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 التعريف:
 

مجلة علمية فصلية محكمة متخصصة، تصدر عن جامعة اإلمام محمدد ندن ودع   

اإلوالمية، وتعنى ننشر الدراوات والبح ث األصيلة التد  تتد افر في دا ما مدات البحد  

العلم  من حي  أصدالة الككدر ، ووحد ل المن جيدة، و لدة الت فيدم، فد  مجدا ت أصد   

مندددداطر واددددرس التدددددروا، والترنيددددة الخاصددددة، والددددتعل  الترنيددددة، واإل ار  الترن وددددة، وال

اإللكترونددد ، وهيرطدددا مدددن التخصصدددات الترن ودددة األبدددر ، والمكت ندددة ن حدددد  الل تدددين 

 العرنية أو اإلنجليزوة.

 :الرؤية
  . ونشرطا وتطبيا االمعرفة  تسعى نح  إنتاج ترن وةمجلة 

 :الرسالة
ن وين، عبر نشر البحد ث الترن ودة تسعى المجلة لتصبح مرجعًا علميًا للباحثين التر

المحكمة ذات األصدالة والتميدز وفدم معداوير م نيدة عالميدة متميدز ، وتحايدم الت اصد  

 العلم  ألعضاء طيئة التدروا والباحثين ف  العل م الترن وة. 

 :األهداف
تتبنددى مجلددة العلدد م الترن وددة طدددفا عامددا طدد ا نشددر المعرفددة الترن وددة وإفرا طددا نمددا 

 تط ور العم  الترن ي، وتحدودا ف ن المجلة ت دف إلى تحايم ما ول اوس   ف  

المساطمة ف  تنمية العل م الترن ودة وتطبياات دا، وإفدراء المكتبدة الترن ودة العرنيدة  .1

 من بال  نشر البح ث النظروة والتطبياية ف  المجا ت الترن وة المختلكة. 

رن وددة لنشددر نتدداج   العلمدد  إتاحددة الكرصددة للمككددرون وللبدداحثين فدد  العلدد م الت .2

 والبحث .

المسدداطمة فدد  تطدد ور التخصصددات الترن وددة مددن بددال  نشددر األنحدداث ذات الجدد     .3

 العالية الت  تتس  نمعالجة ال الع المحل  والعرن .

 تعزوز ا تجاطات البحثية الجدود  ف  المجا ت الترن وة.  .4

 والعالم . تبا   اإلنتاج العلم  والمعرف  على المست   اإللليم   .5

 

*    *    * 
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 قواعد النشر
تنشددر المجلدددة البحدد ث والدراودددات العلميددة فددد  المجددا ت الترن ودددة وفددم ل اعدددد 

 النشر التاليةا 

 أوالً : يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة:
 أن وتس  ناألصالة وا نتكار، والجد  العلمية والسالمة المن جية. .1

 وال وائ  العلمية المعتبر  ف  مجاله. أن ولتزم نالمناطر واأل وات .2

 أن وك ن البح   لياًا ف  الت فيم. .3

 أن وتس  نالسالمة الل  وة. .4

 أ  وك ن لد وبم نشره. .5

أ  وك ن مستالً من نح  أو روالة أو كتدا،، ود اء أكدان ذلدب للباحد  نكسده، أم  .6

 ل يره. 

 ثانيًا : يشترط عند تقديم البحث:
مشك عًا نسديرته الااتيدة خمختصدر إ وإلدرارض وتضدمن  ,أن وادم الباح  البًا ننشره .1

امتالك الباح  لحا س الملكية الككروة للبح  كامالً، والتزامدًا نعددم نشدر البحد   

 إ  نعد م افاة بطية من طيئة التحرور.

 إ.A 4إ صكحة مااس خ35أن وك ن البح  ف  حدو  خ .2

 Times إ12خ والل دة اإلنجليزودة،  Traditional Arabicإ 16خأن وكد ن حجد  المدتن  .3

New Roman ،  . وأن وك ن تباعد المسافات نين األوطر خمكر إ 

 أ  وك ن البح  منش رض أو ماب  ً للنشر ف  وعاء نشر آبر . .4

وادم الباح  نسخة مطب عة من البحد ، ونسدخة حاود نية مدع ملخدل ندالل تين  .5

 مة أو صكحة واحد . العرنية واإلنجليزوة،   تزود كلماته عن مائت  كل

 إ ت حع أوك  الملخل. Key Wordsأن ورفم نالبح  الكلمات المكتاحية خ  .6

 ثالثًا: التوثيق:
 إ.APAوت  الت فيم وا لتباس من بال  جمعية عل  النكا األمروكية خ .1

 تثبت المصا ر والمراجع ف  ف رس ولحم نآبر البح . .2

البحد ، علدى أن تكد ن مرتبدة ترفم جميع الجداو  والصد ر والرود مات المتعلادة ن .3

 وواححة جلية.
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وشار إلى المراجع ف  المدتن نداكر اود  الم لدخ األبيدر، فد  ودنة النشدر، فد  رلد   .4

الصكحة نين ل وين، وترتب المراجع ف  ن اوة البح  ترتيبدًا طجائيدًا حسدب اود  

العائلة، ف  ا و  األو  للم لخ، ف  ونة النشر، ف  العند ان، فد  مكدان النشدر، فد  

  ار النشر.

عنددد ورو  األعددالم األجنبيددة فدد  مددتن البحدد  أو الدراوددة ف ن ددا تكتددب نحددروف  رابعًاًاًا:

عرنية وت حع نين ل وين نحروف  تينية، مع ا كتكاء ناكر ا و  كدامالً 

 عند ورو ه ألو  مر .

تُحكَّدد  البحد ث المادمدة للنشددر فد  المجلددة مدن لبد  افنددين مدن المحكمددين  خامسًاًا:

 على األل . 

أو تروددد  علدددى البرودددد  CDعلدددى أودددط انة مدمجدددة  ,تُعدددا  البحددد ث معدلدددة سادسًاًاًاًا:

 اإللكترون  للمجلة.

   تعا  البح ث إلى أصحان ا، عند عدم لب ل ا للنشر. سابعا ً:

البحددد ث المنشددد ر    تمثددد  رأي الجامعدددة نددد  تمثددد  رأي الباحددد  و  تتحمددد   ثامنًاًاًاًا:

 تر  ف  طاه البح ث.  الجامعة أي مس ولية معن وة أو لان نية

 وُعطى الباح  بما نسخ من المجلة، وعشر   مستالت من نحثه. تاسعًا:

 
 التواصل مع المجلة

 جميع المراوالت ناو 

 رئيا تحرور مجلة العل م الترن وة

 عما   البح  لعلم 

 جامعة اإلمام محمد نن وع   اإلوالمية

 5701ص ،  11432الرواض 

 2590261ناو خخفاكاإ   2587203/  2582051طاتخ  

http://imamudsr.com/ 
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