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جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
التعريف باجمللة

تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،باللغتين
العربية واإلنجليزية ،كما تهتم بنشر جميع ما له عالقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها ،وملخصات
الرسائل العلمية ،وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية ،وتصدر مرتين في السنة (يناير ـ يوليو).
الرؤي ـ ــة

الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة ،وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية.
الرس ــالـة

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق معايير عالمية متميزة.
أهداف اجمللة
)1
)2
)3
)4

أن تكون المجلة مرجعاً علمياً للباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية ،وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات
المحلية واإلقليمية والعالمية.
المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع.
تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة.
شروط قبول البحث

)1
)2
)3
)4
)5
)6

األصالة واالبتكار ،وسالمة المنهج واالتجاه.
االلتزام بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.
الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
سالمة اللغة.
أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.
أن يكون البحث المستل من الرسائل العلمية غير منشور أو مقدم للنشر ،وأن يشير الباحث
إلى أنه ٌّ
مستل من رسال ٍة علمي ٍة.
هـ

للمراســلة
رئيس تحرير مجلة الشمال للعلوم اإلنسانية ،جامعة الحدود الشمالية،
ص.ب  ،1321عرعر ،91431المملكة العربية السعودية
هاتف - 0146615499 :فاكس0146614439 :
اإللكترونيh.journal@nbu.edu.sa ::
البريد اإللكتروني

اإللكترونيhttp:// www.nbu.edu.sa ::
الموقع اإللكتروني

االشرتاك والتبادل

مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة ،جامعة الحدود الشمالية ،ص.ب ،1321 .عرعر 91431

المملكة العربية السعودية.

سعر النسخة الواحدة  40 :ريا ًال سعودياً أو  20دوالراً أمريكياً (شام ً
ال البريد).

www.nbu.edu.sa

و

إرشادات للمؤلفني
ال  -ضوابط النص المقدم للنشر :
أو ً
)1
)2

)3
)4
)5
)6

)7

الدراسات السابقة.
العرض :ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية
البحث ،واألدوات والطرق التي تخدم الهدف،
وترتب المعلومات حسب أولويتها.
النتائج والـمـنــاقـشــة :ويـجــب أن تـكــون واضحة
موجزة ،مع بيان دالالتها دون تكرار.
الخاتمة :وتتضمن تلخيصاً موج اًز للموضوع،
وما توصل إليه من نتائج ،مع ذكر التوصيات
والمقترحات.
 )8أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية
في النص ،وتكون باللونين األبيض واألسود،
وت ــرق ــم تــرقـيـمـاً مـتـسـلـسـاً ،وتـكـتــب أسـمــاؤهــا
والمالحظات التوضيحية أسفلها.
 )9أن تــدرج الـجــداول في النص ،وترقم ترقيماً
مـتـسـلـسـاً ،وتـكـتــب أس ـمــاؤهــا أع ــاه ــا ،وأمــا
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـتــوض ـي ـح ـيــة ف ـت ـك ـتــب أس ـفــل
الجدول.
 )10وضــع نماذج من صــور الكتاب المخطوط
المحقق في مكانها المناسب.
 )11ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس ،وتقوم
بحذفها عند طباعة المجلة.
 )12أن يـ ـ ارع ــى ف ــي م ـن ـهــج تــوث ـيــق ال ـم ـصــادر
وال ـم ـ ارجــع داخـ ــل ال ـنــص ن ـظــام جمعية علم
النفس األمريكية ( ،)APAاإلصـدار السادس،
وهو نظام يعتمد ذكـر االسـم والتاريخ داخل
المتن ،وال يقبل نظام ترقيم المراجع داخــل
ال ـنــص ،وتــوثــق ال ـم ـصــادر وال ـم ـ ارجــع داخــل
الـمـتــن بـيــن قــوسـيــن حـســب األم ـث ـلــة اآلت ـيــة:
يــذكــر اســم عائلة المؤلف متبوعا بفاصلة،

أال تزيد صفحاته عن ( )45صفحة من القطع
العادي (.)A4
أن يحتوي على ع ـن ـوان وملخص باللغتين
العربية واإلنجليزية في صفحة واحدة ،بحيث
ال يزيد عــن ( )200كلمة لكل ملخص ،وأن
ٍ
مفتاحية دالــ ٍـة على
يتضمن الـبـحــث كـلـمــات
التخصص الدقيق للبحث باللغتين ،ال يتجاوز
عــددهــا ( )6كـلـمــات ،تــوضــع بـعــد نـهــايــة كل
ملخص.
أن يذكر اســم المؤلف وجهة عمله وعنوان
المراسلة بعد عنوان البحث مباشرة باللغتين
العربية واإلنجليزية.
أن ت ـق ــدم األبـ ـح ــاث ال ـع ـرب ـيــة م ـط ـبــوعــة بخط
( ،)Simplified Arabicبحجم ( )14للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )12للهوامش.
أن تـقــدم األب ـحــاث اإلنجليزية مطبوعة بخط
( )Times New Romanبحجم ( )12للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )9للهوامش.
كتابة البحث على وجــه واحــد مــن الصفحة،
مع ترك مسافة  1.5سم بين السطور ،وتكون
الـحـواشــي  2.54ســم على الـجـوانــب األربـعــة
للصفحة ،بما يعادل  1.0إنش (بوصة واحدة).
التزام الترتيب الموضوعي اآلتي:
المقدمة :وتـكــون دالــة على مــوضــوع البحث،
والهدف منه ،ومنسجمة مع ما ِ
يرُد في البحث
مــن مـعـلــومــات وأف ـكــار وحـقــائــق علمية ،كما
تشير باختصار إلــى مشكلة البحث ،وأهمية

ز

االقتباس من كتاب:

فسنة النشر ،مثال( :خيري1985 ،م) .وفي
حالة االقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة
مـبــاشـرة بـعــد تــاريــخ الـنـشــر ،م ـثــا( :خ ـيــري،
1985م ،ص .)33:أمــا إذا كــان للمصدر
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة،
مثال( :القحطاني والعدناني1426 ،هـ) .إو�ذا
زاد عددهم عن اثنين تذكر أسماء عوائلهم
أول مرة ،مثال( :زهران والشهري والدوسري،
1995م) ،إو�ذا تكرر االقتباس من المصدر
نفسه يـشــار إلــى اســم عائلة الـمــؤلــف األول
فقط ،ويكتب بعده وآخـ ــرون ،مثل( :زه ـران
وآخرون1995 ،م) ،على أن تكتب معلومات
النشر كاملة في قائمة المصادر.
 )13بــالـنـسـبــة ألب ـحــاث ال ـع ـلــوم الـشــرعـيـ ة واألدبـ ـي ــة،
ح بترقيم المصادر والمراج ع داخ ل المتن،
فيسم 
مع وضع حاشية أسفل الصفحة ،ويشار إليها
برقم أو نجمة ،ويكون الخط فيها بحجم ()12
للعربي و( )9لإلنجليزي.
ن :قال الذهبي:
مثالذلك؛ كأن يكتبفيالمت 
ـأجـ ُّـل كتب
« وأم ــا جــامــع ال ـب ـخــاري الـصـحـيــح ،فـ َ

الجوير ،إبراهيم مبارك2009( .م) .األسرة والمجتمع:
د ارس ـ ــات ف ــي عـلــم االج ـت ـمــاع ال ـعــائ ـلــي .ط،1.
الرياض :دار عالم الكتب.
الشيرازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف.
(1403ه ــ) .المهذب في فقه اإلمــام الشافعي،
تـحـقـيــق :حـبـيــب الــرح ـم ـ ــن األع ـظ ـم ـ ــي .ط،2.
بيروت :دار الكتب العلمية.

االقتباس من دورية:

ع ــودة ،أحـمــد2011( .م) .معايير ضمان الجودة
المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة:
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد والج ــودة .المجــلة
األردنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في العل ـ ـ ـ ــوم التربوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة،)2(7 ،
.193 -163

االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:

ال ـقــاضــي ،إي ـمــان ع ـبــداهلل1429( .ه ـ ـ ــ) .النباتات
الطبيعية للبيئة الساحلية بـيــن أرس ــي تـنــورة
والملوح بالمنطقة الشرقية :دراسة في الجغرافيا
النباتية وحماية البيئة .رســالــة دك ـت ـواره غير
منشورة ،كلية اآلداب للبنات. ،الدمام :جامعة
الملك فيصل.

اإلسالم ،وأفضلها بعد كتاب اهلل تعالى»()1
.
وفى الحاشية يكتب هكذا:

 ) (1إرشــاد الـســاري في شــرح صحيح البخاري ،ج،1:
ص.29:

االقتباس من الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت):

 )14تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي:
(صحيح البخاري ،ج ،1:ص ،5:رقــم الحديث
.)511
 )15توضع قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث
مرتبة ترتيباً هجائياً حسب اســم العائلة ،ووفــق
نظام ( ،)APAوبحجم  12للعربي و 9لإلنجليزي،
وترتب البيانات الببليوغرافية على النحو اآلتي:

مثال لالقتباس من كتاب:
المزروعي ،م .ر ،.و المدني ،م .ف2010( .م).
المعرف
تقييم األداء في مؤسسات التعليم العاليِّ .
الرقـمي )،(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x
أو برتوكول نقل النصوص التشعبي (http://
) ،www....أو الرقم المعياري الدولـ ـ ــي للكتاب
)(ISBN: 000-0-00-000000-0

ح

.

ومثال لالقتباس من مقالة في دورية:

ال ـمــدنــي ،م .ف2014( .م) .مفهـوم ال ـحـ ـ ـوار في
ت ـق ـريــب وج ـه ــات ال ـن ـظــر .الـمـجـلــة الـبـريـطــانـيــة
المعرف
لتكنولوجيا التعليم.260-225 ،(6)11 ،
ِّ
الرقمي )(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x
أو برتوكول نقل النصوص التشـعبي (http://

ثانياً  -المرفقات المطلوب إرسالها للمجلة :
)1
)2
)3

)onlinelibrary.wiley.com journal/10.1111

)4

أو الـرقــم المعياري التسلـسلي الــدولــي للمجلة

). (ISSN: 1467-8535

 )16يـلـتــزم الـبــاحــث بترجمة أو (روم ـن ــة) أسـمــاء
الـ ـمـ ـص ــادر وال ـ ـم ـ ـ ارجـ ــع ال ـع ـرب ـي ــة إل ـ ــى ال ـل ـغــة
اإلنـجـلـيـزيــة إو�ضــاف ـت ـهــا إل ــى قــائـمــة الـمـصــادر
والمراجع .مثال:
الـجـبــر ،سليمان1991( .م) .تقويم طرق
تــدريــس الجغرافيا ومــدى اختالفها باختالف
خـبـرات المدرسين وجنسياتهم وتخصصاتهم
ف ــي ال ـمــرح ـلــة الـمـتــوسـطــة بــالـمـمـلـكــة الـعـربـيــة
السـعودية .مجلة جامعة الملك سـعود -العلوم
التربويـة.170-143 ،)1(3 ،

نسخة إلكترونية من البحث بصيغة (.)Word
السيرة الذاتية للباحث ،متضمنة اسمه باللغتين
العربية واإلنـجـلـيـزيــة ،وع ـن ـوان عمله الحالي،
ورتبته العلمية.
نموذج طلب نشر بحث في المجلة( .تجدونه
بموقع المجلة).
نموذج تعهد بأن البحث غير منشور أو مقدم
للنشر في مكان آخر( .تجدونه بموقع المجلة).
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 )17تستخدم األرقام العربية األصلية (،2 ، 1 ، 0
 ).... ،3في البحث.

ط

ترد
أصول البحث التي تصل إلى المجلة ال ّ
سواء أنشرت أم لم تنشر.
اآلراء الواردة في األبحاث المنشورة تعبر عن
وجهة نظر أصحابها.
ت ــؤول جميع حـقــوق النشر للمجلة فــي حال
إرسال البحث للتحكيم وقبوله للنشر ،وال يجوز
نشره في أي منفذ نشر آخر دون إذن كتابي
مسبق من رئيس هيئة التحرير.
عند رفض البحث يبلغ صاحبه بالرفض دون
إبداء األسباب.
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