اجملالت العلمية املُحَكّمة يف العُلُوم الشَّرعيّة
«جَمع وتَقييم»

إعداد
asayahh@gmail.com

( ُمسودة)

اإلصدار األوَّل ــ العدد ()2
(النسخة رقم )1
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احلمدُ هلل رب العاملني ،والصال ُة والسال ُم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،وبعد:
فبني يديك-أخي الباحث الكريم -العدد الثاين من مرشوع «املجالت العلمية املُ َحكمةة
نت يف العدد األول فكرة هذا المشررع
الرشعية ََ -جع وتَقييم ،»-وقد بي ُ
يف ال ُع ُلوم ر

وضةواب ه

ومنهجه وَجيع ما يتعلق به ،ويمكن االطالع عليه من خالل هذا الرابط (هنا).
ولكن حيسن تقديم بعض األمور بني يدي هذا العدد الثاين:
األول :أشكر املجالت التي تواصلت معي بعةد صةدور العةدد األول ،وبينةت أهنةا
• األمر َّ
استفادت من التقييم وأهنا بصدد مراجعة وضع املجلة وت ويرها وجتويدها ،وأخص جملةة
أبحاث (جملة علمية حمكمة تصدر عن كلية الرتبيةة  -جامعةة احلديةدة  -الةيمن) ،وهةذ
رسالة وصلتني من املجلة( :هتددكم جم ة ددح ث أددب ثت د ا أبمددب وثزكبهددبو وق مددك
سعبدق جم وافر ا ش ر وا مكمر عىل كرمجم حرص جم واه امم جم ب بأث ا ع مد و وابددب
جم اإلصكا األول عن املجالت ا ع م ح املأ مح يف ا ع و ا رشع حو وقك رشفددا املج ددح
وجودهب ضمن هذا اإلصكا ا رائع يف موضوعه ومضمواهو وقك اس فكاب كثريا من ا م جم
اخلبص مج نبو وسنأبفظ عىل مب قجم حتم مهو وسنعمل عىل قاليف مج ع امبط ا مصو ،)...
وهذا التواصل يدل عىل حرص القائمني عىل املجلة ومحاسهم لت ةوير املجلةة وجتويةدها،
وسوف يتم تعديل صفحة معايري بعض املجالت التي تالفةت الةنقص احلاصةل لةد ا يف
النسخة املُحدثة من العدد األ رول (ا نسخح قجم.)2
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• األمر ا ثبين :أن هذا الدليل أظهر أن هناك ُروحا علمية َنشة ة يف بعةض البلةدان العربيةة،
َ
الباحث ليحتار يف اختيار املجالت املناسبة لوضعها يف هذا الدليل فأكثرها يتصف
حتى إن
باجلودة واملتانة وحتقيق املعايري ،إال أن هذ الروح العلمية ََت ُبةو يف بعةض البلةدان العربيةة
َ
الباحث ليتعب حتى جيد املجلة املناسبة لوضعها يف هذا الدليل فأكثرهةا ال تتةوافر
حتى إن
ٍ
ضعف بني يف عناوين البحوث وبنيتها.
فيها املعايري مع
• األمددر ا ثب ددث :يف هةةذا العةةدد املجلةةة رقةةم ( )1مصةةنفة يف قواعةةد عامليةةة ( Web of
 )Scienceو( )Scopusوهنا يتساءل الباحث :ملاذا حتجم بعض الةدوريات املرموقةة
والعريقة الصادرة باللغة العربية عن دخول مثل هذ التصنيفات العاملية؟ مةع أهنةا تتةوافر
فيها َجيع املعايري العاملية وفيها بحوث رصينة وعلمية قد تغري مةن أفكةار ُصةناع القةرار يف
العامل سواء يف االقتصاد أو الثقافة أو السياسة أو الصناعة أو غري ذلك ،وكثةريا مةا سةمعنا
من املشةاهري قةومم« يف دراسررع ميم ررع شررعل يف

يررع ،» ....حتةى وإن كانةت املجلةة

متخصصة يف اجلانب النظري فلها دور كبري عند ُصناع القرار ملعرفة وجهة البوصةلة يف أي
نصةحت ةا
أمر من األمور ،ومن هنا يتم اَتاذ القرارات ،وقد كانت من التوصيات التةي
ُ
يف العدد األول من هةذ السلسةلة :أمهية ُة إدراج املجةالت يف القواعةد العامليةة وغريهةا،
وتكشيف املجلةة يف أي قواعةد بيانةات بيلوجرافيةة عربيةة أو أجنبيةة ،كرركل :شررع أ
تعجمع بعض البحوث املنتقاة باللغة اإلنجليزية إليصةال رسةالة عةن اإلسةالم الصةحي
النقي إىل العامل عن طريق البحوث الشررعم ع العلمية املحكمة الدقيقةة املبنيةة عةىل الربهةان
والدليل والتعليل ،وكذلك ال بد من احلضور العلمي للمجلة يف أي مناسبة علميةة تتعلةق
باملجالت كندوة أو مؤمتر ومد جسور التواصل مع الباحثني عرب وسائل التواصل احلديثةة
بشتى أنواعها وطرقها ،وإال تنتظر املجلة أن ُتعرف وهي مستقرة يف زاوية مظلمة.
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• األمر ا را ع :يالحظ يف بعض املجالت عدم اتباع اإلجراءات واالشرتاطات التي تت لبهةا
املجلة ،فثمة بون بني اشرتاطاهتا يف قواعد النرش التي ُتعلنها وتدعي اتباعها وبني ت بيقاهتةا
يف الواقع مما تظهر األعةداد التةي تنشررع ؛ ففةي قواعةد النشررع للمجلةة اشةرتا وجةود
مستخلص للبحث وكلامت دالة وبيانات الباحث...الخ ،وعند النظر يف البحةوث ال جتةد
فيها مستخلصات وال كلامت دالة وال بيانات للباحث ،وهذا فيةه إرهةال للباحةث اجلةاد
امللتزم بالتعليامت والتساهل مع من هو دون ذلك .ومن املامرسةات املحمةودة املعروفةة يف
ٍ
كثري من املجالت ما يسمى (بالفحص األويل) ومةن ثةامر  :عةد ُم إجةازة البحةث ملرحلةة
التحكيم إذا مل يكن ملتزما بمعايري املجلة وتعليامهتةا مهةام كةان موضةوع البحةث وجدتةه
وجودته.
مرت عل عدم بيان املجلة ملتوسط مةدة
• األمر اخلبمس :من أبرز النواقص يف املجالت التي ر
ٍ
بشةكل
حتكيم البحث ،واملدة بني قبول البحث ونرش  ،وهذا من األمور التي هتم الباحثني
ٍ
كبري وتشكل هاجسا مقلقا مم فهل يليق أن يستغرل البحث مدة ستة أشةهر للتحكةيم ؟
ُ
الباحث ماذا تم بشأن بحثه؟ وهذا الذي جعلنةي أحةث املجةالت عةىل وضةع
وال َيدري
نظام حتكيم إلكرتوين؛ يبني للباحث أين وصل بح ُث ُه ،وأين ذهب ،وماذا تةم بشةأنه ،وهنةا
ٍ
بشةكل
يسجل ملنصة اجلزائر (املنصح ا وتن ح مجالت ا ع م ح  ) ASJPأهنةا تبةني هةذا
ٍ
دقيق من خالل أيقونة تبني متوسط مدة التحكيم ومتوسط مدة النشع لدا املجالت.
• األمر ا سبدس :كان مةن ضةمن التوصةيات يف هنايةة العةدد األ رول وضةع (منصةة وطنيةة
للمجالت العلمية السعودية) تشمل َجيع «جمالت السعودية العلميةة املحكمةة» ،و ُتعنةى
وأضةيف اآلن  :إن أفضةل جهةة -يف
ُ
بضبط اجلودة ،وحتقيق املعايري ،ومتابعةة املجةالت،
تقديري -يمكن أن تتبنى هذ الفكرة (مكتبة الملك فهد الوطنية) ،ويمكن االستفادة مةن
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جتربة اجلزائر ومرص والعرال فكلها لد ا (منصات موحدة للمجالت) وإن كان النمةوذج
اجلزائري أدل وأكثر احرتافية.
• األمر ا سب ع :يالحظ أن بعةض املجةالت تضةع رئةي
مسؤول يف املؤسسة (كرئي

املجلةة أو المشررع عليهةا أعةىل

اجلامعة مثال) ،أوشخصية مرموقة يف املجتمةع قةد ال َيعةرف

ف عليها ،ويف تقةديري أن هةذ ممارسةة
عن املجلة الكثري  ،وربام ال يبارش أعامما ،وال يرش ُ
غري صحيحة وال نجدها يف املجالت العلمية العاملية املحكمة ،إذ رئي

املجلة حقيقةة هةو

من يشع عىل سري املجلة ويدير أعامما ،وي ور مسريهتا.
• األمر الثررنم

ررك

مر ر يرع مير يرا أ نر ت ه ر رركا الع ر د أب ضعررم الم ررتل ذررع

ال ميع ذمن شررع ا النشرع ف هر «يتقرردا البن ررص وصررت نصرروالي مر الب ررص cd
عليهن الب ص کنملا مع طلب يقدا إلى ائرريم مسلررم اة اا ان هنئبر » ،حررن ا ب دنينر
يف م م (2021ا) ال ت ال ك ال ميع وجودة يف قوام شع ضعم الم تل؟!،
الكي ي عين ط لب د ًا هب ئع تحعيع ت

رركا

دة شررطع ميم ررًا ق ف ررًا ،هب ئررع استشر ريع

تصررحم ر ر عة الم ررتل العيم ررع المحةمررع ،في ر

قصررود

ررعد دنررول القوام ر

الع لم ع ضل ت وي رر عة الم ررتل العيم ررع فررا عر ي ع صر ر ع ت عيهر تنر ف

كر

الم ررتل الع لم ررع ضقوهتر الكات ررع ررن نررتل جررودة ضحو هر  ،شر ف ع التحةر م لر يه ،
ذوح قوام النشع ف ه  ،سهولع تواصل الب حث ن عه .
ٍ
جملةة عةىل حسةاب
مةدح
من وظيفتي يف هذ القائمة
ُ

• األمر ا بسع  :ومما أنبه عليه أنه لي
ٍ
جملة أخرى؛ بل هذ القائمة تبني توافر املعايري يف املجالت العلمية املحكمة ،فاملجلةة هةي
ضةوح
التي تثبت جودهتا بنفسها من خالل توافر املعايري من حيث :انضبا ُ الصةدور ،وو
ُ
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وتوفر بيانات الباحث…إىل آخر املعةايري التةي
وتوفر هيئات علمية مرموقة،
سياسة النشررع ،
ُ
ُ
َ
البحث العلمي وتقدر البةاحثني ،وهةذا الكةالم
تدل عىل أن هذ املجلة جملة مرموقة حترتم
بعض الزمالء وهو :أي ٍ
ٍ
جملة تنص بالنرش فيها ؟ وجةوا هةو
جييب عن
سؤال طرحه ُ
قد ُ
ما تقدم أنني ال أحتيز ألي جملة ،وأقف باحلياد أمام َجيع املجالت ،ويبقى اخليةار للباحةث
نفسه من خالل االطةالع عةىل هةذا الةدليل ،واختيةار مةا يناسةبه ممةا تتةوافر فيةه رشو
ومت لبات املجال

العلمية يف املؤسسة العلمية التي ينتمي إليها ،وب بيعةة احلةال ال أظة ُن

أن باحثا تعب يف إعداد بحثه سيرتك جملة تتوافر فيها َجيع املعايري العلمية العامليةة و ُم َصةنفة
ٍ
لةب مةن
جملةة ال تةزال ت
ضمن قواعد عاملية ،وتتواصل مع الباحثني بالتقنية احلديثةة إىل
ُ
ٍ
ٍ
ورقية وأقراص أو يرسلوا بحةوثهم ورقيةا عةرب الربيةد
بنسخة
الباحثني أن يأتوا إىل مقرها
التقليدي.
أن ررعا أكررعر رج ر ا أب يةرروب رركا ارص ر ار ر ر م ا ليب ر حث ن يف انت ر ر الم ررتل
المن سرربع لبحررو هم ،دل ر ت ليم ررتل يف تط رويع ع ي ع ر العيم ررع ،واقعه ر االلة
ع نًا ليم ل

ررع،

العيم ع من النظع يف الم تل المتنومع.

أسر ر ل شرررةعي تقر ر يعي ل م رررل الر ر ت ا مر ر ا الررركين أ ر ر ين ضميحوظر ر هتم
ق ح هتم توج ه هتم الق يمع ،يف الع د ا ي ل يف كا الع د أنررم ررنهم سرع دة الر كتور
خنلد

اشيد العديم (ا ست ذ المش رك ضةي ع إدارة ا ممر ل-ج عررع الميرر :سررعود -قررعر

ل نررع ال راس ر ل العي ر يف قرررم المح سرربع ،ر يع س ر ضا ل ر

دكتررورا ال ير ر ع يف إدارة

ا مم ل) ،وسعادة األستاذ الدكتور راه جم ددن عددع ا عرمند (األسةتاذ بجامعةة امللةك سةعود
وأمني املجل

العلمةي سةابقا) ،وسةعادة األسةتاذ الةدكتور حممددك ددن قركد ا تكد (أسةتاذ
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الدراسات العليا بكلية الرتبية-جامعة امللك سعود) ،سررع دة ا سررت ذ الر كتور عبرردالوبن
م مد النسنا (المرتش ر يف ئررع تقررويم التعير م التر ريب -ر ر

ر

حر ة ال راسر ل العي ر

ضةي ع ال ض ع -ج عع المي :سعود س ضقًا).
أسرررررررع ضرررررررقي يحوظرررررررع أ قرررررر ح أ تنب رررررر ميرررررر ضعيرررررر ي ارلةرررررر ين
( ،)asayahh@gmail.comأ مي الوات

( .)00966505208954

رقل اهلل التوف ا الر اد.
***
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اجملالت حمل التقييم يف هذا العدد
()1

يع ال راس ل ارست ع (إهدنهيسين).

()2

يع البحوث العيم ع ال راس ل ارست ع (السزائ )
ي (منليزين)

()3

يع الت

()4

يع ج عع الن ح لألضح ث-العيوم ار ر ع (-فلسطي )

()5

يع ج عع أم القع لعيوم الشعيعع ال راس ل ارست ع (السعو ية)

( )6الم يع ا رد ع يف ال راس ل ارست ع (األا ن).
()7

يع ج عع الش رقع ليعيوم الشعم ع ال راس ل ارست ع(اةمناات).

()8

يع القيم (اليم ).

()9

يع كي ع دار العيوم -ج عع ال وم (مص ).

()10

يع أضح ث ق و ع (ليبين).

***
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( )11(-) 1
جملة الدراسات اإلسالمية تصدر عن مركز أحباث جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية -إندونيسيا

اسم اجمللة و جهة الصدور

للدخول على موقع المجلة (اضغط هنا )

املوقع االلكرتوني للمجلة

توافر املعايري والبيانات
هلا هيئة حترير



التنوع اجلغرايف هليئة احملررين(دولي)



هلا هيئة استشارية



التنوع اجلغرايف للهيئة االستشارية (دولي)



هلا قواعد نشر



التنوع اجلغرايف للباحثني



امللخص فقط

-

عدد الصدور يف السنة

2

البحث +امللخص




منتظمة النشر



رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية

×

اجنليزي



أخـرى:

اإلندونيسية

الربيد اإللكرتوني

-

نظام حتكيم



متاحة إلكرتونياً

عربي
لغة النشر

الدرجة العلمية لرئيس التحرير
وجود مستخلص للبحث

القواعد املصنفة فيها اجمللة أو املكشفة

Scopus
Doaj
SJR

عربي



اجنليزي



أستاذ



كتابة تاريخ تقديم

تاريخ تقديم البحث

×

أ .مشارك

-

البحث وتاريخ قبوله

تاريخ قبول البحث

×

عربي



عربي



اجنليزي



اجنليزي



عناوين البحوث

وجود الكلمات الدالة
عربي

االسم ()

اجلهة ( )

اجنليزي

االسم ()

اجلهة () 

وجود بيانات الباحث «امسه  -جهة العمل  -الربيد اإللكرتوني»

×

متوسط مدة قبول البحث

متوسط مدة نشر البحث

الربيد اإللكرتوني
()
الربيد اإللكرتوني
() 

×

إضافات
•
•
•
•
•

•

تأثي حسب بيانات الموقع.
المجلة مصنفة يف  web of scienceمنذ  2015لكن ال يوجد لها معامل ر
الثان  Q2يف مجالت التخصص وهو موقع متقدم.
المجلة مصنفة يف  scopusولها معامل ر
وه ضمن الرب ع ي
تأثي ي
مستخلص البحث بلغة البحث ( ي
النجليية.
إندونيس) بالضافة إىل اللغة
عرن أو
ر
ي
ي
عدد البحوث المنشورة باللغة العربية يف المجلة من عام ( 2003إىل  )2020ثالثة عش بحثا ( )13فقط ،ربما لع دم معرف ة الباح ث
العرن للمجلة.
ي
اض برال المجل ة يف التعام ل م ع البح وث العربي ة -تحدي دا -ف بعل البح وث اليوج د ف ه ا مستخلص ات وال ةلم ات دال ة وال مراج ع
باللغ ة العربي ة ،وبع ل البح وث توج د ف ه ا مستخلص ات وال يوج د ف ه ا ةلم ات دال ة ،وبح وث ال توج د ف ه ا مستخلص ات وال ةلم ات
النجليي ة ،وبع ل البح وث العربي ة فها
دال ة وال قائم ة مراج ع ،وبع ل البح وث ت ت ب المراج ع باللغ ة العربي ة ،وبعض ها باللغ ة
ر
ي
أن ياغة قائمة المصادر يف بعل البحوث العربية ضعيفة وال تسلك نمبا علميا معروفا.
وتنسيقها جيد وبعضها ليس كذلك ،ةما
ينظ ر البح وث المنش ورة باللغ ة العربي ة حس ب س نة النش-)2016( -)2015( -)2014( -)2011( -)2010( -)2004( -)2003( :
()2019( -)2017

* (تم النظر ف موقع المجلة بتاريخ 1442/5/13هـ 2020/12/ 28 -م).

=متوفر

×=غري متوفر

()11

؟=ال يوجد معلومات

المحكمة
د.الصياح للمج�ت العلمية
قائمة
ّ
ّ

استقبال البحوث

Web of Science

( ) 12 ( -) 2
جملة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية تصدر عن خمرب الشريعة جبامعة اجلزائر

اسم اجمللة و جهة الصدور

للدخول على موقع المجلة (اضغط هنا ) و (هنا)

املوقع االلكرتوني للمجلة

توافر املعايري والبيانات
هلا هيئة استشارية



التنوع اجلغرايف للهيئة االستشارية (دولي)



هلا قواعد نشر



التنوع اجلغرايف للباحثني



امللخص فقط

-

عدد الصدور يف السنة

2

البحث +امللخص



منتظمة النشر



عربي



رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية

×

اجنليزي



أخـرى:

فرنيس

القواعد املصنفة فيها اجمللة أو املكشفة

Islamicinfo
Arcif

الربيد اإللكرتوني

-

نظام حتكيم



أستاذ



كتابة تاريخ تقديم

أ .مشارك

-

البحث وتاريخ قبوله

عربي



اجنليزي



متاحة إلكرتونياً

لغة النشر

استقبال البحوث
الدرجة العلمية لرئيس
التحرير
وجود مستخلص للبحث

عناوين البحوث

اجنليزي



تاريخ تقديم



البحث
تاريخ قبول البحث



عربي



وجود الكلمات الدالة

وجود بيانات الباحث «امسه  -جهة العمل  -الربيد اإللكرتوني»

اجنليزي



عربي

االسم ()

اجلهة ( )

الربيد اإللكرتوني ()

اجنليزي

االسم ()

اجلهة () 

الربيد اإللكرتوني () 
254يوم

206يوم

متوسط مدة قبول البحث

عربي



متوسط مدة نشر البحث

إضافات
•

املجلة تضع ثالثة تواريخ يف بداية البحث:تاريخ استالم البحث -وتاريخ قبوله -وتاريخ نشره(.لرؤية نموذج من أبحاث املجلة :اضغط هنا)

•

يف صفحة املجلة عىل موقع املنصة الوطنية للمجالت العلمية يف اجلزائر ( ASJPمعامل تأثري البوابة )0.1086 :و( نسبة القبول.)%59 :

•

هناك صفحة خاصة للمقاالت التي سوف تنرش يف املجلة حتتوي عىل مستخلص البحث والكلامت املفتاحية.

•

يف صفحة املجلة عىل موقع املنصة الوطنية للمجالت العلمية  ASJPتتوافر مجيع أعداد املجلة ،بخالف موقع املجلة الرئيس فتوجد فيه بعض
األعداد متاحة مع نقص يف بيانات املجلة ومعلوماهتا.

* (تم النظر ف موقع المجلة بتاريخ 1442/5/19هـ 2021/1/3 -م).

=متوفر

×=غري متوفر

()12

؟=ال يوجد معلومات

المحكمة
د.الصياح للمج�ت العلمية
قائمة
ّ
ّ

هلا هيئة حترير



التنوع اجلغرايف هليئة احملررين(دولي)



( ) 13 ( - ) 3
جملة التجديد تصدر عن اجلامعة اإلسالمية العاملية ،ماليزيا

اسم اجمللة و جهة الصدور

للدخول على موقع المجلة (اضغط هنا)

املوقع االلكرتوني للمجلة

توافر املعايري والبيانات
هلا هيئة استشارية



التنوع اجلغرايف للهيئة االستشارية (دولي)



هلا قواعد نشر



التنوع اجلغرايف للباحثني



امللخص فقط

-

عدد الصدور يف السنة

2

البحث +امللخص



منتظمة النشر



عربي



رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية



اجنليزي

-

أخـرى:

-

الربيد اإللكرتوني



نظام حتكيم

×

أستاذ



كتابة تاريخ تقديم

أ .مشارك

-

البحث وتاريخ قبوله

عربي



اجنليزي



متاحة إلكرتونياً

لغة النشر

استقبال البحوث
الدرجة العلمية لرئيس
التحرير
وجود مستخلص للبحث

القواعد املصنفة فيها اجمللة أو املكشفة
عناوين البحوث



اجنليزي



تاريخ تقديم

×

البحث
تاريخ قبول البحث

×

عربي



اجنليزي



عربي

االسم ()

اجلهة ( )

الربيد اإللكرتوني ()

اجنليزي

االسم ()

اجلهة () 

الربيد اإللكرتوني () 

وجود الكلمات الدالة

وجود بيانات الباحث «امسه  -جهة العمل  -الربيد اإللكرتوني»
×

متوسط مدة قبول البحث

عربي

IslamicInfo

متوسط مدة نشر البحث

×

إضافات
•

المجلة تحدد عدد صفحات البحث ،وعدد كلماته ،وعدد كلمات الملخص (عدد صفحات البحث ما بين  30 - 15صفحة بما فيها الحواشي والمراجع).

•

باإلضافة لوجود مستخلص عربي وانجليزي يتوفر مستخلص باللغة الماليزية (لغة البلد).

•

توثيق المراجع األجنبية وفق نظام .Chicago

•

المجلة تشرتط أ ّ
ال تتجاوز نسبة االقتباس " ( " %25مع استثناء المصادر والمراجع) وتشرتط أن يرفق الباحث إثبات ذلك من موقع . Turnitin

•

املجلة من  17نوفمرب عام 2016م ،قررت فرض رسوم نرش عىل املقاالت املقبولة بمبلغ قدره  200دوالر أمريكي(.لرؤية نموذج من أبحاث املجلة :اضغط هنا)

* (تم النظر ف موقع المجلة بتاريخ 1442/5/11هـ 2020/ 12/ 26 -م).

=متوفر

×=غري متوفر

()13

؟=ال يوجد معلومات

المحكمة
د.الصياح للمج�ت العلمية
قائمة
ّ
ّ

هلا هيئة حترير



التنوع اجلغرايف هليئة احملررين(دولي)



( ) 14 ( - ) 4
اسم اجمللة و جهة الصدور

جملة جامعة النجاح لألحباث (العلوم االنسانية) -فلسطني

املوقع االلكرتوني للمجلة

للدخول على موقع المجلة (اضغط هنا )
توافر املعايري والبيانات

هلا هيئة استشارية

×

التنوع اجلغرايف للهيئة االستشارية (دولي)

×

هلا قواعد نشر



التنوع اجلغرايف للباحثني



امللخص فقط

-

عدد الصدور يف السنة

12

البحث +امللخص



منتظمة النشر



عربي



رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية



اجنليزي



أخـرى:

-

القواعد املصنفة فيها اجمللة أو املكشفة

Arcif

الربيد اإللكرتوني

-

نظام حتكيم



أستاذ



كتابة تاريخ تقديم

أ .مشارك

-

البحث وتاريخ قبوله

عربي



اجنليزي



متاحة إلكرتونياً

لغة النشر

استقبال البحوث
الدرجة العلمية لرئيس
التحرير
وجود مستخلص للبحث

عناوين البحوث

اجنليزي



تاريخ تقديم



البحث
تاريخ قبول البحث



عربي



وجود الكلمات الدالة

وجود بيانات الباحث «امسه  -جهة العمل  -الربيد اإللكرتوني»

اجنليزي



عربي

االسم ()

اجلهة ( )

الربيد اإللكرتوني ()

اجنليزي

االسم ()

اجلهة () 

الربيد اإللكرتوني () 

×

متوسط مدة قبول البحث

عربي



متوسط مدة نشر البحث

×

إضافات
•

تشرتط املجلة :أال يزيد حجم البحث عىل ( )35صفحة ،ووجود ملخصني للبحث باللغتني العربية ،واالنجليزية ،بام ال يزيد ،كل واحد منهضا،
عىل ( )150كلمة.

•

طريقة التوثيق يف املجلة ( APAاإلصدار السادس ).

•

يالحظ انضباط (بنية البحوث بنسق واحد) يف مجيع األعداد (  12عدد يف السنة) مما يدل عىل أن هناك متابعضضة جضضاد الخضضراج بحضضوث املجلضضة.
(لرؤية نموذج من أبحاث املجلة :اضغط هنا).

* (تم النظر ف موقع المجلة بتاريخ 1442/5/17هـ 2021/ 1/ 1 -م).

=متوفر

×=غري متوفر

()14

؟=ال يوجد معلومات

المحكمة
د.الصياح للمج�ت العلمية
قائمة
ّ
ّ

هلا هيئة حترير



التنوع اجلغرايف هليئة احملررين(دولي)

×

( ) 15 ( - ) 5
اسم اجمللة و جهة الصدور

جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية تصدر عن جامعة أم القرى مبكة املكرمة

للدخول على موقع المجلة (اضغط هنا)

املوقع االلكرتوني للمجلة

توافر املعايري والبيانات
هلا هيئة استشارية

×

التنوع اجلغرايف للهيئة االستشارية (دولي)

×

هلا قواعد نشر



التنوع اجلغرايف للباحثني



امللخص فقط

-

عدد الصدور يف السنة

4

البحث +امللخص



منتظمة النشر



عربي



رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية



اجنليزي

×

أخـرى:

-

الربيد اإللكرتوني

-

نظام حتكيم



أستاذ



كتابة تاريخ تقديم

أ .مشارك

-

البحث وتاريخ قبوله

عربي



اجنليزي



متاحة إلكرتونياً

لغة النشر

استقبال البحوث
الدرجة العلمية لرئيس
التحرير
وجود مستخلص للبحث

القواعد املصنفة فيها اجمللة أو املكشفة
عناوين البحوث

تاريخ تقديم

×

تاريخ قبول البحث
عربي



اجنليزي



عربي

االسم ()

اجلهة ( )

الربيد اإللكرتوني ()

اجنليزي

االسم ()

اجلهة () 

الربيد اإللكرتوني () 

×

متوسط مدة نشر البحث

موقع املجلة يف التوتري جيد ونشط ،ويمكن من خالله حتميل أعداد املجلة فهي متاحة كامل ًة.

* (تم النظر ف موقع المجلة بتاريخ 1442/5/12هـ 2020/ 12/27 -م).

=متوفر

اجنليزي



×

إضافات
•



البحث

وجود الكلمات الدالة

وجود بيانات الباحث «امسه  -جهة العمل  -الربيد اإللكرتوني»
متوسط مدة قبول البحث

عربي

Arcif

×=غري متوفر

()15

؟=ال يوجد معلومات

×

المحكمة
د.الصياح للمج�ت العلمية
قائمة
ّ
ّ

هلا هيئة حترير



التنوع اجلغرايف هليئة احملررين(دولي)



( ) 16 ( - ) 6
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية تصدر عن جامعة آل البيت

اسم اجمللة و جهة الصدور

للدخول على موقع المجلة (اضغط هنا)

املوقع االلكرتوني للمجلة

توافر املعايري والبيانات
هلا هيئة استشارية



التنوع اجلغرايف للهيئة االستشارية (دولي)



هلا قواعد نشر



التنوع اجلغرايف للباحثني



امللخص فقط

-

عدد الصدور يف السنة

4

البحث +امللخص




منتظمة النشر



رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية

×

اجنليزي



أخـرى:

مجيع اللغات

الربيد اإللكرتوني



نظام حتكيم

×

أستاذ



كتابة تاريخ تقديم

أ .مشارك

-

البحث وتاريخ قبوله

عربي



اجنليزي



متاحة إلكرتونياً

عربي
لغة النشر

استقبال البحوث
الدرجة العلمية لرئيس
التحرير
وجود مستخلص للبحث

القواعد املصنفة فيها اجمللة أو املكشفة

عناوين البحوث

اجنليزي



تاريخ تقديم



تاريخ قبول البحث



عربي



اجنليزي



عربي

االسم ()

اجلهة ( )

الربيد اإللكرتوني (×)

اجنليزي

االسم ()

اجلهة () 

الربيد اإللكرتوني (× )

×

متوسط مدة قبول البحث

عربي



البحث

وجود الكلمات الدالة

وجود بيانات الباحث «امسه  -جهة العمل  -الربيد اإللكرتوني»

Arcif
IslamicInfo
Ulrichsweb

متوسط مدة نشر البحث

×

إضافات
البحوث ال توجد فيها كلامت دالة ،وبعضها يوجد يف العريب فقط( .لرؤية نموذج من أبحاث املجلة :اضغط هنا)

•

بع

•

المجلة تحدد عدد صفحات البحث ( )35صفحة ،أو حوالي ( )9000كلمة ،والمستخلص ف حدود ( )150كلمة.

•

باإلضافة إىل املقاالت تنرش املجلة:املراجعات النقدية ،والتعليقات عىل األحكام القضضضائية ،وتقضضارير املضضت رات والنضضدوات العلميضضة وحلقضضات
البحث.

* (تم النظر ف موقع المجلة بتاريخ 1442/5/13هـ 2020/12 / 28 -م).

=متوفر

×=غري متوفر

()16

؟=ال يوجد معلومات

المحكمة
د.الصياح للمج�ت العلمية
قائمة
ّ
ّ

هلا هيئة حترير



التنوع اجلغرايف هليئة احملررين(دولي)

×

( ) 17 ( - ) 7
جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و الدراسات اإلسالمية تصدر عن جامعة الشارقة-اإلمارات

اسم اجمللة و جهة الصدور

للدخول على موقع المجلة (اضغط هنا )

املوقع االلكرتوني للمجلة

توافر املعايري والبيانات
هلا هيئة استشارية

×

التنوع اجلغرايف للهيئة االستشارية (دولي)

×

هلا قواعد نشر



التنوع اجلغرايف للباحثني



امللخص فقط

-

عدد الصدور يف السنة

2

البحث +امللخص




منتظمة النشر



رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية



اجنليزي



أخـرى:

-

الربيد اإللكرتوني

-

نظام حتكيم



أستاذ



كتابة تاريخ تقديم

أ .مشارك

-

البحث وتاريخ قبوله

عربي



اجنليزي



متاحة إلكرتونياً

عربي
لغة النشر

استقبال البحوث
الدرجة العلمية لرئيس
التحرير
وجود مستخلص للبحث

القواعد املصنفة فيها اجمللة أو املكشفة
عناوين البحوث



اجنليزي



تاريخ تقديم



البحث
تاريخ قبول البحث



عربي



وجود الكلمات الدالة

وجود بيانات الباحث «امسه  -جهة العمل  -الربيد اإللكرتوني»

اجنليزي



عربي

االسم ()

اجلهة ( )

الربيد اإللكرتوني (×)

اجنليزي

االسم ()

اجلهة () 

الربيد اإللكرتوني (× )

×

متوسط مدة قبول البحث

عربي

Arcif
IslamicInfo

متوسط مدة نشر البحث

×

إضافات
•

تشرتط املجلة :أن يكون عدد كلامت البحث ( )9000كلمة كحد أقىص وأن ال يقل عن ( )5000كلمة.

•

تشرتط املجلة :أن حيتوي البحث عىل ملخص باللغتني العربية واالنجليزية يف صفحة واحد بحدود ( )150كلمة لكل ملخص.

•

(لرؤية نموذج من أبحاث املجلة :املجلد1-17ضضضض املجلد.)2-17

* (تم النظر ف موقع المجلة بتاريخ 1442/5/18هـ 2021/1/2 -م).

=متوفر

×=غري متوفر

()17

؟=ال يوجد معلومات

المحكمة
د.الصياح للمج�ت العلمية
قائمة
ّ
ّ

هلا هيئة حترير



التنوع اجلغرايف هليئة احملررين(دولي)

×

( ) 18 ( - ) 8
جملة القلم تصدر عن جامعة القلم للعلوم اإلنسانية والتطبيقية -مدينة إب-اليمن

اسم اجمللة و جهة الصدور

للدخول على موقع المجلة (اضغط هنا )

املوقع االلكرتوني للمجلة

توافر املعايري والبيانات
هلا هيئة استشارية



التنوع اجلغرايف للهيئة االستشارية (دولي)

×

هلا قواعد نشر



التنوع اجلغرايف للباحثني



امللخص فقط

-

عدد الصدور يف السنة

4

البحث +امللخص




منتظمة النشر



رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية

×

اجنليزي



أخـرى:

-

الربيد اإللكرتوني



نظام حتكيم

×

أستاذ



كتابة تاريخ تقديم

أ .مشارك

-

البحث وتاريخ قبوله

عربي



اجنليزي



متاحة إلكرتونياً

عربي
لغة النشر

استقبال البحوث
الدرجة العلمية لرئيس
التحرير
وجود مستخلص للبحث

القواعد املصنفة فيها اجمللة أو املكشفة
عناوين البحوث



اجنليزي



تاريخ تقديم

×

البحث
تاريخ قبول البحث

×

عربي



وجود الكلمات الدالة

وجود بيانات الباحث «امسه  -جهة العمل  -الربيد اإللكرتوني»
مدة قبول البحث

عربي

Islamicinfo

اجنليزي



عربي

االسم ()

اجلهة ( )

الربيد اإللكرتوني (×)

اجنليزي

االسم ()

اجلهة () 

الربيد اإللكرتوني (× )

متوسط مدة نشر البحث

شهران

×

إضافات
•

يف قواعد النرش :تشرتط املجلة أال يزيد عدد صفحات البحث النظري عن( )30صفحة ،و البحث التطبيقي عن ()20صفحة متضمنة اهلوامش
واملراجع .

* (تم النظر ف موقع المجلة بتاريخ 1442/5/14هـ 2020/12/29 -م).

=متوفر

×=غري متوفر

()18

؟=ال يوجد معلومات

المحكمة
د.الصياح للمج�ت العلمية
قائمة
ّ
ّ

هلا هيئة حترير



التنوع اجلغرايف هليئة احملررين(دولي)

×

( ) 19 ( - ) 9
جملة كلية دار العلوم -جامعة الفيوم

اسم اجمللة و جهة الصدور

للدخول على موقع المجلة (اضغط هنا )

املوقع االلكرتوني للمجلة

توافر املعايري والبيانات
هلا هيئة استشارية



التنوع اجلغرايف للهيئة االستشارية (دولي)



هلا قواعد نشر



التنوع اجلغرايف للباحثني



امللخص فقط

-

عدد الصدور يف السنة

4

البحث +امللخص



منتظمة النشر



عربي



رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية

×

اجنليزي

×

أخـرى:

×

القواعد املصنفة فيها اجمللة أو املكشفة

Islamicinfo

الربيد اإللكرتوني



نظام حتكيم

×

أستاذ



كتابة تاريخ تقديم

أ .مشارك

-

البحث وتاريخ قبوله

عربي



اجنليزي

×

متاحة إلكرتونياً

لغة النشر

استقبال البحوث
الدرجة العلمية لرئيس
التحرير
وجود مستخلص للبحث

عناوين البحوث

تاريخ تقديم

×

تاريخ قبول البحث

×

عربي

×

اجنليزي

×

عربي

االسم ()

اجلهة ( )

الربيد اإللكرتوني (×)

اجنليزي

االسم ()

اجلهة () 

الربيد اإللكرتوني (× )

×

متوسط مدة قبول البحث

اجنليزي

×

البحث

وجود الكلمات الدالة

وجود بيانات الباحث «امسه  -جهة العمل  -الربيد اإللكرتوني»

عربي



متوسط مدة نشر البحث

×

إضافات
•

غالب البحوث ال توجد فيها مستخلصات بالرغم من اشرتاط املجلة لذلك.

•

املجلة تفضل أال يزيد عدد صفحات البحث عىل( )60ستني صفحة.

•

يالحظ أن آخر عدد مرفوع يف موقع املجلة العدد رقم ( )53خريف عام 2018م؟!.

•

يوجد جملتني يف مرص حتمالن نفس االسم "جملة كليضضة دار العلضضوم" واحضضد تصضضدر عضضن كليضضة دار العلضضوم بجامعضضة القضضاهر ومدرجضضة يف "دار
املنظومة" ،وأخرى تصدر عن (كلية دار العلوم – جامعة املنيا) ،ومنع ًا للبس الذي قد حيدثه التشابه حيسن عند الطباعة نسبة املجلة للجامعة.

* (تم النظر ف موقع المجلة بتاريخ 1442/5/16هـ 2020/12/31 -م).

=متوفر

×=غري متوفر

()19

؟=ال يوجد معلومات

المحكمة
د.الصياح للمج�ت العلمية
قائمة
ّ
ّ

هلا هيئة حترير



التنوع اجلغرايف هليئة احملررين(دولي)

×

( ) 20 ( - ) 10
جملة أحباث قانونية تصدر عن كلية القانون جامعة سرت-ليبيا

اسم اجمللة و جهة الصدور

للدخول على موقع المجلة (اضغط هنا )

املوقع االلكرتوني للمجلة

توافر املعايري والبيانات
هلا هيئة استشارية

×

التنوع اجلغرايف للهيئة االستشارية (دولي)

×

هلا قواعد نشر



التنوع اجلغرايف للباحثني



امللخص فقط

-

عدد الصدور يف السنة

2

البحث +امللخص




منتظمة النشر



رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية

×

اجنليزي



أخـرى:

-

الربيد اإللكرتوني

-

نظام حتكيم



أستاذ

-

أ .مشارك



عربي



اجنليزي

×

متاحة إلكرتونياً

عربي
لغة النشر

استقبال البحوث
الدرجة العلمية لرئيس
التحرير
وجود مستخلص للبحث

القواعد املصنفة فيها اجمللة أو املكشفة
عربي



اجنليزي

×

تاريخ تقديم

×

تاريخ قبول البحث

×

عربي

×

اجنليزي

×

عربي

االسم ()

اجلهة ( )

الربيد اإللكرتوني (×)

اجنليزي

االسم (×)

اجلهة (× )

الربيد اإللكرتوني (× )

عناوين البحوث
كتابة تاريخ تقديم
البحث وتاريخ قبوله

البحث

وجود الكلمات الدالة

وجود بيانات الباحث «امسه  -جهة العمل  -الربيد اإللكرتوني»
مدة قبول البحث

×

متوسط مدة نشر البحث

 3أشهر

إضافات
•

يف قواعد النرش(جيب أن يرسل البحث أو املقال املراد نرشه عىل املوقع االلكرتوين للمجلة) ومل أجد يف موقع املجلة نظام إرسال.

•

يف قواعد النرش (يرتب البحث بحيث حيتوي عىل ملخص )...مجيع البحوث يف األعداد 9-8-7ال توجد فيها ملخصات.

•

يف قواعد النرش (أال تتجاوز عدد صفحات البحث  25صفحة)( ،لرؤية نموذج من أبحاث املجلة :اضغط هنا)

* (تم النظر ف موقع المجلة بتاريخ 1442/5/ 15هـ 2020/12/ 30 -م).

=متوفر

×=غري متوفر

()20

؟=ال يوجد معلومات

×

المحكمة
د.الصياح للمج�ت العلمية
قائمة
ّ
ّ

هلا هيئة حترير



التنوع اجلغرايف هليئة احملررين(دولي)

×

T

20

T
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 مقدمة اإلصدار

الصفحة
3

.......................... ................................ ................................ ................................

10
 املجالت حمل التقييم يف هذا العدد ............................. ................................ ................................
.11
•  -1جملة الدراسات اإلسالمية (إندونيسيا) ......... ................................ ................................
12
•  -2جملة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية (اجلزائر) ................ ................................
13
•  -3جملة التجديد (ماليزيا) .................................... ................................ ................................
14
•  -4جملة جامعة النجاح لألبحاث-العلوم اإلنسانية (-فلسطني) .......................................
15
•  -5جملة جامعة أم القرى لعلوم الرشيعة والدراسات اإلسالمية (السعودية) ....................
16
•  -6املجلة األردنية يف الدراسات اإلسالمية (األردن) ........................ ................................
17
•  -7جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية و الدراسات اإلسالمية(اإلمارات) ...................
.18
•  -8جملة القلم (اليمن) ......... ................................ ................................ ................................
.19
•  -9جملة كلية دار العلوم -جامعة الفيوم (مرص) ................................. ................................
20
•  -10جملة أبحاث قانونية (ليبيا) ........................... ................................ ................................
21
 املحتويات .................................. ................................ ................................ ................................

***

21

