
طبيعة املواد املنشورة:
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني لنرش إنتاجهم العلمي، وتقوم املجلة بنرش املواد التالية:

1- بحث: يشتمل عىل عمل املؤلف يف جمال ختصصه، وجيب أن حيتوي عىل إضافة إىل املعرفة يف جماله.
2- مقالة استعراضية: تتضمن عرضا نقديًا يلخص احلالة الراهنة ملوضوع حمدد من املنشورات السابقة.

3- مراجعة كتاب: استعراض وتلخيص نقدي لكتاب.

تعليامت عامة:
• تقدي�م امل�واد: يق�دم أصل البح�ث خمرًجا يف صورته النهائية ش�اماًل اجلداول واألش�كال يف أماكنها داخل 
املت�ن، ومطبوًع�ا عىل هيئة صفحات مرقمة ترقيًم متسلس�اًل، باس�تخدام برنامج MS Word، وُيرَس�ل نس�خًة 
رقمي�ة مع نموذج تقديم البحث بالربيد اإللكرتوين للمجلة )jap@ksu.edu.sa(، وس�ُيعَتذر عن عدم قبول 

أي بحث ال يلتزم مؤلفه هبذه التعليمت.
• ال يتج�اوز عدد صفح�ات البحث )25( صفحة )A4( متضمنة امللخصني الع�ريب واإلنجليزي، واجلداول، 

واألشكال، والصور، واملراجع.
• تكت�ب بيان�ات البح�ث باللغت�ني العربية واإلنجليزي�ة، وحتتوي عىل: )عن�وان البحث، واس�م الباحث أو 

الباحثني والتعريف به أو هبم، وبيانات التواصل معه أو معهم(.
• ال يتج�اوز عدد كلمت املس�تخلص )200( كلمة، ويتضم�ن العنارص التالية: )موضوع البحث، وأهدافه، 
ومنهج�ه، وأه�م النتائ�ج، وأهم التوصي�ات( مع العناي�ة بتحريرها بش�كل دقيق، ويكتب ع�ىل عمود واحد 

بعرض كتابة 13 سم.
• ُيتبع كل مس�تخلص )عريب/ إنجليزي( بالكلمت املفتاحية )Keywords( املعربة بدقة عن موضوع البحث، 

والقضايا الرئيسة التي تناوهلا، بحيث ال يتجاوز عددها )10( كلمت.
• هوامش الصفحة تكون )2.5 سم( من )األعىل، واألسفل، واليمني، واليسار(، ويكون تباعد األسطر مفردًا.
• يس�تخدم خط )Simplified Arabic( للغة العربية بحجم )16( للمتن، وباخلط األس�ود )Bold( للعناوين، 
وبحجم )12( للحاش�ية واملستخلص، وبحجم )10( للجداول واألشكال، وبحجم )12( وباخلط األسود 

)Bold( لرأس اجلداول والتعليق.

 )Bold( للمت�ن، وباخلط األس�ود )( للغ�ة اإلنجليزي�ة بحج�م )12Times New Roman( يس�تخدم خ�ط •
  )Bold( للجداول واألشكال، وباخلط األسود )للعناوين، وبحجم )9( للحاش�ية واملس�تخلص، وبحجم )8

لرأس اجلداول والتعليق. 
• اجل�داول وامل�واد التوضيحي�ة جيب أن تكون مناس�بة ملس�احة الص�ف يف املجلة )16× 23 س�م باحلوايش 
وع�ىل عمودي�ن ع�رض كل عمود 7.65 س�م( مع كتابة عنوان ل�كل جدول، وتعليق لكل ش�كل وصورة، 
واإلش�ارة إىل مصدر املادة إن كانت مقتبس�ة. عىل أن يتم إرس�ال )أصول( مجيع الصور واالش�كال وبدقة ال 
تقل عن )dpi 300( للصور واالشكال باالسود واألبيض و)dpi 600( للصور واالشكال امللونة، وكملف 
بصيغة صورة ) jpg،tiff..........( منفصل لكل صورة أو ش�كل. والتأكد من ان كل املعلومات فيها واضحة 



ومقروءة. )باإلضافة إىل وجودها يف أماكنها داخل النص(.
• االختصارات: جيب استخدام اختصارات عناوين الدوريات العلمية كم هو وارد يف:

ا مثل: س�م، مم، م، كم،   The World List of Scientific Periodicals، وتس�تخدم االختصارات املقننة دوليًّ

مل، جمم، كجم .....
• املراجع: يشار إىل املراجع داخل املتن بنظام االسم والتاريخ، وتوضع املراجع مجيعها يف قائمة املراجع بنهاية 

ا ومتبعة نظام ترتيب البيانات الببليوغرافية التايل: املادة مرتبة هجائيًّ
أ( يشار إىل الدوريات يف املتن بنظام االسم والتاريخ بني قوسني عىل مستوى السطر. أما يف قائمة املراجع فيبدأ 
املرجع بذكر االس�م األخري للمؤلف )اس�م العائلة( ثم االس�م األول، ثم األس�مء األخرى أو اختصاراهتا 
باخلط األس�ود. فعنوان البحث كاماًل بني ش�ولتني " " ، فاسم الدورية خمترصًا ببنط مائل، فرقم املجلد، ثم 

رقم العدد بني قوسني، ثم سنة النرش بني قوسني.
ب ( يش�ار إىل الكتب يف املتن داخل قوس�ني باالس�م والتاريخ. أم�ا يف قائمة املراجع، فيكتب االس�م األخري 
للمؤل�ف )اس�م العائل�ة(، ثم االس�م األول، ثم األس�مء األخ�رى أو اختصاراهتا باخلط األس�ود. فعنوان 

الكتاب ببنط مائل ثم بيان الطبعة. فمدينة النرش: ثم النارش، ثم سنة النرش.
ج( ترمجة قائمة املراجع العربية للغة اإلنجليزية، وإضافتها بعد قائمة املراجع العربية وقبل املراجع اإلنجليزية 

.)Arabic References حتت عنوان(
• احلوايش: تس�تخدم لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية، ويش�ار إليها يف املتن بأرقام مرتفعة عن الس�طر. 
وترقي�م التعليقات متسلس�لة داخل املتن. ويف حال الرضورة؛ يمكن اإلش�ارة إىل مرجع داخل احلاش�ية عن 
طريق استخدام كتابة االسم والتاريخ بني قوسني وبنفس طريقة استخدامها يف املتن، وتوضع احلوايش أسفل 
الصفح�ة الت�ي ختصها والتي ذكرت هب�ا وتفصل بخط عن العمودي�ن )املتن( وتكون احلوايش عىل س�طر أو 

عمود واحد وليس عمودين.
• التج�ارب: ل�ن يقب�ل أي تغيري، س�واء كان بالتعديل أو احلذف أو اإلضاف�ة، يف البحث يف مرحلة مراجعة 

جتارب الطبع.
اللغوية والنحوية واإلمالئية. • سالمة البحث من األخطاء 

• إرسال البحث مع تعهد من الباحث/الباحثني بأن البحث مل يسبق نرشه، وأنه غري مقدم للنرش، ولن يقدم 
للنرش ف�ي جهة أخرى.

• يف حال )قبول البحث للنرش( يتم إرسال رسالة إىل الباحث ب� )قبول البحث للنرش(، وعند رفض البحث 
للنرش يتم إرسال رسالة )اعتذار( إىل الباحث.

• يف ح�ال )قب�ول البح�ث للنرش( تؤول حق�وق النرش كافة للمجلة، وال جيوز نرشه ف��ي أي منفذ نرش آخر 
ا، دون إذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة. ا أو إلكرتونيًّ ورقيًّ

• اآلراء الواردة ف�ي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة.
الباحث )نسختني جمانيتني( من املجلد الذي تم نرش بحثه فيه. • يف حال )نرش البحث( يمنح 


