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قواعد النشر في المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب

�أو ًال :تعنى املجلة بن�شر البحوث والدرا�سات الأ�صيلة التي تتعلق ب ــ:
1.1التخ�ص�صات الأمنية والتخ�ص�صات االجتماعية والنف�سية والرتبوية والإدارية واالقت�صادية والإ�سرتاتيجية والت�شريعية ذات العالقة مبفهوم
الأمن ال�شامل.
2.2املراجعات النقدية للكتب العربية والأجنبية ذات العالقة بالأمن ال�شامل.
3.3التقارير العلمية عن اللقاءات العلمية والدورات التدريبية والر�سائل العلمية ذات العالقة بالأمن ال�شامل.
ثانياً� :شروط الن�شر:
1.1عدم تعار�ض املادة العلمية مع العقيدة الإ�سالمية.
2.2مراعاة �سالمة اللغة و�صحة الأ�سلوب.
3.3مراعاة الدقة يف ا�ستعمال عالمات الرتقيم.
�4.4ضرورة ات�ساق عنوان البحث مع حمتواه.
�5.5أن يكون البحث �أ�صي ًال،ومل ي�سبق ن�شره �أو �إر�ساله للن�شر من قبل جهات �أخرى .و�أال يكون ً
م�ستل من كتاب �أو ر�سالة علمية.
�6.6أال يزيد عدد �صفحات البحث على ثالثني �صفحة ( 8000كلمة) ،مبا يف ذلك املراجع واملالحق ،و�أال تزيد مراجعات الكتب والتقارير العلمية
على خم�س �صفحات.
�7.7أال يزيد ملخ�ص البحث على  200كلمة والكلمات املفتاحية على  6كلمات.
�8.8أن تكتب البحوث باللغة العربية با�ستخدام خط  Simplified Arabicبحجم  14وبهوام�ش حجم الواحد منها �٢٫٥٤سم على اجلهات الأربع،
وترك م�سافة مزدوجة بني ال�سطور.
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�9.9أن تكتب البحوث باللغة الإجنليزية با�س��تخدام خط  Time New Romansبحجم  ١٢وبهوام���ش حجم الواحد �٢٫٥٤س��م على اجلهات
الأربع ،وترك م�سافة مزدوجة بني ال�سطور.
� 1010أن يرفق بالبحث �أدوات البحث امل�ستخدمة �إن وجدت.
ثالثاً :متطلبات امل�ضمون
�1.1أن يت�ضمن البحث ملخ�صني� :أحدهما بالعربية والآخر بالأجنبية (الإجنليزية �أو الفرن�سية).
�2.2أن ميلأ ا�ستمارة املعلومات ال�شخ�صية يف نظام باحث.
�3.3إذا كان البحث درا�سة �أمبرييقية (تطبيقية) يجب �أن تت�ضمن م�سودة البحث الأجزاء التالية:
�أ ـ مقدمة :وتت�ضمن طرح امل�شكلة مع اخللفية النظرية والدرا�سات ال�سابقة مندجمة فيها.
ب ـ ت�سا�ؤالت الدرا�سة و�أهدافها� /أو فر�ضياتها.
ج ـ �أهمية الدرا�سة وحمدداتها وتعريف املفاهيم.
د ـ �إجراءات الدرا�سة :وتت�ضمن (املجتمع والعينة ،و�أدوات جمع البيانات ،و�شروط ال�صدق والثبات ،وطريقة حتليل البيانات).
هـ ـ النتائج :وت�شمل نتائج التحليل واجلداول والأ�شكال والتعليق عليها.
و ـ املناق�شة :وتت�ضمن تف�سري النتائج والتعليق عليها وتقييمها مبا يتوافق مع الدرا�سات ال�سابقة.
ز ـ املراجع
ح ـ املالحق:وتت�ضمن �أدوات الدرا�سة.
�4.4إذا كان البحث درا�سة نظرية ،يجب �أن تت�ضمن امل�سودة الأجزاء التالية:
�أ ـ مقدمة :وتت�ضمن طرح امل�شكلة وطريقة معاجلتها.
ب ـ تلخي�ص الدرا�سات ال�سابقة عن املو�ضوع.
ج ـ ا�ستعرا�ض عنا�صر املو�ضوع مبا يت�ضمنه من خ�صائ�ص وعالقات وتناق�ضات وثغرات ،و�أوجه االت�ساق.
د ـ اقرتاح اخلطوة �أواخلطوات حلل امل�شكلة.
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هـ ـ اخلامتة :وتت�ضمن ملخ�ص ًا للأفكار الأ�سا�سية مع التعليق واال�ستنتاجات املنا�سبة ،وقد تت�ضمن تو�صيات ومقرتحات.
و ـ قائمة املراجع.
رابعاً :متطلبات التوثيق
تتبنى املجلة نظام توثيق الرابطة الأمريكية لعلم النف�س (:)APA
 .١مراعاة ذكر رقم الآية وا�سم ال�سورة عند اال�ست�شهاد بالقر�آن الكرمي ،وذكر امل�صدر وبيانات الن�شر عند اال�ست�شهاد بالأحاديث النبوية.
 .٢ي�شار �إلى املراجع داخل املنت بذكر اال�سم العائلي للم�ؤلف ،ثم �سنة الن�شر بني قو�سني يف حال الإ�شارة املبا�شرة مثال� :أ�شار �أحمد (.)2013
ويف حال الإ�ش��ارة غري املبا�ش��رة يذكر ا�س��م امل�ؤلف و�سنة الن�شر بني قو�س�ين مثال�( :أحمد .) 2003 ،ويف حال االقتبا�س يذكر رقم ال�صفحة
�أو �أرقام ال�صفحات بني قو�سني (�أحمد.) 26 :2013 ،
 .٣ترتيب املراجع يف نهاية البحث ترتي ًبا هجائ ًيا كما يلي:
�أ� -إذا كان املرجع كتاب ًا :اال�سم العائلي للم�ؤلف ،اال�سم الأول (�سنة الن�شر) عنوان الكتاب ،الطبعة ،دار الن�شر ،مكان الن�شر.
ب� -إذا كان املرجع بحث ًا من جملة :اال�سم العائلي،اال�سم الأول�( ،سنة الن�شر) عنوان البحث،ا�سم املجلة ،العدد ،ال�صفحات ،مكان �صدور
املجلة.
ج� -إذا كان املرجع من م�ؤمتر �أو ندوة كما يلي :اال�س��م العائلي،اال�س��م الأول (�س��نة االنعقاد)،عنوان الورقة،عنوان امل�ؤمتر �أو الندوة،مكان
االنعقاد وتاريخه.
د� -إذا كان املرج��ع م��ن �أح��د مواقع الإنرتنت كما يلي :اال�س��م العائلي،اال�س��م الأول  ،عنوان املقالة/البحث،موق��ع الإنرتنت،تاريخ االطالع
عليه.
 .٤عند ورود م�صطلحات �أجنبية يف منت البحث تكتب بحروف عربية والتينية بني قو�سني ويذكر امل�صطلح كام ًال عند وروده �أول مرة.
خام�ساً :متطلبات ت�سليم البحث:
ير�سل الباحث ن�سخة �إلكرتونية من بحثه مكتوبة على برنامج  Windows Microsoft Wordعرب نظام باحث على املوقع الإلكرتوين
/http://baheth.nauss.edu.sa
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 .١يتم �إ�ش��عار الباحث بو�صول بحثه ،ويتم �إ�ش��عاره بنتيجة التحكيم لإجراء التعديالت ثم يتم �إ�ش��عاره ب�إجازة الن�شر�أواالعتذارعن عدم الن�شر
عرب نف�س النظام مع ر�سالة على جواله.
 .٢يرفق الباحث خطا ًبا موج ًها لرئي�س التحرير يطلب فيه ن�شر البحث يف املجلة مع ذكر تاريخ �إجنازه.
 .٣يقدم الباحث �إقرا ًرا خط ًيا ب�أن بحثه مل ي�سبق ن�شره ،ومل يقدم للن�شر يف �أي دورية �أخرى.
 .٤تقدمي �س�يرة ذاتية خمت�صرة بالباحث ال تزيد على �صفحة واحدة ،مع تو�ضيح العنوان كام ًال (�صندوق الربيد،الفاك���س والهاتف ،والربيد
الإلكرتوين).
�ساد�ساً :متطلبات التحكيم والن�شر:
 .١تقوم هيئة التحرير بتقييم �أويل للبحوث والدرا�سات للنظر يف مدى �صالحيتها للتحكيم.
 .٢تر�سل البحوث والدرا�سات امل�ستوفية لل�شروط الأ�سا�سية �إلى حمكمني اثنني ،حيث يكتب كل حمكم تقرير ًا عن مدى �صالحيتها للن�شر .
� .٣إذا اختلف حمكمان ،ير�سل البحث ملحكم ثالث للرتجيح ،ويع ّد حكمه نهائ ًّيا.
 .٤لهيئة التحرير احلق يف رف�ض �أي حتكيم �إذا ر�أت فيه عدم اجلدية ،ومن ثمة عدم �إجازة البحث للن�شر.
 .٥يب ّلغ الباحث بنتيجة التحكيم خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر.
 .٦يف حال قبول البحث للن�شر ت�ؤول حقوق الن�شر للجامعة ،وال يجوز ن�شره يف �أي منفذ �آخر ورق ًّيا �أو �إلكرتون ًّيا.
 .٧يف حال عدم قبول البحث للن�شر ،ف�إن املجلة غري ملزمة برده �إلى �صاحبه،ويكتفى ب�إ�شعاره بعدم �إجازته للن�شر.
 .٨يزود الباحث بن�سختني من العدد الذي مت ن�شر بحثه فيه وع�شرين م�ستلة من بحثه ،وت�صرف له مكاف�أة مالية بعد الن�شر.
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قواعد النشر الخاصة بالمؤلفات

 -١يتم التقيد بالقواعد العامة املذكورة �آنف ًا.
 -٢يبد�أ الكتاب مبقدمة ،ثم الدخول �إلى الف�صل الأول (م�ضمون الكتاب).
 -٣ينتهي الكتاب بخامتة ،وم�ستخل�ص باللغة الإجنليزية (.)ABSTRACT
 -٤يجوز �صياغة الكتاب وفق القواعد اخلا�صة بالدرا�سات املذكورة �آنف ًا.
 -٥يتم تق�سيم الكتاب برتقيم وترتيب العناوين الرئي�سة والفرعية واملتفرعة عنها وفق النموذج املرفق.

