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 العربيةجملة العلوم 

 هـ1441 ربيع اآلخرواخلمسون  اخلامسالعدد 

 
 

 
 
 

 قواعد النشر
 

( دوريالة للمةالة محةمالة     عربةالة مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالممةة ااععلالوم اع  

 تصدر لن لمادة اعبحث اععلمي باعجامعة. وتُعنى بنشر اعبحوث اععلمةة وفق اعضوابط اآلتةة : 

 يشترط في اعبحث عةقبل علنشر في اعمجلة ::  أوالً

 عجدة اععلمةة واعمنهجةة  وسممة االتجاه .أن يتسم باألصاعة واالبتةار  وا -1

 أن يلتزم باعمناهج واألدوات واعوسائل اععلمةة اعمعتبرة في مجاعه . -2

 أن يةون اعبحث دقةقاً في اعتوثةق واعتخريج . -3

 أن يتسم باعسممة اعلغوية . -4

 أال يةون قد سبق نشره . -5

احالث نسساله    كتاب  سالوا  أكالان كعالل علب    أال يةون مستمً من بحث أو رساعة أو -6

 عغةره .  مأ

 ثانةاً : يشترط لند تقديم اعبحث :

مشالالسولاً بسالالةرته اعةاتةةامختصالالرة( وًقالالراراً      أن يقالالدم اعباحالالث ًلبالالاً بنشالالره    -1

يتضمن امتمك اعباحث عحقوق اعملةةة اعسةرية علبحث كاممً  واعتزامالاً بعالدم   

 نشر اعبحث  ًال بعد موافقة خطةة من هةئة اعتحرير .

 ( .A  4( صسحة مقاس ا50ا في حدود ث اعبح أن يةون  -2

( 14ا حجالم   واعهالوام   Traditional Arabic( 17اعمالتن ا   حجالم أن يةالون   -3

 وأن يةون تبالد اعمسافات بةن األسطر ا مسرد( .

مالالم ملخالال    ونسالالخة حاسالالوبةة  مطبولالالة مالالن اعبحالالث     ةنسالالخ يقالالدم اعباحالالث  -4

 واحدة .ة أو صسحة باعلغتةن اععربةة واإلنجلةزية  ال تزيد كلماته لن مائتي كلم
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 ثاعثاً: اعتوثةق :

 توضم هوام  كل صسحة أسسلها للى حدة .  -1

 تثبت اعمصادر واعمراجم في فهرس يلحق بآخر اعبحث .  -2

 توضم نماكج من صور اعةتاب اعمخطوط اعمحقق في مةانها اعمناسب .  - 3

 ترفق جمةم اعصور واعرسومات اعمتعلقة باعبحث  للى أن تةون واضحة جلةة .  - 4

: لنالالد ورود أسالالما  األلالالمم فالالي مالالتن اعبحالالث أو اعدراسالالة تالالةكر سالالنة اعوفالالاة باعتالالاري      رابعالالاً

 اعهجري ًكا كان اععَلَم متوفى .

حالالرو  : لنالالد ورود األلالالمم األجنبةالالة فالالي مالالتن اعبحالالث أو اعدراسالالة ف نهالالا تةتالالب ب      خامسالالاً

لربةة وتوضم بةن قوسةن بحرو  التةنةالة  مالم االكتسالا  بالةكر االسالم كالاممً       

 لند وروده ألول مرة .

 تُحةَّم اعبحوث اعمقدمة علنشر في اعمجلة من قبل اثنةن من اعمحةمةن للى األقل. :  سادساً

ي أو ترسالل للالى اعبريالد اإلعةترونال     CDللى أسطوانة مدمجة   : تُعاد اعبحوث معدعة سابعاً

 علمجلة .

 : ال تعاد اعبحوث ًعى أصحابها  لند لدم قبوعها علنشر .ثامنا ً

 من بحثه . تمستم لشرمن اعمجلة  و نسختةن: يُعطى اعباحث  تاسعاً

 لنوان اعمجلة :

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةجميع المراسالت باسم 

 5701ص ب  -11432الرياض  

 2590261ناسوخ ) فاكس (   - 2582051هاتف : 
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: Arabicjournal@imamu.edu.sa 
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 لثاني اهلجريالبني يف الشعر العربي حتى نهاية القرن ا

 " دراسة يف شعرية املوضوع "
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