
القواعد العامة: 
األكاديميـة  والدراسـات  األبحـاث  املجلـة  تنـرش   -1
العربيـة  باللغتـني  واإلداريـة  اإلنسـانية  العلـوم  يف 
واإلنجليزيـة، وتشـمل  )إدارة األعـامل، املحاسـبة ، 
القانـون، علم االجتامع، اخلدمـة االجتامعية، اإلعالم، 
اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الدراسات اإلسالمية، 
االقتصاد املنزيل، العلوم الرتبوية(،  كام تنرش مراجعات 
وعـروض الكتـب،  وملخصـات الرسـائل العلميـة،  
وتقاريـر املؤمتـرات واملنتديات العلمية،  والنشـاطات 

ذات العالقة.
2- تنرش املجلة البحوث التي تتوافر فيها األصالة واالبتكار،  
واتباع املنهجية السـليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سـالمة 
الفكر واللغة واألسلوب،  وأال يكون البحث مستالًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرسـل الباحـث بحثـه بصيغـة وورد وأخـرى PDF مع 
ملخـص باللغة العربية ال يزيـد عن )200( كلمة متبوعًا 
بالكلامت املفتاحية )مخس كلامت( وآخر باإلنجليزية عىل 
إيميـل املجلـة jhas@mu.edu.sa ، مـع مراجعة البحث 
لغويـًا من قبـل متخصص )وارفـاق خطاب مـن املدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
4- أن يتضمـن البحـث عنـوان البحـث مع اسـم الباحث، 
ودرجتـه العلميـة، وختصصـه الدقيـق، ومـكان عملـه، 

وايميله باللغتني العربية واإلنجليزية.
5- يتم ارسـال السـرية الذاتية املخترصة للباحث/ للباحثني 

عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتـم ارسـال خطـاب طلب نـرش البحـث باملجلة باسـم 
رئيـس هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يسـبق له النرش 
أو إرسـاله إىل أي جهـة نرش أخرى، وأنه غري مسـتل من 

املاجستري أو الدكتوراه.
7-  ترسـل البحوث املقدمة ملحكمـني متخصصني ختتارهم 
هيئـة التحرير بشـكل رسي،  وللمجلـة أن تطلب إجراء 
تعديالت عىل البحث حسـب رأي املحكمني قبل اعتامد 

البحث للنرش.
8- يبلَّـغ الباحـث بقبـول النـرش أو رفضه،  وال ُتـرد أصول 

املواد إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
9- ال جيـوز إعـادة نرش أبحاث املجلـة يف أي مطبوعة أخرى 

إال بإذن كتايب من رئيس التحرير.
10- يف حالـة نـرش البحـث ُيمنـح الباحث ) 5 ( مسـتالت 
جمانية من بحثه،  باإلضافة إىل العدد الذي ُنرش فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ُيراعـى أال يزيد عدد صفحات البحث عن )30( صفحة 
من القطع)21×28(سـم، للمتن العريب يسـتخدم اخلط 
)Lotus Linotype( مقـاس )14(، والعنـوان الرئيـي 
اإلنجليـزي  وللمتـن  عريـض،   )15( مقـاس  للعـريب 
يسـتخدم اخلـط )Times New Roman( مقاس )12(، 
والعنـوان الرئيـي لإلنجليـزي مقـاس )13( عريـض، 
)Lotus Linotype( خـط  العـريب  اهلامـش  وكذلـك 

 Times New( واهلامـش االنجليزي خط ،)مقاس )12
Roman(مقـاس )10(، وأن تكـون مراجعـات الكتب 

والتقارير والرسائل العلمية يف حدود ) 5 ( صفحات.
ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة   -2

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )12× 18سم(.
تقـدم األعـامل املطلـوب نرشهـا عـىل وسـائط رقميـة   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشـار إىل املراجع يف املتن بذكر االسـم األخري للمؤلف، ثم   -4
سـنة النرش بني قوسـني مثل: ) أبو حطب،  1412هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1412هـ( أن......،  ويف حالة االقتباس 
يذكـر رقـم الصفحة بعد سـنة النـرش هكذا: )أبـو حطب، 
1412هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1412هـ(.
ترتـب املراجـع يف هنايـة البحـث ترتيًبـا هجائيا حسـب   -5
االسـم األخري، وتكتـب كافة املراجع التي اسـتند عليها 

البحث،  وإذا كان املرجع كتاًبا فُيتبع يف كتابته اآليت: 
اسـم العائلـة للمؤلف، االسـم األول.)سـنة النرش(.    
عنـوان الكتـاب بخط مائـل.  الطبعة غـري األوىل، مكان 

النرش،  دار النرش.
مثل: القايض،  يوسـف. )1401هـ (. سياسة التعليم    

والتنمية يف اململكة. ط2،  الرياض،  دار املريخ. 
أما إذا كان املرجع بحًثا فُيتبع يف كتابته اآليت:   

اسم العائلة للمؤلف، االسم األول. )سنة النرش(.  عنوان    
البحث.  اسم املجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النرش.

مثل: العبدالقادر، عيل. )1413هـ (.« التعليم األهيل    
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية«.  جملة االقتصاد.  
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يستحسـن اختصـار اهلوامـش إىل أقىص حـدٍّ ممكن،  ويف   -6
حالـة اسـتخدامها تكـون لتزويـد القـارئ بمعلومـات 
توضيحية،  ويشـار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
7- تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.   

قواعد النشر في المجلة


