  حيث  المجموعات؛  تنمية  تجاه  �سيا�ستها  في  الوعي  هذا  وانعك�ش 
ا على  جزًءا من ميزانيتها لال�ستراك في المجالت المتخ�س�سة ، وذلك حر�سً
خدمة المجتمع العلمي . ويقال اإن المجالت ت�سكل 75% من م�سادر المعلومات 
للباحث في مجال العلوم والتقنية ، كما ينبغي األ تهمل اأهميتها اأو ينتق�ش من

)1( �سن���اء عبداملنع���م املقدم . الدوريات العلمية الأجنبي���ة التي تقتنيها مكتبات جامعة اأ�سي���وط : درا�سة عددية ونوعية . عامل 
        املعلومات واملكتبات والن�سر، مج 2 ، ع 2 ) يناير 2001م(، �ض 128 .

)2( �سكري عبدال�سالم العناني . ال�سبط الببليوجرافي، مرجع �سابق، �ض 133.
)3( نـــوال محمـــد عبداهلل . مقتنيات الدوريات في المكتبات المتخ�س�سة : الم�ســـكالت والتطوير. مجلة المكتبات والمعلومات 

        العربية، �ض 19 ، ع 2 ) اأبريل 1999م (، �ض 118.
)4( برج�ض عزام . الدوريات : درا�سة في اأهمية ال�سحف والمجالت، مرجع �سابق، �ض60 .
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 قدرها في مجال الدرا�سات الإن�سانية والجتماعية. "فهناك مو�سوعات طارئة 
اأو وقتية ل تجد لها مكاًنا في الكتب لأن مرور الزمن يفقدها قيمتها ، ومن ثم 

ت�سبح الدوريات هي المكان الأكثر منا�سبة والأف�سل لمعالجتها" (1).
في  الباحثين  اعتماد  ظاهرة  خلف  تقف  التي  الأ�سباب  اأبرز  من  ولعل 
المجالت العلمية على المجالت المتخ�س�سة التعرف على الباحثين الآخرين 
الذين لديهم الهتمام نف�سه، وت�سجيل ال�سبق العلمي، واإيجاد قنوات لالت�سال 
المهني مع الباحثين في مختلف االأو�ضاط العلمية ، اإ�سافة اإلى نقل المعرفة 

لالأجيال القادمة من خالل تلك المجالت العلمية (2). 
عالوة على اأن المجلة تتفوق على نظائرها من اأوعية المعلومات الأخرى 
بم�ستغرب  فلي�ش  ولذا  العلمية،  المادة  جدة  حيث  من  وذلك  الكتب،  وبخا�سة 
كما �سبقت الإ�سارة اأن تكون محتويات معظم الكتب تعتمد اأ�سا�ًسا على ما ن�سر 
في المجالت، كما اأن بع�ش المو�سوعات تت�سم ب�سرعة التغير والتطور فتبقى 
المعلومات المت�سلة بها في المجالت دون اأن تتاح لها فر�ش الظهور في �سكل 
كتاب، وكذلك تحتوي مو�سوعات المجالت على تفا�سيل دقيقة ربما ل نجدها 
في الكتب(3). ومن ذلك اأن بع�ش التفا�سيل الخا�سة بمو�سوعات معينة، وكذلك 

الإح�ساءات المحلية والعالمية قد ل توجد اإل في المجالت المتخ�س�سة. 
تحرير  في  الم�ساركين  الأ�سخا�ش  عدد  كثرة  اأن  �سبق  ما  اإلى  وي�ساف 
المجلة بطبيعتها ل  اأن  (4). ذلك  الأفكار  تنوًعا في  يك�سبها  المجلة  مقالت 
يحررها فرد واحد، بل ي�سترك فيها مئات من الكتاب الذين تتغير اأ�سماوؤهم 
وجهات  في  وتنوًعا  الأفكار،  في  عظيًما  ثراًء  لها  يتيح  مما  لآخر،  عدد  من 
بتاأليفه  ينفرد  الذي  المطبوع  الكتاب  في  تتحقق  ل  ميزة  وهذه  النظر(5)، 

�سخ�ش واحد اأو عدد محدود من الأ�سخا�ش.
وفي هذا ال�سياق يذهب اأحد المتخ�س�سين اإلى اأن الكتاب برغم اأنه ظل 
لمدى ما يزيد على قرنين و�سيلة الت�سال العلمي الأ�سا�ش، بيد اأنه ل ينا�سب 
اإل لن�سر التاأمالت النا�سجة، والأعمال الكاملة، ولي�ش لت�سجيل الكت�سافات 
الحديثة. ذلك اأن انتظام ن�سر المجالت على فترات متقاربة ي�سمن حداثة 
ما ت�ستمل عليه من معلومات اإذا ما قورنت بما ت�سمه الكتب. ولذا فال غرابة 

)1( برج�ض عزام . الدوريات : درا�سة في اأهمية ال�سحف والمجالت، مرجع �سابق، �ض �ض  53، 55 .
Charles B. Osborn. The Place of the Journal in the Scholarly Communications Systems . Library Resources )2( 
Technical Services. Vol. 28, No. 4 ( October – December 1984 ), pp. 315 – 324 .

)3( حممـــد عبـــداهلل الأطـــرم . القوائـــم املوحـــدة للدوريـــات يف اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة . مكتبـــة الإدارة، مـــج 13 ، ع 1 
        )حمرم 1406هـ(، �ض  8 .

)4( حامد ال�سافعي دياب . الدوريات . جملة املكتبات واملعلومات العربية، �ض 3، ع 4 ) اأكتوبر 1983م (، �ض 132 .
)5( �سكري عبدال�سالم العناين . ال�سبط الببليوجرايف، مرجع �سابق، �ض 15 .
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اأن المو�سوعات ال�سيقة بطبيعتها  اأن تتفوق المجلة على الكتاب، وبخا�سة 
قد ل ت�ستحق المعالجة في الكتب. ومما يعزز الأهمية اأن معظم المجالت 
تن�سر مقالت عر�ش الكتب والمقالت الفتتاحية والم�ستخل�سات والتقارير 

والأخبار الجارية ونحوها مما ل نجده عادة في الكتب (1).
ونظًرا للمكانة المرموقة التي تحتلها المجالت العلمية والمو�سحة في 
في بحوثهم  ن�سر  على  دوًما  يحر�سون  الباحثين  اأن  نجد  ال�سابقة  ال�سطور 
الو�سط  في  متميزة  علمية  مكانة  تحقيق  بغر�ش  المعرفية  الو�سائط  تلك 
الباحثين  هوؤلء  قدرات  عن  يعبر  ل  الن�سر  هذا  اأن  والحقيقة  العلمي، 
واإنجازاتهم فح�سب، بل يعد دلياًل مهًما من دلئل تقدم الجامعات، وتقدم 
الدول التي ينتمون اإليها. ولذلك يلقى الباحثون ت�سجيًعا على ن�سر بحوثهم 
العلمية،  الألقاب  ذلك  جزاء  ويمنحون  اإليها،  ينتمون  التي  الموؤ�س�سات  من 

ا(2).  وربما العالوات المادية اأي�سً
ومن المالحظ اأن موؤ�س�سات المعلومات في المملكة وموؤ�س�سات التعليم 
العالي على وجه الخ�سو�ش بداأت تدرك في الآونة الأخيرة الأهمية الحقيقة 
في  الدولة  ت�سهده  الذي  ال�سامل  للنمو  نتيجة  وذلك  العلمية،  للمجالت 
قطاعاتها كافة، والتو�سع الملحوظ في خطط التنمية، مما يتطلب العتماد 
المعلومات  م�سادر  مختلف  وتنظيم  المتخ�س�سة،  العلمية  المعلومات  على 
خا�سة المجالت، بغر�ش توفير المعلومات ال�سحيحة والدقيقة لمتطلبات 

التنمية وم�سروعاتها الطموحة.

)1( برج�ض عزام . الدوريات : درا�سة يف اأهمية ال�سحف واملجالت، مرجع �سابق، �ض �ض  63 – 64 .
)2( �سعد علي احلاج بكري واأبوبكر �سلطان اأبوبكر. جمالت علمية حمكمة، مرجع �سابق، �ض 73 .
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مقدمة 
المجالت  حركة  بها  مرت  التي  الم�سيرة  ال�سابقان  الف�سالن  تناول   
العلمية في الجامعات ال�سعودية، في حين اأن الف�سل الحالي يعر�ش ب�سكل 
علمي الو�سع الراهن للمجالت العلمية في تلك الجامعات، ودورها في دعم 
الت�سال العلمي ب�سكل عام، واإ�سهامها في �سناعة الن�سر العلمي ب�سكل خا�ش. 
التي ت�سدرها  العلمية  التحليلية لظاهرة المجالت  الدرا�سة  وتبين من 
عليها  ينطبق  التي  النماذج  من  مجموعة  هناك  اأن  ال�سعودية  الجامعات 
وتلتزم  المنهجي،  بمفهومه  للتحكيم  وتخ�سع  للمجلة،  العلمي  المفهوم 

بالأ�سلوب العلمي في المعالجة والطرح.
وتعر�ش ال�سطور الالحقة بيانات موجزة عن كل مجلة على حدة؛ حيث 
تم الأخذ بنظام الترتيب الهجائي لعناوين المجالت العلمية التي ت�سدرها 
الجامعات ال�سعودية، وتحت كل عنوان تم �سرد بع�ش المعلومات ال�سرورية، 
بما في ذلك طريقة ال�سدور، ولغة الن�سر ال�سائدة، ونطاق التوزيع، و�سيا�سة 
الأخرى  الجوانب  من  ذلك  ونحو  ال�ست�سارية،  والهيئة  العلمي،  التحكيم 

ال�سرورية.

الوضع الراهن للمجالت العلمية 

1- مجلة الج�معة الإ�سالمية 
بالجامعة  العلمي  المجل�ش  عن  ت�سدر  محكمة،  علمية  مجلة  وهي 
عام  في  المجلة  هذه  من  الأول  العدد  �سدر  المنورة،  بالمدينة  الإ�سالمية 

1388هـ ، وهي ل تزال م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل ف�سلي منتظم. 
ويتم ن�سر مجلة الجامعة الإ�سالمية باللغة العربية، ويتم توزيعها على 
مجموعة  االإ�ضالمية  الجامعة  مجلة  وت�ضترط  والعالمي.  المحلي  النطاق 

�ضروط للن�ضر فيها من اأهمها ما ياأتي:
• اأن تكون البحوث جديدة لم ي�سبق ن�سرها.•
• اأن تكون البحوث خا�سة بالمجلة.•
• اأن تكون البحوث اأ�سيلة من حيث الجدة والبتكار والإ�سافة للمعرفة.•
• اأن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأ�سيل ومنهجيته.•
• من • اأجزاء  ول  للباحث،  ن�سرها  تم  قد  بحوث  من  اأجزاء  تكون  ل  اأن 

ر�سالته العلمية في الدكتوراه / الماج�ستير.
• ول • الواحد،  لالإ�سدار  �سفحة  مائة  على  �سفحاتها  عدد  يزيد  ل  اأن 
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يقل عن ع�سر �سفحات، ولهيئة تحرير المجلة ال�ستثناء عند ال�سرورة.
• واأهم • وعنوانه  عمله  تبين  �ساحبها  عن  مخت�سرة  بنبذة  ت�سّدر  اأن 

اأعماله العلمية.
• اأن يقدم �ساحب المقالة خم�ش ن�سخ، ثالث منها تخلو من ا�سم الباحث.•
• الفنية، وتكون الأقرا�ش • الموا�سفات  اأن تقدم البحوث مطبوعة وفق 

. doc من النوعية الجيدة، ويكون حفظ الملفات على نظام
• ل تلتزم المجلة باإعادة البحوث لأ�سحابها؛ ن�سرت اأم لم تن�سر. •
• ويتم تر�سيح اأ�سماء المحكمين للمجلة من خالل لجنة م�سوؤولة، ومن •

اأبرز المهام التي تقوم بها هيئة التحرير )الهيئة ال�ست�سارية( ما ياأتي:
النظر في البحث المقدم للن�سر في �سوء قواعد الن�سر في المجلة . 1

من حيث جدته واأ�سالته ومنهجيته.
تختار لتحكيم البحث محكمين متخ�س�سين ح�سب المتبع في مجال . 2

تقويم اأبحاث الترقيات العلمية.
تدر�ش تقارير خبراء التقويم، وتتخذ القرار المنا�سب على �سوئها.. 3

2- مجلة ج�معة اأم القرى للبحوث العلمية المحكمة
والبحث  العليا  الدرا�سات  وكالة  طريق  عن  المجلة  هذه  اإ�سدار  يتم 
في  منها  الأول  العدد  �سدر  وقد  المكرمة،  بمكة  القرى  اأم  بجامعة  العلمي 
عام 1409هـ، وتتمحور الهتمامات المو�سوعية لمجلة جامعة اأم القرى في 
جميع المو�سوعات ذات ال�سلة بالمواد التي تدر�ش في الجامعة، وهي تن�سر 
باللغة العربية، ويتم توزيعها على نطاق وطني واإقليمي. وقد و�سعت �سروًطا 

للن�سر تتمثل في الآتي:
• اأن يكون البحث اأ�سياًل وجديًدا ومبتكًرا.•
• اأن ل يكون جزًءا من بحث �سابق اأو ر�سالة جامعية.•
• ا للن�سر • اأن يقدم الباحث اإقراًرا خطيا باأن ل يكون من�سورا اأو معرو�سً

في اأي جهة اأخرى.
• اأن ل تزيد عدد �سفحات البحث على 50 �سفحة بما في ذلك المالحق، •

وتقدم ثالث ن�سخ من البحث مطبوعة على برامج معالجة الن�سو�ش 
اأو  )مايكرو�سوفت وورد للنوافذ : الإ�سدار العربي الثاني فما فوق(، 
اإرفاق �سور وا�سحة منها. اأما بالن�سبة للر�سوم والخرائط وما ي�سبهها 
اإرفاق  اأو  ر�سم،  برنامج  اأي  با�ستخدام  الحا�سوب  اإخراجها على  فيتم 

�سور وا�سحة منها.
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• اأن يلتزم الباحث بقواعد وموا�سفات مناهج البحث العلمي.•
• اأ�سطر • خم�سة  يتجاوز  ل  نف�سه  عن  علمًيا  تعريًفا  الباحث  يقدم  اأن 

بالعربية والإنجليزية ي�سمل ال�سم والدرجة العلمية والق�سم والكلية 
والجامعة والعنوان.

• العربية • باللغتين  بحثه  بعنوان  المجلة  بتزويد  باحث  كل  يقوم  اأن 
والإنجليزية.

• العربية • باللغتين  البحث  عن  ملخ�سا  للمجلة  الباحث  ير�سل  اأن 
والإنجليزية، بما ل يزيد على �سفحة واحدة.

• تعبر المواد المن�سورة بالمجلة عن اآراء موؤلفيها.•
• يقدم للباحث 50 م�ستلة من بحثه.•

تر�سيح  فيتم  القرى،  اأم  جامعة  لمجلة  العلمي  بالتحكيم  يتعلق  وفيما 
حيث  ال�ست�سارية(،  )الهيئة  التحرير  هيئة  خالل  من  المحكمين  اأ�سماء 
يتم اختيار الأع�ساء لهذه الهيئة من داخل المملكة، ويتم دعم المجلة من 

موازنة الجامعة.
العلمية  للبحوث  القرى  اأم  جامعة  مجلة  تق�سيم  تم  1419هـ  عام  وفي 

المحكمة اإلى ثالثة مجالت وهي :
- مجلة جامعة اأم القرى لعلوم ال�سريعة واللغة العربية واآدابها .

- مجلة جامعة اأم القرى للعلوم التربوية والجتماعية والنف�سية .
- مجلة جامعة اأم القرى للعلوم والطب الهند�سة .

     وفي عام 1429هـ �سدر قرار معالي مدير الجامعة بتعديل م�سميات 
جديدة،  علمية  مجالت  اأربعة  اإ�سدار  وكذلك  الثالثة،  العلمية  المجالت 
على  وذلك  علمية،  مجالت  �سبع  ت�سدر  القرى  اأم  جامعة  اأ�سبحت  وبذلك 

النحو الآتي: 
1. مجلة جامعة اأم القرى لعلوم ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية.

2. مجلة جامعة اأم القرى للعلوم التربوية والنف�سية.
3. مجلة جامعة اأم القرى للعلوم التطبيقية.

4. مجلة جامعة اأم القرى لعلوم اللغات واآدابها.
5. مجلة جامعة اأم القرى الطبية.

6. مجلة جامعة اأم القرى للهند�سة والعمارة.
7. مجلة جامعة اأم القرى للعلوم الجتماعية.
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3- مجلة ج�معة اأم القرى لعلوم اللغ�ت واآدابه�   
ت�سدر هذه المجلة بم�سماها الحالي بعد اأن كانت جزًءا من مجلة جامعة 
اأم القرى لعلوم ال�سريعة واللغة العربية في مجلداتها )1 – 20( خالل الفترة 
)1419 – 1428هـ(. وهي دورية علمية محكمة ن�سف �سنوية �سدر العدد الأول 

منها في محرم 1430هـ.
ومن اأهم �ضروط الن�ضر في هذه المجلة ما ياأتي:

ا للن�سر . 1 اأن يقدم الباحث اإقراًرا خطًيا باأن ل يكون من�سوًرا اأو معرو�سً
في اأي جهة اأخرى.

اأن ل يزيد عدد �سفحات البحث على 40 �سفحة بما في ذلك المالحق، . 2
اأ�سطوانة  على  واحدة  ون�سخة  البحث،  من  ورقية  ن�سخ  اأربع  وتقدم 
ممغنطة. اأما بالن�سبة للر�سوم والخرائط وما ي�سبهها فيتم اإخراجها 
على الحا�سوب با�ستخدام اأي برنامج ر�سم، اأو اإرفاق �سور وا�سحة منها.

اأن يلتزم الباحث بقواعد وموا�سفات مناهج البحث العلمي.. 3
اأ�سطر . 4 خم�سة  يتجاوز  ل  نف�سه  عن  علمًيا  تعريًفا  الباحث  يقدم  اأن 

بالعربية والإنجليزية ي�سمل ال�سم والدرجة العلمية والق�سم والكلية 
والجامعة والعنوان.

العربية . 5 باللغتين  بحثه  بعنوان  المجلة  بتزويد  باحث  كل  يقوم  اأن 
والإنجليزية.

العربية . 6 باللغتين  البحث  عن  ملخ�سا  للمجلة  الباحث  ير�سل  اأن 
والإنجليزية، بما ل يزيد على �سفحة واحدة.

تعبر المواد المن�سورة في المجلة عن اآراء موؤلفيها.. 7
يقدم للباحث ع�سرون م�ستلة من بحثه، مع ن�سخة من العدد الذي . 8

يظهر فيه عمله.

4- مجلة ج�معة اأم القرى  للعلوم الجتم�عية   
ت�سدر هذه المجلة بم�سماها الحالي بعد اأن كانت جزًءا من مجلة جامعة 
اأم القرى للعلوم التربوية والجتماعية والإن�سانية في مجلداتها )1 الى 20( 
خالل الفترة )1419هـ الى 1428هـ(. وهي دورية علمية محكمة ن�سف �سنوية 

تهدف اإلى تحقيق الآتي:
ن�سر الأبحاث العلمية الأ�سيلة في مجالت العلوم الجتماعية وفروعها . 1

والأنثروبولوجيا  الجتماعية  والخدمة  الجتماع  )علم  المختلفة 
والإعالم  والمعلومات  المكتبات  وعلوم  والجغرافيا  الجتماعية 
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والدرا�سات التاريخية والقت�سادية وال�سيا�سية ذات ال�سبغة الجتماعية 
في اأطرها النظرية والتطبيقية(.

وتقارير . 2 الكتب،  مراجعات  من  �سبق  بما  عالقة  له  ما  جميع  ن�سر 
الأبحاث الممولة، وتو�سيات الموؤتمرات والندوات والأن�سطة العلمية 

الأخرى، وملخ�سات الر�سائل الجامعية.
اأهم ال�ضروط التي و�ضعتها هيئة التحرير للن�ضر في هذه المجلة  ومن 

ما ياأتي:
• اأن يكون البحث اأ�سياًل وجديًدا ومبتكًرا.•
• اأن ل يكون جزءا من بحث �سابق اأو ر�سالة جامعية.•
• اأن يقدم الباحث اإقرارا خطيا باأن ل يكون من�سورا اأو معرو�سا للن�سر •

في اأي جهة اأخرى.
• اأن ل تزيد عدد �سفحات البحث على 40 �سفحة بما في ذلك المالحق، •

وتقدم اأربع ن�سخ من البحث مطبوعة على برامج معالجة الن�سو�ش، 
للر�سوم  بالن�سبة  اأما  ممغنطة.  اأ�سطوانة  على  واحدة  ون�سخة 
اأي  با�ستخدام  اإخراجها على الحا�سوب  والخرائط وما ي�سبهها فيتم 

برنامج ر�سم، اأو اإرفاق �سور وا�سحة منها.
• اأن يلتزم الباحث بقواعد وموا�سفات مناهج البحث العلمي.•
• اأ�سطر • خم�سة  يتجاوز  ل  نف�سه  عن  علميا  تعريفا  الباحث  يقدم  اأن 

بالعربية والإنجليزية ي�سمل ال�سم والدرجة العلمية والق�سم والكلية 
والجامعة والعنوان.

• العربية • باللغتين  بحثه  بعنوان  المجلة  بتزويد  باحث  كل  يقوم  اأن 
والإنجليزية.

• العربية • باللغتين  البحث  عن  ملخ�سا  للمجلة  الباحث  ير�سل  اأن 
والإنجليزية، بما ل يزيد على �سفحة واحدة.

• تعبر المواد المن�سورة في المجلة عن اآراء موؤلفيها.•
• يقدم للباحث 20 م�ستلة من بحثه، مع ن�سخة من العدد الذي يظهر •

فيه عمله.
تر�سيح  فيتم  القرى،  اأم  جامعة  لمجلة  العلمي  بالتحكيم  يتعلق  وفيما 
حيث  (؛  ال�ست�سارية  الهيئة   ( التحرير  هيئة  خالل  من  المحكمين  اأ�سماء 
يتم اختيار الأع�ساء لهذه الهيئة من داخل المملكة، ويتم دعم المجلة من 

ميزانية الجامعة.
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5- مجلة ج�معة اأم القرى للعلوم التربوية والنف�سية     
الدرا�سات  وكالة  طريق  عن  ت�سدر  �سنوية،  ن�سف  محكمة  علمية  دورية 
ن�سر  اإلى  وتهدف  المكرمة،  بمكة  القرى  اأم  بجامعة  العلمي  والبحث  العليا 
الكتب  ومراجعات  والنف�سية،  التربوية  المجالت  في  الأ�سيلة  الأبحاث 
والمنتديات  الموؤتمرات  وتو�سيات  الممولة،  الأبحاث  وتقارير  التخ�س�سية، 
الجامعة  من  المجازة  الجامعية  الر�سائل  وملخ�سات  العلمية،  والأن�سطة 
اأو  ن�سرها  ي�سبق  لم  والتي  والإنجليزية،  العربية  باللغتين  خارجها  من  اأو 
التحرير  هيئة  قبل  من  مراجعتها  بعد  اأخرى  جهات  لدى  للن�سر  تقديمها 

وتحكيمها من قبل المخت�سين. 
وقد و�سعت هيئة التحرير �سروًطا للن�سر تتمثل في الآتي:

• اأن يكون البحث اأ�سياًل وجديًدا ومبتكًرا.•
• اأن ل يكون جزءا من بحث �سابق اأو ر�سالة جامعية.•
• ا للن�سر • اأن يقدم الباحث اإقراًرا خطًيا باأن ل يكون من�سوًرا اأو معرو�سً

في اأي جهة اأخرى.
• اأن ل تزيد عدد �سفحات البحث على 40 �سفحة بما في ذلك المالحق، •

وتقدم خم�ش ن�سخ من البحث مطبوعة على برامج معالجة الن�سو�ش 
اأما بالن�سبة للر�سوم والخرائط وما  )مايكرو�سوفت وورد للنوافذ(، 
ي�سبهها فيتم اإخراجها على الحا�سوب با�ستخدام اأي برنامج ر�سم، اأو 

اإرفاق �سور وا�سحة منها.
• اأن يلتزم الباحث بقواعد وموا�سفات مناهج البحث العلمي.•
• اأ�سطر • خم�سة  يتجاوز  ل  نف�سه  عن  علمًيا  تعريًفا  الباحث  يقدم  اأن 

باللغتين العربية والإنجليزية ي�سمل ال�سم والدرجة العلمية والق�سم 
والكلية والجامعة والعنوان.

• العربية • باللغتين  بحثه  بعنوان  المجلة  بتزويد  باحث  كل  يقوم  اأن 
والإنجليزية.

• العربية • باللغتين  البحث  عن  ا  ملخ�سً للمجلة  الباحث  ير�سل  اأن 
والإنجليزية، بما ل يزيد على �سفحة واحدة.

• تعبر المواد المن�سورة بالمجلة عن اآراء موؤلفيها.•
• يقدم للباحث 20 م�ستلة من بحثه.•

وفيما يتعلق بالتحكيم العلمي لمجلة جامعة اأم القرى، فيتم تر�سيح اأ�سماء 
اختيار  يتم  حيث  ال�ست�سارية(،  )الهيئة  التحرير  هيئة  خالل  من  المحكمين 
الأع�ساء لهذه الهيئة من داخل المملكة، ويتم دعم المجلة من ميزانية الجامعة.
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6- مجلة ج�معة اأم القرى للعلوم التطبيقية   
1430هـ  محرم  في  منها  الأول  العدد  �سدر  محكمة  علمية  دورية  مجلة 
الأبحاث  ن�سر  اإلى  وتهدف  ال�سنة.  في  عددين  بواقع  القرى  اأم  جامعة  عن 
الأ�سيلة والمراجعات العلمية لالأبحاث والتقارير العلمية باللغة العربية اأو 
الإنجليزية التي لم ي�سبق ن�سرها اأو تقديمها للن�سر لدى جهات اأخرى، وذلك 
بعد مراجعتها من قبل هيئة التحرير وتحكيمها من قبل المخت�سين، ولغة 

الن�سر في المجلة هي العربية اأو الإنجليزية. 
وي�ضترط في البحوث المقدمة للن�ضر في مجلة جامعة اأم القرى للعلوم 

التطبيقية ما ياأتي:
• ا للن�سر • اأن يقدم الباحث اإقراًرا خطًيا باأن ل يكون من�سوًرا اأو معرو�سً

في اأي جهة اأخرى.
• اأن يلتزم الباحث بقواعد وموا�سفات مناهج البحث العلمي.•
• اأ�سطر • خم�سة  يتجاوز  ل  نف�سه  عن  علمًيا  تعريًفا  الباحث  يقدم  اأن 

بالعربية والإنجليزية ي�سمل ال�سم والدرجة العلمية والق�سم والكلية 
والجامعة والعنوان.

• اأن يقوم كل باحث بتزويد المجلة بعنوان بحثه باللغتين العربية والإنجليزية.•
• العربية • باللغتين  البحث  عن  ا  ملخ�سً للمجلة  الباحث  ير�سل  اأن 

والإنجليزية، بما ل يزيد على �سفحة واحدة.
• تعبر المواد المن�سورة بالمجلة عن اآراء موؤلفيها.•
• يقدم للباحث ع�سر م�ستالت من البحث مجاًنا، وباإمكانه طلب المزيد •

اأثناء اإر�سال البروفات بمقابل مالي لكل ن�سخة اإ�سافة اإلى اأجور البريد.
وفيما يتعلق بالتحكيم العلمي لمجلة جامعة اأم القرى، فتخ�سع الأعمال 
البحث  اأ�سالة  الن�سر على  المتخ�س�سين، وتعتمد �سيا�سة  المقدمة لتحكيم 
الخبراء  من  مجموعة  من  مكونة  للتحرير  هيئة  وتوجد  العلمية.  وقيمته 
الحا�سب  وكلية  التطبيقية،  العلوم  كلية  اأق�سام  والمتخ�س�سين من مختلف 

ونظم المعلومات بجامعة اأم القرى.

7- مجلة ج�معة اأم القرى لعلوم ال�سريعة والدرا�س�ت الإ�سالمية
اإتاحة الفر�سة للباحثين لن�سر نتاجهم في  اإلى       تهدف هذه المجلة 
مجال علوم ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية، وتعنى بن�سر البحوث الأ�سيلة 
التي لم تن�سر من قبل، ولم تقدم لدى جهة اأخرى للن�سر. اإ�سافة اإلى ترجمات 
الإ�سالمي،  التراث  مخطوطات  وتحقيق  ودرا�سة  الجادة،  العلمية  البحوث 
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والن�ساطات  والمنتديات  الموؤتمرات  وتقارير  الكتب،  وعرو�ش  ومراجعات 
العلمية الأخرى، وملخ�سات الر�سائل الجامعية المتميزة. 

ال�سريعة  لعلوم  القرى  اأم  لمجلة جامعة  الإلكتروني  الموقع  وي�سير      
والدرا�سات الإ�سالمية اإلى اأن من اأبرز قواعد الن�سر لهذه المجلة التي ينبغي 

اأن يلتزم بها الباحث ما ياأتي:
يقدم الباحث عمله من�سوخا على اأنظمة الحا�سب الآلي، ويرفق ملخ�سا . 1

كافيا باللغتين العربية والإنجليزية ل يجاوز )200( كلمة، وملخ�ش 
ال�سيرة العلمية، وكذلك يرفق الباحث اأ�سول الأ�سكال وال�سور.

يلتزم الباحث الإ�سارة اإلى م�سادر البحث بطريقة واحدة من الطرق . 2
المعتبرة في الإحالت المرجعية وبرقم ت�سل�سلي واحد.

مرتبة . 3 البحث  نهاية  في  والمراجع  الم�سادر  بو�سع  الباحث  يلتزم 
الأول،  ال�سم  ثم  للباحث،  العائلة  )ا�سم  الهجائي  الترتيب  ح�سب 
متبوعا با�سم الكتاب، مع تمييزها بالأقوا�ش اأو الحروف المغايرة اأو 

بخط تحتها(.

8- مجلة ج�معة اأم القرى الطبية 
اأم القرى الطبية في       تتركز الهتمامات المو�سوعية لمجلة جامعة 
ال�سحي،  الو�سع  ت�سهم في تطوير  التي  الطبية  والدرا�سات  البحوث  مجال 
اإقليمي  نطاق  على  توزيعها  ويتم  والإنجليزية،  العربية  باللغتين  وتن�سر 
وعالمي. وت�ضترط �ضيا�ضة الن�ضر لهذه المجلة مجموعة من ال�ضروط التي 

ينبغي اأن تتوافر في البحوث المقدمة، ومن اأبرزها الآتي:
اأن يكون البحث مت�سما بالجدة والبتكار، واأل يكون مجرد تكرار لما   .1

         �سبق ن�سره من بحوث ودرا�سات في مجال الطب.
توظيف المنهجية العلمية في البحوث المقدمة.  .2

تخ�سع جميع البحوث المقدمة للمجلة للتحكيم العلمي.  .3
يلتزم الباحث باإجراء التعديالت التي تظهر في تقارير المحكمين،   .4

         مع تو�سيح الأ�سباب للملحوظات التي ل يتم تعديلها.
مراعاة التوثيق العلمي لمحتوى البحوث والدرا�سات.   .5

ل يعاد البحث المقدم للن�سر اإلى الموؤلف �سواء ن�سر اأم لم ين�سر.  .6

9- مجلة ج�معة اأم القرى للهند�سة والعم�رة
     ت�ستقبل هيئة تحرير مجلة جامعة اأم القرى للهند�سة والعمارة الأبحاث 
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الأ�سلية والمراجعات العلمية والتقارير العلمية التي لم ي�سبق ن�سرها جزئيا 
اأو كليا، ولم تقدم للن�سر لجهة اأخرى. وتخ�سع الأعمال المقدمة للمراجعة 
المجلة  اأن  المتخ�س�سين، علما  والتحكيم من قبل  التحرير  من قبل هيئة 
جن�سيات  من  بمحكمين  ال�ستعانة  خالل  من  التحكيم  في  التنوع  تتبنى 

وجهات مختلفة. 
    وتن�ش �سيا�سة الن�سر لهذه المجلة على اأنها تعتمد على اأ�سالة البحث 

وقيمته العلمية وفق ال�ضروط االآتية: 
• اأو مطبوعا على • يقدم البحث عبر البريد الإلكتروني الخا�ش بالمجلة 

ورق اأبي�ش مقا�ش A4 ، اأ�سل واأربع �سور. تكون الطباعة على وجه واحد 
كل  3�سم في  يقل عن  والهوام�ش ل  ال�سطور  بين  فراغ مزدوج  ترك  مع 
Simplified Arabic Fixed بحجم 14عادي في  اتجاه، ي�ستخدم الخط 

كتابة متن البحث وحجم 14 اأ�سود للعناوين الرئي�سة. 
• ير�سل العمل لرئي�ش التحرير مع ر�سالة لطلب الن�سر، وفي حالة اأكثر من •

موؤلف يرفق تفوي�ش للباحث الم�سئول مع اأ�سماء الباحثين الم�ساركين، 
والإ�سارة اإلى مجال تخ�س�ش البحث المر�سل العام والدقيق.

• يجب اأن ل يتجاوز عنوان البحث ع�سرين كلمة، واأن يتنا�سب مع م�سمون •
ا�سم  كل  مع  ويكتب  الرئي�ش،  ال�ستنتاج  يت�سمن  اأو  عليه  ويدل  البحث 
الموؤ�س�سة العلمية التي يتبعها الباحث، ويعطي عنوان المرا�سلة بالكامل 
بما في ذلك اأرقام الهاتف والفاك�ش والبريد الإلكتروني. ول داعي لذكر 

الموؤهالت العلمية بل يكتفى بذكر الدرجة العلمية.
• تكتب الخال�سة باللغة العربية واأخرى باللغة الإنجليزية في حدود 250-•

وال�ستنتاج،  تحقق  وما  عمله،  تم  وما  الهدف،  على  وتحتوي  كلمة،   300
وتعطي بمفردها فكرة وا�سحة عن البحث، واإن ذكرت اأرقام يجب اأن تكون 

مطابقة لما ورد ذكره في محتوى البحث. 
• تذكر المراجع في المتن ح�سب ت�سل�سل ورودها )ال�سم وال�سنة(، و�سرورة •

البحث،  بمو�سوع  فعلية  عالقة  ذات  تكون  واأن  التوثيق،  بدقة  التقيد 
وت�سرد كافة المراجع في قائمة المراجع بنهاية البحث ب�سورة اأبجدية. 
ويتم البدء بلقب الموؤلف ثم ا�سمه ثم العنوان ثم المجلد ثم �سنة الن�سر. 

10- مجلة ج�معة الإم�م محمد بن �سعود الإ�سالمية : العلوم ال�سرعية 
تتولى عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية 
بالريا�ش اإ�سدار هذه المجلة المحكمة، وهي مجلة علمية ف�سلية متخ�س�سة 
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الأ�سيلة  والدرا�سات  البحوث  بن�سر  وتعنى   . 1429هـ  �سوال  في  �سدرت 
والر�سينة التي تتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث اأ�سالة الفكر 
المتعلقة  والإحالت  التوثيق  ودقة  و�سالمتها،  المنهجية  وو�سوح  وجدته، 
ودعوة  فقه  واأ�سول  وفقه  وحديث  عقيدة  من  ال�سرعية  العلوم  بمجالت 
وثقافة اإ�سالمية ونحو ذلك من المو�سوعات التي تندرج تحت مظلة العلوم 

ال�سرعية بمفهومها العلمي الوا�سع. 
ومن اأهم �ضروط الن�ضر التي ت�ضعى هذه المجلة اإلى تحقيقها ما ياأتي:

• في • ودقيقا  التجاه،  و�سالمة  بالأ�سالة  مت�سما  البحث  يكون  اأن 
التوثيق والتخريج.

• عند ورود اأ�سماء اأعالم في متن البحث اأو الدرا�سة تذكر �سنة الوفاة •
بالتاريخ الهجري اإذا كان العالم متوفى.

• عند ورود اأعالم اأجنبية في متن البحث فاإنها تكتب بحروف عربية، وتكتب •
بين قو�سين بحروف لتينية، ويذكر ال�سم كاماًل عند وروده لأول مرة.

• بحثه • بن�ضر  طلبا  الباحث  يقدم  اأن  البحث  تقديم  عند  ي�ضترط 
م�سفوعا ب�سيرته العلمية والتزام بعدم ن�سره اإل بعد موافقة خطية 

من هيئة التحرير.
• •. A4 األ تزيد �سفحات البحث على 50 �سفحة
• قبل • من  المجلة  في  للن�سر  المقدمة  والدرا�سات  البحوث  تحكم 

اثنين على الأقل.
• تعاد البحوث معدلة على اأ�سطوانة مدمجة CD، اأو تر�سل على البريد •

الإلكتروني للمجلة.
• يعطى الباحث خم�ش ن�سخ من المجلة وع�سر م�ستالت من بحثه.•

اأ�سماء المحكمين لمجلة جامعة الإمام )العلوم ال�سرعية(  ويتم تر�سيح 
للهيئة  الأع�ساء  اختيار  يتم  كما  الأمر،  هذا  عن  م�سوؤولة  لجنة  خالل  من 
هيئة  بها  تقوم  التي  المهام  اأبرز  وتتمثل  المملكة.  داخل  من  ال�ست�سارية 
اأ�سماء  وتر�سيح  مبدئيا،  قبوًل  البحوث  قبول  في  النظر  في  التحرير 

الفاح�سين، والنظر في نتائج الفح�ش واعتمادها.

11- مجلة ج�معة الإم�م محمد بن �سعود الإ�سالمية: العلوم العربية
�سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  مجلة  �سمن  ت�سدر  المجلة  هذه  كانت 
الإ�سالمية: العلوم ال�سرعية والعربية، ثم انف�سلت عنها منذ العدد التا�سع 
�سوال 1429هـ، فاأ�سبحت ت�سدر تحت م�سماها الحالي )العلوم العربية(، وهي 
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مجلة علمية ف�سلية محكمة تتولى اإ�سدارها عمادة البحث العلمي بجامعة 
الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية. 

وت�سير �سفحة الغالف لهذه المجلة اإلى اأنها تعنى بن�سر البحوث العلمية 
وفق مجموعة من ال�ضروط االآتية:

• في • ودقيقا  التجاه،  و�سالمة  بالأ�سالة  مت�سما  البحث  يكون  اأن 
التوثيق والتخريج.

• عند ورود اأ�سماء اأعالم في متن البحث اأو الدرا�سة تذكر �سنة الوفاة •
بالتاريخ الهجري اإذا كان العالم متوفى.

• عند ورود اأعالم اأجنبية في متن البحث فاإنها تكتب بحروف عربية، وتكتب •
بين قو�سين بحروف لتينية، ويذكر ال�سم كاماًل عند وروده لأول مرة.

• بحثه • بن�ضر  طلبا  الباحث  يقدم  اأن  البحث  تقديم  عند  ي�ضترط 
م�سفوعا ب�سيرته العلمية والتزام بعدم ن�سره اإل بعد موافقة خطية 

من هيئة التحرير.
• •. A4 األ تزيد �سفحات البحث عن 50 �سفحة
• قبل • من  المجلة  في  للن�سر  المقدمة  والدرا�سات  البحوث  تحكم 

اثنين على الأقل.
• تعاد البحوث معدلة على اأ�سطوانة مدمجة CD، اأو تر�سل على البريد •

الإلكتروني للمجلة.
• يعطى الباحث خم�ش ن�سخ من المجلة وع�سر م�ستالت من بحثه.•
• ويتم تر�سيح اأ�سماء المحكمين لمجلة جامعة الإمام )العلوم العربية( •

الأع�ساء  اختيار  يتم  كما  الأمر،  هذا  م�سوؤولة عن  لجنة  من خالل 
التي  المهام  اأبرز  وتتمثل  المملكة.  داخل  من  ال�ست�سارية  للهيئة 
تقوم بها هيئة التحرير في النظر في قبول البحوث قبوًل مبدئياً، 

وتر�سيح اأ�سماء الفاح�سين، والنظر في نتائج الفح�ش واعتمادها.

12- مجلة ج�معة الإم�م محمد بن �سعود الإ�سالمية: العلوم الإن�س�نية 
والجتم�عية

مجلة ف�سلية محكمة تعنى بن�سر البحوث النظرية والدرا�سات الميدانية 
التاريخ  مثل  المختلفة  والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  بمجالت  المتعلقة 
والجغرافيا والخدمة الجتماعية وعلم الجتماع وعلم النف�ش وغيرها من 

التخ�س�سات الأخرى. 
ومن اأبرز الأهداف التي ت�سعى هذه المجلة اإلى تحقيقها ما ياأتي:
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• وتطبيقاتها، • والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  تنمية  في  الم�ساهمة 
واإثراء المكتبة العربية من خالل ن�سر البحوث النظرية والتطبيقية 

ذات ال�سلة.
• ال�سعي للح�سول على بحوث ذات جودة عالية واأكثر ارتباطا بالواقع •

العربي حا�سرا وم�ستقبال.
• العلمية • اأن�سطتهم  نتاج  بن�سر  والباحثين  للمفكرين  الفر�سة  اإتاحة 

والبحثية خا�سة ما يت�سل منها بالبيئة العربية.
• تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي على الم�ستويين الإقليمي والعالمي.•
• ت�ضجيع البحوث التي توؤكد على التنوع واالنفتاح الفكري واالن�ضباط •

المنهجي، وال�ستفادة من كل معطيات الفكر العلمي ال�سليم.
• ت�سليط ال�سوء على التجاهات البحثية الجديدة في المجالت المختلفة. •

وت�سدر مجلة العلوم الإن�سانية والجتماعية بجامعة الإمام  وفق مجموعة من 
ال�ضروط م�ضابهة اإلى حد كبير لل�ضروط التي �ضبقت االإ�ضارة اإليها في المجلتين 
ال�سابقتين. ويتم تر�سيح اأ�سماء المحكمين لهذه المجلة من خالل لجنة م�سوؤولة 
عن هذا الأمر، كما يتم اختيار الأع�ساء للهيئة ال�ست�سارية من داخل المملكة. 
وتتمثل اأبرز المهام التي تقوم بها هيئة التحرير في النظر في قبول البحوث 
 قبوًل مبدئيا، وتر�سيح اأ�سماء الفاح�سين، والنظر في نتائج الفح�ش واعتمادها.

13- مجلة ج�معة الإم�م محمد بن �سعود الإ�سالمية: العلوم التطبيقية
) هذه المجلة اإلكترونية فقط ول تطبع ورقيا (.

مجلة علمية محكمة تعنى بن�سر البحوث والدرا�سات العلمية الجادة في 
مجالت العلوم التطبيقية والتقنية مثل الطب الإكلينيكي والعلوم الطبية 
الحا�سب.  وعلوم  والكيمياء،  والإح�ساء،  والريا�سيات،  والهند�سة،  الأ�سا�سية، 
الإ�سالمية  �سعود  بن  محمد  الإمام  بجامعة  العلمي  البحث  عمادة  وتتولى 
في  منها  الأول  العدد  �سدر  وقد  المحكمة،  المجلة  هذه  اإ�سدار  بالريا�ش 

�سوال 1429هـ ، وهي ت�سدر في البداية ب�سكل ن�سف �سنوي.
في  الإ�سهام  تحقيقها  اإلى  المجلة  هذه  ت�سعى  التي  الأهداف  اأبرز  ومن 
ال�سلة،  ذات  الأخرى  العلوم  من  بها  يت�سل  وما  التطبيقية،  العلوم  تنمية 
واإثراء المكتبة العربية، واإتاحة الفر�سة للباحثين لن�سر بحوثهم الأكاديمية، 

وتبادل الإنتاج العلمي على الم�ستوى الإقليمي والعالمي.
التطبيقية  للعلوم  الإمام  لمجلة جامعة  المحكمين  اأ�سماء  تر�سيح  ويتم 
للهيئة  الأع�ساء  اختيار  يتم  كما  الأمر،  هذا  عن  م�سوؤولة  لجنة  خالل  من 
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هيئة  بها  تقوم  التي  المهام  اأبرز  وتتمثل  المملكة.  داخل  من  ال�ست�سارية 
اأ�سماء  وتر�سيح  مبدئيا،  قبوًل  البحوث  قبول  في  النظر  في  التحرير 

الفاح�سين، والنظر في نتائج الفح�ش واعتمادها.
 

14- مجلة ج�معة ج�زان: فرع العلوم الإن�س�نية
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في محرم 1433هـ ، وهي دورية علمية 
محكمة متخ�س�سة في الدرا�سات الإن�سانية ت�سدر ب�سكل ن�سف �سنوي. وتهدف 
البحوث  في  المتمثل  العلمي  اإنتاجهم  لن�سر  للباحثين  الفر�سة  اإتاحة  اإلى 
والمقالت  للمعرفة،  جديدة  اإ�سافة  تحمل  التي  الأكاديمية  والدرا�سات 
ال�ستعرا�سية التي تقدم عر�سا نقديا لبحوث �سبق اإجراوؤها في مجال معين 

اأو خالل فترة زمنية محددة، والبحوث المخت�سرة، ونقد الكتب.
وقد و�سعت المجلة مجموعة من التعليمات التي ينبغي اللتزام بها من 

قبل الباحثين، ومن بينها:
اإلى . 1 الإ�سارة  مت�سمنا  النهائية  �سورته  في  مخرجا  البحث  اأ�سل  يقدم 

�سفحات  هيئة  على  ومطبوعا  المتن،  داخل  والأ�سكال  الجداول  اأماكن 
مرقمة ترقيما مت�سل�سال.

يرفق ملخ�سان بالعربية والإنجليزية للبحوث والمقالت ال�ستعرا�سية . 2
والبحوث المخت�سرة.

لبد من احتواء كل بحث على كلمات مفتاحية تو�سع اأ�سفل الملخ�سين . 3
العربي والإنجليزي على األ تزيد على ع�سر كلمات.

ي�سار اإلى المراجع داخل المتن بنظام ال�سم والتاريخ، وتو�سع المراجع . 4
جميعها في قائمة المراجع بنهاية المادة مرقمة ومتبعة نظام ترتيب 

البيانات الببليوجرافية المتعارف عليه.
المواد المن�سورة في المجلة ل تعبر بال�سرورة عن راأي جامعة جازان.. 5

المقدمة  البحوث  في  تنظر  المملكة  داخل  من  للتحرير  هيئة  وتوجد 
للن�سر، ومن ثم تحيلها للتحكيم العلمي، ومن بين اخت�سا�سات هذه الهيئة 
والتاأكد من �سلتها بمجالت  للمجلة،  الواردة  للبحوث  المبدئية  المراجعة 
الإن�سانيات، وتقديم البحوث الأ�سلية التي لم ي�سبق ن�سرها. وفي حال قبول 
البحث للن�سر ل يجوز ن�سره في اأي منفذ ن�سر اآخر ورقيا اأو اإلكترونيا دون 

اإذن كتابي من رئي�ش هيئة التحرير.
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15- مجلة ج�معة ج�زان: فرع العلوم التطبيقية
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في محرم 1434هـ ، وهي دورية علمية 
�سنوي.  ن�سف  ب�سكل  ت�سدر  التطبيقية  الدرا�سات  في  متخ�س�سة  محكمة 
وتهدف اإلى ت�سجيع الباحثين على ن�سر اإنتاجهم العلمي المتمثل في البحوث 
اإ�سافة  تحمل  والتي  التطبيقية،  بالعلوم  ال�سلة  ذات  الأكاديمية  والدرا�سات 
التي تقدم عر�سا نقديا لبحوث  جديدة للمعرفة، والمقالت ال�ستعرا�سية 
والبحوث  محددة،  زمنية  فترة  خالل  اأو  معين  مجال  في  اإجراوؤها  �سبق 

المخت�سرة، ونقد الكتب.
وقد و�سعت المجلة مجموعة من التعليمات التي ينبغي اللتزام بها من 

قبل الباحثين، ومن بينها:
اإلى . 1 الإ�سارة  مت�سمنا  النهائية  �سورته  في  مخرجا  البحث  اأ�سل  يقدم 

�سفحات  هيئة  على  ومطبوعا  المتن  داخل  والأ�سكال  الجداول  اأماكن 
مرقمة ترقيما مت�سل�سال.

يرفق ملخ�سان بالعربية والإنجليزية للبحوث والمقالت ال�ستعرا�سية . 2
والبحوث المخت�سرة.

لبد من احتواء كل بحث على كلمات مفتاحية تو�سع اأ�سفل الملخ�سين . 3
العربي والإنجليزي على األ تزيد على ع�سر كلمات.

ي�سار اإلى المراجع داخل المتن بنظام ال�سم والتاريخ، وتو�سع المراجع . 4
جميعها في قائمة المراجع بنهاية المادة مرقمة ومتبعة نظام ترتيب 

البيانات الببليوجرافية المتعارف عليه.
المواد المن�سورة في المجلة ل تعبر بال�سرورة عن راأي جامعة جازان.. 5

المقدمة  البحوث  في  تنظر  المملكة  داخل  من  للتحرير  هيئة  وتوجد 
للن�سر، ومن ثم تحيلها للتحكيم العلمي، ومن بين اخت�سا�سات هذه الهيئة 
بالعلوم  �سلتها  من  والتاأكد  للمجلة،  الواردة  للبحوث  المبدئية  المراجعة 
التطبيقية، وتقديم البحوث الأ�سلية التي لم ي�سبق ن�سرها، وفي حال قبول 
البحث للن�سر ل يجوز ن�سره في اأي منفذ ن�سر اآخر ورقيا اأو اإلكترونيا دون 

اإذن كتابي من رئي�ش هيئة التحرير.

16- مجلة ج�معة الملك خ�لد : العلوم ال�سرعية والعربية والإن�س�نية
تتولى وكالة جامعة الملك خالد للدرا�سات العليا والبحث العلمي باأبها اإ�سدار 
هذه المجلة، حيث �سدر العدد الأول في عام 1424هـ ، ول تزال المجلة م�ستمرة 
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المو�سوعية  الهتمامات  وتتركز  �سنوي(.  )ن�سف  منتظم  ب�سكل  ال�سدور  في 
لمجلة جامعة الملك خالد )العلوم ال�سرعية والعربية والإن�سانية( حول البحوث 
الأ�سيلة التي لم ي�سبق ن�سرها باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم توزيعها على 
النطاق الوطني والإقليمي، وت�سنف المواد التي تقبلها المجلة للن�سر وفق الآتي:

اأن . 1 ويجب  تخ�س�سه،  مجال  في  الموؤلف  عمل  من  الدرا�سة:  اأو  البحث 
يكون اأ�سياًل واأن ي�سيف جديدا للمعرفة.

المقالة: وتتناول العر�ش النقدي والتحليلي للبحوث والكتب ونحوها . 2
التي �سبق ن�سرها في ميدان معين.

التي . 3 المحرر والردود والملحوظات  اإلى  القراء  المنبر )الراأي( ر�سائل 
ترد اإلى المجلة.

ينبغي  التي  ال�ضروط  اأبرز  فاإن  المجلة،  الن�ضر في  بقواعد  يتعلق  وفيما 
توافرها في البحوث المقدمة ما ياأتي:

العلمية . 1 والمنهجية  والجدة  والبتكار  بالأ�سالة  البحث  يت�سف  اأن 
و�سحة اللغة و�سالمة الأ�سلوب.

اأن ل يكون قد �سبق ن�سره اأو قدم للن�سر في مكان اآخر.. 2
اأن ل يزيد عدد �سفحات البحث على اأربعين �سفحة.. 3
تخ�سع جميع البحوث المقدمة للن�سر في المجلة للتحكيم العلمي.. 4

كما اأن هناك مجموعة من التعليمات التي ينبغي اأن يلتزم بها من يرغب 
الن�سر في مجلة جامعة الملك خالد )العلوم ال�سرعية والعربية والإن�سانية(، 

وتتلخ�ص في النقاط االآتية:
• اأ�سلية، • ن�سخة  اإلى  بالإ�سافة  مطبوعة  ن�سخ  ثالث  الباحث  يقدم 

وملخ�ش باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث ل تزيد كلماته عن 
مائتي كلمة اأو �سفحة واحدة.

• في حالة قبول البحث يقدم بما في ذلك الجداول والبيانات الخا�سة •
به على قر�ش مرن Word 2000  اأو اأحدث منه، على اأن يكون حجم 
اأما فيما يخ�ش البحوث المقدمة باللغة  الخط 14 عربي تقليدي، 

.Times New Roman 12 الإنجليزية فيكون حجم الخط
• تو�سع نماذج من �سور المخطوطات المحققة قبل الن�ش المحقق.•
• تو�سع الحوا�سي اأو الهوام�ش مت�سل�سلة من اأول البحث اإلى اآخره.•
• تثبت الم�سادر والمراجع في فهر�ش باآخر البحث.•
• يجب اإعداد الجداول والأ�سكال وترقيمها ت�سل�سليا ح�سب ترتيبها في •

المتن مع عنوان موجز لكل منها.
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• اأن يكتب عنوان البحث وا�سم الباحث وعنوانه ولقبه العلمي والجهة •
التي يعمل بها على ال�سفحة الأولى م�ستقلة.

• يعطى الباحث ن�سختان من المجلة، وع�سرون م�ستلة من بحثه المن�سور.•
وفيما يتعلق بالتحكيم العلمي لمجلة جامعة الملك خالد، فيتم تر�سيح اأ�سماء 
المحكمين من خالل لجنة م�سوؤولة عن التر�سيح ت�ستعين بقاعدة معلومات معدة 
لهذا الغر�ش، ويتم اختيار اأع�ساء الهيئة ال�ست�سارية من داخل المملكة، وبالن�سبة 

لم�سادر الدعم المالي للمجلة فيتم ال�سرف عليها من موازنة الجامعة.

17- مجلة ج�معة الملك خ�لد : العلوم الطبيعية والطبية والتقنية
هذه  اإ�سدار  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  الجامعة  وكالة  تتولى 
المجلة  تزال  ول   ، 1425هـ  عام  في  منها  الأول  العدد  �سدر  وقد  المجلة، 
الهتمامات  وتتركز  �سنوي(.  )ن�سف  منتظم  ب�سكل  ال�سدور  في  م�ستمرة 
المو�سوعية لمجلة جامعة الملك خالد )العلوم الطبيعية والطبية والتقنية( 
حول البحوث الأ�سيلة التي لم ي�سبق ن�سرها باللغتين العربية والإنجليزية، 

ويتم توزيعها على النطاق الوطني والإقليمي.
ينبغي  التي  ال�ضروط  اأبرز  فاإن  المجلة،  الن�ضر في  بقواعد  يتعلق  وفيما 

توافرها في البحوث المقدمة ما ياأتي:
اأن يت�سف البحث بالأ�سالة والبتكار والجدة والمنهجية العلمية و�سحة . 1

اللغة و�سالمة الأ�سلوب.
اأن ل يكون قد �سبق ن�سره اأو قدم للن�سر في مكان اآخر.. 2
اأن ل يزيد عدد �سفحات البحث على اأربعين �سفحة.. 3
اأن تخ�سع جميع البحوث المقدمة للن�سر في المجلة للتحكيم العلمي.. 4

كما اأن هناك مجموعة من التعليمات التي ينبغي اأن يلتزم بها من يرغب الن�سر 
في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الطبيعية والطبية والتقنية، وهي م�سابهة 
خالد  الملك  )مجلة  اإليها  االإ�ضارة  �ضبقت  التي  ال�ضروط  لتلك  كبير  حد  اإلى 
للعلوم ال�سرعية والعربية والإن�سانية(، ولذا فال داعي لذكرها هنا منعا للتكرار. 
وفيما يتعلق بالتحكيم العلمي لمجلة جامعة الملك خالد، فيتم تر�سيح اأ�سماء 
معلومات  بقاعدة  ت�ستعين  التر�سيح  عن  م�سوؤولة  لجنة  خالل  من  المحكمين 

معدة لهذا الغر�ش، ويتم اختيار اأع�ساء الهيئة ال�ست�سارية من داخل المملكة.

18- مجلة ج�معة الملك �سعود : الآداب     
هذه  اإ�سدار  بالريا�ش  �سعود  الملك  بجامعة  المكتبات  �سوؤون  عمادة  تتولى 
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، ول تزال  ، و�سدر العدد الأول منها في عام 1390هـ  المجلة العلمية المحكمة 
المجلة م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل منتظم ) فترة ال�سدور كل �ستة اأ�سهر (. 

ولغة الن�سر لهذه المجلة هي اللغتان العربية والإنجليزية معا، ويتم توزيع 
المجلة على نطاق وطني. وتن�ش �سفحة الغالف على اأن هيئة التحرير تنظر في 
ن�سر المواد المقدمة، وفي حالة قبول المادة يجب األ تن�سر في اأي دورية اأخرى 
دون اإذن كتابي من رئي�ص هيئة التحرير. وي�ضترط في االأبحاث المقدمة ما ياأتي:

• يقدم البحث في �سورته النهائية مت�سمنا و�سع الجداول والأ�سكال •
في اأماكنها داخل المتن ومطبوعا على هيئة �سفحات، مع �سرورة اأن 

يرفق القر�ش الممغنط المطبوع عليه البحث.
• والمقالت • للبحوث  والإنجليزية  بالعربية  ملخ�سان  يرفق 

كل  كلمات  عدد  يزيد  األ  على  المخت�سرة  والبحوث  ال�ستعرا�سية 
منهما على 200 كلمة.

• يجب اأن تكون الجداول والر�سوم واللوحات منا�سبة لم�ساحة ال�سف •
في �سفحة المجلة، ول تقبل �سور الأ�سكال عو�سا عن الأ�سول. كما 
يجب اأن تكون الخطوط وا�ضحة ومحددة ومنظمة في كثافة الحبر، 

ويتنا�سب �سمكها مع حجم الر�سم.
• باأرقام مت�سل�سلة ح�سب • كلها  وترقم  ب�سكل متتابع،  التعليقات  ترتب 

نهاية  وتو�سع في �سفحات م�ستقلة في  الن�ش،  في  ورودها  اأ�سبقية 
كاملة  الببليوجرافية  البيانات  تفا�سيل  بكتابة  ويكتفى  البحث. 
اإليه في التعليقة لأول مرة ح�سب النظام  من المرجع عند الإ�سارة 

. MLA المتبع في اأ�سلوب
• في • وارد  هو  كما  العلمية  الدوريات  عناوين  اخت�سارات  ا�ستخدام   يجب 

The World List of Scientific Periodicals، وت�ستخدم الخت�سارات 
المقننة دوليا بدل من كتابة الكلمات كاملة )مثل �سم ، كم ، كجم ، … اإلخ(.

• اإلى الكتاب بذكر ا�سم موؤلفه كاماًل فعنوانه ثم مدينة الن�سر • ي�سار 
المقالت  ال�سفحات. وفي حالة  فاأرقام  الن�سر  النا�سر وتاريخ  وا�سم 
بين  عنوانها  ثم  المقالة  موؤلف  ا�سم  يذكر  الدوريات  في  المن�سورة 
عالمتي تن�سي�ش فعنوان الدورية فرقم المجلد ثم رقم العدد ف�سنة 

الن�سر بين قو�سين ثم اأرقام ال�سفحات المقتب�ش منها.
ويتم تر�سيح اأ�سماء المحكمين لمجلة جامعة الملك �سعود )الآداب( من 
خالل قاعدة معلومات، ولجنة )هيئة المحررين( م�سوؤولة عن هذا الأمر. 
تغيير  ويتم  المملكة،  داخل  من  ال�ست�سارية  الهيئة  اأع�ساء  اختيار  ويتم 
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الم�ست�سارين ب�سكل منتظم.

19- مجلة ج�معة الملك �سعود: الحقوق والعلوم ال�سي��سية 
دورية علمية محكمة ت�سدر مرتين في العام، تن�سرها اإدارة الن�سر العلمي 
والمطابع بجامعة الملك �سعود ، وتهدف اإلى اإتاحة الفر�سة للباحثين لن�سر 
اإنتاجهم العلمي، خا�سة المواد التي تخدم قطاع الحقوق والعلوم ال�سيا�سية، 
المخت�سرة،  والبحوث  ال�ستعرا�سية،  والمقالت  للمعرفة،  جديدا  وت�سيف 
المحرر،  اإلى  الموجهة  والخطابات  الأولية،  النتائج  وكذلك  الكتب،  ونقد 

والمالحظات والردود.
وقد و�سعت المجلة مجموعة من التعليمات التي ينبغي اللتزام بها من 

قبل الباحثين، ومن بينها:
اإلى . 1 الإ�سارة  مت�سمنا  النهائية  �سورته  في  مخرجا  البحث  اأ�سل  يقدم 

�سفحات  هيئة  على  ومطبوعا  المتن  داخل  والأ�سكال  الجداول  اأماكن 
مرقمة ترقيما مت�سل�سال.

يرفق ملخ�سان بالعربية والإنجليزية للبحوث والمقالت ال�ستعرا�سية . 2
والبحوث المخت�سرة.

لبد من احتواء كل بحث على كلمات مفتاحية تو�سع اأ�سفل الملخ�سين . 3
العربي والإنجليزي على األ تزيد على ع�سر كلمات.

ي�سار اإلى المراجع داخل المتن بنظام ال�سم والتاريخ، وتو�سع المراجع . 4
جميعها في قائمة المراجع بنهاية المادة مرقمة ومتبعة نظام ترتيب 

البيانات الببليوجرافية المتعارف عليه.
المواد المن�سورة في المجلة ل تعبر بال�سرورة عن راأي جامعة الملك �سعود.. 5
ل يقبل اأي تغيير �سواء كان بالتعديل اأو الحذف اأو الإ�سافة في البحث . 6

في مرحلة مراجعة تجارب الطبع.
المقدمة  البحوث  في  تنظر  المملكة  داخل  من  للتحرير  هيئة  وتوجد 
للن�سر ومن ثم تحيلها للتحكيم العلمي، ومن بين اخت�سا�سات هذه الهيئة 
بمجال  �سلتها  من  والتاأكد  للمجلة،  الواردة  للبحوث  المبدئية  المراجعة 
الحقوق والعلوم ال�سيا�سية، وتقديم البحوث الأ�سلية التي لم ي�سبق ن�سرها، 
وفي حال قبول البحث للن�سر ل يجوز ن�سره في اأي منفذ ن�سر اآخر ورقيا اأو 

اإلكترونيا دون اإذن كتابي من رئي�ش هيئة التحرير.  
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20- مجلة ج�معة الملك �سعود: ال�سي�حة والآث�ر 
العلمي  الن�سر  اإدارة  تن�سرها  العام،  في  مرتين  ت�سدر  محكمة  علمية  دورية 
لن�سر  للباحثين  الفر�سة  اإتاحة  اإلى  وتهدف   ، �سعود  الملك  بجامعة  والمطابع 
اإنتاجهم العلمي، خا�سة المواد التي تخدم مجال ال�سياحة والآثار، وت�سيف جديدا 
وكذلك  الكتب،  ونقد  المخت�سرة،  والبحوث  ال�ستعرا�سية،  والمقالت  للمعرفة، 

النتائج الأولية، والخطابات الموجهة اإلى المحرر، والمالحظات والردود.
وقد و�سعت المجلة مجموعة من التعليمات التي ينبغي اللتزام بها من 

قبل الباحثين، ومن بينها:
اإلى . 1 الإ�سارة  مت�سمنا  النهائية  �سورته  في  مخرجا  البحث  اأ�سل  يقدم 

�سفحات  هيئة  على  ومطبوعا  المتن  داخل  والأ�سكال  الجداول  اأماكن 
مرقمة ترقيما مت�سل�سال.

يرفق ملخ�سان بالعربية والإنجليزية للبحوث والمقالت ال�ستعرا�سية . 2
والبحوث المخت�سرة.

لبد من احتواء كل بحث على كلمات مفتاحية تو�سع اأ�سفل الملخ�سين . 3
العربي والإنجليزي على األ تزيد على ع�سر كلمات.

ي�سار اإلى المراجع داخل المتن بنظام ال�سم والتاريخ، وتو�سع المراجع . 4
جميعها في قائمة المراجع بنهاية المادة مرقمة ومتبعة نظام ترتيب 

البيانات الببليوجرافية المتعارف عليه.
المواد المن�سورة في المجلة ل تعبر بال�سرورة عن راأي جامعة الملك . 5

�سعود.
ل يقبل اأي تغيير �سواء كان بالتعديل اأو الحذف اأو الإ�سافة في البحث . 6

في مرحلة مراجعة تجارب الطبع.
المقدمة  البحوث  في  تنظر  المملكة  داخل  من  للتحرير  هيئة  وتوجد 
للن�سر ومن ثم تحيلها للتحكيم العلمي، ومن بين اخت�سا�سات هذه الهيئة 
بمجال  �سلتها  من  والتاأكد  للمجلة،  الواردة  للبحوث  المبدئية  المراجعة 
ال�سياحة والآثار، وتقديم البحوث الأ�سلية التي لم ي�سبق ن�سرها، وفي حال 
قبول البحث للن�سر ل يجوز ن�سره في اأي منفذ ن�سر اآخر ورقيا اأو اإلكترونيا 

دون اإذن كتابي من رئي�ش هيئة التحرير. 
   

21- مجلة ج�معة الملك �سعود : العلوم
�سدر العدد الأول من مجلة جامعة الملك �سعود )العلوم( في عام 1409هـ ، 
ول تزال م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل منتظم )فترة ال�سدور : كل �ستة اأ�سهر(. 
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معا،  والإنجليزية  العربية  باللغتين  العلمي  المحتوى  المجلة  هذه  وتن�سر 
�ضروط  اأهم  ومن  وعالمي.  ووطني  محلي  نطاق  على  المجلة  توزيع  ويتم 
الن�سر التي و�سعتها المجلة اأن يقدم اأ�سل البحث مخرجا في �سورته النهائية 
على  ومطبوعا  المتن  داخل  اأماكنها  في  والأ�سكال  الجداول  و�سع  مت�سمنا 
المحكمين  اأ�سماء  تر�سيح  فيتم  العلمي،  للتحكيم  وبالن�سبة  �سفحات.  هيئة 
اأع�ساء  اختيار  الغر�ش. ويقت�سر  لهذا  من خالل قاعدة معلومات م�سممة 
الهيئة ال�ست�سارية على داخل المملكة، كما يتم تغيير الم�ست�سارين بين فترة 

واأخرى.

22- مجلة ج�معة الملك �سعود : العلوم الإدارية
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في عام 1389هـ ، ول تزال م�ستمرة في 
اأ�سهر (. وتن�سر المجلة باللغتين العربية  ال�سدور ب�سكل منتظم ) كل �ستة 

والإنجليزية معا، ويتم توزيعها على نطاق وطني واإقليمي. 
بع�ص  هناك  اأن  اإلى  الن�ضر  ب�ضروط  يتعلق  فيما  الغالف  �ضفحة  وت�ضير 
التعليمات العامة التي ينبغي مراعاتها في المواد المقدمة، ومن اأهمها ما 

ياأتي:
• ترقم • اأن  ويجب  ن�سخ،  ثالث  ومعه  مطبوعا  البحث  اأ�سل  يقدم 

ال�سفحات ترقيما مت�سل�سال.
• في   • وارد  هو  كما  العلمية  الدوريات  عناوين  اخت�سارات  ا�ستخدام  يجب 

The World List of Scientific Periodicals ، وت�ستخدم الخت�سارات 
المقننة دوليا بدل من كتابة الكلمات كاملة مثل ) �سم ، مم ، كم ، % (.

• وي�سار • تو�سيحية،  بمعلومات  القارئ  لتزويد  الحوا�سي  ت�ستخدم 
اإلى الحا�سية في المتن برقم مرتفع عن ال�سطر، وترقم الحوا�سي 
الحا�سية  داخل  مرجع  اإلى  الإ�سارة  ويمكن  المتن،  داخل  مت�سل�سلة 
قو�سين  بين  المرجع  رقم  ا�ستخدام  طريق  عن  ال�سرورة  حالة  في 
الحوا�سي  وتو�سع  المتن،  في  ا�ستخدامه  طريقة  بنف�ش  مربعين 

اأ�سفل ال�سفحات التي ذكرت بها، ويف�سلها عن المتن خط .
ومن بين معايير الن�سر التي توؤخذ في الح�سبان في هذه المجلة ما ياأتي:

التحرير. لجنة  قبل  من  المبدئي  ••التحكيم 
الخارجي. ••التحكيم 

المجلة. بتخ�س�سات  البحث  مو�سوع  ••عالقة 
والمراجع. المو�سوع  ••حداثة 

صناعة النشر العلمي في الجامعات السعودية



72

البحث.  واأ�سالة  المو�سوع،  ••اأهمية 
�سفحة.  25 على  �سفحاته  تزيد  ••األ 

العلوم  �سعود:  الملك  جامعة  لمجلة  المحكمين  اأ�سماء  تر�سيح  ويتم 
الإدارية من خالل قاعدة معلومات م�سممة لهذا الغر�ش، اإ�سافة اإلى لجنة 
داخل  من  ال�ست�سارية  الهيئة  اأع�ساء  اختيار  ويتم  التر�سيح.  عن  م�سوؤولة 
المملكة، كما يتم تغيير الم�ست�سارين بين فترة واأخرى. وتتمثل اأبرز المهام 

التي تقوم بها هيئة التحرير في الآتي:
1. تقييم اأهمية واأ�سالة البحث ب�سكل مبدئي.
2. اإر�سال البحث للتحكيم الخارجي ومتابعته.

3. التاأكد من التزام الباحث بمالحظات المحكمين.
4. متابعة الن�سر.

23- مجلة ج�معة الملك �سعود : العلوم التربوية والدرا�س�ت الإ�سالمية
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في عام 1409هـ ، ول تزال م�ستمرة في 
ال�سدور ب�سكل منتظم ) ن�سف �سنوي (، ولغة الن�سر فيها هي اللغة العربية، 
ويتم توزيعها على نطاق وطني واإقليمي. واأبرز ال�ضروط التي تعك�ص �ضيا�ضة 

الن�سر لهذه المجلة ما ياأتي:
• ن�سر • في  الفرعية  التحرير  هيئات  خالل  من  التحرير  هيئة  تنظر 

مقالت في جميع فروع المعرفة.
• تقدم البحوث الأ�سيلة التي لم ي�سبق ن�سرها بالعربية اأو الإنجليزية.•
• في حالة القبول يجب األ تن�سر المادة في اأي دورية اأخرى دون اإذن •

كتابي م�سبق من رئي�ش هيئة التحرير.
• الجداول • النهائية مت�سمنا و�سع  البحث مخرجا في �سورته  يقدم 

والأ�سكال في اأماكنها داخل المتن، ومطبوعا على هيئة �سفحات، مع 
�سرورة اأن يرفق القر�ش الممغنط المطبوع عليه البحث، ويجب اأن 

ترقم ال�سفحات ترقيما مت�سل�ساًل.
• يرفق ملخ�ش بالعربية واآخر بالإنجليزية للبحوث والمقالت ال�ستعرا�سية •

والبحوث المخت�سرة على األ يزيد عدد كلمات كل منهما على 200 كلمة.
• لم�ساحة • منا�سبة  واللوحات  والر�سومات  الجداول  تكون  اأن  يجب 

عن  عو�سا  الأ�سكال  �سور  تقبل  ول  المجلة،  �سفحة  في  ال�سف 
وا�ضحة ومحددة ومنتظمة  الخطوط  تكون  اأن  كما يجب  االأ�ضول. 
الر�سم. ويكتب عنوان  في كثافة الحبر، ويتنا�سب �سمكها مع حجم 
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لكل جدول و�سكل و�سورة مع الإ�سارة اإلى م�سدره اإن لم يكن اأ�سليا.
•  يجب ا�ستخدام اخت�سارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد في•

 The World List of Scientific Periodicals، وت�ستخدم الخت�سارات 
المقننة دوليا بدل من كتابة الكلمات كاملة.

• ي�سار اإلى المراجع داخل المتن بالأرقام ح�سب اأولوية ذكرها، وتقدم المراجع •
جميعها تحت عنوان المرجع في نهاية البحث ح�سب النظام الآتي:

اأقوا�ش مربعة على . 1 باأرقام داخل  اإلى الدوريات في المتن  ي�سار 
بذكر  المرجع  فيبداأ  المراجع  قائمة  في  اأما  ال�سطر.  م�ستوى 
رقمه داخل قو�سين مربعين، فا�سم عائلة الموؤلف، ثم الأ�سماء 
تن�سي�ش،  بين عالمتي  البحث  فعنوان  اخت�ساراتها،  اأو  الأولى 
العدد،  فرقم  المجلد،  فرقم  المائل،  بالبنط  الدورية  فعنوان 

ف�سنة الن�سر بين قو�سين، ثم اأرقام ال�سفحات.
على . 2 مربعة  اأقوا�ش  داخل  باأرقام  المتن  في  الكتب  اإلى  ي�سار 

المراجع  قائمة  في  اأما  ال�سفحات،  ذكر  مع  ال�سطر  م�ستوى 
فيكتب رقم المرجع داخل قو�سين مربعين متبوعا با�سم عائلة 
الكتاب  فعنوان  اخت�ساراتها،  اأو  الأولى  الأ�سماء  ثم  الموؤلف، 

بالبنط المائل، فمكان الن�سر، ثم النا�سر، ف�سنة الن�سر.
عندما ترد في المتن اإ�سارة اإلى مرجع �سبق ذكره ي�ستخدم رقم . 3

المرجع ال�سابق ذكره ) نف�سه ( مع ذكر اأرقام ال�سفحات المعنية 
بين قو�سين مربعين على م�ستوى ال�سطر.

يجب مراعاة عدم ا�ستخدام الخت�سارات مثل: المرجع نف�سه، . 4
والمرجع ال�سابق.

العلوم   ( �سعود  الملك  جامعة  لمجلة  المحكمين  اأ�سماء  تر�سيح  ويتم 
التربوية والدرا�سات الإ�سالمية ( من خالل هيئة التحرير، كما يتم اختيار 
الدعم  لم�سادر  وبالن�سبة  المملكة.  داخل  من  ال�ست�سارية  الهيئة  اأع�ساء 

المالي لهذه المجلة، فيتم ال�سرف عليها من موازنة الجامعة.

24- مجلة ج�معة الملك �سعود : علوم الح��سب والمعلوم�ت
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في عام 1414هـ ، ول تزال م�ستمرة في 
 ال�سدور ب�سكل منتظم ) ن�سف �سنوية (. وتن�سر مجلة جامعة الملك �سعود 
) علوم الحا�سب والمعلومات ( باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم توزيعها 
على نطاق وطني واإقليمي. وهناك مجموعة من ال�ضروط التي تحكم اإ�ضدار 
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هذه المجلة، وهي ال تخرج في مجملها عن ال�ضروط المو�ضوعة للمجالت 
التي �سبق ذكرها.

ويتم تر�سيح اأ�سماء المحكمين لمجلة جامعة الملك �سعود ) علوم 
اأع�ساء  اختيار  يتم  كما  التحرير،  هيئة  خالل  من   ) والمعلومات  الحا�سب 
الهيئة ال�ست�سارية من داخل المملكة، ويتم دعمها ماليا من موازنة الجامعة.

25- مجلة ج�معة الملك �سعود : العلوم الزراعية
�سدر العدد الأول من هذه المجلة العلمية المحكمة في عام 1409هـ ، ول 
تزال م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل منتظم ) ن�سف �سنوي (. ومن بين الأهداف 
بالمجالت  المتعلقة  الدرا�سات  ن�سر  تحقيقها  اإلى  المجلة  ت�سعى  التي 
الزراعية، وم�ساعدة المخت�سين على متابعة التطورات في تلك المجالت. 
العلوم   ( �سعود  الملك  جامعة  لمجلة  المو�سوعية  الهتمامات  اأبرز  ومن 

الزراعية ( ما ياأتي:
• البحوث والدرا�سات: وت�ستمل على عمل الموؤلف في مجال تخ�س�سه، •

ويجب اأن تحتوي على اإ�سافة للمعرفة.
• �سبق • لبحوث  نقدي  عر�ش  على  وت�ستمل  ال�ستعرا�سية:  المقالت 

اإجراوؤها في مجال معين اأو اأجريت خالل فترة زمنية محددة.
• البحث المخت�سر: مقالة مخت�سرة لها خ�سائ�ش البحث نف�سها.•
• والردود، • والمالحظات   ، المحرر  اإلى  المنتدى: خطابات  اأو  المنبر 

والنتائج الأولية.
• نقد الكتب.•

وتن�سر مجلة جامعة الملك �سعود ) العلوم الزراعية ( باللغتين العربية 
و�سعت  وقد  واإقليمي.  عربي  نطاق  على  توزيعها  ويتم  معا،  والإنجليزية 

قواعد للن�سر من اأهمها:
• ن�سر • في  الفرعية  التحرير  هيئات  خالل  من  التحرير  هيئة  تنظر 

مقالت في جميع فروع المعرفة.
• تقدم البحوث الأ�سيلة التي لم ي�سبق ن�سرها بالعربية اأو الإنجليزية.•
• في حالة القبول يجب األ تن�سر المادة في اأي دورية اأخرى دون اإذن •

كتابي م�سبق من رئي�ش هيئة التحرير.
• والمقالت • للبحوث  بالإنجليزية  واآخر  بالعربية  ملخ�ش  يرفق 

كل  كلمات  عدد  يزيد  األ  على  المخت�سرة  والبحوث  ال�ستعرا�سية 
منهما على 200 كلمة.
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• لم�ساحة • منا�سبة  واللوحات  والر�سومات  الجداول  تكون  اأن  يجب 
عن  عو�سا  الأ�سكال  �سور  تقبل  ول  المجلة،  �سفحة  في  ال�سف 
وا�ضحة ومحددة ومنتظمة  الخطوط  تكون  اأن  كما يجب  االأ�ضول. 
عنوان  ويكتب  الر�سم،  حجم  مع  �سمكها  ويتنا�سب  الحبر  كثافة  في 
لكل جدول و�سكل و�سورة مع الإ�سارة اإلى م�سدره اإن لم يكن اأ�سليا.

•  يجب ا�ستخدام اخت�سارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد في•
 The World List of Scientific Periodicals، وت�ستخدم الخت�سارات 

المقننة دوليا بدًل من كتابة الكلمات كاملة.
• ي�سار اإلى المراجع داخل المتن بالأرقام ح�سب اأولوية ذكرها، وتقدم •

ح�سب  البحث  نهاية  في  المرجع  عنوان  تحت  جميعها  المراجع 
النظام الآتي : 

ي�سار اإلى الدوريات في المتن باأرقام داخل اأقوا�ش مربعة على م�ستوى . 1
ال�سطر. اأما في قائمة المراجع فيبداأ المرجع بذكر رقمه داخل قو�سين 
مربعين، فا�سم عائلة الموؤلف، ثم الأ�سماء الأولى اأو اخت�ساراتها، فعنوان 
فرقم  المائل،  بالبنط  الدورية  فعنوان  تن�سي�ش،  عالمتي  بين  البحث 

المجلد، فرقم العدد، ف�سنة الن�سر بين قو�سين، ثم اأرقام ال�سفحات.
م�ستوى . 2 على  مربعة  اأقوا�ش  داخل  باأرقام  المتن  في  الكتب  اإلى  ي�سار 

ال�سطر مع ذكر ال�سفحات، اأما في قائمة المراجع فيكتب رقم المرجع 
داخل قو�سين مربعين متبوعاً با�سم عائلة الموؤلف، ثم الأ�سماء الأولى 
اأو اخت�ساراتها، فعنوان الكتاب بالبنط المائل، فمكان الن�سر، ثم النا�سر، 

ف�سنة الن�سر.
عندما ترد في المتن اإ�سارة اإلى مرجع �سبق ذكره ي�ستخدم رقم المرجع . 3

قو�سين  بين  المعنية  ال�سفحات  اأرقام  ذكر  مع  )نف�سه(  ذكره  ال�سابق 
مربعين على م�ستوى ال�سطر.

)العلوم  �سعود  الملك  جامعة  لمجلة  العلمي  بالتحكيم  يتعلق  وفيما 
الزراعية( يتم تر�سيح اأ�سماء المحكمين من خالل هيئة التحرير، اأما فيما 

يتعلق بالهيئة ال�ست�سارية فيتم اختيار الأع�ساء من داخل المملكة.

26- مجلة ج�معة الملك �سعود: علوم طب الأ�سن�ن 
منها  الأول  العدد  �سدر  العام  في  مرتين  ت�سدر  محكمة  علمية  دورية 
الملك  بجامعة  والمطابع  العلمي  الن�سر  اإدارة  وتن�سرها  1431هـ،  محرم  في 
�سعود ، وتهدف اإلى اإتاحة الفر�سة للباحثين لن�سر اإنتاجهم العلمي، خا�سة 
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المواد التي تخدم علوم طب الأ�سنان، وت�سيف جديدا للمعرفة، والمقالت 
الأولية،  النتائج  وكذلك  الكتب،  ونقد  المخت�سرة،  والبحوث  ال�ستعرا�سية، 

والخطابات الموجهة اإلى المحرر، والمالحظات والردود.
وقد و�سعت المجلة مجموعة من التعليمات التي ينبغي اللتزام بها من 

قبل الباحثين، ومن بينها:
يقدم اأ�سل البحث مخرجا في �سورته النهائية مت�سمنا الإ�سارة اإلى . 1

اأماكن الجداول والأ�سكال داخل المتن ومطبوعا على هيئة �سفحات 
مرقمة ترقيما مت�سل�سال.

يـــرفـــق مــلــخــ�ــســان بــالــعــربــيــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة لــلــبــحــوث والـــمـــقـــالت . 2
ال�ستعرا�سية والبحوث المخت�سرة.

اأ�سفل . 3 تو�سع  مفتاحية  كلمات  على  بحث  كل  احتواء  من  لبد 
الملخ�سين العربي والإنجليزي على األ تزيد على ع�سر كلمات.

وتو�سع . 4 والتاريخ،  ال�سم  بنظام  المتن  داخل  المراجع  اإلى  ي�سار 
المراجع جميعها في قائمة المراجع بنهاية المادة مرقمة ومتبعة 

نظام ترتيب البيانات الببليوجرافية المتعارف عليه.
جامعة . 5 راأي  عن  بال�سرورة  تعبر  ل  المجلة  في  المن�سورة  المواد 

الملك �سعود.
في . 6 الإ�سافة  اأو  الحذف  اأو  بالتعديل  كان  �سواء  تغيير  اأي  يقبل  ل 

البحث في مرحلة مراجعة تجارب الطبع.
المقدمة  البحوث  في  تنظر  المملكة  داخل  من  للتحرير  هيئة  وتوجد 
للن�سر ومن ثم تحيلها للتحكيم العلمي، ومن بين اخت�سا�سات هذه الهيئة 
المراجعة المبدئية للبحوث الواردة للمجلة، والتاأكد من �سلتها بعلوم طب 
قبول  حال  وفي  ن�سرها،  ي�سبق  لم  التي  الأ�سلية  البحوث  وتقديم  الأ�سنان، 
البحث للن�سر ل يجوز ن�سره في اأي منفذ ن�سر اآخر ورقيا اأو اإلكترونيا دون 

اإذن كتابي من رئي�ش هيئة التحرير.

27- مجلة ج�معة الملك �سعود : العلوم الهند�سية
ت�سدر  تزال  ول   ، 1395هـ  عام  في  المجلة  هذه  من  الأول  العدد  �سدر 
في  المو�سوعية  الهتمامات  وتتمثل   .) اأ�سهر  �ستة  كل   ( منتظم  ب�سكل 
والكيميائية  والميكانيكية  والكهربائية  المدنية  الهند�سية  المجالت  كافة 

والنفطية وال�سناعية.
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ويمكن اإجمال اأبرز �ضروط الن�ضر للمجلة الم�ضار اإليها في النقاط االآتية:
• والمقالت • للبحوث  بالإنجليزية  واآخر  بالعربية  ملخ�ش  يرفق 

كل  كلمات  عدد  يزيد  األ  على  المخت�سرة  والبحوث  ال�ستعرا�سية 
منهما على 200 كلمة.

• يجب اأن تكون الجداول والر�سومات واللوحات منا�سبة لم�ساحة ال�سف •
في �سفحة المجلة، ول تقبل �سور الأ�سكال عو�سا عن الأ�سول. كما 
يجب اأن تكون الخطوط وا�ضحة ومحددة ومنتظمة في كثافة الحبر 
ويتنا�سب �سمكها مع حجم الر�سم، مع كتابة عنوان لكل جدول و�سكل 

و�سورة مع الإ�سارة اإلى م�سدر ال�سكل اإن لم يكن اأ�سليا.
•  يجب ا�ستخدام اخت�سارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد في•

 The World List of Scientific Periodicals ، وت�ستخدم الخت�سارات 
المقننة دوليا بدل من كتابة الكلمات كاملة.

• • ، ذكرها  اأولوية  ح�سب  بالأرقام  المتن  بداخل  المراجع  اإلى  ي�سار 
وتقدم المراجع جميعها تحت عنوان )المراجع( في نهاية المادة ، 

وذلك على النحو الآتي:
ي�سار اإلى الدوريات في المتن باأرقام داخل اأقوا�ش مربعة على م�ستوى . 1

ال�سطر، اأما في قائمة المراجع فيبداأ المرجع بذكر رقمه داخل قو�سين 
مربعين فاأ�سم عائلة الموؤلف ثم الأ�سماء الأولى اأو اخت�ساراتها فعنوان 
فرقم  المائل  بالبنط  الدورية  فاأ�سم  تن�سي�ش  عالمتي  بين  البحث 

المجلد فرقم العدد ف�سنة الن�سر بين قو�سين ثم اأرقام ال�سفحات.
ذكر . 2 مع  مربعين  قو�سين  داخل  المتن  في  الكتب  اإلى  ي�سار 

داخل  المرجع  رقم  فيكتب  المراجع  قائمة  في  اأما  ال�سفحات، 
الأولى  الأ�سماء  الموؤلف ثم  با�سم عائلة  قو�سين مربعين متبوعا 
ثم  الن�سر  فمكان  المائل  بالبنط  الكتاب  فعنوان  اخت�ساراتها  اأو 
النا�سر ف�سنة الن�سر. وعندما ترد في المتن اإ�سارة اإلى مرجع �سبق 
اأرقام  ال�سابق ذكره )نف�سه( مع ذكر  المرجع  ي�ستخدم رقم  ذكره 

ال�سفحات المعنية بين قو�سين مربعين على م�ستوى ال�سطر.
• وي�سار •  ، تو�سيحية  بمعلومات  القارىء  لتزويد  الحوا�سي  ت�ستخدم 

اإلى الحا�سية في المتن برقم مرتفع عن ال�سطر ، وترقم الحوا�سي 
الحا�سية  داخل  مرجع  اإلى  الإ�سارة  ويمكن  المتن،  داخل  مت�سل�سلة 
قو�سين  بين  المرجع  رقم  ا�ستخدام  طريق  عن  ال�سرورة  حالة  في 
الحوا�سي  وتو�سع  المتن،  في  ا�ستخدامه  طريقة  بنف�ش  مربعين 
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اأ�سفل ال�سفحات التي ذكرت بها ويف�سلها عن المتن خط. 
• تعبر المواد المقدمة للن�سر بالمجلة عن اآراء ونتائج موؤلفيها فقط.•

العلوم   ( �سعود  الملك  جامعة  لمجلة  المحكمين  اأ�سماء  تر�سيح  ويتم 
اإلى لجنة م�سوؤولة عن هذا  الهند�سية ( من خالل قاعدة معلومات، اإ�سافة 
الأمر. وتن�سر المجلة باللغتين العربية والإنجليزية معا، ويتم توزيعها على 
م�ستوى عالمي. ويتم اختيار الأع�ساء للهيئة ال�ست�سارية من داخل المملكة، 
كما يتم تغيير الم�ست�سارين بين فترة واأخرى. وتتمثل اأبرز المهام التي تقوم 

بها هيئة التحرير في الآتي:
• اختيار المحكمين، ومن ثم مراجعة اآراءهم ورد الموؤلفين على تلك •

الآراء، وذلك وفق نماذج معدة لهذا الغر�ش.
• تحديد مدى �سالحية المواد المقدمة للن�سر.•
• للتاأكد من • المبدئي للبحث  الفرعية بالفح�ش  التحرير  تقوم هيئة 

تطبيق موؤلفيه لقواعد الن�سر المتبعة في مجلة جامعة الملك �سعود.
• تحميل • وتتولى  المحتويات،  قائمة  باإعداد  المجلة  �سكرتارية  تقوم 

اأ�سطوانة واحدة مت�سل�سلة ح�سب  الواحد على  العدد  جميع مقالت 
قائمة المحتويات.

• تر�سل المقالت للن�سر العلمي من ن�سختين اإحداهما مطبوعة على •
الورق والأخرى على اأ�سطوانة ممغنطة.

• يقوم الن�سر العلمي باتخاذ اإجراءات التحرير الفني واللغوي، ويتم •
التعديل على الأ�سول المطبوعة.

• تعاد المجلة لهيئة التحرير الفرعية بعد اإخراجها بهدف مراجعتها •
قبل  من  للطبع  واعتمادها  العامة،  وللمراجعة  الموؤلفين  قبل  من 

هيئة التحرير الفرعية.
• يتم اإعادة التجربة للن�سر العلمي في اأقرب فر�سة ممكنة لعتمادها •

للطبع من النواحي الفنية.

28- مجلة ج�معة الملك �سعود : العم�رة والتخطيط
تزال م�ستمرة  ، ول  المجلة في عام 1409هـ  الأول من هذه  العدد  �سدر 
الهتمامات  وتتركز   .) �سنوية  ال�سدور  فترة   ( منتظم  ب�سكل  ال�سدور  في 
المو�سوعية لمجلة جامعة الملك �سعود ) العمارة والتخطيط ( في مختلف 
البناء،  وعلوم  العمارة  ومجالت  العمراني،  والت�سميم  التخطيط  مجالت 
المجلة  وتن�سر  الداخلي.  والت�سميم  البيئي  والتن�سيق  الت�سميم  ومجالت 
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باللغتين العربية والإنجليزية معا، ويتم توزيعها على نطاق وطني. وهناك 
بع�ش التعليمات العامة التي ينبغي اللتزام بها في حالة الن�سر في المجلة 

) كما ثبت من خالل ا�ستقراء �سفحة الغالف (، ومن اأهمها ما ياأتي:
• يقدم الأ�سل مطبوعا على الآلة الكاتبة ومعه ن�سختان على م�سافتين •

ال�سفحات  ترقم  اأن  ويجب   ،  A4 مقا�ش  ورق  من  واحد  وجه  وعلى 
ترقيما مت�سل�سال بما في ذلك الجداول والأ�سكال، وتقدم الجداول 
واللوحات وقائمة المراجع على �سفحات م�ستقلة مع تحديد اأماكن 

ظهورها في المتن.
• يرفق ملخ�سان بالعربية والإنجليزية للبحوث والمقالت ال�ستعرا�سية •

والبحوث المخت�سرة على األ يزيد عدد كلمات كل منهما على 200 كلمة.
• لم�ساحة • منا�سبة  واللوحات  والر�سومات  الجداول  تكون  اأن  يجب 

عن  عو�سا  الأ�سكال  �سور  تقبل  ول  المجلة،  �سفحة  في  ال�سف 
االأ�ضول. كما يجب اأن تكون الخطوط وا�ضحة ومحددة ومنظمة في 

كثافة الحبر، ويتنا�سب �سمكها مع حجم الر�سم.
•  يجب ا�ستخدام اخت�سارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد في•

 The World List of Scientific Periodicals ، وت�ستخدم الخت�سارات 
المقننة دوليا بدل من كتابة الكلمات كاملة.

• بالن�سبة للمراجع ي�سار اإلى الدوريات في المتن باأرقام داخل اأقوا�ش •
مربعة على م�ستوى ال�سطر، اأما في قائمة المراجع فيبداأ المرجع 
بذكر رقمه داخل قو�سين مربعين فا�سم عائلة الموؤلف ثم الأ�سماء 
فا�سم  تن�سي�ش  بين عالمتي  البحث  اخت�ساراتها فعنوان  اأو  الأولى 
بين  الن�سر  ف�سنة  العدد  فرقم  المجلد  فرقم  خط  تحته  الدورية 

قو�سين ثم اأرقام ال�سفحات.
• ي�سار اإلى الكتب في المتن داخل قو�سين مربعين مع ذكر ال�سفحات، •

اأما في قائمة المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قو�سين مربعين 
اخت�ساراتها  اأو  الأولى  ال�سماء  ثم  الموؤلف  عائلة  با�سم  متبوعا 
فعنوان الكتاب تحته خط فمكان الن�سر ثم ا�سم النا�سر ف�سنة الن�سر.

• رقم • ي�ستخدم  ذكره  �سبق  مرجع  اإلى  اإ�سارة  المتن  في  ترد  عندما 
المرجع ال�سابق ذكره )نف�سه( مع ذكر اأرقام ال�سفحات المعنية بين 
قو�سين مربعين على م�ستوى ال�سطر. ويجب مراعاة عدم ا�ستخدام 

الخت�سارات مثل : المرجع نف�سه، المرجع ال�سابق …اإلخ.
• ت�ستخدم الحوا�سي لتزويد القارىء بمعلومات تو�سيحية، وي�سار اإلى •
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التعليق في المتن باأرقام مرتفعة عن ال�سطر بدون اأقوا�ش. وترقم 
التعليقات مت�سل�سلة داخل المتن . ويمكن الإ�سارة اإلى مرجع داخل 
الحا�سية في حالة ال�سرورة عن طريق ا�ستخدام رقم المرجع بين 

قو�سين مربعين بنف�ش طريقة ا�ستخدامها في المتن.   
)العمارة  �سعود  الملك  جامعة  لمجلة  المحكمين  اأ�سماء  تر�سيح  ويتم 
للهيئة  الأع�ساء  اختيار  يتم  كما  م�سوؤولة،  لجنة  خالل  من  والتخطيط( 
ال�ست�سارية من داخل المملكة، وتعمل المجلة على تغيير الم�ست�سارين بين 

فترة واأخرى. وتتمثل اأبرز المهام التي تقوم بها هيئة التحرير في الآتي:
الطالع على البحوث المقدمة والحكم على �سالحيتها للن�سر مبدئيا.. 1
تر�سيح اأ�سماء المحكمين.. 2
التزام . 3 ومدى  للن�سر،  البحث  ل�سالحية  المحكمين  راأي  في  النظر 

الموؤلف بملحوظات المحكمين.

29- مجلة ج�معة الملك �سعود : اللغ�ت والترجمة
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في عام 1418هـ ، ول تزال م�ستمرة في 
اأ�سهر (. وتتمثل الهتمامات المو�سوعية  ال�سدور ب�سكل منتظم ) كل �ستة 
لمجلة جامعة الملك �سعود ) اللغات والترجمة ( في اللغويات، والترجمة، 
المجلة في  لهذه  الن�سر  لغات  وت�سمل  والترجمة.  اللغات  تدري�ش  ومنهجية 
واليطالية،  والأ�سبانية،  والألمانية،  والفرن�سية،  والإنجليزية،  العربية، 
واإقليمي.  واليابانية. ويتم توزيعها على نطاق وطني  والتركية، والفار�سية، 

ومن اأبرز �ضروط الن�ضر في المجلة الم�ضار اإليها ما ياأتي:
وا�سحة. ونتائج  واأهداف  علمية  منهجية  البحث  يت�سمن  ••اأن 

والترجمة. اللغات  مجال  في  البحث  يكون  ••اأن 
ويتم تر�سيح اأ�سماء المحكمين من خالل قاعدة معلومات يتم ال�ستئنا�ش 
بها في هذا ال�سدد  اإ�سافة اإلى اجتهاد رئي�ش التحرير في عملية التر�سيح. 
تغيير  يتم  كما  المملكة،  داخل  من  ال�ست�سارية  الهيئة  اأع�ساء  ت�سكيل  ويتم 
هيئة  بها  تقوم  التي  المهام  اأبرز  وتتمثل  واأخرى.  فترة  بين  الم�ست�سارين 

التحرير في الآتي:
1. تقييم البحوث المقدمة بغر�ش اإر�سالها للتحكيم.
2. العمل على تطوير عملية البحث العلمي للمجلة.

3. اإ�سدار اأعداد متكاملة من حين لآخر.
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30- مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : الآداب والعلوم الإن�س�نية
هذه  اإ�سدار  عبدالعزيز  الملك  بجامعة  العلمي  الن�سر  مركز  يتولى 
المجلة، حيث �سدر العدد الأول في عام 1408هـ ، ول تزال المجلة م�ستمرة 

في ال�سدور ب�سكل منتظم ) فترة ال�سدور �سنوية (.
وتتمحور الهتمامات المو�سوعية لهذه المجلة في البحوث المبتكرة ، ومقالت 
المراجعة، وخطابات اإلى المحرر، وعر�ش الكتب. وتن�سر المقالت باللغة العربية.

ويتم توزيع المجلة على نطاق وطني واإقليمي. وتتمثل �ضروط الن�ضر في االآتي: 
• ل تن�سر المواد اإل بعد التحكيم.•
• مقدمة • اأو  ن�سرها  �سبق  قد  يكون  األ  يجب  للن�سر  المقدمة  المواد 

بنف�ش  بن�سرها  ي�سمح  ل  للن�سر  قبلت  واإذا  اأخرى،  جهة  في  للن�سر 
اإل بت�سريح كتابي من رئي�ش  اأخرى  اأية جهة  ال�سكل وباأية لغة في 

هيئة التحرير.
• ي�ضترط اأن تقدم الم�ضتخل�ضات والهوام�ص والجداول والتعليق على •

الأ�سكال والمراجع في �سفحات م�ستقلة.
التالي: النحو  على  المقال  ••يبوب 

عنوان المقال ويكون مخت�سرا ومعبرا عن م�سمونه.. 1
ا�سم الموؤلف اأو الموؤلفين.. 2
عنوان الموؤلف اأو الموؤلفين بنف�ش الترتيب.. 3
الم�ستخل�ش ل يتجاوز 200 كلمة.. 4
المتن ويق�سم اإلى عناوين رئي�سة محددة وفق المنهج البحثي المتبع . 5

مع مراعاة اأن تكون العناوين الفرعية ذات الم�ستوى الواحد مكتوبة 
بالطريقة نف�سها.

• بالإنجليزية، • والآخر  بالعربية  اأحدهما  م�ستخل�سان  بحث  لكل  يكون 
ويتبع في كتابتهما القواعد الدولية لكتابة الم�ستخل�سات على األ يتجاوز 
اأهم  الم�ستخل�ش  يت�سمن  اأن  ويراعى  كلمة،   200 منهما  اأي  كلمات  عدد 
الحقائق وال�ستنتاجات، ويكون م�ستقاًل بذاته ، ويغني عن قراءة المقال.

• •.)SI( ي�ستخدم النظام المتري والخت�سارات المقننة
• وعند • المتن،  خالل  مت�سل�ساًل  ترقيما  مرقمة  تكون  التذييالت 

الإ�سارة اإلى مرجع للمرة الأولى يكتب كاماًل على اأن يكون المدخل 
بال�سم الأول متبوعا با�سم العائلة، وعند تكرار الإ�سارة اإلى المرجع 
نف�سه ت�ستخدم م�سطلحات الإحالت المقننة. ول يغني ذكر المرجع 

كاماًل في التذييالت من اإعداد مراجع كاملة في نهاية المتن.
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• ترتب المراجع هجائيا ح�سب اأ�سم عائلة الموؤلف، وتكون جميع العنا�سر •
الببليوجرافية للمرجع كاملة مع اتباع القواعد الدولية لكتابتها. ويجب 
التاأكد من اأن جميع المراجع الواردة في المتن مذكورة في قائمة المراجع.

• منها • لكل  ويكون   ، المتن  خالل  مت�سل�ساًل  ترقيماً  الجداول  ترقم 
عنوانه اأعلى الجدول وم�سدره اأ�سفله.

• تحدد اأماكن الجداول في هام�ش المتن.•
ويتـــم تر�ســـيح المحكميـــن لمجلـــة جامعـــة الملـــك عبدالعزيـــز ) الآداب والعلـــوم 
الإن�سانية ( من خالل هيئة التحرير، كما يتم اختيار الأع�ساء للهيئة ال�ست�سارية من 

داخل المملكة ) داخل الجامعة (، ويتم ال�سرف على المجلة من ميزانية الجامعة.

31- مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : القت�س�د الإ�سالمي
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في عام 1409هـ ، ول تزال م�ستمرة في 
المجلة  ت�سعى  التي  الأهداف  بين  ، ومن   ) �سنوية   ( ب�سكل منتظم  ال�سدور 
اإلى تحقيقها ن�سر البحوث والدرا�سات المتعلقة بمجال القت�ساد الإ�سالمي، 

ون�سر الإ�سهامات العلمية الأخرى التي ت�سهم في فهم القت�ساد الإ�سالمي.
وتت�سع الهتمامات المو�سوعية لمجلة جامعة الملك عبدالعزيز ) القت�ساد 

الإ�سالمي (، بحيث ت�ستوعب المجالت الآتية:
• البحوث والدرا�سات في مجال القت�ساد الإ�سالمي.•
• الجهود العلمية قيد التطوير وال�ستكمال.•
• التعليقات على البحوث المن�سورة.•
• عر�ش الكتب في القت�ساد الإ�سالمي وما يت�سل به ب�سورة خا�سة.•
• وتن�ســـر هذه المجلـــة باللغة العربية، مع م�ســـتخل�ش باللغـــة الإنجليزية، ويتم •

توزيعها على نطاق عالمي. وبالن�ضبة ل�ضروط الن�ضر في المجلة فهي:
قبــــل  مــــن  الدقيــــق  العلمــــي  للتحكيــــم  المقدمــــة  البحــــوث  تخ�ســــع   ·

متخ�س�سين.
علـــى كّتـــاب البحـــوث تقديـــم م�ستخل�ســـين اأحدهمـــا باللغـــة العربية،   ·

والآخر بالإنجليزية، ل يتعدى كل منهما 150 كلمة.
تر�سل ن�سختان ) اأ�سل و�سورة ( من اأية مادة مقدمة للن�سر، وتحتفظ   ·
هيئـــة التحريـــر بحق اإجراء التنقيحـــات الفنية في كل ما يقدم، لكنها 

ل تجري اأية تعديالت اأ�سا�سية اإل بموافقة الكاتب.
يجـــب األ تتجـــاوز الأبحاث 35 �ســـفحة اأو 10000 كلمـــة، على اأن تترك   ·
هوام�ـــش كافيـــة علـــى جميع ال�ســـفحات، واأن تترك م�ســـافتان بين كل 
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�ســـطرين فـــي ن�ش البحـــث وفـــي تذييالته اأي�ســـا. كما ينبغـــي ترقيم 
التذييالت ترقيما متتابعا على م�ستوى البحث.

وترتب هجائيا  نهايته،  في  واحدة  قائمة  في  البحث  تجمع مراجع   ·
اإلى مرجع خالل  بح�سب لقب )ا�سم عائلة ( كل موؤلف. وعند الإحالة 
اأن  على  كاملة  الببليوجرافية  بياناته  تذكر  تذييله  �سورة  في  البحث 
يكتب بال�سم الأول ثم العائلة مع ذكر رقم ال�سفحة )ال�سفحات (، وعند 
تكرار ذكره تتبع في كتابته القواعد الدولية للن�سر . واإذا كان للموؤلف 

الواحد اأكثر من مرجع، يميز بينها باإ�سافة عنوان مخت�سر للمرجع.
تقبل البحوث الق�سيرة التي ل تتجاوز 15 �سفحة اأو 3000 كلمة.  ·

على من ير�سل اأية مادة اأن يبين اأ�سمه كاماًل ودرجته العلمية والجهة   ·
التي يعمل فيها وعنوانه البريدي. 

يت�سمنها بحثه،  التي  المعلومات  الآراء و�سحة  الكاتب م�سوؤولية  تقع على   ·
كما اأن وجهة النظر المبداة تعبر عن قناعة كاتبيها، ولي�ش بال�سرورة عن 

راأي هيئة التحرير اأو مركز اأبحاث القت�ساد الإ�سالمي.
بالإ�سافة اإلى المقالت والبحوث فاإن هناك مواد تن�سر تحت الأق�سام الآتية:  ·

الجهود . 1 لعر�ش  المجال  يف�سح  الق�سم  هذا  للمناق�سة:  مقالت 
ا�ستراك  بغية  وال�ستكمال،  التطوير  قيد  هي  التي  العلمية 

الباحثين في مناق�ستها.
حوار وتعليقات: يف�سح هذا الق�سم للتعليق على بحوث قد ن�سرت.. 2
عر�ش الكتب: يهتم هذا الق�سم بعر�ش وتلخي�ش للكتب والمقالت . 3

الحديثة في القت�ساد الإ�سالمي وما يت�سل به ب�سورة خا�سة، 
 2000 اأو  مرقونة  �سفحات  �سبع  العر�ش  هذا  يتجاوز  األ  على 
الم�سلمين  علماء  م�ساهمة  بعر�ش  الركن  هذا  يهتم  كما  كلمة. 

القدامى التي يمكن اأن ت�ساعد في فهم القت�ساد الإ�سالمي.
عبدالعزيز             الملك  جامعة  مجلة  في  للن�سر  المقدمة  البحوث  وتخ�سع 
)القت�ساد الإ�سالمي( للتحكيم العلمي، حيث يتم تر�سيح المحكمين من خالل 
هيئة التحرير. كما يتم اختيار الأع�ساء للهيئة ال�ست�سارية من داخل المملكة.

32- مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : القت�س�د والإدارة
�سدر العدد الأول من هذه المجلة العلمية المتخ�س�سة في عام 1408هـ، 
وهي حاليا م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل منتظم )ن�سف �سنوية(. وت�سعى اإلى 
مجال  في  والمتخ�س�سة  المبتكرة  البحوث  ن�سر  بينها  من  اأهداف  تحقيق 
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حلوًل  ويقدم  التنمية  يخدم  بما  العلمي  البحث  وتطوير  والإدارة،  القت�ساد 
لم�سكالت المجتمع. وتتمثل  الهتمامات المو�سوعية لهذه المجلة في الآتي:
والإدارة  الأعمال  واإدارة  القت�ساد  مجالت  في  المبتكرة  البحوث  ••

العامة والمحا�سبة والعلوم ال�سيا�سية واأنظمة الدولة.
كلمة.  1500 على  تزيد  ل  التي  المقت�سبة  العلمية  ••المقالت 

المراجعة. ••مقالت 
الكتب. ••عر�ش 

المتميز. الم�ستوى  ذات  الماج�ستير  اأبحاث  ••م�ستخل�سات 
وتن�سر البحوث في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز )القت�ساد والإدارة( 
باللغتين العربية والإنجليزية معا، ويتم توزيعها على نطاق محلي )الفئات 
المعنية بالمجال من المتخ�س�سين(، ونطاق وطني )على م�ستوى المملكة(. 
وهناك مجموعة من االإر�ضادات العامة )�ضروط الن�ضر( عن كتابة البحوث 

بالمجلة، وهي على النحو الآتي:
• التي • المقت�سبة  العلمية  والمقالت  المبتكرة،  البحوث  للن�سر  يقبل 

ل يزيد عدد �سفحاتها على 1500 كلمة، ومقالت المراجعة، وعر�ش 
ذات  الماج�ستير  اأبحاث  م�ستخل�سات  بع�ش  ن�سر  يمكن  كما  الكتب، 

الم�ستوى المتميز.
• ل ت�سترد المواد اإل بعد التحكيم.•
• المواد المقدمة للن�سر يجب األ يكون قد �سبق ن�سرها اأو مقدمة للن�سر •

اأو  في جهة اأخرى، واإذا قبلت للن�سر، ل ي�سمح بن�سرها بنف�ش ال�سكل 
باأية لغة في اأية جهة اأخرى اإل بت�سريح كتابي من رئي�ش التحرير.

• االأ�ضكال • وعناوين  والجداول  الم�ضتخل�ضات  تقدم  اأن  ي�ضترط 
والتعليق عليها والمراجع في �سفحات م�ستقلة.

• يبوب المقال على النحو التالي: العنوان، اأ�سم الموؤلف )الموؤلفين(، •
عنوان الموؤلف )اأو الموؤلفين بنف�ش الترتيب(، الم�ستخل�ش في حدود 
فيه  وي�ستعمل  والمتن  والإنجليزية،  العربية  باللغتين  كلمة   200
ثالثة م�ستويات من العناوين اأو اأقل مع تجنب التذييالت اإن اأمكن. 

ويحدد على الهام�ش الأي�سر المكان التقريبي للجداول والأ�سكال.
• يجب تعريف الحروف الم�ستخدمة كرموز في الموقع الأول لظهورها.•
• الإ�سارة اإلى المراجع تكون بترقيم مت�سل�سل داخل اأقوا�ش مربعة علوية.•
• )مراجع(، • عنوان  تحت  اإليها  الم�سار  المراجع  تكتب  المقال  نهاية  في 

وترتب هجائيا على ح�سب اأ�سم العائلة، م�ستكملة بياناتها الببليوجرافية.
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• ترقم الجداول ترقيما مت�سل�ساًل م�ستقاًل عن ترقيم الأ�سكال خالل •
المتن، ويكون لكل منها عنوانه اأعلى الجدول وم�سدره اأ�سفله.

• ل تقبل ال�سور الملونة اإل اإذا كان للون دللة علمية.•
• اأكثر من • األ ت�ستغرق المراجعة  يراجع الموؤلف تجارب الطبع على 

72 �سفحة.
عبدالعزيــــز                الملــــك  جامعــــة  مجلــــة  فــــي  المحكميــــن  اأ�ســــماء  تر�ســــيح  ويتــــم 
) القت�ســــاد والإدارة ( مــــن الداخــــل اأو الخــــارج من خالل لجنة م�ســــوؤولة عن هذا 
الأمــــر، وذلك وفقــــا للتخ�ســــ�ش الدقيق. ويتكون اأع�ســــاء الهيئة ال�ست�ســــارية من 
داخــــل المملكــــة، ويتم تغيير الم�ست�ســــارين بين فترة واأخــــرى. وتعتمد المجلة في 

تمويلها على ميزانية الجامعة، حيث تمثل م�سدر الدعم الأ�سا�ش للمجلة.

33- مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : العلوم
تـــزال  ول   ، 1407هــــ  عـــام  فـــي  المجلـــة  هـــذه  مـــن  الأول  العـــدد  �ســـدر 
المقـــالت  وتن�ســـر   .) �ســـنوية   ( منتظـــم  ب�ســـكل  ال�ســـدور  فـــي  م�ســـتمرة 
العربيـــة     باللغتيـــن   ) العلـــوم   ( عبدالعزيـــز  الملـــك  جامعـــة  مجلـــة  فـــي 
والإنجليزيـــة  معـــا،  ويتـــم  توزيـــع  المجلـــة علـــى م�ســـتوى وطنـــي. ول تخـــرج 
المو�ض���وعة  ال�ض���روط  ع���ن  االإجم���ال  ف���ي  المجل���ة  له���ذه  الن�ض���ر  �ض���روط 
الجامعـــة.  ت�ســـدرها  التـــي  الأخـــرى  العلميـــة  المجـــالت  مـــن  لمثيالتهـــا 
ويتـــم تر�ســـيح اأ�ســـماء المحكميـــن فـــي مجلـــة جامعـــة الملـــك عبدالعزيـــز                    
) العلـــوم ( مـــن خـــالل لجنة م�ســـوؤولة عن هذا الأمـــر، ويتم اختيار الأع�ســـاء 
للهيئـــة ال�ست�ســـارية من داخـــل المملكة، واأحيانا من خارجهـــا، كما يتم تغيير 
الم�ست�ســـارين بيـــن فتـــرة واأخـــرى. وتتمثـــل اأبـــرز المهـــام التي تقـــوم بها هيئة 

التحرير في الآتي:
1. ت�سلم البحوث وتر�سيح المحكمين.

2. مراجعة البحوث والتدقيق فيها من حيث التزام الباحثين بالمعايير.
3. التاأكد من تطبيق �ضروط الن�ضر.

والبيئة  الأر���س���د  علوم  عبدالعزيز:  الملك  ج�معة  مجلة   -34
وزراعة المن�طق الج�فة

    تعد مجلة علوم الأر�ساد والبيئة وزراعة المناطق الجافة دورية علمية 
العلمي.  الن�سر  الملك عبدالعزيز، وين�سرها مركز  محكمة ت�سدرها جامعة 
وتعنى بن�سر البحوث والدرا�سات العلمية الجادة ذات المنهج الر�سين التي 

صناعة النشر العلمي في الجامعات السعودية



86

تعالج ق�سايا الأر�ساد والبيئة وزراعة المناطق الجافة، وذلك بغر�ش تنمية 
الأبحاث  المجلة  هذه  وتن�سر  الحيوية.  المجالت  هذه  في  العلمي  الفكر 

وم�ستخل�ساتها باللغتين العربية والإنجليزية.
وزراعة  والبيئة  الأر�ساد  علوم  مجلة  ت�سعى  التي  الأهداف  اأبرز  ومن 
المناطق الجافة اإلى تحقيقها رعاية البحث العلمي المتخ�س�ش عن طريق 
ن�سر الأوراق العلمية الأ�سيلة للبحوث المبتكرة، ومقالت المراجعة، وعر�ش 
والدكتوراه  الماج�ستير  اأبحاث  وم�ستخل�سات  المتخ�س�سة،  الكتب  بع�ش 
المتخ�س�سين  بين  الآراء  تبادل  تي�سير  اإلى  اإ�سافة  المتميز.  الم�ستوى  ذات 
والباحثين في مجالت اهتمام المجلة، ونقل التجارب العالمية التي تثري 

التجارب المحلية والإقليمية.
اأن  والموؤلفين  للباحثين  المجلة  و�سعتها  التي  الإر�سادات  اأبرز  ومن 
تكون المو�سوعات المقدمة للمجلة في مجال اخت�سا�سها، واأن تتوافر فيها 
الأ�سالة والبتكار، وتوظيف المنهجية ال�سليمة، والتوثيق العلمي، و�سالمة 
اللغة والأ�سلوب. ول يجوز للباحث عند قبول بحثه للن�سر اأن يتقدم لن�سره 
في وعاء اآخر بنف�ش ال�سكل وباأية لغة في اأية جهة اأخرى اإل بت�سريح كتابي 
متخ�س�سين  لمحكمين  المقدمة  البحوث  وتر�سل  التحرير.  رئي�ش  من 
تختارهم هيئة التحرير ب�سكل �سري، وللمجلة اأن تطلب اإجراء تعديالت على 

البحث ح�سب اآراء المحكمين قبل قبول البحث للن�سر.     

35- مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : علوم الأر�ض
�سدر العدد الأول من هذه المجلة بتاريخ 1408هـ ، ول تزال م�ستمرة في 
ال�سدور ب�سكل منتظم ) فترة ال�سدور �سنوية اأو حولية (. وتت�سع الهتمامات 
المو�سوعية لمجلة جامعة الملك عبدالعزيز ) علوم الأر�ش ( بحيث ت�سمل 
مجالت علوم الأر�ش المختلفة النظرية والتطبيقية، والتركيز على التطبيقات 
البيئية، وخدمة منطقة ال�سرق الأو�سط والأدنى. وتن�سر المقالت في المجلة 
باللغتين العربية والإنجليزية معا. ويتم توزيع المجلة على م�ستوى المملكة، 
وتر�سل في بع�ش الأحيان للمهتمين الذين يبعثون بطلبها من خارج المملكة.

ومن بين �ضروط الن�ضر في المجلة الم�ضار اإليها ما ياأتي:
• تخ�سع جميع المواد المقدمة للتحكيم العلمي.•
• يقدم م�ستخل�ش للبحث ل يتجاوز 200 كلمة.•
• المواد المقدمة للن�سر يجب األ يكون قد �سبق ن�سرها اأو مقدمة للن�سر •

في جهة اأخرى ، واإذا قبلت للن�سر ل ي�سمح بن�سرها بنف�ش ال�سكل وباأية 
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لغة في اأية جهة اأخرى اإل بت�سريح كتابي من رئي�ش التحرير.
• ي�ضترط اأن تقدم الم�ضتخل�ضات والهوام�ص والجداول والتعليق على •

الأ�سكال والمراجع في �سفحات م�ستقلة .
• يبوب المقال على العنوان التالي.•

عنوان المقال ، ويكون مخت�سرا ومعبرا عن م�سمون المقال .. 1
ا�سم الموؤلف اأو الموؤلفين .. 2
عنوان الموؤلف اأو الموؤلفين بنف�ش الترتيب .. 3
الم�ستخل�ش ل يتجاوز مائتي كلمة.. 4
العلمي . 5 المنهج  رئي�سة محددة وفق  اإلى عناوين  المتن، ويق�سم 

الم�ستوى  ذات  الفرعية  العناوين  تكون  اأن  مراعاة  مع  المتبع، 
الواحد مكتوبة بالطريقة نف�سها.

• يكون لكل بحث م�ستخل�سان اأحدهما بالعربية والآخر بالإنجليزية، ويتبع •
في كتابتهما القواعد الدولية لكتابة الم�ستخل�سات على األ يتجاوز عدد 
كلمات اأي منهما 200 كلمة ، ويراعى اأن يت�سمن الم�ستخل�ش اأهم الحقائق 

وال�ستنتاجات ، واأن يكون م�ستقاًل بذاته ، ويغني عن قراءة المقال .
• ت�ستغرق • األ  على  والثانية  الأولى  الطبع  تجربتي  الموؤلف  يراجع 

المراجعة اأكثر من 72 �ساعة.
• ترتب المراجع هجائًيا ح�سب ا�سم عائلة الموؤلف، وتكون جميع العنا�سر •

البيليوجرافية للمراجع كاملة، مع اتباع القواعد الدولية لكتابتها.
الملك عبدالعزيز ) علوم  المحكمين لمجلة جامعة  اأ�سماء  ويتم تر�سيح 
الأر�ش  ( من خالل قاعدة معلومات معدة لهذا الغر�ش . وهناك اأع�ساء للهيئة 
ال�ست�سارية يتم اختيارهم من داخل المملكة، كما يتم تغيير الم�ست�سارين بين 

فترة واأخرى . وتتمثل اأبرز المهام التي تقوم بها هيئة التحرير في الآتي: 
1. الم�سوؤولية الأدبية عما ين�سر في المجلة .

2. الإ�سراف على اإ�سدار المجلة وتحديد العدد الذي يطبع منها .
3. تقدم �سنويا اإلى المجل�ش العلمي تقريرا مف�ساًل عن اأوجه ن�ساطها .

36- مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : علوم البح�ر
تزال م�ستمرة  ، ول  المجلة في عام 1410هـ  الأول من هذه  العدد  �سدر 
في ال�سدور ب�سكل منتظم ) �سنوية ( . وتن�سر المقالت باللغة العربية مع 
ملخ�ش باللغة الإنجليزية . ويتم توزيع المجلة على نطاق وطني واإقليمي .
ومن اأبرز �ضروط الن�ضر في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز ) علوم البحار ( االآتي:
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• ل تن�سر المواد اإل بعد التحكيم ، وذلك بعد عر�سها على اثنين من •
المحكمين المتخ�س�سين .

• مقدمة • اأو  ن�سرها  �سبق  قد  يكون  األ  يجب  للن�سر  المقدمة  المواد 
بنف�ش  بن�سرها  ي�سمح  ل  للن�سر  قبلت  واإذا   ، اأخرى  جهة  في  للن�سر 

ال�سكل وباأية لغة اأخرى اإل بت�سريح كتابي من رئي�ش التحرير .
• باللغة • واف  ملخ�ش  على  م�ستماًل  �سفحة   15 على  البحث  يزيد  ل 

العربية  باللغة  اأو  العربية  باللغة  المكتوبة  لالأبحاث  الإنجليزية 
لالأبحاث المكتوبة باللغة الإنجليزية .

• يبوب المقال على النحو التالي:•
عنوان المقال ويكون مخت�سرا ومعبرا عن م�سمونه .. 1
ا�سم الموؤلف اأو الموؤلفين .. 2
عنوان الموؤلف اأو الموؤلفين بنف�ش الترتيب .. 3
الم�ستخل�ش ل يتجاوز 200 كلمة .. 4
المتن ويق�سم اإلى عناوين رئي�سة محددة وفق المنهج البحثي المتبع .. 5
6 .. )SI( ي�ستخدم النظام المتري والخت�سارات المقننة
في نهاية المقال تكتب المراجع تحت عنوان )مراجع( وترتب ترتيبا . 7

اأبجديا.
وترقم . 8  ، م�سافتين  وعلى  منف�سلة  �سفحات  في  الجداول  تطبع 

عنوانه  منها  لكل  ويكون   ، المتن  خالل  م�سل�سال  ترقيما  الجداول 
المعبر عن مادته .

• ل تقبل الأ�سكال الملونة اإل اإذا كان للون دللة علمية ، وترقم جميع •
 ، م�سل�ساًل  ترقيما  وغيرها  وال�سور  الخطية  والر�سومات  الأ�سكال 

ويقدم التعليق على الأ�سكال منف�ساًل .
• تر�سل ن�سخة من تجارب الطبع للموؤلف لمراجعة الأخطاء الطباعية، •

، وفي حالة وجود  التحرير  رئي�ش هيئة  اإلى  �ساعة   72 وتعاد خالل 
اأكثر من موؤلف يحدد م�سبقا عنوان الموؤلف الذي تر�سل اإليه تجارب 
�سواء  تعديالت  اأية  باإجراء  ي�سمح  ول   . به  الت�سال  وطرق  الطبع 

بالحذف اأو الإ�سافة .
• يح�سل موؤلف كل بحث على 50 م�ستلة ، ويتحمل تكاليف ما زاد على ذلك.•

يتم تر�سيح المحكمين لمجلة جامعة الملك عبدالعزيز )علوم البحار( 
من خالل هيئة التحرير ، ويتم اختيار الأع�ساء للهيئة ال�ست�سارية من داخل 
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المملكة. ويتم ال�سرف المالي على المجلة من موازنة الجامعة .

37- مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : العلوم التربوية
تزال م�ستمرة  ، ول  المجلة في عام 1408هـ  الأول من هذه  العدد  �سدر 
في ال�سدور ب�سكل منتظم )�سنوية( . ويتم ن�سر المقالت في مجلة جامعة 
 ، معا  والإنجليزية  العربية  باللغتين  التربوية(  )العلوم  عبدالعزيز  الملك 
اأما �ضروط   . بالمجال(  المعنية  التوزيع على م�ضتوى محلي )الفئات  ويتم 

الن�سر في المجلة فهي:
علمية. بحقائق  المعرفة  واإثراء  والأ�سالة  ••الجدة 
والمعالجة. الطرح  في  العلمي  المنهج  ••ا�ستخدام 

. �سمنا  اأو  �سراحة  المقتب�سة  لالأفكار  العلمي  ••التوثيق 
. والإمالء  العربية  اللغة  قواعد  ••مراعاة 

يتم تر�سيح اأ�سماء المحكمين للمجلة ال�سابقة من خالل قاعدة معلومات 
اأ�سماء  تر�سيح  عن  م�سوؤولة  لجنة  كذلك  وتوجد   ، الغر�ش  لهذا  م�سممة 
المحكمين . وبالن�سبة للهيئة ال�ست�سارية ، فيتم اختيار اأع�ساء هيئة التحرير 
من داخل المملكة ، كما يتم تغيير الم�ست�سارين بين فترة واأخرى . وتتمثل 

اأبرز المهام التي تقوم بها هيئة التحرير في الآتي :
المحكمين . 1 واختيار  والتحكيم  البحوث  ت�سلم  اإجراءات  تطبيق 

ومراجعة التعديالت .
اإعداد ن�سو�ش البحوث ومتابعة التحرير العلمي والطباعة بالتن�سيق . 2

مع مركز الن�سر العلمي .

38- مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز: علوم ت�س�ميم البيئة
يتولى ن�سر هذه المجلة مركز الن�سر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز 
بغر�ش تغطية البحوث والدرا�سات العلمية في مجال علوم ت�ساميم البيئة. 
والتقارير  المبتكرة،  العلمية  البحوث  المو�سوعية  الهتمامات  وت�سمل 
الفنية، والمقالت العلمية المقت�سبة، والمراجعات العلمية، وعرو�ش الكتب. 
بحوث  وم�ستخل�سات  للطلبة،  التخرج  م�سروعات  بع�ش  ن�سر  يمكن  كما 

الماج�ستير ذات الم�ستوى المتميز. 
ومن بين قواعد الن�سر التي تحكم اإ�سدار هذه المجلة ما ياأتي: 

• ل تن�سر المواد اإل بعد التحكيم العلمي.•
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• مقدمة • اأو  ن�سرها  �سبق  قد  يكون  األ  يجب  للن�سر  المقدمة  المواد 
للن�سر في جهة اأخرى.

• اإذا قبلت المواد للن�سر في المجلة ل ي�سمح بن�سرها بنف�ش ال�سكل وباأية •
لغة في اأية جهة اأخرى اإل بت�سريح كتابي من رئي�ش هيئة التحرير.

• تقدم المواد �سواء كانت باللغة العربية اأو الإنجليزية من خم�ش ن�سخ  وعلى •
وجه واحد فقط ومرقمة ترقيما مت�سل�سال بما في ذلك الأ�سكال والجداول.

• على • وت�ستمل  والإنجليزية  العربية  باللغتين  الم�ستخل�سات  تقدم 
كلمات مفتاحية. 

• ا�سم • ويذكر   ، حرفا   70 على  عنوانه  يزيد  ل  بحيث  المقال  يبوب 
باللغتين  كلمة   200 حدود  في  الم�ستخل�ش  ثم  وعنوانه  الموؤلف 

العربية والإنجليزية ثم يرد المتن .
• • ، والأ�سكال  للجداول  التقريبي  المكان  الأي�سر  الهام�ش  على  يحدد 

داخل  الريا�سية  الم�سطلحات  لتعريف  الم�ستخدمة  الأرقام  وتكتب 
اإلى  وي�سار   ، الأي�سر  للهام�ش  المال�سق  الحد  على  هاللية  اأقوا�ش 
نهاية  ، وفي  اأقوا�ش مربعة علوية  داخل  بترقيم مت�سل�سل  المراجع 
المقال تكتب المراجع الم�سار اإليها تحت عنوان )مراجع( ، وبنف�ش 

ترتيب ت�سل�سلها في المتن .
• ترقم الجداول ترقيما م�سل�سال م�ستقال عن ترقيم الأ�سكال خالل •

المتن ، ويكون لكل منها عنوانه اأعلى الجدول وم�سدره اأ�سفله .
• ل تقبل ال�سور الملونة اإل اإذا كان لل�سورة دللة علمية.•

)علوم  عبدالعزيز  الملك  جامعة  لمجلة  المحكمين  اأ�سماء  تر�سيح  يتم 
ت�ساميم البيئية( من خالل هيئة التحرير ، كما يتم اختيار الأع�ساء للهيئة 
ال�ست�سارية من داخل المملكة ، ويمكن تغييرهم بين فترة واأخرى . وتتمثل 
اأبرز المهام التي تقوم بها هيئة التحرير في متابعة تطبيق �ضروط الن�ضر، 
اأعداد  ون�سر  طباعة  متابعة  وخطواته،  الن�سر  اإجراءات  وتحديث  ومراجعة 
المجلة، ونحو ذلك من المهام الأخرى التي ت�سب في �سالح المجلة وترقى 

بها اإلى م�ساف المجالت العالمية المعتبرة.

39- مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : العلوم الطبية
تزال م�ستمرة  ، ول  المجلة في عام 1411هـ  الأول من هذه  العدد  �سدر 
المو�سوعية  الهتمامات  وت�ستوعب   . )�سنوية(  منتظم  ب�سكل  ال�سدور  في 
للمجلة البحوث المبتكرة ، ومقالت المراجعة، وتقارير الحالة، وخطابات 
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اإلى المحرر ، وعر�ش الكتب . وتن�سر المقالت باللغتين العربية والإنجليزية 
معا ، وتوزع المجلة على نطاق عالمي . ويتم تر�سيح المحكمين في المجلة 
من خالل هيئة التحرير ، كما يتم اختيار الأع�ساء للهيئة ال�ست�سارية من 

داخل المملكة وخارجها .
وتتمثل �ضروط الن�ضر في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز )العلوم الطبية( 

كما ثبت من خالل ا�ستقراء �سفحة الغالف ما ياأتي:
• ل تن�سر المواد اإل بعد التحكيم .•
• المواد المقدمة للن�سر يجب األ يكون قد �سبق ن�سرها اأو مقدمة للن�سر •

في جهة اأخرى ، واإذا قبلت للن�سر ل ي�سمح بن�سرها بال�سكل نف�سه اأو باأية 
لغة في اأية جهة اأخرى اإل بت�سريح كتابي من رئي�ش هيئة التحرير .

• االأ�ضكال • على  والتعليق  والجداول  الم�ضتخل�ضات  تقدم  اأن  ي�ضترط 
والمراجع في �سفحات م�ستقلة .

• اأ�سلوبها • في  متبعا  الإنجليزية  اأو  بالعربية  مكتوبة  الأ�سول  تقدم 
القواعد المن�سورة في المجلة الطبية البريطانية .

• يبوب المقال على النحو التالي :•
العنوان ويكون مخت�سرا ومعبرا .. 1
ا�سم الموؤلف اأو الموؤلفين .. 2
عنوان الموؤلف ، واإذا كان هناك اأكثر من موؤلف تظهر العناوين . 3

بنف�ش ترتيب ظهور الأ�سماء في البحث .
4 . ، ، ويكون م�ستقاًل بذاته  الم�ستخل�ش : ل يزيد على 200 كلمة 

ويغني عن قراءة المقال.
الكلمات المفتاحية : وموقعها تحت الم�ستخل�ش .. 5
المتن : وي�ستعمل فيه ثالثة م�ستويات من العناوين اأو اأقل مع . 6

تجنب التذييالت اإذ يمكن اأن تدمج في المتن .
ال تو�ضع خطوط تحت العناوين .. 7
قائمة المراجع .. 8
الجداول .. 9

عناوين الأ�سكال .. 10
العنوان البريدي الكامل للموؤلف وتاريخ تقديم البحث .. 11
يرفق بكل مقال ترجمة عربية للم�ستخل�ش .. 12
• يتبع في كتابة المراجع �سواء في المتن اأو في قائمة المراجع النظام •
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المرقم وفق القواعد الم�سار اإليها في المجلة الطبية البريطانية .
• تقع م�سوؤولية �سالمة العنا�سر الببليوجرافية للمراجع والتاأكد من •

ذكرها جميعا في المتن على الموؤلف .
• تطبع الجداول في �سفحات منف�سلة وعلى م�سافتين ، وترقم الجداول •

ترقيما م�سل�سال خالل المتن ، ويكون لكل منها عنوانه المعبر عن مادته .
• وتعاد • الطابع  اأخطاء  لمراجعة  للموؤلف  الطبع  ن�سخة من تجربة  تر�سل 

من  اأكثر  وجود  حالة  وفي   ، التحرير  هيئة  رئي�ش  اإلى  �ساعة   72 خالل 
موؤلف يحدد عنوان الموؤلف الذي تر�سل اإليه تجربة الطبع . 

• يح�سل موؤلف كل بحث على 50 م�ستلة بدون مقابل ، ويتحمل تكاليف •
الم�ستالت  طلب  وعليه   ، المركز  يقرره  لما  طبقا  ذلك  على  زاد  ما 

الإ�سافية قبل الإحالة للطبع وال�سداد مقدما .

40- مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : العلوم الهند�سية
في  م�ستمرة  المجلة  هذه  تزال  ول   ، 1409هـ  عام  في  الأول  العدد  �سدر 
ال�سدور ب�سكل منتظم ) كل �ستة اأ�سهر ( . وت�سمل الهتمامات المو�سوعية 

لهذه المجلة المجالت التالية :
1. البحوث العلمية في جميع مجالت العلوم الهند�سية وفروعها .

2. البحوث العلمية في العلوم الأ�سا�سية ذات العالقة بالعلوم الهند�سية .
3. المقالت والتقارير الفنية والمهنية وعر�ش الكتب وتبادل الآراء والأفكار.

الهند�سية(  )العلوم  عبدالعزيز  الملك  جامعة  مجلة  في  البحوث  تن�سر 
باللغتين العربية والإنجليزية معا ، ويتم توزيع المجلة على نطاق عالمي . وي�سير 

الموقع االإلكتروني للمجلة اإلى اأن من اأبرز  قواعد الن�ضر النقاط التالية : 
• ا�سم • ويذكر   ، حرفا   70 على  عنوانه  يزيد  ل  بحيث  المقال  يبوب 

باللغتين  كلمة   200 حدود  في  الم�ستخل�ش  ثم  وعنوانه  الموؤلف 
العربية والإنجليزية ثم يرد المتن .

• والأ�سكال، • للجداول  التقريبي  المكان  الأي�سر  الهام�ش  على  يحدد 
داخل  الريا�سية  الم�سطلحات  لتعريف  الم�ستخدمة  الأرقام  وتكتب 
اإلى  وي�سار   ، الأي�سر  للهام�ش  المال�سق  الحد  على  هاللية  اأقوا�ش 
نهاية  ، وفي  اأقوا�ش مربعة علوية  داخل  بترقيم مت�سل�سل  المراجع 
المقال تكتب المراجع الم�سار اإليها تحت عنوان ) مراجع ( ، وبنف�ش 

ترتيب ت�سل�سلها في المتن .
• ترقم الجداول ترقيما م�سل�سال م�ستقال عن ترقيم الأ�سكال خالل •
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المتن ، ويكون لكل منها عنوانه اأعلى الجدول وم�سدره اأ�سفله .
• ل تقبل ال�سور الملونة اإل اإذا كان لل�سورة دللة علمية.•

)العلوم  عبدالعزيز  الملك  جامعة  لمجلة  المحكمين  اأ�سماء  تر�سيح  يتم 
الهند�سية( من خالل قاعدة معلومات يتم ال�ستئنا�ش بها في هذا ال�سدد، كما 
يتم اختيار الأع�ساء للهيئة ال�ست�سارية من داخل المملكة ، ويمكن تغييرهم 
بين فترة واأخرى . وتتمثل اأبرز المهام التي تقوم بها هيئة التحرير في الآتي :

1. متابعة تطبيق �ضروط الن�ضر .
2. مراجعة وتحديث اإجراءات الن�سر وخطواته .

3. متابعة طباعة ون�سر اأعداد المجلة .

41- المجلة العربية للعلوم  والهند�سة بج�معة الملك فهد للبترول 
والمع�دن 

 Arabian Journal of Science بداأ �سدور المجلة العربية للعلوم والهند�سة
and Engineering - AJSE باللغة الإنجليزية في عام 1975م من قبل جامعة 
اأ�سبحت الجامعة ت�سدرها  الملك فهد للبترول والمعادن، وفي عام 1986م 
بالتعاون مع موؤ�س�سة Springer للن�سر العلمي، حيث تتولى الجامعة الجانب 
العلمي للمجلة، بينما تتولى الموؤ�س�سة الجانب الفني والإخراج النهائي. وهي 
مجلة دورية علمية متخ�س�سة تحتوي على اأحدث ما تو�سلت اإليه الأبحاث 
في المجالت المختلفة من العلوم والهند�سة. ومن اأبرز المو�سوعات التي 
الأر�ش،  وعلوم  والكيمياء،  البيولوجية،  العلوم  المجلة  هذه  عليها  تركز 

والفيزياء، والهند�سة المدنية، وعلوم الحا�سب، وهند�سة النظم.
للعلماء  الفر�سة  اإتاحة  هو  المجلة  هذه  اإ�سدار  من  الهدف  وكان 
والإقليمية  المحلية  الم�ستويات  على  والهند�سة  العلوم  في  المتخ�س�سين 
البحث  حركة  وتطوير  المتميزة،  ودرا�ساتهم  بحوثهم  لن�سر  والعالمية 
اإلى  العلمي في هذه المجالت، وتبني قناة للتوا�سل العلمي بين المنتمين 
المجلة  تركز  التي  المواد  اأهم  ومن  الحيوية.  العلمية  التخ�س�سات  هذه 
بع�ش  حول  العلمية  والمراجعات  الجادة،  الأكاديمية  المقالت  ن�سرها  على 

المو�سوعات المتخ�س�سة، والتقارير الفنية والهند�سية والعلمية.
اأنحاء  �ستى  في  علماء  قبل  من  العلمي  للتحكيم  المجلة  هذه  وتخ�سع 
من  الجامعة،  خارج  من  اأثنين  عن  المحكمين  عدد  يقل  ل  بحيث  العالم، 
الم�سهود لهم بالتفوق العلمي في مجالتهم. كما تتوافر هيئة تحرير يتكون 
اأع�ساوؤها من مختلف دول العالم. ويتم طباعة المجلة في مطابع الجامعة، 
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وت�سدر ب�سكل ربع �سنوي. وقد تبين من خالل ال�ستقراء الفاح�ش لغالف 
هذه المجلة اأن من اأهم قواعد الن�سر التي تلتزم المجلة بتطبيقها ما ياأتي:

• يجب تقديم البحوث باللغة الإنجليزية.•
• اأو • ن�سرها  ي�سبق  لم  المقدمة  البحوث  اأن  يثبت  ما  تقديم  يجب 

تقديمها للن�سر لأي جهة اأخرى وفي اأي �سكل.
• اأي • المعلومات  جمع  اأو  للبحوث  العلمي  المحتوى  على  يترتب  ل 

التزامات اأخالقية.
• التوجهات • واحترام  مكررة،  لي�ست  المعلومات  اأن  يثبت  ما  تقديم 

العامة لأخالقيات الن�سر العلمي.

42- المجلة العلمية لج�معة الق�سيم: الزراعة والطب البيطري
مجلة دورية تن�سرها اإدارة الن�سر العلمي والترجمة بجامعة الق�سيم، وتهدف 
اإلى اإتاحة الفر�سة للباحثين لن�سر اإنتاجهم العلمي . وتقبل المواد المتمثلة 
التحليلية،  النقدية  والعرو�ش  المرجعية،  والمقالت  الأ�سيلة،  البحوث  في 
والر�سائل العلمية المتميزة، والبتكارات العلمية المتميزة، وبراءات الختراع، 
بمجالت  ال�سلة  ذات  الأخرى  العلمية  المواد  ونحوها من  الكتب،  وانتقادات 
والإنجليزية.  العربية  باللغتين  موادها  وتن�سر  البيطري.  والطب  الزراعة 

ومن بين التعليمات العامة التي و�سعتها المجلة للن�سر فيها ما ياتي:
اإلى . 1 اأ�سل البحث مخرجا في �سورته النهائية مت�سمنا الإ�سارة  يقدم 

المتن ومطبوعا على هيئة �سفحات  داخل  والأ�سكال  الجداول  اأماكن 
مرقمة ترقيما مت�سل�سال، مع �سرورة اإرفاق قر�ش ممغنط مطبوع عليه 

البحث، ويعتذر عن قبول اأي بحث ل يلتزم �ساحبه بهذه التعليمات.
والمقــــالت . 2 للبحــــوث  والإنجليزيــــة  بالعربيــــة  يرفــــق ملخ�ســــان 

ال�ستعرا�ســــية والدرا�ســــات المخت�ســــرة على األ يزيد عدد كلمات 
كل منها على 200 كلمة.

اأعلى . 3 تو�سع  مفتاحية  كلمات  على  بحث  كل  احتواء  من  لبد 
الملخ�سين العربي والإنجليزي على األ تزيد على 10 كلمات.

وتو�سع . 4 والتاريخ،  ال�سم  بنظام  المتن  داخل  المراجع  اإلى  ي�سار 
المراجع جميعها في قائمة المراجع في نهاية البحث مرتبة هجائيا.  
للتحكيم  الق�سيم  بجامعة  البيطري  والطب  الزراعة  مجلة  وتخ�سع 
ذات  المقدمة  المواد  ن�سر  في  بالنظر  التحرير  هيئة  تقوم  حيث  العلمي، 
ال�سلة الوثيقة باخت�سا�ش المجلة، وتقدم البحوث الأ�سلية التي لم ي�سبق 
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ن�سرها، وفي حال قبول البحث للن�سر ل يجوز ن�سره في اأي منفذ ن�سر اآخر 
ورقيا اأو اإلكترونيا دون اإذن كتابي من رئي�ش هيئة التحرير.

43- المجلة العلمية لج�معة الق�سيم: العلوم الإدارية والقت�س�دية
المواد  وتتمثل   ، 1429هـ  محرم  في  المجلة  هذه  من  الأول  العدد  �سدر 
ت�سيف  التي  الأ�سيلة  العلمية  البحوث  في  للن�سر  المجلة  تقبلها  التي 
الدرا�سات  وكذلك  والقت�سادية،  الإدارية  التخ�س�سات  في  للمعرفة  جديدا 
والمقالت النقدية والتحليلية التي تتناول عر�سا نقديا اأو تحليليا للبحوث 
والكتب ونحوها في التخ�س�سات الإدارية والقت�سادية، اإ�سافة اإلى التقارير 

التوثيقية للفعاليات والأن�سطة العلمية والمهنية في هذه التخ�س�سات.
وتن�ش قواعد الن�سر في هذه المجلة على اأن من اأهم �سروطها ما ياأتي:

• العلمية • والمنهجية  والبتكار  بالإ�سافة  مت�سما  البحث  يكون  اأن 
و�سالمة التجاه.

• اأن يكون البحث مت�سما ب�سحة اللغة وجودة الأ�سلوب.•
• اأن ل يكون البحث قد �سبق ن�سره اأو قدم للن�سر لجهة اأخرى.•
• اأن يلتزم الباحث باإجراء التعديالت المن�سو�ش عليها في تقارير المحكمين •

واإعداد تقرير بالتعديالت التي اأجراها وتعليل ما لم يقم بتعديله.
كما و�سعت المجلة بع�ش التعليمات اأو التوجيهات التي ينبغي اللتزام بها 

عند تقديم البحث للن�سر في المجلة، ومن اأهمها:
• اأن يقدم الباحث طلبا بن�سر بحثه موجها اإلى رئي�ش هيئة التحرير، •

اأن البحث لم ي�سبق ن�سره، ولم يقدم للن�سر  مع تاأكيد الباحث على 
لأي جهة اأخرى. 

• البريد • عــنــوان  عــلــى   Word اإلــكــتــرونــيــة  ن�سخة  الــبــاحــث  يــر�ــســل  اأن 
الإلكتروني للمجلة.

• • 6  –  4( مفتاحية  كلمات  وعلى  ملخ�ش  على  البحث  ي�ستمل  اأن 
اأن ل تزيد عدد كلمات  كلمات( باللغتين العربية والإنجليزية، على 

الم�ستخل�ش على 200 كلمة.
• الخط • ونوع   ،14 وحجمه   Traditional Arabic العربي  الخط  نوع 

بين  والم�سافات   12 وحجمه   Times New Roman الإنجليزي 
الأ�سطر فردية.

• الباحث • من  يطلب  المبدئي،  التقييم  مرحلة  البحث  اجتياز  بعد 
تعبئة الإقرار والتعهد الخا�ش بن�سر البحث.
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• يعطى الباحث ن�سختان من المجلة وع�سرون م�ستلة من بحثه المن�سور.•
للتحكيم  الق�سيم  بجامعة  والقت�سادية  الإدارية  العلوم  مجلة  وتخ�سع 
ذوي  من  متخ�س�سين  محكمين  ثالثة  التحكيم  هيئة  تختار  حيث  العلمي، 
رف�ش  اأو  قبول  قرار  ويعتمد  المتميزة.  العلمية  والمكانة  البحثية  الخبرة 
البحوث المقدمة للن�سر على تو�سية هيئة التحرير والمحكمين. واإذا كان 
الباحث اأو اأحد الباحثين من داخل جامعة الق�سيم فيتم اختيار المحكمين من 
خارج الجامعة. وينبغي األ يت�سمن متن البحث تعريفا مبا�سرا اأو غير مبا�سر 
التحكيم. عملية  وحيادية  �سرية  على  المحافظة  بغر�ش  الباحث  ب�سخ�سية 

 
44- المجلة العلمية لج�معة الق�سيم: العلوم التربوية والنف�سية

كانت هذه المجلة في الأ�سل ت�سدر �سمن مجلة العلوم العربية والإن�سانية 
ثم ا�ستقلت عنها بقرار المجل�ش العلمي للجامعة بتاريخ 1/18/ 1433هـ ، حيث 
�سدر اأول عدد م�ستقل من المجلة )العدد الثاني بالمجلد الخام�ش(. ومن اأهم 
المواد التي تقبلها المجلة للن�سر البحوث والدرا�سات الأ�سيلة التي ت�سيف 
اإلى المعرفة الب�سرية في مجالت التربية وعلم النف�ش، والمقالت  جديدا 
المتميزة. العلمية  والبتكارات  والكتب،  للبحوث  والتحليلية  النقدية 

ومن بين القواعد التي و�سعتها هذه المجلة للن�سر ما ياأتي:
العلمية . 1 والمنهجية  والبتكار  بالإ�سافة  مت�سما  البحث  يكون  اأن 

و�سالمة التجاه.
اأن يكون البحث مت�سما ب�سحة اللغة وجودة الأ�سلوب.. 2
اأن ل يكون البحث قد �سبق ن�سره اأو قدم للن�سر لجهة اأخرى.. 3
جامعة . 4 مجلة  تحرير  رئي�ش  با�سم  بحثه  لن�سر  طلبا  الباحث  يقدم 

الق�سيم للعلوم التربوية والنف�سية.
يتقدم الباحث بثالث ن�سخ ورقية للبحث المقدم للن�سر، ول يتجاوز . 5

اإلى  بالإ�سافة  الإمكان،  بقدر  البحث ثالثين �سفحه  عدد �سفحات 
ن�سختين اإلكترونيه وملخ�ش باللغة العربية واآخر باللغة الإنجليزية 

بحيث ل تزيد كلماته على 200 كلمه اأو �سفحة واحدة.
تقارير . 6 في  عليها  المن�سو�ش  التعديالت  باإجراء  الباحث  يلتزم 

المحكمين مع تعليل ما لم يعدل.
ل يعاد البحث المقدم للن�سر اإلى �ساحبه �سواء ن�سر اأم لم ين�سر.. 7

هيئة  تختار  حيث  العلمي،  للتحكيم  للمجلة  الواردة  البحوث  وتخ�سع 
اإليهم لتحكيمه، ومحكم  التحرير ثالثة محكمين لتحكيم كل بحث ير�سل 
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اآخر احتياطي. ول ين�سر البحث اإل بعد اأن يجيزه محكمان متخ�س�سان، على 
اأن يكون اأحدهما على الأقل من خارج الجامعة.  

45- المجلة العلمية لج�معة الق�سيم: العلوم ال�سرعية
الن�سر  اإدارة  عن  1429هـ  محرم  في  المجلة  هذه  من  الأول  العدد  �سدر 
العلمي والترجمة بجامعة الق�سيم، وهي مجلة علمية محكمة، وتن�ش قواعد 

الن�سر في هذه المجلة على اأن من اأهم �سروطها ما ياأتي:
• العلمية • والمنهجية  والبتكار  بالإ�سافة  مت�سما  البحث  يكون  اأن 

و�سالمة التجاه.
• اأن يكون البحث مت�سما ب�سحة اللغة وجودة الأ�سلوب.•
• اأن ل يكون البحث قد �سبق ن�سره اأو قدم للن�سر لجهة اأخرى.•
• جميع البحوث المقدمة للن�سر في المجلة خا�سعة للتحكيم.•

التي ينبغي اللتزام  التوجيهات  اأو  التعليمات  المجلة بع�ش  كما و�سعت 
بها عند تقديم البحث للن�سر في المجلة، ومن اأهمها:

اأن يتقدم الباحث بطلب لن�سر بحثه.. 1
اأن يقدم الباحث خم�ش ن�سخ مطبوعة عبارة عن اأ�سل واأربع �سور باللغة . 2

والجداول،  الأ�سكال  ذلك  في  بما  مت�سل�سال  ترقيما  ومرقمة  العربية، 
بالإ�سافة اإلى ن�سخة اإلكترونية وملخ�ش باللغتين العربية والإنجليزية.

اأن ل يزيد عدد �سفحات البحث على 60 �سفحة.. 3
اأن يكتب عنوان البحث وا�سم الباحث وعنوانه ولقبه العلمي والجهة . 4

التي يعمل بها.
تو�سع حوا�سي كل �سفحة اأ�سفلها.. 5
عند ورود اأعالم اإ�سالمية وعربية في متن البحث، تذكر �سنة الوفاة . 6

اأجنبية  الأعالم  كانت  واإذا  متوفى،  العلم  كان  اإذا  الهجري  بالتاريخ 
ويذكر  لتينية،  بحروف  قو�سين  وبين  عربية،  بحروف  تكتب  فاإنها 

ال�سم كاماًل عند وروده لأول مرة. 

46- المجلة العلمية لج�معة الق�سيم: العلوم ال�سحية
 International م�سمى  تحت  الإنجليزية  باللغة  المجلة  هذه  ت�سدر 
Journal of Health Sciences حيث �سدر العدد الأول منها في نهاية عام 
العلمية المحكمة ذات الأهمية للمتخ�س�سين  2006م، وتركز على المقالت 
في مختلف فروع العلوم ال�سحية بما في ذلك البحوث النظرية والدرا�سات 
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العالمي  الم�ستوى  الريادة على  تت�سدر  اأن  اإلى  المجلة  التطبيقية. وتهدف 
في ن�سر النتاج العلمي الذي يتناول العوامل ال�سحية والعلمية والجتماعية 

وال�سيا�سية والقت�سادية التي توؤثر على الو�سع ال�سحي.

47- المجلة العلمية لج�معة الق�سيم: العلوم الطبيعية والري��سي�ت
�سدر العدد الأول في ذو الحجة 1428هـ ، وهي مجلة علمية محكمة ت�سدر 
والبتكارات  والمقالت  الأ�سيلة  البحوث  بن�سر  وتعنى   ، �سنوي  ن�سف  ب�سكل 
والإح�ساء  الريا�سيات  الختراع في جميع فروع  وبراءات  المتميزة  العلمية 
اإ�سدار  من  والهدف  والكيمياء.  الأحياء  وعلوم  والفيزياء  العمليات  وبحوث 
هذه المجلة هو اإيجاد م�ساحة وا�سعة في المجلة ل�ستقبال الأعمال العلمية 
والعلوم  الريا�سية  العلوم  من  كل  في  الجادة  والدرا�سات  والبحوث  القيمة 
التطورات  باآخر  المجتمع  واإمداد  العلمية  المعرفة  اإثراء  الطبيعية، بغر�ش 

في تلك المجالت. وتوجد هيئة للتحرير من داخل المملكة وخارجها. 
وتخ�سع  العالم  في  مكان  اأي  من  الواردة  البحوث  المجلة  وت�ستقبل 
التي  العامة  التعليمات  اأهم  ومن  متخ�س�سين.  قبل  من  للتحكيم  جميعها 

و�سعتها هذه المجلة للن�سر ما ياأتي:
البحوث المقدمة للمجلة يجب األ يكون قد تم ن�سرها اأو قيد النظر . 1

في الن�سر لدى اأي جهة اأخرى اأو في مداولت موؤتمر.
يو�سع ملخ�ش ل يزيد على 200 كلمة في ال�سفحة الأولى من البحث . 2

تليه الكلمات الرئي�سة ثم اأرقام الت�سنيف اإن وجدت.
ترقم المعادلت الريا�سية وال�سيغ الكيميائية والجداول والأ�سكال . 3

دون عمل اأي اخت�سارات في الأ�سماء.
ي�سار اإلى المراجع في داخل المتن باأرقام بين قو�سين مربعين كما . 4

ت�سجل بعد ترتيبها اأبجديا في نهاية البحث وفقا للطريقة المتبعة 
في كتابة المراجع المعتمدة من هيئة التحرير في المجلة.

يمنح الموؤلف 20 م�ستلة من البحث ون�سختين من المجلة مجانا.. 5

48- المجلة العلمية لج�معة الق�سيم : العلوم العربية والإن�س�نية
كان تاريخ �سدور اأول عدد من هذه المجلة في �سهر محرم عام 1429هـ ، 
وتتولى اإدارة الن�سر العلمي والترجمة بجامعة الق�سيم اإ�سدارها . وهي تخ�سع 
اآلية و�سعتها هيئة تحكيم المجلة تتمثل في الآتي : العلمي وفق  للتحكيم 
ثالثة   ، بحث  كل  لتحكيم  محكمين  اأربعة  التحرير  هيئة  تختار  ••

المجالت العلمية المحكمة في الجامعات السعودية



99

في  اإليه  يلجاأ  احتياطي  والرابع   ، لتحكيمه  البحث  اإليهم  ير�سل  اأ�سا�سيين 
حالة اعتذار اأو تاأخر اأحد المحكمين الأ�سا�سيين .

••ل تن�سر البحوث اإل بعد اأن يجيزها للن�سر محكمان متخ�س�سان على 
اأن يكون اأحدهما على الأقل من خارج الجامعة .

وتتمثل المواد التي تقبلها المجلة للن�سر في الآتي :
1. البحث والدرا�سة ، وهو عمل اأ�سيل للموؤلف اأو الموؤلفين ، واأن ي�سيف 

جديدا للمعرفة في مجال تخ�س�سات الكلية المتعددة .
2. المقالة ، وتتناول العر�ش النقدي والتحليلي للبحوث والكتب ونحوها 

التي �سبق ن�سرها في ميدان معين والر�سائل العلمية المتميزة .
3. البتكارات العلمية المتميزة وبراءات الختراع .

4. المرا�سالت التي تتناول عر�ش فكرة اأو راأي علمي اأو اقتراح بحثي .
 ، الق�ضيم  لجامعة  العلمية  المجلة  في  الن�ضر  ب�ضروط  يتعلق  وفيما 
اأن يكون البحث مت�سما بالإ�سافة والبتكار والمنهجية العلمية  اأهمها  فمن 
و�سالمة التجاه و�سحة اللغة وجودة الأ�سلوب ، واأن ل يكون البحث قد �سبق 
ن�سره اأو قدم للن�سر لجهة اأخرى ، واأن يتم اإخ�ساع جميع البحوث المقدمة 

للن�سر في المجلة للتحكيم العلمي.
كما اأن المجلة ذاتها و�سعت مجموعة من التعليمات التي ينبغي اأن يتقيد 

بها من يرغب في ن�ضر بحثه ، حيث ي�ضترط االآتي :
اأن يقدم الباحث طلبا بن�سر بحثه .. 1
باإذن . 2 اإل  اأخرى  اأي مطبوعة  اأبحاث المجلة في  اإعادة ن�سر  ل يجوز 

كتابي من رئي�ش التحرير .
يتقدم الباحث بثالث ن�سخ مطبوعة بالإ�سافة اإلى ن�سخة اإلكترونية، . 3

كلماته  تزيد  ل  بحيث  والإنجليزية  العربية  باللغتين  وملخ�ش 
على200 كلمة اأو �سفحة واحدة .

اأن يكتب عنوان البحث وا�سم الباحث وعنوانه ولقبه العلمي والجهة . 4
التي يعمل بها على ال�سفحة الأولى م�ستقلة .

تو�سع هوام�ش كل �سفحة اأ�سفلها .. 5
تو�ضع نماذج من �ضور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المنا�ضب . 6
ترفق جميع ال�سور والر�سوم المتعلقة بالبحث ب�سورة وا�سحة .. 7
ل يعاد البحث اإلى �ساحبه �سواء ن�سر اأو لم ين�سر .. 8
تقارير . 9 في  عليها  المن�سو�ش  التعديالت  اإجراء  الباحث  يلزم 

المحكمين مع تعليل ما لم يعدل .
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49- المجلة العلمية لج�معة الق�سيم: علوم الهند�سة والح��سب
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في محرم 1429هـ ، وتهدف اإلى ن�سر 
العلوم  تخ�س�سات  جميع  في  وخارجها  الجامعة  داخل  من  الباحثين  اإنتاج 
هي  المجلة  ت�سملها  التي  الرئي�سة  والمجالت  الحا�سب،  وعلوم  الهند�سية 
الهند�سة الكهربائية، والهند�سة المدنية، والهند�سة الميكانيكية، والهند�سة 
الكيميائية، وهند�سة التعدين والبترول، وهند�سة الحا�سب، وعلوم الحا�سب، 

وتكنولوجيا المعلومات، ونظم المعلومات، والعلوم الهند�سية الأ�سا�سية. 
البحوث  المتمثلة في  المواد  الإنجليزية، وتقبل  باللغة  المجلة  وت�سدر 
والر�سائل  التحليلية،  النقدية  والعرو�ش  المرجعية،  والمقالت  الأ�سيلة، 
العلمية المتميزة، والبتكارات العلمية المتميزة، وبراءات الختراع، وانتقادات 

الكتب. وتتولى هيئة التحرير المراجعة المبدئية.  
وتن�ش قواعد الن�سر في هذه المجلة على اأن من اأهم �سروطها ما ياأتي:

• العلمية • والمنهجية  والبتكار  بالإ�سافة  مت�سما  البحث  يكون  اأن 
و�سالمة التجاه.

• اأن يكون البحث مت�سما ب�سحة اللغة وجودة الأ�سلوب.•
• اأن ل يكون البحث قد �سبق ن�سره اأو قدم للن�سر لجهة اأخرى.•
• جميع البحوث المقدمة للن�سر في المجلة خا�سعة للتحكيم.•

كما و�ضعت المجلة بع�ص التعليمات اأو ال�ضروط التي ينبغي االلتزام بها 
عند تقديم البحث للن�سر في المجلة، ومن اأهمها:

اأن يتقدم الباحث بطلب لن�سر بحثه، ويو�سح فيه العنوان الإلكتروني . 1
للمرا�سالت.

باإذن . 2 اإل  اأخرى  اأي مطبوعة  اأبحاث المجلة في  اإعادة ن�سر  ل يجوز 
كتابي من رئي�ش التحرير.

ير�سل الباحث بحثه باللغة الإنجليزية عن طريق البريد الإلكتروني . 3
تزيد  ل  بحيث  والإنجليزية  العربية  باللغتين  وملخ�ش  للمجلة، 

كلماته على 200 كلمة.
يجب اأن ل يزيد عدد �سفحات البحث �ساماًل الر�سومات والجداول . 4

. A4 على 20 �سفحة حجم
ي�سار اإلى المراجع داخل المتن بالأرقام ح�سب ت�سل�سل ذكرها وتثبت . 5

في فهر�ش يلحق باآخر البحث.
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50- المجلة العلمية لج�معة الملك في�سل     
هذه  اإ�سدار  بالأح�ساء  في�سل  الملك  لجامعة  العلمي  المجل�ش  يتولى 
ول   ، 1419هـ  عام  في  منها  الأول  العدد  �سدر  وقد  المتخ�س�سة،  المجلة 
اإ�سدارين  تحت  ت�سدر   ( منتظم  ب�سكل  ال�سدور  في  م�ستمرة  المجلة  تزال 
مختلفين هما : العلوم الإن�سانية والإدارية ، والعلوم الأ�سا�سية والتطبيقية (، 

وفترة ال�سدور كل �ستة اأ�سهر . 
الإنجليزية،  باللغة  ملخ�ش  مع  العربية،  باللغة  المجلة  مقالت  وتن�سر 

ويتم توزيع المجلة على نطاق محلي ووطني واإقليمي . 
ومن اأبرز الخ�ضائ�ص التي تميز هذه المجلة ) �ضروط الن�ضر ( ما ياأتي :

• تعبر المواد المقدمة للن�سر بالمجلة عن اآراء ونتائج موؤلفيها فقط .•
• • ، وعنوانه  الموؤلف  ا�سم  ثم  عنوانه  اأوًل  يظهر  بحيث  المقال  يبوب 

ثم الم�ستخل�ش في حدود 200 كلمة باللغتين العربية والإنجليزية، 
وتكتب   ، والأ�سكال  الجداول  مواقع  فيه  ويحدد  المتن  ذلك  وبعد 
اأقوا�ش  الريا�سية داخل  الم�سطلحات  الم�ستخدمة لتعريف  الأرقام 

هاللية على الحد المال�سق للهام�ش الأي�سر .
• الإنجليزية • اأو  العربية  باللغة  �سور  واأربع  اأ�سل  من  المواد  تقدم 

واحد  وجه  على   Word ببرنامج  الآلي  الحا�سب  بوا�سطة  من�سوخة 
ومرقمة   ، هام�ش  لكل  �سم   3 ترك  مع   A4 مقا�ش ورق  وعلى  فقط، 

ترقيما م�سل�سال بما في ذلك الأ�سكال والجداول . 
• ترقم الجداول ترقيما م�سل�سال م�ستقال عن ترقيم الأ�سكال خالل •

المتن ، ويكون لكل منها عنوانه اأعلى الجدول وم�سدره اأ�سفله .
• ت�سمن الأ�سكال في المتن اأو تقدم في غالفة منف�سلة مع مراعاة عدم •

طيها ، وي�سار اإلى موا�سع الأ�سكال في هام�ش المتن اأو يل�سق �سورة 
منها في اأماكنها المحددة اأو ت�سمن في المتن بالحا�سب الآلي .

• ل تقبل ال�سور الملونة اإل اإذا كان للون دللة علمية .•
•  يجب ا�ستخدام اخت�سارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد في•

وت�ستخدم   ،  The World List of Scientific Periodicals  
الخت�سارات المقننة دوليا بدل من كتابة الكلمات كاملة ) مثل �سم، 

مم ، كم ، % ( .
• بين • ذكرها  اأولوية  ح�سب  بالأرقام  اإما  المتن  داخل  المراجع  اإلى  ي�سار 

قو�سين، اأو تذكر في متن �سطور البحث ، وي�ستخدم لها ا�سم الموؤلف )ال�سم 
العائلي مع ذكر ال�سنة( . وتقدم المراجع جميعها في نهاية البحث، وترتب 
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اأبجديا، وترقم ت�سل�سليا ، ويكتب كل مرجع كالآتي : ا�سم الموؤلف مبتدئا 
با�سم العائلة ثم ال�سم الأول فالأو�سط ، ثم تكتب �سنة الن�سر بين قو�سين، 
العدد،   ، المجلد   ( العدد  ورقم   ، المجلة  وا�سم  المو�سوع  عنوان  يليها 

ال�سفحات(، وفي حالة الكتب تذكر جهة الن�سر .
وفيما يتعلق بالتحكيم العلمي لمجلة جامعة الملك في�سل فيتم تر�سيح 
هذه  عن  م�سوؤولة  ولجنة   ، معلومات  قاعدة  خالل  من  المحكمين  اأ�سماء 
الق�سية. اأما فيما يتعلق بالهيئة ال�ست�سارية، فيتم اختيار الأع�ساء من داخل 
المملكة، كما يتم تغيير الم�ست�سارين بين فترة واأخرى. وتتمثل اأبرز المهام 

التي تقوم بها هيئة التحرير في الآتي:
قبوله . 1 حيث  من  الراأي  واإبداء  مبدئيا  ن�سره  المراد  البحث  درا�سة 

للتحكيم من عدمه.
اقتراح عدة محكمين متخ�س�سين من داخل الجامعة وخارجها .. 2
وكذلك . 3 المجلة،  اأعمال  لتطوير  القتراحات  بتقديم  الهيئة  تقوم 

تدعيم قواعد المعلومات عن المحكمين.

51- مجلة العلوم الإن�س�نية والإدارية بج�معة المجمعة 
مجلة دورية تخ�س�سية محكمة �سدر العدد الأول منها في رجب 1433هـ، 
المجمعة  بجامعة  والترجمة  الن�سر  مركز  عن  �سنوي  ن�سف  ب�سكل  وت�سدر 
اإلى  اإ�سراف وكالة الجامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي. وتهدف  تحت 
ن�سر البحوث والدرا�سات والق�سايا العلمية التي تثري العقول باآخر ما انتهت 
اإنجازات واختراعات، والإ�سهام الفاعل في تطوير  اإليه الحركة العلمية من 

الن�سر العلمي، ومعالجة الم�سكالت والق�سايا المجتمعية المعا�سرة. 
العلوم  مجالت  في  المجلة  لهذه  المو�سوعية  الهتمامات  وتتمثل 
وتن�سر  المجالت.  هذه  تخدم  التي  والمو�سوعات  والإدارية،  الإن�سانية 
البحوث في هذه المجلة باللغتين العربية والإنجليزية، كما تن�سر مراجعات 
وعرو�ش الكتب وملخ�سات الر�سائل العلمية وتقارير الموؤتمرات والمنتديات 

العلمية والن�ساطات ذات العالقة.
ومن اأبرز �ضروط الن�ضر في المجلة الم�ضار اإليها ما ياأتي:

• الأ�سالة والبتكار، واإتباع المنهجية ال�سليمة، والتوثيق العلمي.•
• �سالمة الفكر واللغة والأ�سلوب، واأل يكون البحث م�ستاًل من ر�سالة اأو كتاب.•
• له • ي�سبق  لم  باأنه  للمجلة  بحثه  تقديم  عند  الخطي  الباحث  اإقرار 

الن�سر ول يجوز له عند قبول بحثه للن�سر اأن ين�سره في وعاء اآخر.
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• باإذن • اإل  اأخرى  اأي مطبوعة  اأبحاث المجلة في  اإعادة ن�سر  ل يجوز 
كتابي من رئي�ش التحرير.

• تزيد • ل  ملخ�ش  مع  مطبوعة  ن�سخ  ثالث  من  بحثه  الباحث  يقدم 
كلماته على 200 كلمة وي�ضترط في البحث المقدم باللغة االإنجليزية 

اأن يدرج فيه ملخ�ش باللغة العربية.
• يراعى اأن ل يزيد عدد �سفحات البحث على 30 �سفحة من القطع •

العلمية  والر�سائل  والتقارير  الكتب  مراجعات  تكون  واأن  المتو�سط 
في حدود خم�ش �سفحات.

• من • مجانية  م�ستالت  خم�ش  الباحث  يمنح  البحث  ن�سر  حالة  في 
بحثه اإ�سافة اإلى العدد الذي ن�سر فيه بحثه.

• ينبغي اأن يرفق بالعمل المراد ن�سره خطاب من �ساحبه يطلب فيه •
حيث  من  بالباحث  مخت�سر  تعريف  على  ي�ستمل  واأن  العمل،  ن�سر 

الموؤهل والتخ�س�ش والعمل والعنوان البريدي والإلكتروني.
تختارهم  متخ�س�سين  محكمين  اإلى  للمجلة  الواردة  البحوث  وتر�سل 
هيئة التحرير ب�سكل �سري، وللمجلة اأن تطلب اإجراء تعديالت على البحث 
ح�سب راأي المحكمين قبل اعتماد البحث للن�سر. ويتم ت�سكيل اأع�ساء الهيئة 
ال�ست�سارية من خارج المملكة، كما توجد هيئة للتحرير تتمثل اأبرز المهام 

التي تقوم بها في الآتي:
تقييم البحوث المقدمة بغر�ش اإر�سالها للتحكيم.. 1
العمل على تطوير عملية البحث العلمي للمجلة.. 2
تقديم المقترحات التي ت�سهم في تح�سين الأداء والإخراج للمجلة.. 3

مناقشة المعطيات السابقة
لقد ك�سفت النماذج ال�سابقة عن كثير من المعطيات الإيجابية التي تعك�ش 
العربية  المملكة  في  االأكاديمية  البيئة  في  العلمي  للن�ضاط  م�ضرقة  �ضورة 
ال�سعودية . ويمكن القول بناء على ا�ستقراء تلك المعطيات اإنه كان للجامعات 
وبخا�سة  العلمي،  الن�سر  �سناعة  في  ملحوظ  اإ�سهام  يزال  ول  ال�سعودية 
المجالت العلمية المحكمة ، وهو اإنجاز يح�سب ل�سالح تلك الموؤ�س�سات ، لأن 
المجلة بو�سفها وعاء متميز للمعرفة ، وم�سدر معلوماتي معتبر ، تعد من 
اأكثر قنوات الت�سال العلمي فاعلية ، ولذا يحر�ش الباحثون والدار�سون على 
الثقة  ب�سبب  وذلك  المطلوبة،  العلمية  المادة  على  للح�سول  اإليها  الرجوع 
العلمية التي يحظى بها هذا الم�سدر المعلوماتي المهم ، والمعايير الفنية 
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التي يلتزم بها في عملية الإخراج النهائي . ولذا فال غرو اأن نلحظ تهافت 
في  العلمي  نتاجهم  ن�سر  على  المعرفة  مجالت  مختلف  في  المتخ�س�سين 

المجالت المتخ�س�سة نظرا لمكانتها المعتبرة في الت�سال العلمي .
ومن المالحظ اأنه لم يحظ نوع من اأنواع م�سادر المعلومات بما حظيت 
خ�سائ�ش  من  به  تمتاز  لما  نظرا  وذلك   ، اهتمام  من  العلمية  المجالت  به 
عديدة ، بما في ذلك الغزارة والثراء في المادة العلمية، وحداثتها، والتزامها 
بالمنهج العلمي في معالجة الق�سايا. وهذا الهتمام لم ينبع من فراغ بل هو 
في الواقع نتيجة لما تحظى به المجالت من قيمة في الو�سط العلمي، حيث 

ينظر اإليها الجميع نظرة اإكبار وتقدير.
ولعل مما يزيد من اأهمية هذه الدرا�سة اأن المو�سوع الذي نحن ب�سدده 
اأحد  يوؤكد  ال�سياق  هذا  وفي   ، والدر�ش  البحث  من  ي�ستحقه  بما  يحظ  لم 
في  العلمية  للمجالت  الراهن  الو�سع  درا�سة  اأن  على  بالق�سية  المهتمين 
المملكة يعد مطلبا مهما ين�سجم مع اأهداف التنمية وبرامجها (1). كما ت�سير 
اإحدى الباحثات اإلى اأن المجالت العلمية "ميدان بكر لمزيد من الأبحاث، 

حيث اإنه مجال جديد ينمو وي�سعب التعرف عليه" (2).

)1 ( ها�سم عبده ها�سم . التجاهات العددية والنوعية للدوريات ال�سعودية .مرجع �سابق. �ض. 10 .
)2( اأمينة م�سطفى �سادق . الدوريات الإلكترونية واأثرها على جهود خدمات المعلومات في المكتبة . مرجع �سابق . �ض .20 .
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مقدمة
و�سعية  عن  ال�سابقة  ال�سفحات  ر�سمتها  التي  الم�سرقة  ال�سورة  برغم 
الآخر  الطرف  على  هناك  فاإن  ال�سعودية،  الجامعات  في  العلمية  المجالت 
بع�ش التحديات التي تواجه تلك المجالت، وبع�ش ال�سعوبات والم�سكالت 
التي قد تحد ب�سكل اأو باآخر من انطالقتها، وربما توؤثر على قيامها بالدور 
المن�ضود لها بو�ضفها قنوات فاعلة في الن�ضاط العلمي للمنتمين اإلى البيئة 

الأكاديمية في المجتمع ال�سعودي. 
تزويده  الم�ستح�سن  فمن  القارىء  ذهن  في  ال�سورة  اكتمال  في  ورغبة 
بخلفية عن بع�ش الم�سكالت الفنية والإدارية والمالية والب�سرية والتقنية 
وغيرها، التي قد تمثل حجر عثرة في طريق تلك الم�سادر العلمية، وربما 
تعرقل م�سيرتها. وقد تبين نتيجة ل�ستقراء اأدب المو�سوع، اأن اأبرز الأ�سباب 
التي تقف خلف تلك الم�سكالت تتمثل في �سعف الدعم المالي، ومحدودية 
انت�سار المجلة نتيجة ل�سعف ت�سويقها، وعدم التزام بع�ش الباحثين ب�سوابط 
الن�سر العلمي المن�سو�ش عليها في المجلة ، وتفاوت الباحثين في طريقة 
توثيق المراجع العلمية ، وتاأخر بع�ش المحكمين في تقويم المقالت العلمية 
واإعادة تقاريرهم للمجلة، ونحو ذلك من العتبارات الأخرى التي لم تدر�ش 
بعد ب�سكل كاف ، ول تزال بحاجة اإلى من ي�سلط عليها مجهر البحث العلمي.
والت�سالت  ال�سخ�سية  المقابالت  بع�ش  اإجراء  خالل  من  تبين  كما 
الهاتفية مع عينة من العاملين في مجال الن�سر العلمي الجامعي، اأن هناك 
هذا  في  الم�سيرة  انطالقة  من  تحد  اآنفا  المذكورة  غير  اأخرى  �سعوبات 
المرتبطة  العديدة  الإيجابيات  الرغم من  باأنه على  الم�سمار. وهذا يوحي 
المكانة  من  الرغم  وعلى  اإليها،  الإ�سارة  �سبقت  التي  العلمية  بالمجالت 
المتميزة التي تحتلها المجلة بين اأوعية المعلومات الأخرى ، فاإن هناك في 
الوقت نف�سه العديد من النتقادات التي توجه اإليها ، والعديد من ال�سعوبات 
التي قد تعرقل م�سيرة المجالت العلمية ، وتقف حجر عثرة اأمام تقدمها، 

ولعل من اأبرزها ما ياأتي :

اأوًل : غي�ب اأو �سعف توثيق المجالت العلمية
خالل  ومن  الراهن،  الو�سع  ا�ستقراء  خالل  من  الباحث  لحظ  لقد 
معاي�سته للمو�سوع محط البحث وجود ظاهرة غياب اأو ندرة اأدوات التوثيق 
العربية  المملكة  وفي  عام،  ب�سكل  العربي  العالم  في  العلمية  للمجالت 
ك�سافات  المثال  �سبيل  توجد على  اأنه ل  ذلك  ب�سكل خا�ش. ومن  ال�سعودية 
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اأدلة وفهار�ش موحدة ت�ساعد الباحثين على ا�سترجاع ما  اأو  اأو م�ستخل�سات 
تحتويه تلك المجالت من بحوث ومقالت، وبخا�سة في هذا الوقت الذي 
ال�سعودية.  الجامعات  ال�سادرة عن  المجالت  زيادة مطردة في حجم  ي�سهد 
الأخيرة،  الآونة  في  تبرز  بداأت  التي  الجهود  بع�ش  ذلك  ن�ستثني من  وربما 
من  الوطنية  فهد  الملك  مكتبة  به  قامت  ما  المثال  �سبيل  على  بينها  ومن 
بناء قاعدة معلومات للدوريات ال�سعودية، وهي قاعدة �ساملة لمختلف اأنواع 
المجالت التي ت�سدر في المملكة بما في ذلك المجالت العلمية المحكمة 

التي ت�سدرها الجامعات ال�سعودية. 
مفاتيح  بمثابة  تعد  الببليوجرافية  الأدوات  اأن  عليه  المتعارف  ومن 
للو�سول اإلى ما تت�سمنه المجالت من مقالت تعالج مختلف المو�سوعات، 
الوقت،  توفر  اأنها  عن  ف�ساًل  الحقيقية،  اأهميتها  تبرز  المنطلق  هذا  ومن 
وتخت�سر الجهد، وت�سهم في تقلي�ش ظاهرة تكرار البحوث، وبالتالي اإهدار 

الجهود فيما ل طائل تحته.  
عالوة على اأن المجالت العلمية ت�ستوعب اأعدادا كبيرة من المقالت التي 
ت�سم مختلف التجارب والدرا�سات، ولتلك المقالت اأهمية ل تنكر في دعم 
البحث العلمي، ومهما تكن اإمكانات الباحث وقدراته فلن ي�ستطع الإحاطة 
باأدوات  ال�ستعانة  دون  اهتمامه  في مجال  المجالت  تلك  في  ين�سر  ما  بكل 
التوثيق. ومن هنا تبرز اأهمية ال�سبط الببليوجرافي لمحتويات المجالت 

العلمية كخطوة نحو خدمة الدار�سين والباحثين.     
المجالت  اأهمية �سبط  اأن  ب�سكل عام نالحظ  المو�سوع  اإلى  واإذا نظرنا 
العلمية تتاأكد اإذا اأخذ في الح�سبان اأن عدد الدوريات ال�سادرة في العالم تزيد 
على المليون دورية بما ت�سمه من ماليين البحوث والمقالت، وقد اأ�ساد اأحد 
الباحثين بهذه الأهمية حيث يقول: " ولذا اأ�سبح في حكم الم�سلمات �سرورة 
اأمر  وجعل  كنوزها،  عن  للك�سف  الدوريات،  لمحتويات  ال�سبط  اأدوات  اإيجاد 
اإلى ما تحققه هذه  العلماء والباحثين، بالإ�سافة  اأمام  ا�ستخدامها مي�سورا 
الأدوات من اخت�سار الوقت، وتقلي�ش حجم الجهد في عملية البحث، واإنجاح 
عمليات الختيار ال�سريع للمواد المنا�سبة للبحث من بين ماليين المقالت 
من  المعلومات  م�سادر  بين  مهمة  ات�سال  حلقة  اأنها  عن  ف�ساًل  والبحوث، 
جهة، والعلماء والباحثين من جهة اأخرى"(1). بل اإن هناك من يذهب اإلى اأن 
" خدمات التك�سيف وال�ستخال�ش تفوق في اأهميتها المعامل والمختبرات 
لأنها هي النافذة التي يطل منها الباحث على جهود ال�سابقين وعلى طريقهم، 

)1( �سكري عبدال�سالم العناني. ال�سبط الببليوجرافي، مرجع �سابق، �ض �ض 16 – 17 .
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وهي التي تحدد له مواقع اأقدامه على هذا الطريق"(1). وبرغم اأن ال�ساحة قد 
�سهدت ظهور بع�ش المحاولت ل�سبط محتويات المجالت العلمية ال�سعودية 
الواقع دون تخطيط  اأنها قد �سدرت في  اإل  اإلى ذلك(،  الإ�سارة  )كما �سبقت 
اإعداد محكم، وقواعد وا�سحة تحكم  اإ�سدارها، ودون  م�سبق من قبل جهات 
ا�ستمراريتها . وبالتالي فقلما يكتب لها النجاح، وغالبا ما ت�سدر لمرة واحدة، 

اأو تتوقف بعد مدة وجيزة. 
وتجدر الإ�سارة في هذا المقام اإلى اأنه ل يوجد تعاون وتن�سيق بين الجهات 
المعنية باإ�سدار اأدوات التوثيق وال�سبط الببليوجرافي للمجالت، الأمر الذي 
الببليوجرافية  الفو�سى  ظاهرة  في  تتمثل  اأخرى  م�سكلة  وجود  في  ت�سبب 
. وتتمثل تلك الفو�سى في مظاهر عديدة من بينها �سبط  التعبير  اإن �سح 
مجالت �سبق اأن تم �سبطها، اأو تغطية �سنوات �سبق اأن تم تغطيتها، واأحيانا 
البيانات  تكامل  اإلى عدم  اإ�سافة  ال�سنوات كفجوات دون تغطية.  تبقى بع�ش 
في بع�ش الأدوات ال�سادرة، و�سعف اإعدادها، وافتقارها اإلى الأ�ساليب العلمية 
في  والتكرار  التداخل  م�سكلة  اأي�سا  وهناك  والإخراج.  الإعداد  في  والفنية 
التغطية، وهذا اأمر ملمو�ش في اأغلب اأدوات ال�سبط التي ظهرت، مما يوحي 
باأن القائمين باإعداد تلك الأدوات يعملون بمعزل عن بع�سهم مما يت�سبب في 
ت�ستت الجهود وتبعثرها، وعدم لم �سملها تحت مظلة واحدة. ولعل مما �ساعد 
على تفاقم الم�سكلة عدم وجود �سيا�سة محكمة ل�سبط تلك الجهود ، وتبني 
العتبارات  تحكمها  مما  اأكثر  �سخ�سية  اعتبارات  تحكمها  لخطة  جهة  كل 

العلمية والفنية المتعارف عليها في اإعداد اأدوات التوثيق الفني (2).

ث�ني�: �سعف اأ�س�ليب ت�سويق المجالت العلمية 
يمكن القول اإن هذه الم�سكلة تنطبق على جميع المجالت العلمية التي 
واكب  فقد  العالي،  التعليم  موؤ�س�سات  وبخا�سة  الموؤ�س�سات  مختلف  ت�سدرها 
التو�سع الكمي والنوعي في هذا النوع من التعليم �سدور اأعداد من المجالت 
عن الكليات المختلفة التي ت�سم بحوثا قيمة لأع�ساء هيئة التدري�ش. وبرغم 
ما تحظى به هذه المجالت من اأهمية كبيرة، فهي تفتقر اإلى النت�سار المطلوب 

نظرا لمحدودية توزيعها، واقت�ساره على الإهداء والتبادل فح�سب(3). 
كما تن�سحب الم�سكلة ذاتها على بع�ش المجالت التي قد تتكد�ش اأعدادها 
في الم�ستودعات ب�سبب �سعف ت�سويقها. الأمر الذي يوؤكد مرة اأخرى اأهمية 

)1( عبد ال�ستار الحلوجي. مدخل لدرا�سة المراجع. القاهرة: الموؤلف،1394 هـ، �ض 144.
)2( �سكري عبدال�سالم العناني. ال�سبط الببليوجرافي، مرجع �سابق، �ض �ض 18 – 19 .

)3( المرجع ال�سابق، �ض 164.
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ال�سبط الببليوجرافي الذي ي�سهم في الإعالم عن تلك المطبوعات. ويدخل 
ال�سعودية  العلمية  المجالت  ت�سويق  �سعف  الم�سكلة  هذه  نطاق  في  كذلك 

وتوزيعها خارج المملكة ب�سبب الفتقار اإلى قنوات الترويج المنا�سبة. 
�سعف  اإ�سكالية  اأن  اإلى  ال�سياق  هذا  في  التنويه  المنا�سب  من  اأن  ونجد 
الجامعات  ت�سدرها  التي  المحكمة  العلمية  للمجالت  الت�سويقية  ال�سيا�سة 
المجالت  اإ�سدار  مع  الأخيرة  الآونة  في  حجمها  يتقل�ش  بداأ  ال�سعودية 
للجميع،  متاحة  اأ�سبحت  الإنترنت، حيث  �سبكة  في  وتحميلها  الإلكترونية، 
واأ�سبح الطالع عليها وت�سفحها اأمرا مي�سورا، عالوة على اأن اإتاحة المجالت 

بهذا ال�سكل اأ�سهم اإلى حد كبير في التعريف بها خارج حدود المملكة.

ث�لث�: عدم القدرة على ال�سمود وال�ستمرار 
التي ت�سكو من عدم  العلمية  تنطبق هذه الم�سكلة على بع�ش المجالت 
القدرة على ال�ستمرار وال�سمود ومقاومة الزمن، حيث قد تتوقف بعد فترة 
ق�سيرة اأو طويلة من �سدورها لأ�سباب عديدة. كما اأن التوقف عن ال�سدور 
قد يحدث لعتبارات اإدارية وتنظيمية ، اأو لرغبة الجامعة في �سم المجلة 

اإلى مجلة اأخرى، اأو لغير ذلك من العوامل الأخرى.

رابع�: ق�س�ي� التحكيم العلمي 
المقالت  لتقويم  محايدين  بمحكمين  عادة  العلمية  المجالت  ت�ستعين 
للمجلة  يكفل  جهة  من  فهو  حدين،  ذو  �سالح  والتحكيم  ن�سرها،  قبل 
لها  تتوافر  ل  التي  المقالت  با�ستبعاد  وذلك  م�ستواها،  على  المحافظة 
الموا�سفات الموؤهلة للن�سر، اأو المقالت الهابطة، اأو المقالت التي ت�ستمل 
على اأخطاء علمية ج�سيمة. ومن جهة اأخرى فاإن التحكيم يثير الكثير من 
الم�سكالت والنزاعات والتهامات المتبادلة بين الموؤلفين والمحكمين ، لأن 

تاأخر الن�سر قد يثير ال�سك والتوج�ش من جانب الموؤلفين. 
ويوؤكد هذه الحقيقة ما ذهب اإليه اأحد الباحثين من اأن "�سيا�سة التحكيم 
وقفت  الذي  الوقت  نف�ش  في  الهابطة،  الأعمال  بع�ش  ن�سر  دون  تحل  لم 
ومن  بعد.  فيما  قيمتها  تاأكدت  التي  العلمية  الأعمال  بع�ش  �سبيل  في  فيه 
الطبيعي اأن يوؤدي ذلك اإلى الت�سكيك في جدوى هذه ال�سيا�سة واإثارة حفيظة 

الموؤلفين" (1). 

) 1 ( ح�سمت محمد علي قا�سم. الدوريات العلمية، مرجع �سابق، �ض 499 .
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خ�م�س�: ت�أخر الن�سر للمجالت العلمية
ويق�سد بذلك طول الفترة الفا�سلة بين تقديم اأ�سول المقالت ون�سرها

 في �سكلها النهائي (1)، اأو طول الفترة بين تقديم البحوث للن�سر ومراجعتها، 
وطلب التعديالت عليها ، ثم ن�سرها في اأحد الأعداد القادمة. وهناك عوامل 
�سل�سلة  منها  العلمية  المجالت  ن�سر  في  التاأخر  م�سكلة  خلف  تقف  عديدة 
العمليات التحريرية التي تمر بها المقالت قبل ن�سرها ، وعدم توافر الحيز 
تلجاأ  التي  الأ�ساليب  ومن   . مقالت  للمجلة من  يقدم  ما  كل  لن�سر  الكافي 
التحرير  �سيا�سة  اإدخال تعديل في  الم�سكلة  اإليها بع�ش المجالت لمعالجة 
يوؤدي اإلى ارتفاع معدلت رف�ش المقالت، اأو و�سع قيود على طول المقالت، 
بحيث يت�سع حيز الن�سر المتاح لأكبر عدد ممكن منها. وقد تبين من درا�سة 
لخ�سائ�ش المجالت العلمية اأن 45% من تلك المجالت تعاني فترات تاأخير 

تتراوح بين �سبعة اأ�سهر و�ستة ع�سر �سهرا (2). 
ول�سك اأن تاأخر ن�سر المقالت في المجالت العلمية يثير �سكوى الموؤلفين 
خا�سة اإذا طالت مدة التاأخير، والتي قد ت�سل في بع�ش الأحيان اإلى قرابة 
ممكنة.  �سرعة  باأق�سى  بحثه  ن�سر  على  دوما  يحر�ش  الباحث  اأن  مع  العام، 
ولكن المجلة تتلقى عددا كبيرا من البحوث والدرا�سات، ولي�ش كل ما تتلقاه 
اإلى الن�سر خا�سة فيما يتعلق بالمجالت ذات المكانة العلمية  ياأخذ طريقه 
المرموقة، وقد تتاأخر المجلة نف�سها في اإ�سدارها في الوقت المحدد لها(3).  
وخا�سة  الباحثين  لأن  المعنية،  الأطراف  على  �سغطا  ي�سكل  ذلك  وكل 
اأع�ساء هيئة التدري�ش مطالبون بن�سر عدد معين من المقالت العلمية في 
فترة زمنية محددة، وفي مجالت بعينها بغر�ش الترقية العلمية اأو التعيين، 
وقت  اإلى  تحتاج  التي  المقالت  من  كبيرا  عددا  المجالت  تلك  لدى  بينما 
اإلى حيز الوجود. وينعك�ش ذلك بالتالي  طويل واإجراءات معقدة لإخراجها 
�سلبا على القراء، حيث ل ت�سلهم المقالت الجديدة اإل بعد فترة طويلة من 

اإنجازها. 
واإ�سافة اإلى م�سكلة تاأخر الن�سر ، فهناك م�سكلة اأخرى تتمثل في تاأخر 
البث الناتج عن معوقات التوزيع ، وتزداد حدة هذه الق�سية كلما ابتعد الو�سط 
الم�ستفيد من المجالت جغرافيا عن منابعها(4). فقد ثبت من درا�سة علمية

 

)1( �سعد علي الحاج بكري واأبوبكر �سلطان اأحمد. مجالت علمية محكمة، مرجع �سابق، �ض 74.
)2( برج�ض عزام . الدوريات : درا�سة في اأهمية ال�سحف والمجالت، مرجع �سابق، �ض 68 .

)3( �سكري عبدال�سالم العناني. ال�سبط الببليوجرافي، مرجع �سابق، �ض �ض 37 - 38 .
)4( ح�سمت محمد علي قا�سم. الدوريات العلمية، مرجع �سابق، �ض 499 .
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�سملت مجلتين اإحداهما محلية )مجلة جامعة الملك �سعود ال�سادرة عن ق�سم 
العلوم الهند�سية(، والأخرى دولية )مجلة اأبحاث انت�سار الأمواج والهوائيات 
التي ي�سدرها معهد المهند�سين الكهربائيين والإلكترونيين الأمريكي(، اأن 
متو�سط زمن اإجراءات هيئة التحرير في المجلة الأولى للبحث الواحد 322 
يوما، اأما متو�سط زمن اإجراءات هيئة الن�سر فقد بلغ 449 يوما ، اأي ما يزيد 
على �سنتين بين تقديم  البحث للن�سر وو�سوله اإلى الباحثين. وكان متو�سط 
الواحد 279 يوما،  الثانية للبحث  المجلة  التحرير في  اإجراءات هيئة  زمن 
وبلغ الزمن الو�سطي لإجراءات هيئة الن�سر 170 يوما، اأي نحو �سنة وثالثة 
اأ�سهر ما بين تقديم البحث للن�سر وو�سوله اإلى القراء وبالن�سبة للفترة التي 
ت�ستغرقها عملية التحرير، فاإن معظم المقالت العلمية المن�سورة في مجلة 
جامعة الملك �سعود ي�ستغرق زمن تحريرها فترة من 200 اإلى 300 يوم ثم 
فترة مماثلة اأخرى للن�سر. اأي اأن معظم القراء ينتظرون فترة تتراوح بين 
معهد  مجلة  في  اأما  النور.  العلمية  المقالت  ترى  لكي  يوم   600 اإلى   400
المهند�سين فاإن معظم المقالت العلمية المن�سورة ي�ستغرق زمن تحريرها 
فترة اأقل ن�سبيا ، فهي تتراوح بين 100 اإلى 200 يوم ثم فترة مماثلة اأخرى 
للن�سر، اأي اأن معظم القراء ينتظرون فترة تتراوح بين 200 اإلى 400 يوم لكي 
الباحث  ويحرم   ، المعرفة  نقل  في  تاأخيرا  ي�سبب  مما  النور،  البحوث  ترى 
من متعة الطالع على المعلومة في وقتها، ومتابع الم�ستجدات الراهنة (1).

�س�د�س�: عدم اللتزام ب�لموا�سف�ت القي��سية المتع�رف عليه� 
 International من المالحظ اأن المنظمة الدولية للموا�سفات القيا�سية
التـــي تاأ�س�ســـت عـــام 1946م   .Organization for Standardization - ISO
اأ�ســـدرت العديد من الموا�سفات القيا�ســـية للكتابة العلمية، ول�سكل المطبوع 
تلـــك  اإخـــراج  �ســـكل  توحيـــد  بغر�ـــش  وذلـــك  وغيرهـــا،  دوريـــات  مـــن  العلمـــي 
المطبوعات (2). وقد تو�ســـل ال�سريف و�سليمان )1423هـ( من خالل درا�ستهما 
للمجالت العلمية التي ت�ســـدرها كل من جامعة الملك �سعود، وجامعة الملك 
عبدالعزيـــز، اأنهـــا تطبق معظم الموا�ســـفات القيا�ســـية الدولية، واأنها ت�ســـارع 
مثيالتها التي ت�سدرها الجامعات في الدول المتقدمة، اإل اأنه يكتنفها بع�ش 

جوانب التق�ضير التي يمكن تلخي�ص اأبرزها في النقاط االآتية:

)1( �سعد علي الحاج بكري واأبوبكر �سلطان اأحمد. مجالت علمية محكمة، مرجع �سابق، �ض 76.
)2( عبدالعزيز محمد ال�سريف ومفرح فهيم �سليمان. تحرير اأ�سول الدوريات العلمية ال�سعودية ون�سرها على �سوء الموا�سفات 

        القيا�سية العالمية . مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مج 8 ، ع 1 ) المحرم – جمادى الآخرة 1423هـ (، �ض 199 .
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ل يطابق الم�ستخل�ش المقدم في بع�ش البحوث الموا�سفات، فقد يكون . 1
غير  اأو  الالزم  من  اأكثر  طويل  اأو  المقدمة،  في  ورد  لما  تكرار  مجرد 

مكتمل العنا�سر .
الخلط بين اأكثر من طريقة في توثيق المراجع العلمية.. 2
الأخطاء . 3 من  الكثير  ووجود  الترقيم،  عالمات  ا�ستخدام  اإجادة  عدم 

ال�سكلية مما ي�ساعف الوقت الذي ت�ستغرقه عملية تحرير الأ�سول .
عدم الدراية الكافية لمحرري الأ�سول بمتطلبات العمل لقلة الخبرة ، . 4

وعدم الح�سول على تدريب كاف في المجال .
وخطواتها . 5 الطباعة  باأ�ساليب  اإلمام  المحررين  بع�ش  لدى  يوجد  ل 

المختلفة مما يوؤثر على قدراتهم في التعامل مع المطابع. 
اأغلب المجالت العلمية ل تحتوي على ك�سافات مما ي�سعب معه الو�سول . 6

اإلى المعلومة المطلوبة بي�سر و�سهولة(1).       
في  العلمي  للن�سر  درا�سته  من  )1421هـ(  مرغالني  محمد  تو�سل  كما 

جامعة الملك عبدالعزيز اإلى نتيجة م�سمونها ما ياأتي : 
برغم حر�ش الجامعة على تطبيق قواعد الن�سر العلمي وفقا لالأ�سول . 1

المتعارف عليها، فاإن المفهوم المعياري للكتابة العلمية والن�سر العلمي 
لم ير�سخا بعد بالدرجة الكافية بين الباحثين واأع�ساء هيئة التدري�ش . 

العلمية . 2 والمراجع  الم�سادر  توثيق  اأ�سلوب  في  وا�سح  اختالف  وجود 
ا�ستخدام  بين  والخلط   ، الجامعة  مجالت  في  المن�سورة  البحوث  في 
التي  المدار�ش  تفاوت  ب�سبب  ذلك  يكون  وقد   . الحوا�سي  اأو  الهوام�ش 
ينتمي اإليها الباحثون ، مع اأن الأ�سل يقت�سي التزام الباحث با�ستخدام 
الن�سر  لقواعد  وفقا  لها  يكتب  التي  للمجلة  العلمي  التوثيق  اأ�سلوب 

المن�سو�ش عليها في تلك المجلة(2). 
اإن عدم تنظيم الكتابة العلمية في المجالت المتخ�س�سة ينعك�ش ب�سكل 
المقابل  الوجه  �سوى  الواقع  في  لي�ست  القراءة  لأن  القارىء،  على  �سلبي 
في  ي�سهم  والإخراج  الكتابة  عملية  تقنين  اأن  يعني  وهذا  الكتابة.  لعملية 
اأن العمل العلمي يتكون  �سهولة ا�سترجاع المادة المكتوبة وا�ستيعابها. ذلك 
المهتمين  قبل  من  بها  معترف  قوالب  في  ت�سب  اأن  ينبغي  عنا�سر  من 
بظاهرة الت�سال العلمي. و"كلما كان الإطار العام للكتابة العلمية اأكثر قبوًل

)1( عبدالعزيز محمد ال�سريف ومفرح فهيم �سليمان. تحرير اأ�سول الدوريات، مرجع �سابق، �ض �ض  217 - 218 .
)2( محمـــد اأميـــن عبد ال�سمد مرغالني. الن�ســـر العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز : درا�ســـة اإح�سائية تحليلية ببليومترية. 

        مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مج 6 ، ع 1 ) المحرم – جمادى الآخرة 1421هـ (، �ض 182 .
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دللتان  وثمة   . الباحثين  قبل  من  لقراءتها  جذبا  اأكثر  كانت  و�سيوعا،   
مهمتان لهذا الإطار العام؛ فهو من ناحية يك�سف عن البنيان الأ�سا�ش للدرا�سة 
الذي ترد محتوياته في ت�سل�سل وا�سح ومنطقي للم�ستفيدين المحتملين، 
وهو من ناحية اأخرى عرف اأو مبداأ عام لبد من اتباعه لالعتراف بالباحثين 

من قبل اأقرانهم في المجال نف�سه" (1).

�س�بع�: تف�وت اأ�س�ليب توثيق المعلوم�ت الم�ستق�ة من الإنترنت  
بالمجلة  المرتبطة  المعا�سرة والتجاهات الحديثة  التحديات  من بين 
الإلكترونية، والتي لم تح�سم بعد في المجالت العربية على وجه الخ�سو�ش، 
توثيق المعلومات الم�ستمدة من �سبكة الإنترنت. فهناك تفاوت وا�سح بين 
الباحثين في هذا ال�سدد. وفي هذا الإطار فقد اقترح اأحد المهتمين بهذا 
ال�سحيح  التوثيق  اأ�سلوب  بتحديد  العربية  الدوريات  تقوم  اأن  المو�سوع 
ويمكن  فيها.  الن�سر  قواعد  �سمن  الإنترنت  من  الم�ستقاة  للمعلومات 
المواقع  وبع�ش   ، الحديثة  العلمي  البحث  بكتب  ال�سدد  هذا  في  ال�ستعانة 

على الإنترنت مثل :
www.apstyle.org/elecref

www.cas.uas.edu/english/walker/mla
التي تو�سح طريقة توثيق الم�سادر الإلكترونية (2).  

ث�من�: عدم دقة البي�ن�ت الواردة عن المجالت 
من بين الم�سكالت الأخرى التي يعانيها من يت�سدى لتوثيق المجالت 
العلمية عدم دقة البيانات الواردة عنها اأو عدم اكتمالها، ووجود العديد من 
اأوجه الختالف والت�سارب في الم�سادر التي تتحدث عنها. وقد ا�ستطاع اأحد 
الباحثين ح�سر مجموعة نماذج للبيانات الخاطئة في الم�سادر التي تناولت 

المجالت ال�سعودية، ومن ذلك على �سبيل المثال ما ياأتي:
1. اختالف الم�سادر في الإ�سارة اإلى �سيغة العنوان للمجلة ذاتها .

2. اختالف الم�سادر في تحديد بداية �سدور بع�ش المجالت .
3. اختالف الم�سادر في تحديد تاريخ التوقف لبع�ش المجالت .

4. اختالف الم�سادر في ذكر جهات الإ�سدار لبع�ش المجالت .
5. اختالف الم�سادر في تحديد مكان ال�سدور لبع�ش المجالت .

)1( عبد الرحمن فراج. تنظيم الكتابة العلمية،  مرجع �سابق، �ض 56 .
)2( محمـــد بـــن �سالح الخليفي. توثيق ال�ست�سهادات المرجعية:درا�سة تحليلية لمنهاج الن�سر في بع�ض الدوريات . مجلة مكتبة 

        الملك فهد الوطنية، مج 6، ع 2 ) رجب – ذو الحجة 1421هـ (، �ض 33 .
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6. اختالف الم�سادر في تحديد طريقة ال�سدور لبع�ش المجالت(1).
بغر�ش  نف�سها  المجالت  اإلى  الرجوع  ال�سابقة  الملحوظات  وت�ستدعي 
التحقق من دقة المعلومات الواردة عنها، واإثبات ال�سحيح منها. وقد ر�سد 
الببليوجرافي لمحتويات الدوريات  �سكري العناني في درا�سته عن ال�سبط 
الدرا�سة  نتيجة  اإليها  التو�سل  تم  التي  الحالت  من  العديد  ال�سعودية 

الميدانية ، والرجوع اإلى المجالت ذاتها (2). 
على  الم�سجلة  المعلومات  تت�سارب  اأن  الأحيان  بع�ش  في  يحدث  اإنه  بل 
بعملية  المهتمين  يوقع  مما   ، الواحدة  المجلة  لأعداد  المتتالية  الإ�سدارات 
التوثيق وال�سبط الببليوجرافي في حيرة من اأمرهم، وهذا موؤ�سر على غياب 
ال�سيا�سة الوا�سحة التي تحكم قواعد اإثبات البيانات الدقيقة على تلك الأعداد. 
وقد تحدث تغييرات م�ستمرة في عناوين المجلة الواحدة وعلى فترات ال�سدور 
المتقاربة. كما اأن عدم اللتزام بالترقيم الموحد وت�سل�سل الإ�سدارات وتاريخ 

ال�سدور ي�سع الذين ينه�سون بتتبع اإ�سدارات الدورية في حيرة �سديدة. 
العلمية  الم�سكلة تحدث حتى مع المجالت  اأن هذه  الأمر  والغريب في 
التي ت�سدر عن الجامعات والجهات الأكاديمية، والتي يفتر�ش فيها اأن تكون 
بعيدة عن تلك الفو�سى في ذكر البيانات . ولعل هذا ما دعا جامعة الملك 
�سعود اإلى اأن تبادر باإ�سناد مهمة ن�سر المجالت العلمية التي ت�سدر عن كلياتها 
المختلفة اإلى ق�سم الن�سر العلمي بغر�ش التقلي�ش من حدة تلك الفجوات، 
والحفاظ على الم�ستويات المثلى في اإ�سدار تلك المطبوعات الأكاديمية (3).

  
ت��سع�: تقلي�ض حجم اقتن�ء المجالت العلمية في المكتب�ت 

التي تواجه المجالت  التحديات  اإليه من  الإ�سارة  عالوة على ما �سبقت 
العلمية فهناك عقبة اأخرى تتمثل في تقلي�ش حجم اقتناء الدوريات العلمية 
من قبل المكتبات ومراكز المعلومات. وهذه الإ�سكالية لي�ست خا�سة ببيئة 
المملكة بل اإنها تكاد تن�سحب على بقية دول العالم. ولهذه الم�سكلة خلفيات 

واأبعاد معقدة تتمثل في المراحل الآتية:
منت�سف . 1 منذ  التقليدي  بال�سكل  المن�سورة  العلمية  المجالت  بداأت 

الأربعينيات من القرن الع�سرين الميالدي تواجه عدة تحديات لكونها على 
حد زعم البع�ش قنوات غير منا�سبة لن�سر بحوثهم بال�سرعة المطلوبة.

الميالدي . 2 الع�سرين  للقرن  ال�ستينيات  ومطلع  الخم�سينيات  نهاية  مع 

)1( �سكري عبدال�سالم العناني. ال�سبط الببليوجرافي، مرجع �سابق، �ض �ض 67 - 73.
)2( المرجع ال�سابق، �ض 80.

)3( المرجع ال�سابق.
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بداأت المجالت العلمية ت�سكل مو�سوعا خ�سبا لمناظرات �ساخنة من قبل 
المعنيين بالت�سال العلمي، وذلك نتيجة لوجود درا�سات توؤكدانخفا�ش 
م�ستوى فعالية تكلفة اقتناء المجالت، وترتب على ذلك البحث عن بدائل 

لتر�سيد القتناء، وفي الوقت نف�سه البحث عن قنوات بديلة للمجالت.
حملت فترة ال�ضبعينيات الميالدية معها المزيد من ال�ضغوط االقت�ضادية . 3

خالل  من  القتناء  تر�سيد  على  العمل  اإلى  دعاها  مما  المكتبات،  على 
تقلي�ش عدد ال�ستراكات، وتعزيز القتناء التعاوني، وتقا�سم الموارد.

ترتب على ما �سبق انخفا�ش معدلت التوزيع للمجالت العلمية اإلى . 4
المطبوعة،  الن�سخ  عدد  لخف�ش  النا�سرون  معه  ا�سطر  الذي  الحد 
وبالتالي ارتفاع تكلفة الن�سخة بالن�سبة للنا�سر والمكتبات على حد 

�سواء. مما �سكل اأزمة حقيقية لكل المتعاملين مع تلك المجالت.
قبل . 5 من  الأزمة  تلك  لمعالجة  الجهود  بع�ش  ال�سطح  على  ظهرت 

المعنيين باأمر المجالت العلمية على مختلف الأ�سعدة، فن�ساأت في 
منت�سف ال�سبعينيات الميالدية جماعات البحث في المجالت. وفي 
عام 1977م تكونت في بريطانيا جماعة المملكة المتحدة للمجالت 
العلمية التي تعنى بالبحث في كل ما يتعلق بهذه المجالت، وت�سم في 
ع�سويتها المحررين والنا�سرين والموزعين والمكتبيين والباحثين. 

وفي عام 1986م ظهرت في اأمريكا جماعة اأمريكا ال�سمالية لالهتمام . 6
بالمجالت الأكاديمية، حيث قامت بالتن�سيق مع الجمعيات العلمية 
بالدوريات  تهتم  التي  المختلفة  المجالت  في  المهنية  والتحادات 
بالن�سبة لالإنتاج والن�سر والتوزيع والتجميع وال�ستثمار، وتنظم هذه 

الجماعة موؤتمرا �سنويا لتدار�ش ق�سايا الدوريات على اإطالقها. 
اأ�سا�سا . 7 تعنى  التي  الأجنبية  المجالت  بع�ش  ظهور  على  عالوة 

المثال  �سبيل  على  ومنها   ، بالدوريات  المت�سلة  الق�سايا  بمعالجة 
Serials Librarian كما ظهرت مراجعة علمية دورية تحمل عنوان 
 Serials Review, Newsletter on Serials Pricing Issues

 . Advances in Serials Management
�سهدت ال�سنوات الأخيرة من الثمانينيات وبداية الت�سعينيات للقرن الميالدي . 8

الما�سي ظهور مجموعة من الكتب التي تتناول ق�سايا الدوريات في �سياق 
التطورات العلمية والتقنية والقت�سادية والجتماعية الراهنة (1).

)1( ح�سمت محمد علي قا�سم. الدوريات العلمية، مرجع �سابق، �ض �ض 53 – 55 .

التحديات المعاصرة التي تواجه المجالت العلمية



116

ع��سرا: انته�ك حقوق الملكية الفكرية في المجالت الإلكترونية
قد  الإنترنت  �سبكة  في  العلمية  للمجالت  الإلكتروني  الن�سر  اأن  ل�سك 
حقق العديد من الفوائد للبيئة الأكاديمية، اإل اأن هذه ال�سبكة تعد �سالًحا ذا
حدين ، حيث ا�ستخدمها البع�ش ب�سورة �سلبية ، ومن بينها ال�سرقة والغ�ش 
والنتحال ، مما ترتب عليه انتهاك الحقوق المادية والأدبية للباحثين، وبروز 
اأو القر�سنة الإلكترونية،  ظاهرة جديدة يطلق عليها الجرائم المعلوماتية 
من  م�ستفيدين   ، ال�سيئة  لأغرا�سهم  الإنترنت  �سبكة  البع�ش  طوع  حيث 
جماح  تكبح  �سارمة  �سوابط  وجود  وعدم  حر،  ف�ساء  في  المعلومات  اإتاحة 

الظاهرة(1).  
ويبدو اأن قوانين حماية حقوق الموؤلف في المجالت العلمية المطبوعة 
هذا  حيال  الروؤية  لو�سوح  نتيجة   ، والهتمام  العناية  من  حقها  نالت  قد 
الأمر ، بيد اأن الإ�سكالية تكمن فيما يتعلق بالمجالت العلمية الإلكترونية، 
وبخا�سة ما هو متاح منها على ال�سبكة العالمية ، حيث اإن ال�سورة ل تزال 
غير وا�سحة ، كما اأن القوانين في هذا ال�سدد يكتنفها الكثير من الغمو�ش 
نتيجة لتعقد ظاهرة الجرائم المعلوماتية في الوقت الراهن ، وب�سكل اأكثر 
اأكثر ما يواجه اأجهزة  اأن  Internet crime . ذلك  تحديدا جريمة الإنترنت 
والفنية  العلمية  الأبعاد  اإدراك  كيفية  هو  تعقيدات  من  الجنائية  العدالة 
لمواجهة هذه الظاهرة التي تتكون عنا�سرها من تقنيات وعلوم حديثة لم 
تاألفها تلك الأجهزة ، ولم تتوافر لها الت�سريعات ال�سكلية والمو�سوعية التي 

تعينها على القيام بواجباتها تجاه المجتمع ، مما زاد الم�سكلة تعقيدا(2).  
جهود  اأن  اإلى  )1433هـ(  الخثعمي  م�سفرة  ت�سير  الإطار  هذا  وفي 
الجامعات ال�سعودية في تحميل مجالتها العلمية على �سبكة الإنترنت قد 
اأ�سهم في اإثراء المحتوى الرقمي العربي، وفي ت�سهيل الو�سول اإليها، حيث 
ودعم  للمجالت،  الإلكتروني  الن�سر  اأمام  وا�سعة  اآفاقا  ال�سبكة  هذه  فتحت 
الو�سول الحر للمعلومات (3). ويعد الو�سول الحر open access اإحدى 
القنوات اأو االأنماط الجديدة لالت�ضال العلمي الذي يتيح للباحث الو�ضول 
وطباعتها وتحميلها  الإنترنت  �سبكة  على  المتاحة  العلمية  الم�سادر  اإلى 

)1( كلو ، �سباح محمد عبدالكريم . اأخالقيات مجتمع المعلومات في ع�سر الإنترنت . مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مج 13،
        ع 1 ) المحرم – جمادى الآخرة 1428هـ (، �ض 288 .

)2( محمد الأمين الب�سري. التحقيق في جرائم الحا�سب الآلي و الإنترنت. المجلة العربية للدرا�سات الأمنية والتدريب، مج 15،
        ع 30 )رجب 421 هـ(، �ض 319.

)3( الخثعمـــي، م�سفـــرة بنت دخيل اهلل. المجالت العلمية للجامعات ال�سعودية علـــى �سبكة الإنترنت ودورها في اإثراء المحتوى 
        الرقمي العربي: درا�سة تقييمية. اعلم، ع 11 )ذو القعدة 1433هـ(، �ض 91 .
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 وتوزيعها لأغرا�ش غير تجارية دون اأن يترتب على ذلك دفع اأي ر�سوم . 
ل  نقلة  اأحدث  قد  العلمية  للمجالت  الإلكتروني  الن�سر  اأن  والواقع 
ي�ستهان بها في ن�سر المعلومات وتبادلها على اأكبر نطاق ممكن ، اإل اأنه قد
 ترتب على ذلك هدر الحقوق الأدبية للموؤلفين ، حيث ا�ستخدمت الإنترنت 
ب�سكل اأو باآخر في خرق حقوق الموؤلفين الذين ن�سرت اإبداعاتهم على هذه 
للجميع،  الإنترنت متاح  الن�سر على  ، لأن  اأو بدون ذلك  بموافقتهم  ال�سبكة 
باأ�ضكاله و�ضوره كافة ، ولي�ضت هناك �ضروط اأو �ضوابط تحكمه ، مما �ضاهم 
في انتهاك وا�سح لحقوق الموؤلفين المادية والأدبية . الأمر الذي ي�ستدعي 
البيئة  الموؤلف في  النظر في ما هو متاح من قوانين لحماية حقوق  اإعادة 

الرقمية ، اأو و�سع قوانين جادة تعمل على معالجة الو�سع القائم .
كما اأن لجرائم المعلومات باأنواعها المختلفة خطورتها التي ل تنكر على 
الأمن الفكري والقت�ساد الوطني ، وقد باتت تهدد اأمن المجتمعات واأخالقها 
 ، الإلكتروني  الن�سر  لدعم  الملمو�ش  التوجه  مع  وبخا�سة  ومكت�سباتها، 
وتطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية ال�سعودية . الأمر الذي 
ي�ستدعي الحيطة من جهة ، وو�سع اآلية للتعامل مع هذا النمط من الجرائم 

من جهة اأخرى .  
 ، خطورة  ال�سابقة  الجرائم  اأكثر  من  المعلومات  �سرقة  جريمة  وتعد 
ويق�سد بال�سرقة ال�سطو على النتاج العلمي لالآخرين ون�سرها دون الإ�سارة 
اإلى الم�سدر الأ�سلي، وهذا حق غير م�سروع . ويختلف عن النقل والقتبا�ش 
الذي يعد حقا م�سروعا للجميع . ففي حالة ال�سرقة يقوم مرتكبوها بانتحال 
من  اأنها  على  ليقدموها  ودرا�سات  ومقالت  اأبحاث  من  الآخرين  موؤلفات 
اإنتاجهم . وهذا العمل اأ�سد وطاأة من اأعمال الل�سو�سية الأخرى لأن مرتكب 
ال�سرقة العلمية مح�سوب عادة على الفئة المتعلمة والمثقفة في المجتمع، 
وعلى قدر من الوعي ، ويفتر�ش اأن يكون قدوة لغيره، وبخا�سة اأنه قد يتبواأ 
في  يرتكبها  الأخرى  الجرائم  اأن  حين  في   . الم�ستقبل  في  قياديا  من�سبا 

العادة اأفراد من عامة النا�ش . 
ويبدو اأن هذا النمط من الجرائم المعلوماتية في تزايد م�ستمر ، متحدية 
الأجهزة الأمنية والقانونية، حيث اإن كثيرا من الدول تفتقر لقوانين تعنى 
بمواجهة جرائم الف�ساء المعلوماتي، اإ�سافة اإلى ق�سور الت�سريعات الحالية 
على الم�ستويات المحلية والإقليمية والعالمية. فالقوانين في هذا المجال 
على م�ستوى العالم تت�سم بالثغرات والهفوات، كما اأن التفاقيات الدولية في
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 هذا ال�سدد غير وا�سحة. الأمر الذي يتيح للمجرمين المزيد من فر�ش 
المتخذة  الإجراءات  له. عالوة على �سعف  الذي ل مبرر  والعبث  التالعب 
بحق المتهمين بالنتحال في البيئة الرقمية digital plagiarism مما يعزز 

لديهم الجراأة على ارتكاب هذه الجرائم. 
اإنها موجودة منذ  العلمية لي�ست ظاهرة جديدة، بل  ال�سرقة  اأن  والواقع 
مئات ال�سنين، اإل اأن النا�ش بداأوا يالحظوها ب�سكل اأكثر في ال�سنوات الأخيرة. 
اإلى العتقاد ال�سائد لدى عامة الأفراد باأن المادة العلمية  ولعل ذلك يعود 
المتوافرة على �سبكة الإنترنت متاحة للجميع، وبالتالي فهي لي�ست بحاجة 
حاليا  لالإنترنت  الوا�سع  ال�ستخدام  اأن  يعني  وهذا  العلمي.  التوثيق  اإلى 
يمنح الم�ستفيدين فر�ش الو�سول اإلى باليين الوثائق من خالل اأجهزتهم 
المتنقلة، وبخا�سة لمن  الهواتف  والعادية، بل وحتى من خالل  المحمولة 

يجيدون مهارات الق�ش والل�سق (1). 
وحقيقة الأمر اأن ال�سرقة العلمية ظاهرة معقدة ، وذلك ب�سبب �سعوبة 
وقد  وقيا�سها.  تحديدها  �سعوبة  وبالتالي  العلمية،  الناحية  من  تعريفها 
اأنها  الآراء حول تحديد المق�سود بهذه الظاهرة ؛ فهناك من يرى  تعددت 
و�سواء  الم�سادفة،  اأو  العمد  �سواء عن طريق  ما  �سخ�ش  انتحال عمل  تعني 
كان ال�سلوك �سعوريا اأو ل�سعوريا. وغالبا ما يحدث هذا ال�سلوك ب�سكل غير 
ازدحام  بينها  اإليه لعتبارات عديدة من  يلجاأون  الذين  الأفراد  متعمد من 
والك�سل،  عليها،  ال�سيطرة  و�سعوبة  بل  حيالها  الت�سرف  و�سعوبة  المعلومات 
تجربة  خو�ش  من  الخوف  مجرد  حتى  اأو  العلمي،  التوثيق  قواعد  وتجاهل 
الأفراد  بع�ش  اأن  اإلى  اإ�سافة  الذاتية.  الجهود  على  اعتمادا  العلمي  البحث 
ي�سكرونهم  كيف  يعرفون  فال  الآخرين،  اأفكار  مع  التعامل  مهارات  تنق�سهم 
عليها ، ومن ثم يقومون ب�سياغتها باأ�سلوبهم ال�سخ�سي، وبال�سكل الذي يعك�ش 
هويتهم العلمية ، ويتيح لهم اإقحام �سخ�سيتهم في المادة العلمية المقتب�سة . 
وتتفاوت اتجاهات ال�سرقات العلمية، ومن اأبرزها النتحال، وهو يعني قيام 
الفرد بال�ستن�ساخ الكامل لعمل محمي بوا�سطة قانون حق التاأليف اأو للجزء 
المادة  اأخرى محدودة على  اأن�سطة  اأية  باإجراء  اأو  الأ�سا�ش منه،  اأو  الجوهري 
للمواد  ال�ستن�ساخ  عمليات  من  كثيرا  اأن  والواقع  مثاًل.  كالتعديل  المنتحلة 
المتاحة على الإنترنت تعد موادا منتحلة لأنها م�ستلة من اأجزاء جوهرية من 
ي�سعب  اأنه  كما  �سرعية.  غير  �سلوكيات  اأنها  اأخرى  بعبارة  يعني  مما  الأ�سل، 
في الغالب تحديد القائم على عملية النتحال، وقد ل يكت�سف اإل عن طريق

Murray , Will . The Plagiarism Phenomenon . E.Learning age. ( October 2006 ), pp. 22 – 23 . )1(                     

المجالت العلمية المحكمة في الجامعات السعودية



119

و�سوح  وبرغم  الزمالء.  اأحد  قبل  من  عليه  التنبيه  يتم  حينما  اأو  ال�سدفة   
القوانين المتعلقة بمعالجة مثل هذه الق�سايا، فاإن مما يدعو اإلى الأ�سف اأن 

معظم حالت النتحال ل تواجه بعقاب رادع.
في  و�سوحا  اأكثر  ب�سكل  الفكرية  والملكية  التاأليف  حقوق  م�سكلة  وتبرز 
حالة المجالت الإلكترونية، حيث جرت العادة في المجالت المطبوعة على اأن 
يتنازل الموؤلف عن حقوقه للنا�سر، في حين اأن العائد المادي في حالة الم�سادر 
الإلكترونية زهيدا. اإ�سافة اإلى اأن الإنترنت تكفل �سباًل جديدة ل�ستن�ساخ اأو انتحال 
الأعمال التي تحظى بالحماية. بل اإن اكت�ساف انتحال الأعمال الإلكترونية يمكن 

اأن يكون اأكثر �سعوبة من اكت�ساف انتحال الأعمال الورقية (1).  
لمكافحة  �ساملة  اأمنية  اإ�ستراتيجية  و�سع  فينبغي  الو�سع  هذا  واإزاء 
مع  للتعامل  متكاملة  منظومة  على  تحتوي  بحيث  المعلوماتية،  الجرائم 
تلك  بخطورة  التوعية  ذلك  في  بما  المتنوعة،  بتعقيداتها  الرقمية  البيئة 
الجرائم، والحد من وقوعها وتو�سيح الآثار ال�سلبية المترتبة عليها، وذلك 
اأخالقيات  ون�سر  الإعالمية،  والأجهزة  المعنية  الجهات  بالتعاون مع جميع 
العالم  في  الفكرية  الملكية  بحقوق  العناية  زيادة  اإلى  اإ�سافة  الإنترنت. 
ذلك  يتم  اأن  ويمكن  العلمي.  الإبداع  م�سيرة  موا�سلة  نحو  كخطوة  العربي 
من خالل اإ�سدار قوانين جديدة لحماية حقوق التاأليف في البيئة الرقمية 
تواكب م�ستجدات الع�سر، وتدريب العاملين في المجال الأمني فنيا وتقنيا 

على الو�سائل الم�ستحدثة لكت�ساف ال�سرقات العلمية.
وقبل اأن اأختم هذا المحور المتعلق بالقوانين والأنظمة اأود الإ�سارة اإلى اأن الحاجة 
في  ت�سهم  اإنها  حيث  ملحا،  اأمرا  اأ�سبحت  العلمية  ال�سرقات  ت�سبط  نظم  وجود  اإلى 
اإلى الجهات  الحد من التجاوزات الموجودة، وت�سجع المت�سررين على رفع الق�سايا 
المخت�سة . كما اأود الإ�سارة اإلى اأنه توجد بع�ش المواقع على �سبكة الإنترنت تتناول 
حقوق الن�سر والتاأليف في الع�سر الرقمي. وقد تبين من خالل الطالع على نماذج من 
تلك المواقع اأنها تهدف اإلى تقديم معلومات عن حقوق التاأليف، وتر�سد الت�سريعات 

التي تنظمها، وت�سهم في  تعزيز الوعي المعلوماتي لدى الفئات الم�ستهدفة . 
يحيط  ما  اإزاء  الحل  ما  وهو:  بقوة  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال  ويبقى 
بنا من �سرقات علمية عبر الإنترنت؟ لعل الحل المثالي يكمن في توظيف 
يتم بحيث  ذلك،  اإلى  الإ�سارة  �سبقت  كما  الق�سية  لمعالجة  متكامل  اأ�سلوب 
 ا�ستخدام اأكثر من اأداة في هذا ال�سدد دون القت�سار على الحل التقني وحده. 

)1( قا�سم، ح�سمت . الدوريات الإلكترونية التخ�س�سية، مرجع �سابق، �ض �ض 278 - 279 .
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مما  ، بها  المعنية  الأطراف  وت�سعب  بالتعقيد  تت�سم  ق�سية  اأمام  اأننا  ذلك 
ي�ستدعي توجيه الباحثين اإلى الأ�سلوب العلمي للتعامل مع اأفكار الآخرين، 
من  والتحذير   ، والنقل  وال�ست�سهاد  لالقتبا�ش  العلمية  الطرق  وتدري�ش 
خطورة العتماد على جهود الآخرين دون محاولة الإبداع والبتكار ، واإثراء 
المعرفة العلمية، وينبغي اأي�سا تكاتف جميع المعنيين بالظاهرة من الأ�ساتذة 
الجرائم  يحارب  ثقافي  وعي  وتاأ�سي�ش   ، لمعالجتها  والمكتبيين  والمعلمين 

المعلوماتية بمختلف اتجاهاتها ، ويوؤ�سل لمبداأ حماية حقوق التاأليف .

تحديات  أخرى تواجه المجالت العلمية 
اأخرى تواجه المجالت العلمية،  اإلى ما �سبق م�سكالت  اأن ي�ساف  يمكن 

وت�ضبب لها بع�ص ال�ضغوط والتحديات، ومنها على �ضبيل المثال ما ياأتي:
• القيود المفرو�سة على طول المقالت، اإذ ت�سع المجالت في العادة •

ب�سبب  وذلك  للن�سر،  تقبل  التي  المقالت  طول  على  القيود  بع�ش 
يت�سبب  قد  مما  المقدمة،  المقالت  عدد  وزيادة  التكاليف،  ارتفاع 
اإيجازها  اأو  في حذف بع�ش المعلومات المهمة والبيانات الم�ساندة 

ب�سكل ي�سيق على الموؤلف في التعبير عن اأفكاره (1).  
• من • الكثير  اأن  ذلك  المجالت،  في  المن�سورة  المعلومات  تقادم 

المقالت تفقد قيمتها بعد فترة من ن�سرها، وبخا�سة في مجالت 
العلوم والتقنية. ويقال اإن 10% من المقالت المن�سورة في المجالت 

العلمية المتخ�س�سة تفقد قيمتها ول ي�ست�سهد بها (2).  
• ارتفاع اأ�سعار المجالت العلمية، وذلك ب�سبب عوامل عديدة من بينها •

المقالت  عدد  لتزايد  ا�ستجابة  الأوعية  النوع من  هذا  تزايد حجم 
وتناق�ش  الطباعة.  تكلفة  زيادة  اإلى  يوؤدي  مما  للن�سر،  المقدمة 
عدد ال�ستراكات نتيجة لالإغراق في التخ�س�ش، وزيادة هام�ش ربح 
النا�سرين. والقيود التي فر�ست على تمويل المكتبات نتيجة للو�سع 
ن�سبة ال�ستراك في  الذي ت�سبب في تدني  الأمر  العام،  القت�سادي 

المجالت العلمية المتخ�س�سة (3).   
• عدم ا�ستخدام نمط موحد في توثيق ال�ست�سهادات المرجعية، فاأحيانا •

تكون المراجع الم�ست�سهد بها ناق�سة، اأو غير متم�سية مع الموا�سفات 

)1( برج�ض عزام . الدوريات : درا�سة في اأهمية ال�سحف والمجالت، مرجع �سابق، �ض 68 .
)2( المرجع ال�سابق، �ض 70 .

)3( ح�سمت محمد علي قا�سم . الدوريات العلمية، مرجع �سابق، �ض 499 .
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المجلة  اأو  الهيئة  اأو  الجامعة  قبل  من  المقننة  الأنظمة  اأو  العلمية 
المقدم لها البحث.

• يـــرى اأغلب الباحثين اأن المجالت العلمية ب�ســـكلها التقليدي لي�ســـت •
بال�ســـرعة  اإنتاجهـــم  لن�ســـر  الراهـــن  الوقـــت  فـــي  المنا�ســـبة  بالقنـــاة 

المنا�سبة.       
وممـــا تجـــدر الإ�ســـارة اإليه فـــي هذا المقام ما تو�ســـل اإليه �ســـكري العناني 
)1409هــــ( مـــن اأنـــه برغم ما تتمتـــع به المجالت التي ت�ســـدر عـــن الجامعات 
ال�ســـعودية عامـــة بالأ�ســـالة، وارتفاع م�ســـتوى مادتها، والحر�ـــش على تقديم 
البحـــوث الجـــادة، اإل اأن البع�ـــش منهـــا قـــد ل يرقـــى اإلـــى م�ســـتوى المجلـــة 
المتخ�س�ســـة بالمفهـــوم العلمـــي والأكاديمـــي، وذلـــك لمـــا يكتنفهـــا من بع�ش 

ال�سلبيات، ومن اأبرزها ما ياأتي:
عن . 1 ي�سدر  ما  بدقة  تر�سد  التي  الببليوجرافية  الأدوات  غياب 

منها،  والجاري  المتوقف  وتو�سح  علمية،  مجالت  من  الجامعات 
وتقدم بيانات ببليوجرافية متكاملة عنها.

زاد مـــن حجم الم�ســـكلة ال�ســـابقة غياب ال�سيا�ســـة العامـــة التي تحكم . 2
اإ�ســـدار بع�ـــش تلـــك الدوريـــات، والتغيـــر فـــي عناوينهـــا علـــى فتـــرات 

متقاربة ب�سكل ملفت للنظر.
ال�ســـطراب فـــي مواعيد الن�ســـر لبع�ش تلك المجالت ب�ســـفة عامة، . 3

وتاأخر �ســـدور اأعدادها في مواعيدها، وربما يعود �ســـبب هذا التاأخير 
اإل���ى الحج���م الكبير في المطبوع���ات الذي يناط بمطاب���ع الجامعات 

اإنجازه من الكتب والمجالت والبحوث والن�سرات. 
وثمة ق�سية اأخرى تثار على مطبوعات الجامعات ب�سكل عام ، وهو �سيق . 4

نطاق توزيع تلك المطبوعات ، حيث يعتمد على الإهداء والتبادل مما 
يوؤثر �سلبا على درجة الإفادة منها، علما اأن جامعة الملك �سعود بداأت 
ببيع مطبوعاتها منذ عام 1399هـ، ولحقتها فيما بعد جامعة الإمام (1).
الباحث  ا�ستطاع  اإل نماذج لما  ال�سابقة ما هي في الحقيقة  والم�سكالت 
ح�سن  ومن  للواقع،  معاي�سته  خالل  من  ومالحظته  الأدبيات  في  تلم�سه 
التوفيق اأن هناك بع�ش المحاولت التي تبذل هنا وهناك بغر�ش التقلي�ش 
من حدة تلك الم�سكالت، اإل اأن اأغلب تلك المحاولت قد ان�سب على جانب 
ال�سبط الببليوجرافي للدوريات، ومن اأبرز نماذج تلك المحاولت ما ياأتي:

)1( �ساعاتـــي، يحيـــى محمـــود. الن�ســـر فـــي المملكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة: مدخـــل لدرا�ســـة. مكتبـــة الإدارة، مـــج 13، ع 1
        )محرم 1406هـ(، �ض 32 .
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اأ�سدرت عمادة �سوؤون المكتبات بجامعة الملك �سعود عام 1405هـ الفهر�ش . 1
الموحد للدوريات العربية بجامعات المملكة، حيث ظهر على �سكل كتاب 
ي�سم 1327 عنوانا، وا�ستمل على بيانات و�سفية لكل دورية تتمثل فيعنوانها 
الن�سر  ومكان  والميالدي  الهجري  بالتقويم  اإ�سدارها  وتاريخ  واأعدادها 
والنا�سر ومعدل ال�سدور ، وبيان ما تقتنيه كل جامعة من تلك الدوريات .

الملك عبدالعزيز . 2 ) مدينة  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطني  المركز  اأ�سدر 
للعلوم والتقنية حاليا ( عام 1406هـ القائمة الموحدة للدوريات الأجنبية 
اإلى  اإ�سافة  الجامعات،  مختلف  في  يتوافر  مما  دورية   8232 ت�سم  التي 
وبع�ش  التخ�س�سي،  في�سل  الملك  وم�ست�سفى  اإليه،  الم�سار  المركز 

الجهات الأخرى(1).
ي�ساف اإلى ما �سبق جهود بع�ش الأفراد في توثيق الدوريات ال�سادرة في . 3

المملكة، ومن ذلك ما قام به عبدالكريم الزيد من اإعداد ) دليل ال�سحف 
العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  اأ�سدرته  الذي   ) ال�سعودية  والدوريات 
بالريا�ش عام 1412هـ بمنا�سبة اإقامة معر�ش بواكير ال�سحافة ال�سعودية.  
ولعل اأهم المبادرات في هذا ال�سدد ما قامت مكتبة الملك فهد الوطنية 
) كما �سبقت الإ�سارة اإلى ذلك ( من بع�ش الجهود الملمو�سة بغر�ش تك�سيف 
الدوريات ال�سعودية واإعداد م�ستخل�سات لها ، كما قامت المكتبة ذاتها باإ�سدار 
) دليل الدوريات ال�سعودية ( الذي ي�سم جميع ما �سدر في المملكة من دوريات 
حتى عام 1421هـ ) تم تحديثه فيما بعد (، ويقدم بيانات و�سفية عنها، وكذلك 
اأ�سدرت مكتبة الملك فهد الوطنية ) الك�ساف الوطني للدوريات ال�سعودية (.

كما تبين للباحث من خالل معاي�سته لواقع المجالت العلمية المحكمة 
والتي ل  تواجهها،  التي  التحديات  اأن هناك بع�ش  ال�سعودية  الجامعات  في 

تزال بحاجة اإلى مزيد من البحث والدرا�سة، ومن اأبرزها: 
عدم توافر كوادر مدربة للعمل في مطابع الجامعات ب�سبب �سح الوظائف . 1

في المطابع والهيئة الفنية وال�ست�سارية.
�ضعوبة االتفاق اأو االلتقاء على نقاط م�ضتركة بين المحكمين والباحثين والمجلة.. 2
عدم الر�سا عن نتائج التحكيم في بع�ش الأحيان .. 3
طول الوقت الذي ت�ستغرقه اأعمال واإجراءات الطباعة والتوزيع ) اأحيانا . 4

تتاأخر الأعداد في المطبعة لأ�سهر (.
عدم وجود الم�ستلزمات ال�سرورية للمجلة في بع�ش الأحيان ) �سكرتير . 5

وفاك�ش واآلة ت�سوير … اإلخ (.

)1( الأطرم ، محمد عبداهلل. القوائم الموحدة للدوريات، مرجع �سابق، �ض �ض 11 - 14.
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عدم اإقبال بع�ش القراء على المجالت العلمية المحكمة.. 6
قلة الأبحاث القادمة اإلى المجلة من داخل الجامعة .. 7
في . 8 يت�سبب  قد  مما  الطباعة،  مكان  المجلة عن  لإعداد  المكاني  البعد 

ا�ستغراق وقت طويل لإخراج المجلة في بع�ش الحالت.
وتوؤيد هذه الحقائق ما تو�ســـلت اإليه بع�ش الدرا�ســـات في المجال، ومنها درا�ســـة 
�ســـكري العناني )1409هـ(، حيث وجد اأن من بين النتقادات التي توجه اإلى المجالت 
العلمية تاأخر الن�سر ، ويق�سد بذلك  "طول الفترة الفا�سلة بين تقديم اأ�سول المقالت 
ون�ســـرها فـــي �ســـكلها النهائـــي . ويرجع طـــول هذا الفا�ســـل الذي قد يتجـــاوز العام في 
بع�ـــش الأحيـــان اإلى عدة عوامل ياأتي في مقدمتها �سل�ســـلة العمليـــات التحريرية التي 
تمر بها المقالت قبل ن�ســـرها "(1)، اإ�ســـافة اإلى عدم توافر الحيز الكافي لن�ســـر كل ما 
يقدم للمجالت من مقالت(2). وتت�ســـح هذه الم�ســـكلة ب�سكل اأكثر في الجامعات، حيث 

يناط بمطابعها اإ�ضدار مجموعات كبيرة من البحوث والدرا�ضات.
اإن الم�ســـكلة المتعلقـــة بطـــول الوقـــت الـــذي ت�ســـتغرقه عمليـــة الطباعـــة 
والإخـــراج قد تت�ســـبب في بع�ش الأحيان في بروز ظاهـــرة التقادم التي تعاني 
منها بع�ش المجالت العلمية المحكمة، وبالذات ما كان منها متخ�س�ســـا في 
مجالت العلوم والتقنية، حيث تتاأثر بعامل الزمن ب�ســـكل وا�ســـح، مما يجعل 

المادة العلمية تفقد قيمتها اإذا لم تخرج في حينها. 
كمـــا اأن هنـــاك فئـــة مـــن الباحثيـــن الذين قـــد ل يعجبهـــم مبـــداأ التحكيم، 
ويرون اأنه يت�ســـبب في تاأخر ن�ســـر المقالت، واأنه يمثل حجر عثرة اأمام تقدم 
المعرفة. وهذا الت�ســـور الخاطىء ل يمثل ظاهرة �سحية، حيث اإن المجالت 
التي تحترم نف�سها وتحترم جمهورها تدرك اأهمية التحكيم، ودوره في غربلة 
المادة العلمية. اإذ يمكن من خالله المحافظة على الم�ستوى العلمي للمجلة، 
وا�ســـتبعاد البحـــوث التي ل تلتـــزم بمنهجية التفكير العلمـــي. ومما يدعو اإلى 
الأ�سف اأن البع�ش قد يوجه اللوم على المحكمين في حالة رف�ش بحوثهم اأو 

تاأخر ن�سرها، وربما اتهمهم بعدم المو�سوعية .  

البدائل والحلول
لعـــل ممـــا يدعو اإلـــى التفاوؤل اأنه علـــى الرغم من وجود بع�ش ال�ســـعوبات 
التـــي ل تـــزال تواجـــه المجـــالت الجامعيـــة المحكمـــة اإل اأنهـــا لم تت�ســـبب في 

)1( العناني ، �سكري عبد ال�سالم . ال�سبط الببليوجرافي، مرجع �سابق.
)2(  ح�سمت محمد علي قا�سم . الدوريات العلمية، مرجع �سابق، �ض 499 .
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اإيقافهـــا، ولـــم تمنعها من ال�ســـدور في الوقـــت المحدد لها، وهذا ما ا�ســـتطاع 
الباحـــث تلم�ســـه مـــن خـــالل ال�ســـتقراء الفاح�ـــش للممار�ســـات الحاليـــة فـــي 
المجـــال. الأمـــر الـــذي يوحي بـــاأن هذا النـــوع من المجـــالت العلميـــة ل يزال 
يقف على اأر�ش �ســـلبة ب�ســـبب ما يتوافر للموؤ�س�ســـات الجامعية من الإمكانات 
المادية والتجهيزات، وحر�ش روؤ�ســـاء التحرير على موا�ســـلة الم�ســـيرة برغم 

�سعوبة الظروف في بع�ش الأحيان.
ويـــرى الباحـــث اأنه مـــن الم�ستح�ســـن في هذا المقـــام التاأكيد مـــرة اأخرى 
علـــى اأهمية �ســـبكة الإنترنت في حل بع�ش الم�ســـكالت التـــي تواجه المجالت 
الجامعيـــة المتخ�س�ســـة، وبخا�ســـة محدوديـــة انت�ســـارها، وتاأخـــر المحكمين 
فـــي الـــردود، حيث اإن هذه ال�ســـبكة تعد و�ســـيلة مهمة لتوفيـــر الوقت، وتالفي 
الم�سكالت الناجمة عن البريد التقليدي مثل تعر�ش المواد للتلف اأو ال�سياع 
اأو ال�ســـرقة، اإذ ت�ســـهم الإنترنـــت في �ســـرعة ت�ســـلم البحـــوث المقدمة للن�ســـر، 
و�ســـرعة التعامـــل معهـــا من قبل هيئة التحرير، واطـــالع اأكبر عدد ممكن من 

الباحثين على محتويات المجلة.
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مقدمة
المحكمة  العلمية  للمجالت  الراهن  الو�سع  الدرا�سة  هذه  تناولت  لقد 
ال�سادرة في جامعات المملكة، وذلك بغر�ش ك�سف النقاب عن هذا الم�سدر 
يتعلق  فيما  خا�سة  عنه،  الأ�سا�سية  الجوانب  وتو�سيح  المهم،  المعلوماتي 
حيث  من  الراهن  وو�سعها  المجالت،  تلك  من  عدد  اأول  �سدور  بتاريخ 
اإلى  المجالت  تلك  ت�سعى  التي  والأهداف  التوقف،  اأو  ال�سدور  ا�ستمرارية 
الم�ستخدمة  اللغات  اأو  واللغة  المو�سوعية،  اهتماماتها  واأبرز  تحقيقها، 
في  المتبع  واالأ�ضلوب  الن�ضر،  و�ضروط  توزيعها،  ونطاق  مقاالتها،  ن�ضر  في 
التحكيم العلمي، وتر�سيح اأع�ساء الهيئة ال�ست�سارية للمجلة، ونحو ذلك من 

العنا�سر الأخرى المهمة للقارىء.
العلمية  المجالت  جميع  في  الدرا�سة  لهذه  المكانية  الحدود  وتمثلت 
المتخ�س�سة التي ت�سدر في مختلف جامعات المملكة المترامية الأطراف، 
التي  المعرفة  مجالت  مختلف  ت�سمل  فهي  المو�سوعية  للحدود  وبالن�سبة 
الأعوام  خالل  الجامعات  تلك  في  ال�سادرة  العلمية  المجالت  تناولتها 

الما�سية. 
ويت�سع النطاق الزمني لهذا الجهد العلمي بحيث يتتبع م�سيرة المجالت 
العلمية منذ �سدور اأول عدد منها حتى الوقت الراهن )وقت اإعداد الدرا�سة 
التي  المواد  ا�ستبعاد  تم  فقد  ال�سكلية،  بالحدود  يتعلق  وفيما  الحالية(. 
والأدلة  والن�سرات  التقارير  مثل  العلمية  المجلة  مفهوم  عليها  ينطبق  ل 
التي ل تخاطب  العامة والثقافية  ا�ستبعاد المجالت  اأي�سا  ونحوها، كما تم 

جمهرة المتخ�س�سين.  
مجلة   )52( الدرا�سة  هذه  في  الكلي  للمجتمع  الإجمالي  العدد  بلغ  وقد 
ينطبق عليها المفهوم الأكاديمي للمجلة العلمية المحكمة، وا�ستخدم الباحث 
في هذه الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي لتحقيق الأهداف المر�سومة �سلفا، 
المعلومات  ا�ستقراء  في  المتمثل  الوثائقي  التحليل  منهج  على  التركيز  مع 
الواردة على �سفحة الغالف لكل مجلة على حدة، وتم تعزيز الأداة الرئي�سة 
لجمع البيانات باأدوات اأخرى م�ساندة، ومن بينها المالحظة، وتوظيف خبرات 
المملكة،  في  المتخ�س�سة  المجالت  لو�سع  ومعاي�سته  الأكاديمية  الباحث 
اإ�سافة اإلى ا�ستقراء قاعدة الدوريات بمكتبة الملك فهد الوطنية، وغيرها من 
للمجالت  الإلكترونية  المواقع  على  والطالع  ال�سلة  ذات  الأخرى  القواعد 
محط الدرا�سة. ونتج عن الدرا�سة التطبيقية للمو�سوع قيد البحث مجموعة 

من المعطيات المو�سحة في ال�سطور الالحقة.
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خالصة النتائج
العلمية   الباحث من درا�سته  التي خرج بها  النتائج  اأبرز  اأن نجمل  يمكن 

لظاهرة المجالت العلمية في الجامعات ال�سعودية الآتي :
يوجد تفاوت وا�سح بين المجالت العلمية المحكمة التي ت�سدر في جامعات . 1

العلمية،  واتجاهاتها  اإ�سدارها،  تتولى  التي  الجامعات  حيث  من  المملكة، 
المترامية  ومحافظاتها  المملكة  مدن  من  مختلفة  مناطق  في  وت�ستتها 
ال�سعودية،  المتخ�س�سة  المجالت  عالم  نطاق  بات�ساع  يوحي  مما  الأطراف، 
الإ�سدارات  من  النوع  بهذا  المعنية  الجامعات  من  عدد  ووجود  وتنوعها، 

العلمية الجادة .
وفقا . 2 المتخ�س�سة  المجالت  اإخراج  في  ن�سوجا  الأخيرة  ال�سنوات  �سهدت 

للمفهوم العلمي المتعارف عليه بين الأكاديميين ، ولعل طول تجربة الجامعات 
ال�سعودية مع �سناعة الن�سر العلمي قد اأ�سهمت في تقنين هذه ال�سناعة . 

، يلي ذلك . 3 اأغلب المجالت المتخ�س�سة المحكمة ت�سدر ب�سكل ن�سف �سنوي 
من حيث الكثرة ما ي�سدر ب�سكل ف�سلي ، ثم ما ي�سدر ب�سكل �سنوي . 

الغالبية العظمى من المجالت قيد الدرا�سة ت�سدر بمدينة الريا�ش )جامعة . 4
الملك �سعود(، يلي ذلك ما ي�سدر منها في جدة )جامعة الملك عبدالعزيز(، 
ثم   ، القرى(  اأم  )جامعة  المكرمة  مكة  ثم  الق�سيم(،  )جامعة  الق�سيم  ثم 
جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية ، ويت�ساوى بعد ذلك عدد ون�سبة ما 
ي�سدر من مجالت علمية محكمة في كل من : المدينة المنورة ، والأح�ساء ، 

واأبها ، والظهران، والمجمعة، وجازان. 
لكل مجلة من المجالت العلمية المتخ�س�سة ال�سادرة في الجامعات ال�سعودية . 5

هدف اأو اأكثر ت�سعى اإلى تحقيقه ، ومهما تباينت تلك الأهداف فهي ل تخرج 
في مجملها عن : ن�سر الوعي العلمي المتخ�س�ش ، واإتاحة الفر�سة للباحثين 
مختلف  في  وتاأ�سيله  العلمي  البحث  واإثراء   ، ودرا�ساتهم  بحوثهم  لن�سر 

التخ�س�سات ، وتطوير الممار�سات الحالية في المجالت كافة.
التخ�س�سات . 6 جميع  المتخ�س�سة  للمجالت  المو�سوعية  الهتمامات  غطت 

التي  المو�سوعات  من  لكونهما  الجميلة  والفنون  الفل�سفة  عدا  )فيما  العلمية 
ال�سعودي(.  المجتمع  في  قبوًل  تجد  ول  ال�سعودية،  الجامعات  في  تدر�ش  ل 
وتندرج اأغلب تلك المجالت تحت مظلة العلوم الجتماعية بمفهومها الوا�سع ، 
يليها المجالت التي تتمحور حول العلوم التطبيقية ، ثم المجالت التي تعالج 
المو�سوعات الدينية، ويت�ساوى بعد ذلك العدد والن�سبة لكل من المجالت التي 
واللغات  والجغرافيا  التاريخ  تتناول  التي  والمجالت  العامة،  المعارف  تتناول 
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تتجاوز  لم  البحتة  العلوم  تتناول  التي  المجالت  اأن  حين  في  والأدب. 
مجلة واحدة فقط.

في . 7 العلمية  المجالت  اأغلب  في  ال�سائدة  الن�سر  لغة  العربية هي  اللغة 
الجامعات ال�سعودية، يلي ذلك المجالت التي ت�سدر باللغتين العربية 

والإنجليزية في اآن واحد، ثم ما ي�سدر منها بلغات اأخرى . 
اأغلب المجالت العلمية المتخ�س�سة التي ت�سدر في المملكة توزع على . 8

نطاق دولي، يلي ذلك ما يوزع منها على نطاق وطني، ثم ما يوزع على 
نطاق اإقليمي، وبعد ذلك ما يوزع على نطاق محلي. 

لن�سر . 9 �سروطا  ت�سع  ال�سعودية  الجامعات  في  العلمية  المجالت  جميع 
البحوث والدرا�ضات على �ضفحاتها، وتتمثل الخطوط العري�ضة ل�ضيا�ضة 
الن�سر في: الأ�سالة العلمية والجدة والبتكار، والتوثيق العلمي، وعدم 

ن�سر البحث من قبل في مجلة اأخرى. 
جميع المجالت العلمية في جامعات المملكة تخ�سع المقالت المقدمة . 10

لها للتحكيم العلمي قبل اأن تاأخذ طريقها اإلى الن�سر ، ويتم تر�سيح اأ�سماء 
المحكمين في الغالب الأعم من خالل لجنة م�سوؤولة عن هذا الجانب ، 
يلي ذلك من حيث الكثرة ال�ستعانة بقواعد المعلومات الم�سممة لهذا 

الغر�ش . 
ال�سعودية . 11 الجامعات  في  المتخ�س�سة  العلمية  المجالت  جل  اأو  كل 

تحظى بهيئة ا�ست�سارية للتحرير ، وفي الغالب يتم اختيار اأع�ساء الهيئة 
ال�ست�سارية من داخل المملكة ، واأحياناً يتم اختيار هوؤلء الأع�ساء من 

داخل المملكة وخارجها.
بين . 12 الم�ست�سارين  تغيير  المتخ�س�سة  العلمية  المجالت  اأغلب  في  يتم 

وقت واآخر، ويمكن تلخي�ش اأبرز المهام التي تتولها عادة هيئة التحرير 
في: ر�سم ال�سيا�سة العامة للمجلة ومتابعة تنفيذها ، وتطويرها والرتقاء 
الباحثين  وا�ستقطاب  بالمجلة  والتعريف   ، والفني  العلمي  بم�ستواها 
للم�ساركة فيها ، وا�ستقبال البحوث ومراجعتها ومعرفة مدى انطباقها 
مع �ضروط الن�ضر في المجلة ، واإبالغ الباحثين بت�ضلم بحوثهم واإمكانية 
ن�سرها في المجلة ، واإر�سال البحوث اإلى المحكمين وا�ستقبالها منهم .

المقترحات والتوصيات     
بناء على ما انتهت اإليه هذه الدرا�سة من نتائج ، فاإن اأهم المقترحات التي 
يمكن اأن ت�سهم في تح�سين الم�سار الحالي للمجالت العلمية المحكمة في 
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جامعات المملكة تتمثل في ما ياأتي :
لها . 1 الأمثل  وال�ستغالل  الإنترنت  �سبكة  توظيف  زيادة  على  العمل 

بو�سفها و�سيلة مهمة لالت�سال العلمي في الوقت الراهن ، وذلك من 
، وت�سميم  اإلكترونية للمجالت العلمية ال�سعودية  خالل و�سع عناوين 
�سرعة  وزيادة   ، ت�سويقها  رقعة  زيادة  بغر�ش  الإنترنت  على  لها  مواقع 
اأن  التوا�سل العلمي بين الباحثين والمحكمين . )ومن ح�سن التوفيق 

بع�ش الجامعات ال�سعودية بداأت بتفعيل هذا المقترح(. 
بغر�ش . 2 والمتخ�س�سين  الباحثين  عن  متكاملة  معلومات  قواعد  اإن�ساء 

تبادلها بين الم�سوؤولين عن المجالت العلمية ، والإفادة منها في مجال 
التحكيم العلمي.

العلمية . 3 المجالت  لجميع  موحدة  ن�سر  قواعد  على  التفاق  �سرورة 
اأن هناك  اأثبتت المعطيات  المتخ�س�سة التي ت�سدر في المملكة، حيث 
تحكمها  ال�ضروط  و�ضع  عملية  واأن  ال�ضدد،  هذا  في  وا�ضحا  تفاوتا 

الجتهادات ال�سخ�سية في اأغلب الأحوال.
خالل . 4 من  وذلك  العلمية،  المجالت  محتويات  ب�سبط  الهتمام  زيادة 

اإ�سدار اأدوات التوثيق )ال�سبط الببليوجرافي( المتمثلة في الك�سافات 
تعمل  التي   وغيرها،  الموحدة  والفهار�ش  والأدلة  والم�ستخل�سات 
فائدتها  وتعميم   ، المجالت  تلك  بمحتويات  النتفاع  �سبل  تي�سير  على 
تتكاتف جهود  اأن  وينبغي   . والدار�سين  الباحثين  ، وجعلها في متناول 
الموؤ�س�سات المعنية بالتعليم العالي في هذا الم�سمار ، وتعمل على تبني 
خطة محكمة لتنفيذ الم�سروعات التوثيقية والببليوجرافية ، حيث اإن 
ويحتاج  الفردية،  الإمكانات  يخرج عن حدود  الأدوات  تلك  مثل  اإ�سدار 

اإلى الدعم والتكامل الموؤ�س�سي.
المجالت . 5 في  الن�سر  قواعد  �سمن  ال�سحيح  التوثيق  اأ�سلوب  تحديد 

اأن  الدرا�سة  اأثبتت  حيث  المملكة،  في  ال�سادرة  المتخ�س�سة  العلمية 
المجالت محل البحث لم تح�سم هذه الق�سية بعد، ولم ت�سع �سوابط 

موحدة للتوثيق العلمي.
العمل على تو�سيع نطاق توزيع المجالت العلمية ال�سعودية في الداخل . 6

والخارج بحيث ت�سل اإلى اأكبر عدد ممكن، ويمكن توظيف الإنترنت في 
هذا المجال، والتفاق مع بع�ش الموزعين الن�سطين خارج المملكة، مما 
يو�سع من دائرة الن�سر، وي�سهم في تعميم الثقافة العلمية المتخ�س�سة.

اأنها ل . 7 التقليدية  والتاأليف  الن�سر  الماآخذ على قوانين حقوق  من بين 

النتائج والتوصيات
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المتاحة  المعلومات  مع  بالتعامل  المتعلقة  النظامية  الجوانب  تغطي 
النتاج  حركة  على  �سلبا  يوؤثر  الذي  الأمر  الإلكترونية.  الم�سادر  على 
العلمي للموؤلفين والباحثين، ويحد من ال�ستمرار في العطاء والإبداع 
العلمي. ويقترح الإ�سراع في اإ�سدار القوانين التي تحمي حقوق الملكية 

الفكرية فيما يتعلق بن�سر المجالت العلمية في �سبكة الإنترنت.
ملكة، وذلك من خالل و�سع اآلية لتوحيد الجهود والتكامل فيما بينها . 8

بما يخدم متطلبات التنمية، وي�سهم في حل م�سكالت المجتمع وتلبية 
احتياجاته.
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بحوث ودرا�س�ت في العلوم الجتم�عية
اأ�سدرت هذه المجلة كلية العلوم الجتماعية بجامعة الإمام بالريا�ش ، 
وقد �سدر العدد الأول منها في عام 1406هـ ، وكانت ت�سدر ب�سكل �سنوي ، ثم 

توقفت عن ال�سدور .

حولية البحوث والدرا�س�ت التربوية
يتولى مركز البحوث والدرا�سات التربوية بكلية المعلمين في بي�سة اإ�سدار 
 هذه المجلة العلمية المتخ�س�سة ، و�سدر العدد الأول منها  عام 1421 / 1422هـ 
تزال م�ستمرة في  ، ول  العنوان  بذلك  �سنوي كما يوحي  ب�سكل  ت�سدر  وهي 

ال�سدور .

حولية كلية المعلمين في اأبه� 
ت�سدر هذه المجلة العلمية المحكمة عن طريق مركز البحوث والدرا�سات 
التربوية بكلية المعلمين في اأبها ، وقد �سدر العدد الأول منها في عام 1421هـ، 

ول تزال م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل �سنوي .

حولية كلية المعلمين في ج�زان
تتولى كلية المعلمين في جازان اإ�سدار هذه المجلة المتخ�س�سة ، حيث 
�سدر العدد الأول منها في عام 1421هـ ، ول تزال م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل 

�سنوي .

حولية المكتب�ت والمعلوم�ت
المكتبات  ق�سم  طريق  عن  المتخ�س�سة  العلمية  المجلة  هذه  �سدرت 
والمعلومات بكلية العلوم الجتماعية )حاليا ق�سم درا�سات المعلومات بكلية 
علوم الحا�سب والمعلومات( بجامعة الإمام بالريا�ش، حيث �سدر العدد الأول 
ت�سدر  اأن  لها  مخططا  وكان   ، 1406هـ   /  1405 الجامعي  العام  خالل  منها 

ب�سكل �سنوي ، اإل اأنها �سرعان ما توقفت عن ال�سدور .

مجلة القت�س�د والإدارة 
اأ�سدر هذه المجلة الأكاديمية مركز البحوث والتنمية بكلية القت�ساد   
والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، و�سدر العدد الأول منها في عام 

1395هـ ب�سكل ن�سف �سنوي ، ومن ثم توقفت عن ال�سدور .
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مجلة البحوث التربوية )الب�حة(
اإ�سدار هذه  الباحة  في  المعلمين  بكلية  التربوية  البحوث  يتولى مركز 
في  م�ستمرة  تزال  ول   ، 1421هـ  عام  في  منها  الأول  العدد  و�سدر   ، المجلة 

ال�سدور ب�سكل �سنوي .

مجلة البحوث التربوية )ح�ئل(
ت�سدر هذه المجلة العلمية المحكمة عن طريق مركز البحوث التربوية 
بكلية المعلمين بحائل ، و�سدر العدد الأول منها في عام 1422هـ ، ول تزال 

م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل ن�سف �سنوي .

مجلة البحوث والدرا�س�ت التربوية )الأح�س�ء(
يتولى مركز البحوث والدرا�سات التربوية في كلية المعلمين بالأح�ساء اإ�سدار 
هذه المجلة ، وقد �سدر العدد الأول منها خالل العام الدرا�سي 1426 / 1427هـ ، 

ول تزال م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل �سنوي .

مجلة البحوث والدرا�س�ت التربوية )بي�سة( 
ي�سدر هذه المجلة مركز البحوث والدرا�سات التربوية بكلية المعلمين 
تزال م�ستمرة في  ، ول  الأول منها في عام 1421هـ  العدد  بي�سة، و�سدر  في 

ال�سدور ب�سكل �سنوي .

مجلة البحوث والدرا�س�ت في الآداب والعلوم والتربية
يتولى مركز البحوث التربوية بكلية المعلمين في محافظة جدة اإ�سدار 
هذه المجلة العلمية المحّكمة ، وقد �سدر العدد الأول منها في عام 1425هـ، 
في  م�ستمرة  تزال  ول   ،  ) اأ�سهر  �ستة  كل   ( �سنوي  ن�سف  ب�سكل  ت�سدر  وهي 

ال�سدور .

مجلة الج�معة الإ�سالمية    
ت�سرف الجامعة الإ�سالمية بالمدينة المنورة على اإ�سدار هذه المجلة ، 
وقد �سدر العدد الأول منها في عام 1388هـ . ول تزال المجلة م�ستمرة في 

ال�سدور ب�سكل ف�سلي )كل ثالثة اأ�سهر( .
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مجلة ج�معة اأم القرى للبحوث العلمية المحكمة     
والبحث  العليا  الدرا�سات  وكالة  طريق  عن  المجلة  هذه  اإ�سدار  يتم 
في  منها  الأول  العدد  �سدر  وقد  المكرمة،  بمكة  القرى  اأم  بجامعة  العلمي 
عام 1409هـ، وتتمحور الهتمامات المو�سوعية لمجلة جامعة اأم القرى في 
جميع المو�سوعات ذات ال�سلة بالمواد التي تدر�ش في الجامعة. وهي تن�سر 

باللغة العربية، ويتم توزيعها على نطاق وطني واإقليمي. 

مجلة ج�معة اأم القرى لعلوم اللغ�ت واآدابه�     
ت�سدر هذه المجلة بم�سماها الحالي بعد اأن كانت جزءاً من مجلة جامعة 
اأم القرى لعلوم ال�سريعة واللغة العربية في مجلداتها )1 – 20( خالل الفترة 
)1419 – 1428هـ(. وهي دورية علمية محكمة ن�سف �سنوية �سدر العدد الأول 

منها في محرم 1430هـ.

 مجلة ج�معة اأم القرى  للعلوم الجتم�عية   
ت�سدر هذه المجلة بم�سماها الحالي بعد اأن كانت جزءا من مجلة جامعة 
اأم القرى للعلوم التربوية والجتماعية والإن�سانية في مجلداتها )1 – 20( 
�سنوية  ن�سف  علمية محكمة  دورية  وهي  – 1428هـ(.   1419( الفترة  خالل 
الجتماعية  العلوم  مجالت  في  الأ�سيلة  العلمية  الأبحاث  ن�سر  اإلى  تهدف 
والأنثروبولوجيا  الجتماعية  والخدمة  الجتماع  المختلفة )علم  وفروعها 
والدرا�سات  والإعالم  والمعلومات  المكتبات  وعلوم  والجغرافيا  الجتماعية 
اأطرها  في  الجتماعية  ال�سبغة  ذات  وال�سيا�سية  والقت�سادية  التاريخية 

النظرية والتطبيقية(.

مجلة ج�معة اأم القرى للعلوم التربوية والنف�سية     
الدرا�سات  وكالة  طريق  عن  ت�سدر  �سنوية،  ن�سف  محكمة  علمية  دورية 
ن�سر  اإلى  وتهدف  المكرمة،  بمكة  القرى  اأم  بجامعة  العلمي  والبحث  العليا 
الكتب  ومراجعات  والنف�سية،  التربوية  المجالت  في  الأ�سيلة  الأبحاث 
والمنتديات  الموؤتمرات  وتو�سيات  الممولة،  الأبحاث  وتقارير  التخ�س�سية، 
الجامعة  من  المجازة  الجامعية  الر�سائل  وملخ�سات  العلمية،  والأن�سطة 
اأو  ن�سرها  ي�سبق  لم  والتي  والإنجليزية،  العربية  باللغتين  خارجها  من  اأو 
التحرير  هيئة  قبل  من  مراجعتها  بعد  اأخرى  جهات  لدى  للن�سر  تقديمها 

وتحكيمها من قبل المخت�سين. 
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مجلة ج�معة اأم القرى للعلوم التطبيقية    
1430هـ  محرم  في  منها  الأول  العدد  �سدر  محكمة  علمية  دورية  مجلة 
الأبحاث  ن�سر  اإلى  وتهدف   ، ال�سنة  في  عددين  بواقع  القرى  اأم  جامعة  عن 
الأ�سيلة والمراجعات العلمية لالأبحاث والتقارير العلمية باللغة العربية اأو 
الإنجليزية التي لم ي�سبق ن�سرها اأو تقديمها للن�سر لدى جهات اأخرى، وذلك 
بعد مراجعتها من قبل هيئة التحرير وتحكيمها من قبل المخت�سين. ولغة 

الن�سر في المجلة هي العربية اأو الإنجليزية. 

مجلة ج�معة اأم القرى للعلوم والطب والهند�سة
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في عام 1409هـ . وتتركز الهتمامات 
المو�سوعية للمجلة في البحوث في مجال العلوم، والبحوث في مجال الطب، 
والبحوث في مجال الهند�سة. كانت تن�سر باللغتين العربية والإنجليزية معا. 
وتوزع هذه المجلة على نطاق عالمي. وفي عام 1429هـ �سدر قرار معالي مدير 

جامعة اأم القرىبتعديل م�سمى المجلة اإلى مجلة جامعة اأم القرى الطبية

مجلة ج�معة اأم القرى لعلوم ال�سريعة والدرا�س�ت الإ�سالمية
     تعنى هذه المجلة بن�سر البحوث والدرا�سات العلمية الأ�سيلة في مجال 
بترجمات  ذاتها  المجلة  ترحب  كما  الإ�سالمية،  والدرا�سات  ال�سريعة  علوم 
الإ�سالمي،  التراث  مخطوطات  وتحقيق  ودرا�سة  الجادة،  العلمية  البحوث 
والن�ساطات  والمنتديات  الموؤتمرات  وتقارير  الكتب،  وعرو�ش  ومراجعات 

العلمية الأخرى، وملخ�سات الر�سائل الجامعية المتميزة.

مجلة ج�معة اأم القرى الطبية
     يتركز اهتمام هذه المجلة بن�سر البحوث النظرية والدرا�سات العلمية 
ويتم  ال�سحي،  بالو�سع  يتعلق  فيما  الوعي  تطوير  على  تعمل  التي  الطبية 
توزيعها على نطاق اإقليمي وعالمي. ومن اأبرز ال�ضروط التي تعنى بها مجلة 
والبتكار،  بالجدة  للن�سر مت�سما  المقدم  البحث  يكون  اأن  الطبية  القرى  اأم 
واأل يكون مجرد تكرار لما �سبق ن�سره من بحوث ودرا�سات في مجال الطب.

مجلة ج�معة اأم القرى للهند�سة والعم�ره
     تهدف هذه المجلة اإلى ن�سر الأبحاث الأ�سلية والمراجعات العلمية 
للن�سر  تقدم  ولم  كليا،  اأو  جزئيا  ن�سرها  ي�سبق  لم  التي  العلمية  والتقارير 
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وتحكيم  التحرير  هيئة  لمراجعة  المقدمة  الأعمال  وتخ�سع  اأخرى.  لجهة 
متخ�س�سين، وتحر�ش مجلة جامعة اأم القرى للهند�سة والعمارة على التنوع 
في التحكيم من خالل ال�ستعانة بمحكمين من جن�سيات وموؤ�س�سات علمية 

مختلفة. 

مجلة ج�معة الإم�م محمد بن �سعود الإ�سالمية
تولت عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام بالريا�ش اإ�سدار هذه المجلة، 
)كل  ف�سلي  ب�سكل  ت�سدر  وكانت   . 1409هـ  عام  في  الأول  العدد  �سدر  حيث 
ثالثة اأ�سهر(، ثم توقفت عن ال�سدور في �سهر �سوال عام 1427هـ حينما راأت 
العلوم  يمثالن  اتجاهين  في  مجلتها  لإ�سدار  حان  قد  الوقت  اأن  الجامعة 
ال�سرعية والعربية ، والعلوم الإن�سانية والجتماعية . ثم حدث اأن انف�سلت 
هذه المجالت عن بع�سها نتيجة للتطورات التي ت�سهدها الجامعة ، ونتيجة 
اأربع  ت�سدر  الجامعة  فاأ�سبحت  العلمية،  تخ�س�ساتها  في  والتو�سع  للنمو 

مجالت مو�سحة اأدناه )زاد العدد فيما بعد اإلى خم�ش مجالت(.

مجلة ج�معة الإم�م محمد بن �سعود الإ�سالمية : العلوم ال�سرعية 
تتولى عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية 
بالريا�ش اإ�سدار هذه المجلة المحكمة، وهي مجلة علمية ف�سلية متخ�س�سة 
الأ�سيلة  والدرا�سات  البحوث  بن�سر  وتعنى   . 1429هـ  �سوال  في  �سدرت 
والر�سينة التي تتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث اأ�سالة الفكر 
المتعلقة  والإحالت  التوثيق  ودقة  و�سالمتها،  المنهجية  وو�سوح  وجدته، 
ودعوة  فقه  واأ�سول  وفقه  وحديث  عقيدة  من  ال�سرعية  العلوم  بمجالت 
وثقافة اإ�سالمية ونحو ذلك من المو�سوعات التي تندرج تحت مظلة العلوم 

ال�سرعية بمفهومها العلمي الوا�سع. 

مجلة ج�معة الإم�م محمد بن �سعود الإ�سالمية: العلوم العربية
�سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  مجلة  �سمن  ت�سدر  المجلة  هذه  كانت 
الإ�سالمية: العلوم ال�سرعية والعربية، ثم انف�سلت عنها منذ العدد التا�سع 
�سوال 1429هـ، فاأ�سبحت ت�سدر تحت م�سماها الحالي )العلوم العربية(، وهي 
مجلة علمية ف�سلية محكمة تتولى اإ�سدارها عمادة البحث العلمي بجامعة 

الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية. 
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مجلة ج�معة الإم�م محمد بن �سعود الإ�سالمية: العلوم الإن�س�نية 
والجتم�عية

مجلة ف�سلية محكمة تعنى بن�سر البحوث النظرية والدرا�سات الميدانية 
التاريخ  مثل  المختلفة  والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  بمجالت  المتعلقة 
والجغرافيا والخدمة الجتماعية وعلم الجتماع وعلم النف�ش وغيرها من 

التخ�س�سات الأخرى. 

مجلة ج�معة الإم�م محمد بن �سعود الإ�سالمية: العلوم التطبيقية
مجلة عالمية محكمة تعنى بن�سر البحوث والدرا�سات العلمية الجادة في 
مجالت العلوم التطبيقية والتقنية مثل الطب الإكلينيكي والعلوم الطبية 
الحا�سب.  وعلوم  والكيمياء،  والإح�ساء،  والريا�سيات،  والهند�سة،  الأ�سا�سية، 
الإ�سالمية  �سعود  بن  محمد  الإمام  بجامعة  العلمي  البحث  عمادة  وتتولى 
في  منها  الأول  العدد  �سدر  وقد  المحكمة،  المجلة  هذه  اإ�سدار  بالريا�ش 

�سوال 1429هـ ، وهي ت�سدر في البداية ب�سكل ن�سف �سنوي.

مجلة ج�معة طيبة للعلوم
العدد  �سدر  وقد   ، المنورة  بالمدينة  طيبة  جامعة  المجلة  هذه  ت�سدر 
تزال  ول   ، �سنوي  ن�سف  ب�سكل  ت�سدر  وهي   ، 1427هـ  عام  في  منها  الأول 

م�ستمرة في ال�سدور .

مجلة ج�معة طيبة للعلوم التربوية
ت�سدرها جامعة طيبة بالمدينة المنورة ، �سدر العدد الأول منها في عام 

1427هـ، وهي ت�سدر ب�سكل ن�سف �سنوي ، ول تزال م�ستمرة في ال�سدور .

مجلة ج�معة الملك خ�لد : للعلوم ال�سرعية والعربية والإن�س�نية
تتولى جامعة الملك خالد باأبها اإ�سدار هذه المجلة ، حيث �سدر العدد 
الأول في عام 1424هـ ، ول تزال المجلة م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل منتظم 

)ن�سف �سنوية(.

مجلة ج�معة الملك خ�لد : للعلوم الطبيعية والطبية والتقنية
ت�سدر هذه المجلة عن طريق جامعة الملك خالد ، و�سدر العدد الأول منها في 
عام 1425هـ ، ول تزال المجلة م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل منتظم    )ن�سف �سنوية(.
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مجلة ج�معة الملك �سعود : الآداب     
تتولى عمادة �سوؤون المكتبات بجامعة الملك �سعود بالريا�ش اإ�سدار هذه 
المجلة العلمية المحكمة ، و�سدر العدد الأول منها في عام 1390هـ ، ول تزال 
المجلة م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل منتظم ) فترة ال�سدور كل �ستة اأ�سهر (.

 
مجلة ج�معة الملك �سعود: الأنظمة والعلوم ال�سي��سية 

دورية علمية محكمة ت�سدر مرتين في العام، تن�سرها اإدارة الن�سر العلمي 
والمطابع بجامعة الملك �سعود ، وتهدف اإلى اإتاحة الفر�سة للباحثين لن�سر 
اإنتاجهم العلمي، خا�سة المواد التي تخدم مجال الأنظمة والعلوم ال�سيا�سية، 
المخت�سرة،  والبحوث  ال�ستعرا�سية،  والمقالت  للمعرفة،  جديدا  وت�سيف 
المحرر،  اإلى  الموجهة  والخطابات  الأولية،  النتائج  وكذلك  الكتب،  ونقد 

والمالحظات والردود.

مجلة ج�معة الملك �سعود: الحقوق والعلوم ال�سي��سية 
دورية علمية محكمة ت�سدر مرتين في العام، تن�سرها اإدارة الن�سر العلمي 
والمطابع بجامعة الملك �سعود ، وتهدف اإلى اإتاحة الفر�سة للباحثين لن�سر 
اإنتاجهم العلمي، خا�سة المواد التي تخدم قطاع الحقوق والعلوم ال�سيا�سية، 
المخت�سرة،  والبحوث  ال�ستعرا�سية،  والمقالت  للمعرفة،  جديداً  وت�سيف 

ونقد الكتب.

مجلة ج�معة الملك �سعود: ال�سي�حة والآث�ر 
دورية علمية محكمة ت�سدر مرتين في العام، تن�سرها اإدارة الن�سر العلمي 
للباحثين  الفر�سة  اإتاحة  اإلى  وتهدف   ، �سعود  الملك  بجامعة  والمطابع 
والآثار،  ال�سياحة  مجال  تخدم  التي  المواد  خا�سة  العلمي،  اإنتاجهم  لن�سر 
المخت�سرة،  والبحوث  ال�ستعرا�سية،  والمقالت  للمعرفة،  جديدا  وت�سيف 
المحرر،  اإلى  الموجهة  والخطابات  الأولية،  النتائج  وكذلك  الكتب،  ونقد 

والمالحظات والردود.

مجلة ج�معة الملك �سعود : العلوم
�سدر العدد الأول من مجلة جامعة الملك �سعود )العلوم( في عام 1409هـ ، 
ول تزال م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل منتظم )فترة ال�سدور : كل �ستة اأ�سهر(.      
معا،  والإنجليزية  العربية  باللغتين  العلمي  المحتوى  المجلة  هذه  وتن�سر 
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للتحكيم  وبالن�سبة  وعالمي.  نطاق محلي ووطني  المجلة على  توزيع  ويتم 
العلمي، فيتم تر�سيح اأ�سماء المحكمين من خالل قاعدة معلومات م�سممة 
لهذا الغر�ش. ويقت�سر اختيار اأع�ساء الهيئة ال�ست�سارية على داخل المملكة، 

كما يتم تغيير الم�ست�سارين بين فترة واأخرى.

مجلة ج�معة الملك �سعود : العلوم الإدارية
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في عام 1389هـ ، ول تزال م�ستمرة في 
اأ�سهر (. وتن�سر المجلة باللغتين العربية  ال�سدور ب�سكل منتظم ) كل �ستة 

والإنجليزية معا، ويتم توزيعها على نطاق وطني واإقليمي.

 مجلة ج�معة الملك �سعود : العلوم التربوية والدرا�س�ت الإ�سالمية
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في عام 1409هـ ، ول تزال م�ستمرة في 
ال�سدور ب�سكل منتظم )ن�سف �سنوية(، ولغة الن�سر فيها هي اللغة العربية، 

ويتم توزيعها على نطاق وطني واإقليمي. 

مجلة ج�معة الملك �سعود : علوم الح��سب والمعلوم�ت
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في عام 1414هـ ، ول تزال م�ستمرة في 
�سعود  الملك  جامعة  مجلة  وتن�سر  �سنوية(.  )ن�سف  منتظم  ب�سكل  ال�سدور 
توزيعها  يتم  والإنجليزية،  العربية  باللغتين  والمعلومات(  الحا�سب  )علوم 

المجلة على نطاق وطني واإقليمي.

مجلة ج�معة الملك �سعود: علوم طب الأ�سن�ن 
دورية علمية محكمة ت�سدر مرتين في العامن �سدر العدد الأول منها في 
محرم 1431هـ، تن�سرها اإدارة الن�سر العلمي والمطابع بجامعة الملك �سعود، 
اإنتاجهم العلمي، خا�سة المواد  اإتاحة الفر�سة للباحثين لن�سر  اإلى  وتهدف 

التي تخدم علوم طب الأ�سنان، وت�سيف جديدا للمعرفة.

مجلة ج�معة الملك �سعود : العلوم الهند�سية
ت�سدر  تزال  ول   ، 1395هـ  عام  في  المجلة  هذه  من  الأول  العدد  �سدر 
فتتمثل  المو�سوعية  الهتمامات  وتتمثل   .) اأ�سهر  �ستة  كل   ( ب�سكل منتظم 
في كافة المجالت الهند�سية المدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية 

والنفطية وال�سناعية.
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مجلة ج�معة الملك �سعود : العم�رة والتخطيط
تزال م�ستمرة  ، ول  المجلة في عام 1409هـ  الأول من هذه  العدد  �سدر 
الهتمامات  وتتركز   .) �سنوية  ال�سدور  فترة   ( منتظم  ب�سكل  ال�سدور  في 
المو�سوعية لمجلة جامعة الملك �سعود )العمارة والتخطيط( في مختلف 
البناء،  وعلوم  العمارة  ومجالت  العمراني،  والت�سميم  التخطيط  مجالت 
المجلة  وتن�سر  الداخلي.  والت�سميم  البيئي  والتن�سيق  الت�سميم  ومجالت 

باللغتين العربية والإنجليزية معاً، ويتم توزيعها على نطاق وطني. 

مجلة ج�معة الملك �سعود : اللغ�ت والترجمة
تزال م�ستمرة  ، ول  المجلة في عام 1418هـ  الأول من هذه  العدد  �سدر 
في ال�سدور ب�سكل منتظم )كل �ستة اأ�سهر(. وتتمثل الهتمامات المو�سوعية 
لمجلة جامعة الملك �سعود )اللغات والترجمة( فت�سمل اللغويات، والترجمة، 
المجلة في  الن�سر لهذه  لغات  والترجمة. وتتمثل  اللغات  ومنهجية تدري�ش 
واليطالية،  والأ�سبانية،  والألمانية،  والفرن�سية،  والإنجليزية،  العربية، 

والتركية، والفار�سية، واليابانية. ويتم توزيعها على نطاق وطني واإقليمي. 

مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز 
العدد  و�سدر   ، المجلة  هذه  اإ�سدار  بجدة  عبدالعزيز  الملك  جامعة  تولت 
الأول منها في عام 1397هـ ، وكانت ت�سدر ب�سكل �سنوي ، ثم توقفت عن ال�سدور .

مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : الآداب والعلوم الإن�س�نية     
باإ�سدار  العلمي  الن�سر  الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز  تقوم جامعة 
هذه المجلة، حيث �سدر العدد الأول في عام 1408هـ ول تزال المجلة م�ستمرة 

في ال�سدور ب�سكل �سنوي منتظم.

مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : القت�س�د الإ�سالمي
العدد  �سدر  وقد   ، بجدة  عبدالعزيز  الملك  جامعة  المجلة  هذه  ت�سدر 
ب�سكل  ال�سدور  في  م�ستمرة  المجلة  تزال  ول   . 1409هـ  عام  في  منها  الأول 

�سنوي منتظم .

مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : القت�س�د والإدارة
اإ�سدار  على  عبدالعزيز  الملك  بجامعة  العلمي  الن�سر  مركز  ي�سرف 
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هذه المجلة، حيث �سدر العدد الأول منها في عام 1408هـ . والمجلة حاليا 
م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل منتظم )ن�سف �سنوية(.

مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : العلوم
تتولى جامعة الملك عبدالعزيز اإ�سدار هذه المجلة ، حيث �سدر العدد الأول 

في عام 1407هـ . ول تزال المجلة م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل �سنوي منتظم .

وزراعة  والبيئة  الأر�س�د  علوم   : عبدالعزيز  الملك  ج�معة  مجلة 
المن�طق الج�فة

هذه  باإ�سدار  بجدة  عبدالعزيز  الملك  بجامعة  العلمي  الن�سر  قام مركز 
المجلة ، و�سدر العدد الأول منها في عام 1410هـ ، وكانت ت�سدر ب�سكل �سنوي 

، ومن ثم توقفت عن ال�سدور في عام 1421هـ .

مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : علوم الأر�ض
 ، واإ�سدارها  المجلة  هذه  اإعداد  على  عبدالعزيز  الملك  جامعة  ت�سرف 
حيث �سدر العدد الأول بتاريخ 1408هـ . ول تزال م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل 

�سنوي منتظم .

مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : علوم البح�ر
العدد  ، و�سدر  ت�سدر هذه المجلة عن طريق جامعة الملك عبدالعزيز 
ب�سكل  ال�سدور  في  م�ستمرة  المجلة  تزال  ول   . 1410هـ  عام  في  منها  الأول 

منتظم )�سنوية ( .

مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : العلوم التربوية
العدد  ، وقد �سدر  المجلة  اإ�سدار هذه  الملك عبدالعزيز  تتولى جامعة 
ب�سكل  ال�سدور  في  م�ستمرة  المجلة  تزال  ول   . 1408هـ  عام  في  منها  الأول 

�سنوي منتظم .

مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : العلوم الطبية
تقوم جامعة الملك عبدالعزيز باإ�سدار هذه المجلة المتخ�س�سة ، حيث 
ال�سدور  المجلة م�ستمرة في  تزال  . ول  الأول في عام 1411هـ  العدد  �سدر 

ب�سكل منتظم )�سنوية( .
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مجلة ج�معة الملك عبدالعزيز : العلوم الهند�سية
ت�سدر هذه المجلة تحت مظلة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة من خالل 
مركز الن�سر العلمي بالجامعة ، حيث �سدر العدد الأول في عام 1409هـ . ول 

تزال المجلة م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل منتظم )كل �ستة اأ�سهر( .

مجلة الدرا�س�ت والبحوث التربوية
وقد   ، المكرمة  بمكة  البنات  لتعليم  العامة  الإدارة  المجلة  هذه  ت�سدر 
�سدر العدد الأول منها في عام 1421هـ ، وهي ت�سدر مرتين في ال�سنة ، ول 

تزال م�ستمرة في ال�سدور .

المجلة ال�سعودية للتعليم الع�لي
اإ�سدار هذه المجلة العلمية المحكمة ، وقد  تولت وزارة التعليم العالي 
�سدر العدد الأول منها في محرم 1424هـ . وكان مقررا لها اأن ت�سدر ب�سكل 

ف�سلي، اإل اأن �سدور المجلة توقف بعد اإخراج العدد الرابع . 

المجلة العربية للعلوم والهند�سة
والمعادن  للبترول  فهد  الملك  جامعة  طريق  عن  المجلة  هذه  ت�سدر 
بالظهران، وقد �سدر العدد الأول منها في عام 1399هـ ، ول تزال م�ستمرة في 

ال�سدور ب�سكل ف�سلي ) ت�سدر باللغة الإنجليزية ( .

المجلة العلمية لج�معة الق�سيم : الزراعة والطب البيطري
تقوم اإدارة الن�سر والترجمة باإ�سدار هذه المجلة المحكمة وفق مجموعة 
عام  في  منها  الأول  العدد  �سدر  وقد   ، والمنهجية  العلمية  ال�سوابط  من 

1429هـ ، وهي ت�سدر ب�سكل �سنوي .

المجلة العلمية لج�معة الق�سيم : العلوم ال�سرعية
المجلة  هذه  اإ�سدار  الق�سيم  جامعة  في  والترجمة  الن�سر  اإدارة  تتولى 
العدد  �سدر  وقد   ، ال�سرعية  الدرا�سات  في  المتخ�س�سة  المحكمة  العلمية 

الأول منها في عام 1429هـ ، وهي ت�سدر ب�سكل �سنوي .

المجلة العلمية لج�معة الق�سيم : العلوم ال�سحية
�سدر العدد الأول من هذه المجلة العلمية المتخ�س�سة في عام 1429هـ، 
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وهي مجلة �سنوية تركز على الجوانب ال�سحية في مختلف فروعها ، ويتم 
تحكيمها من قبل اأ�ساتذة متخ�س�سين في المجال . 

المجلة العلمية لج�معة الق�سيم : العلوم العربية والإن�س�نية
تعد هذه المجلة من اأحدث المجالت الجامعية التي �سدرت في الآونة 
، وتتولى  اأول عدد منها في محرم 1429هـ  الأخيرة، حيث كان تاريخ �سدور 
اإدارة الن�سر العلمي والترجمة بجامعة الق�سيم اإ�سدارها ، ول تزال م�ستمرة 

في ال�سدور حتى تاريخ اإعداد هذه الدرا�سة .

المجلة العلمية لج�معة الق�سيم : علوم الهند�سة والح��سب
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في عام 1429هـ ، وهي مجلة متخ�س�سة 
للتحكيم  مقالتها  وتخ�سع   ، �سنوي  ب�سكل  ت�سدر   ، الهند�سية  العلوم  في 

العلمي ، ويتم الإ�سراف عليها من قبل هيئة التحرير .   
 

المجلة العلمية لج�معة الق�سيم : العلوم الإدارية والقت�س�دية
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في عام 1429هـ ، وهي مجلة متخ�س�سة 
مقالتها  وتخ�سع  �سنوي،  ب�سكل  ت�سدر  والقت�سادية،  الإدارية  العلوم  في 

للتحكيم العلمي، ويتم الإ�سراف عليها من قبل هيئة التحرير .  
  

المجلة العلمية لج�معة الق�سيم : العلوم الطبيعية والري��سي�ت
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في عام 1429هـ ، وهي مجلة متخ�س�سة 
مقالتها  وتخ�سع  �سنوي،  ب�سكل  ت�سدر  والريا�سيات،  الطبيعية  العلوم  في 

للتحكيم العلمي، ويتم الإ�سراف عليها من قبل هيئة التحرير .

المجلة العلمية لج�معة الق�سيم : العلوم التربوية والنف�سية
�سدر العدد الأول من هذه المجلة في عام 1429هـ ، وهي مجلة متخ�س�سة 
مقالتها  وتخ�سع  �سنوي،  ب�سكل  ت�سدر  والنف�سية،  التربوية  العلوم  في 

للتحكيم العلمي، ويتم الإ�سراف عليها من قبل هيئة التحرير .   
 

المجلة العلمية لج�معة الملك في�سل
يقوم المجل�ش العلمي بجامعة الملك في�سل باإ�سدار هذه المجلة العلمية 
المجلة  تزال  ول   . 1418هـ  عام  في  منها  الأول  العدد  �سدر  وقد  المحكمة، 
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م�ستمرة في ال�سدور ب�سكل ن�سف �سنوي )ت�سدر تحت اإ�سدارين مختلفين 
هما : العلوم الإن�سانية والإدارية، والعلوم الأ�سا�سية والتطبيقية( .

المجلة العلمية لج�معة الملك في�سل : العلوم الإن�س�نية والإدارية
وهي متفرعة عن المجلة ال�سابقة ) ب�سفتها المجلة الأم ( ، وتتولى جامعة 
الملك في�سل بالأح�ساء اإ�سدار هذه المجلة ، وقد �سدر العدد الأول منها في 

عام 1419هـ ، وهي ت�سدر ن�سف �سنوية ، ول تزال م�ستمرة في ال�سدور .

المجلة العلمية لج�معة الملك في�سل : العلوم الأ�س��سية والتطبيقية
الملك  لجامعة  الأم  المجلة  عن  اأي�ساً  متفرعة  العلمية  المجلة  وهذه 
في�سل بالأح�ساء ، وقد �سدر العدد الأول منها في عام 1420هـ ، وهي ت�سدر 

�سنوية ، ول تزال م�ستمرة في ال�سدور .

مجلة كلي�ت المعلمين : العلوم الإن�س�نية
العدد  و�سدر   ، المعلمين  لكليات  العالي  التعليم  وزارة  وكالة  ت�سدرها 
الأول من هذه المجلة في عام 1428هـ ، وهي ن�سف �سنوية ، وم�ستمرة في 

ال�سدور حتى تاريخه .

مجلة كلية الآداب بج�معة الري��ض
�سدرت هذه المجلة العلمية عن طريق جامعة الريا�ش ) جامعة الملك 
�سعود حاليا ( ، حيث كان ظهور العدد الأول من هذه المجلة في عام 1390هـ، 

وظلت ت�سدر ب�سكل �سنوي اإلى اأن توقفت عن ال�سدور .

مجلة كلية اأ�سول الدين
الإ�سالمية  �سعود  بن  محمد  الإمام  بجامعة  الدين  اأ�سول  كلية  تولت 
بالريا�ش اإ�سدار هذه المجلة ، و�سدر العدد الأول منها خالل العام الجامعي 

1397/ 1398هـ ، وكانت ت�سدر ب�سكل �سنوي ، ومن ثم توقفت عن ال�سدور .

مجلة كلية التربية : ج�معة الملك �سعود
المجلة  اإ�سدار هذه  �سعود  الملك  المكتبات بجامعة  �سوؤون  تولت عمادة 
عام  في  منها  الأول  العدد  و�سدر   ،  ) تربوية  درا�سات   ( �سل�سلة  تحمل  التي 

1404هـ ، وكانت ت�سدر ب�سكل �سنوي ، ومن ثم توقفت عن ال�سدور .

المجالت العلمية المحكمة في الجامعات السعودية



155

مجلة كلية ال�سريعة والدرا�س�ت الإ�سالمية ) الأح�س�ء (
�سعود  الإمام محمد بن  العلمية عن طريق جامعة  المجلة  �سدرت هذه 
الإ�سالمية، و�سدر العدد الأول خالل العام الجامعي 1401 / 1402هـ ، وكانت 

ت�سدر ب�سكل �سنوي اإلى اأن توقفت عن ال�سدور تماما .

مجلة كلية ال�سريعة واللغة العربية ) اأبه� ( 
قامت كلية ال�سريعة واللغة العربية باأبها التابعة لجامعة الإمام محمد 
هذه  باإ�سدار   ) م�ستقلة  جامعة  اإلى  تتحول  اأن  قبل   ( الإ�سالمية  �سعود  بن 
المجلة ، حيث �سدر العدد الأول منها في عام 1398 / 1399هـ ، وكانت ت�سدر 

ب�سكل �سنوي ، ومن ثم توقفت عن ال�سدور .

مجلة كلية ال�سريعة واللغة العربية )الق�سيم(
الإمام  لجامعة  التابعة  بالق�سيم  العربية  واللغة  ال�سريعة  كلية  اأ�سرفت 
)قبل اأن تتحول اإلى جامعة م�ستقلة( على اإ�سدار هذه المجلة ، و�سدر العدد 
الأول منها في عام 1399 / 1400هـ ، وكانت ت�سدر ب�سكل �سنوي ، ثم توقفت 
عن ال�سدور. وقد �سدر العدد الثاني من هذه المجلة تحت عنوان )مجلة 
كليتي ال�سريعة واأ�سول الدين والعلوم العربية والجتماعية( ، و�سدر العدد 

الثالث تحت عنوان )مجلة كلية ال�سريعة واأ�سول الدين بالق�سيم( .

مجلة كلية العلوم الجتم�عية
ت�سدر  بالريا�ش  الإمام  لجامعة  التابعة  الجتماعية  العلوم  كلية  ظلت 
هذه المجلة فترة من الوقت ، حيث �سدر العدد الأول عام 1397هـ ، وكانت 

ت�سدر ب�سكل �سنوي ، ومن ثم توقفت عن ال�سدور نهائيا .

مجلة كلية العلوم ال�سحية ب�أبه�
ت�سدر هذه المجلة العلمية المتخ�س�سة كلية العلوم ال�سحية في اأبها ، 

و�سدر العدد الأول منها في عام 1417هـ ، وهي غير منتظمة في اإ�سدارها .

مجلة كلية اللغة العربية ب�لري��ض
ظلت كلية اللغة العربية التابعة لجامعة الإمام بالريا�ش ت�سدر هذه المجلة 
فترة من الوقت ، حيث �سدر العدد الأول منها في عام 1391هـ ، وكانت ت�سدر ب�سكل 
�سنوي ، وبعد فترة توقفت عن ال�سدور . وقد �سدر العددان الخام�ش وال�ساد�ش 
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من هذه المجلة تحت عنوان ) مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الجتماعية (.

مجلة كلية اللغة العربية بج�معة اأم القرى
اأ�سدرت كلية اللغة العربية بجامعة اأم القرى بمكة المكرمة هذه المجلة 
المتخ�س�سة ، و�سدر العدد الأول منها خالل العام الجامعي 1401 – 1402هـ، 

وكانت ت�سدر ب�سكل �سنوي ثم توقفت عن ال�سدور .

مجلة كلية المعلمين ب�لري��ض
المعلمين  لكليات  والتعليم  التربية  وزارة  وكالة  المجلة  هذه  ت�سدر 
)�سابقا؛ في الوقت الحالي تتبع وزارة التعليم( ، و�سدر العدد الأول منها في 

عام 1422هـ ، وهي ن�سف �سنوية ، ول تزال م�ستمرة في ال�سدور .

مجلة مركز البحوث التربوية
ي�سدر هذه المجلة مركز البحوث التربوية بكلية المعلمين في الباحة ، 
حيث �سدر العدد الأول منها في عام 1420هـ ، ول تزال م�ستمرة في ال�سدور 

ب�سكل �سنوي.

 مجلة معهد اللغة العربية
اأم  لجامعة  التابع  العربية  اللغة  بمعهد  والمناهج  البحوث  وحدة  ظلت 
، حيث  الزمن  العلمية فترة من  المجلة  المكرمة ت�سدر هذه  بمكة  القرى 
�سدر العدد الأول في عام 1402هـ ، وكانت ت�سدر �سنوية ، ومن ثم توقفت عن 

ال�سدور من �سمن ما توقف من المجالت الجامعية الأخرى .

هذه �سبيلي
تولى المعهد العالي للدعوة الإ�سالمية بجامعة الإمام محمد بن �سعود 
عام  منها  الأول  العدد  و�سدر   ، المجلة  هذه  اإ�سدار  بالريا�ش  الإ�سالمية 

1398هـ ، وكانت ت�سدر ب�سكل �سنوي ، ومن ثم توقفت عن الإ�سدار.
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العنوان البريدي أو إسم المجلةم
البريد اإللكترونيرقم الهاتف

مجلة الجامعة 1
اإلسالمية

ص.ب 170 
ju@iu.edu.saالمدينة المنورة

2
مجلة جامعة 

أم القرى للبحوث 
العلمية المحكمة

ص ب 715 مكة 
jas@uqu.edu.saالمكرمة

3
مجلة جامعة أم 

القرى لعلوم اللغات 
وآدابها

ص ب 715 مكة 
jll@uqu.edu.saالمكرمة

4
مجلة جامعة 

أم القرى للعلوم 
االجتماعية

ص ب 715 مكة 
jss@uqu.edu.saالمكرمة

5
مجلة جامعة 

أم القرى للعلوم 
التربوية والنفسية

ص ب 715 مكة 
jep@uqu.edu.saالمكرمة

6
مجلة جامعة 

أم القرى للعلوم 
التطبيقية

ص ب 715 مكة 
jas@uqu.edu.saالمكرمة

7

مجلة جامعة 
أم القرى لعلوم 

الشريعة والدراسات 
اإلسالمية

ص ب 715 مكة 
المكرمة

مجلة جامعة أم 8
القرى الطبية

ص ب 715 مكة 
jee@uqu.edu.saالمكرمة

9
مجلة جامعة أم 
القرى للهندسة 

والعمارة

ص ب 715 مكة 
jea@uqu.edu.saالمكرمة
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العنوان البريدي أو إسم المجلةم
البريد اإللكترونيرقم الهاتف

10

مجلة جامعة 
اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية: 
العلوم الشرعية

ص ب 18011 
journal@imamu.edu.sa الرياض 11415

11

مجلة جامعة 
اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية: 
العلوم العربية

ص ب 18011 
journal@imamu.edu.sa الرياض 11415

12

مجلة جامعة 
اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية: 
العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية

ص ب 18011 
journal@imamu.edu.sa الرياض 11415

13

مجلة جامعة 
اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية: 
العلوم التطبيقية 

) إلكترونية (

ص ب 18011 
journal@imamu.edu.sa الرياض 11415

14
مجلة جامعة 

جازان: فرع 
العلوم اإلنسانية

ص ب 4421 
jju@jazanu.edu.saجامعة جازان

15
مجلة جامعة 

جازان: فرع 
العلوم التطبيقية

ص ب 4421 
jju@jazanu.edu.saجامعة جازان

16

مجلة جامعة 
الملك خالد: 

العلوم الشرعية 
والعربية واإلنسانية

ص ب 9010 جامعة 
almajallah@kku.edu.saالملك خالد

17

مجلة جامعة 
الملك خالد: 

العلوم الطبيعية 
والطبية والتقنية

ص ب 9010 جامعة 
almajallah@kku.edu.saالملك خالد

المالحق
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العنوان البريدي أو إسم المجلةم
البريد اإللكترونيرقم الهاتف

18
مجلة جامعة 
الملك سعود: 

اآلدب

ص ب2456

الرياض 11451
arts-mag@ksu.edu.sa

19

مجلة جامعة 
الملك سعود: 

الحقوق والعلوم 
السياسية

ص ب 55669 
info@ksu.edu.saالرياض 11451

20
مجلة جامعة 
الملك سعود: 
السياحة واآلثار

هاتف

00966114674949
cta@ksu.edu.sa

21
مجلة جامعة 
الملك سعود: 

العلوم

هاتف

00966114676464
cscience@ksu.edu.sa

22
مجلة جامعة 
الملك سعود: 
العلوم اإلدارية

هاتف

00966114693441
ksupress@ksu.edu.sa

23

مجلة جامعة 
الملك سعود: 

العلوم التربوية 
والدراسات 
اإلسالمية

هاتف

00966114674454
jes@ksu.edu.sa

24

مجلة جامعة 
الملك سعود: 
علوم الحاسب 

والمعلومات

هاتف

00966114676176
ksupress@ksu.edu.sa

25
مجلة جامعة 
الملك سعود: 
العلوم الزراعية

هاتف

00966114676954
anishf@ksu.edu.sa

26

مجلة جامعة 
الملك سعود: 

علوم  طب 
األسنان

ص ب 52500

الرياض 11563
saudidj@ksu.edu.sa
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العنوان البريدي إسم المجلةم
البريد اإللكترونيأو رقم الهاتف

27
مجلة جامعة 
الملك سعود: 

العلوم الهندسية

ص ب 800

الرياض 11421
ejournal@ksu.edu.sa

28

مجلة جامعة 
الملك سعود: 

العمارة 
والتخطيط

ص ب 57448

الرياض 11574
jap@ksu.edu.sa

29
مجلة جامعة 
الملك سعود: 

اللغات والترجمة

ص ب 87907

الرياض 11652
ksupress@ksu.edu.sa

30

مجلة جامعة 
الملك عبدالعزيز: 

اآلدب والعلوم 
اإلنسانية

ص ب 80202

جدة 21589
Ismael@kau.edu.sa

31
مجلة جامعة 

الملك عبدالعزيز: 
االقتصاد اإلسالمي

ص ب 80214

جدة 21589
a_alsaati@hotmail.com

32
مجلة جامعة 

الملك عبدالعزيز: 
االقتصاد  واإلدارة

ص ب 80201

جدة 21589
jkau_econ_adm@kau.edu.sa

33
مجلة جامعة 

الملك عبدالعزيز: 
العلوم

ص ب 80203

جدة 21589
aasiri2@kau.edu.sa

34

مجلة جامعة 
الملك عبدالعزيز: 

علوم األرصاد 
والبيئة وزراعة 
المناطق الجافة

ص ب 80208

جدة 21589
mshaheen@kau.edu.sa

35
مجلة جامعة 

الملك عبدالعزيز: 
علوم األرض

ص ب 80206

جدة 21589
asabtan@yahoo.com

المالحق
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العنوان البريدي أو إسم المجلةم
البريد اإللكترونيرقم الهاتف

36
مجلة جامعة 

الملك عبدالعزيز: 
علوم البحار

ص ب 80207

جدة 21589
ms-Journal@kau.edu.sa

37
مجلة جامعة 

الملك عبدالعزيز: 
العلوم التربوية

هاتف 
009661248460008

 تبين من االطالع على موقع المجلة

 بتاريخ 1436/3/22هـ أنها توقفت عن

الصدور

38

مجلة جامعة 
الملك عبدالعزيز: 

علوم تصاميم 
البيئة

ص ب 80210

جدة 21589

هاتف رئيس التحرير

00966126952000

39
مجلة جامعة 

الملك عبدالعزيز: 
العلوم الطبية

ص ب 80216

جدة 21589
jkau.medsc@gmail.com

40
مجلة جامعة 

الملك عبدالعزيز: 
العلوم الهندسية

ص ب 80204

جدة 21589
fwafa@kau.edu.sa

41

المجلة 
العربية للعلوم 

والهندسة 
بجامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن

 ال يوجد للمجله ايميل على موقعها

 اإللكتروني ولكن يمكن التواصل معها من

خالل الرابط

http://ajse.kfupm.edu.sa/

42

المجلة العلمية 
لجامعة القصيم: 

الزراعة والطب 
البيطري 

ص ب 6622

بريدة 51452
Ivmagsc@yahoo.com

43

المجلة العلمية 
لجامعة القصيم: 

العلوم اإلدارية 
واالقتصادية

publisher@qujournals.org
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العنوان البريدي أو إسم المجلةم
البريد اإللكترونيرقم الهاتف

44

المجلة العلمية 
لجامعة القصيم: 
العلوم التربوية 

والنفسية

ص ب 6611

بريدة 51452
qujeps@gmail.com

45
المجلة العلمية 
لجامعة القصيم: 
العلوم الشرعية

ص ب 6600

بريدة 51452
qu.mgllah@gmail.com

46
المجلة العلمية 
لجامعة القصيم: 

العلوم الصحية

ص ب 6040

بريدة 51432

47

المجلة العلمية 
لجامعة القصيم: 
العلوم الطبيعية 

والرياضيات

هاتف 

00966163800050
info@qu.edu.sa

48

المجلة العلمية 
لجامعة القصيم: 

العلوم العربية 
واإلنسانية

هاتف 

009661638014850
publisher@qujournals.org

49

المجلة العلمية 
لجامعة القصيم: 
علوم الهندسة 

والحاسب

ص ب 380

األحساء 31982
publisher@qujournals.org

50
المجلة العلمية 

لجامعة الملك 
فيصل

ص ب 80203

جدة 21589
scijkfu@kfu.edu.sa

51
مجلة العلوم 

اإلنسانية واإلدارية 
بجامعة المجمعه

هاتف 
00966564043609

ptc@mu.edu.sa

المالحق
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