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 إلدارة اإلجرائيالتنظيمي و الدليل

 جمالت جامعة أم القرى العلمية 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظيميي الدليل البين يد

 العلمية القرى  ت جامعة أمل إلدارة مج

 

  



 

 

 

 

 

 

 :
ً
 :الجامعةكلمة معالي مدير أوال

ت مشرفالـ
ا
 العلمية الجامعة العاّم على مجل

  حمـال
الة والسالم العامليند هلل رب    مرسلين نبـعلى أشرف األنبياء وخاتم ال ، والصَّ

د وعلى آله وصحبه ـمنا محي 

 :ن.    وبعديأجمع

ليل ها القارئ الكريم هذا الدَّ َك أيُّ
َ
ت جامعة دالتنظيمي ل  فُدْون

َّ
  القرى، الـُمَعد  ارة مجال

بيل الذي  أم  لبيان السَّ

ـمـهُ  رح العالي هذه الدارة من أجل االرتقاء تترسَّ   القرى، التي ماجامعة أ بمستوى هذا الصَّ
تها  م 

َّ
فتئْت إدارة مجال

ئق بمكانتها ومكانه
َّ
ـو  تعمل بجد  وتفاٍن لتصل الجامعة إلى الـمستوى الال

ُ
لجامعات تسامي ا ،ا، فمكانتها في الُعل

، ومك ا وجودة بحٍث علمي   هي بلد هللا جلَّ جالله اناملرموقة أكاديميًّ
ْ
مها هللا ورفع من شأنها؛ إذ

 
مـة عظ ة الـمكر 

َّ
ها مك

ا ورفعة بتسامي الـمكان الذي هي فيه ويكتنفههالذي اختار   ا.، فهي إذْن تتسامى علـــوًّ

ة لدعم  أساتيـذ أْن يجدا أمنياتن ة بغيتهم، حاملين على أيديهم شد  العزم، وعـلــوَّ الهمَّ البحث العلمي  فيه مظنَّ

ر  مسيرة هذا الجانب موال من التطو  ،ألجلهم تطويًرا وَجْود اء،ـنَّ
ً
ا الذي يليق بها هلترتقي الجامعة، فتصبح في مكانو  ة

 وُس رفع
ً
دة

ْ
 ًدا. ـؤ

 لوهللا من وراء القصد وهو يهدي السبي

 

 بافيل عمر باحسينأ.د. عبدهللا بن 
 
  



 

 

 

 

 

 

 :
ً
  :للّدراسات العليا والبحث العلميّ  الجامعة وكيل سعادةكلمة ثانيا

 العلمية نائب املشرف العام على مجلت الجامعة

 

ْعمائه
َ
ــــــــــــــحمد هلل على   الم على خير أئــفيائه، وأصــحابه ا  تارين، الـ الة والســَّ  .واملنتجبين من أوليائه ،والصــَّ

    :وبعد

 

ليلا هذإنَّ ف ة إلى بيان الســــبيل واملن  ، مو ــــ يأتي الدَّ على أعمال هذا  هيكل الشــــرافيالــــــــــــــــــًحا والحاجة ماســــَّ

ـــــــــــــمه   الجانب الـ
اء جامعة أم  القر  ،من جوانب التطوير م  مين  ،ى الذي تشهده جامعتنا الغرَّ

 
ـــــــــــــمنظ كما يو ح حال الـ

ت الجامعة؛ من خالل بيان الســياســة العام  
َّ
مة ن   ســبيل حكومتها الرشــيدةاي تســير عل هة التألعمال مجال ، ، مترســ 

ديد للبحث العلمي  و شــــــــــره، الذي يرتقي به أســــــــــاتيذه ن م الحريصــــــــــة على االرتقاء بالعلم وأهله، و يان املن   الســــــــــ 

ة خالل أبحاثهم ـــــــــــة تفكير الباحث تي تحكي عن عقول أصحابها؛ فإن  البحث العلمي  ال ،العلمي  ـ  ،مرآة عاكسة لنمطي 

شــــرالذي 
 
مه لل  ،  يكتب عن قراءة مســــتوعبة؛ ليكون ما يقد  ت الجامعة رافًدا من روافد التطوير األكاديمي 

َّ
في مجال

  ؛وجودة البحث
 
ح الجامعة في مصاف  .املرموقة الجامعات لتصب 

شـــــــــــــر العلمي  إن  هذا 
 
ًرا عن تاريم ال  يل يعطي تصـــــــــــــو  ل 

عة أم  القرى، وكيف كانت بداياته، وكيف هي بجام الد 

م الذي تشهده الجامعة في كل جوانبها، ومنها البحث العلمي  و شره   .حاله اليوم مع الر سوخ والتقد 

ليل شارًح 
ـــــــــــر  ب اكما يأتي هذا الد  ـــــــــــمـ شر،  ا أبحاثهمهللباحثين القنوات التي تـ

 
ة حتى تصل إلى مرحلة ال  العلمي 

شــر وشــرو 
 
َد ع ، ثم  هبدًءا بتقديمه بعدما اســتوعب قواعد ال  مين، الذين ُعه   

 
ين من الـــــــــــــــمحك  

ْرضــه على الـــــــــــــــمكتصــ 

ـــــــــــــــق   الحية  شـــره، ثم  مراجعته منوئـــ ئـــالتهوأ البحث الحكم بجودة مإل ه ـــــــــــــــل الباحث بَ ـ ن عنه ـ
َ
لدفع موا ن الَعط

ت، ثم  ت سيقه من اءً والقصور، وانته
 
ـَبل إدارة ا جال مه من ق 

ُّ
 .ـَبل لجان الت سيق، ثم   شرهق   بتسل

لين أْن يجد ـــــــــــــــــــــه  موحهم لالرتقاء درجة فو  درجة فيا مؤم  ليل التنظيمي  ما يرومـ
م  لباحثون في هذا الد 

َّ
ســـــــــل

     ة.التطوير والجود

                                                                                     

 الحربي جابر  حمدان د. ثامر بن   

  



 

 

 

 

 

 

 :
ً
ت جامعة أمّ  سعادة كلمةثالثا

ّ
  :القرى  مدير إدارة مجل

ِذي : ه بقوله   الذي خا به ر د م  حنا معلى نبي   ملسو هيلع هللا ىلص و ،حمد هلل الذي خلق ال سان من علقـــال
ا
َك ال  ِباْسِم َرّبِ

ْ
َرأ
ْ
اق

َق 
َ
ل
َ
ا بعد ،خ  :أم 

 ؤ له ف ، ومنذي عقل بصير كل   كفى علىــــــــــفال ي
 
 ه ال يوجد د  اد منير، أن

 
بالعلم  يــــــــــــــــــــُعن   ا دينهين من األديان كل

ـــــــــــــــه ونانبي كل جو ف لالعظيم، هذا الدين الكامل الذي كُم  مثل عناية دي نا الســـال م والبحث  مواحيه مهـ
ُ
 وأ تر ا ئـــغ

  ،تر كبُ 
 
ْت أو جلـــ

 
 البومن هـــذه الكمـــاالت كمـــال من   العلم و  ْت،دقـــ

 
نـــقو  - ةكثير  وهي -ة حـــث، ويكفي من األدلـــ ا ل ر  

ْرِ   ى:التبــارو وتعــ
َ ْ
اَواِت َوا  مــَ ا ِاي الســـــــــــا

َ
اف ِروا مــَ

ِ
ِل انظ

ِ
ي ف المبراهيم عليــه الســـــــــــــ  إ هيــ  عن نب ل  وجــ ز  ع هللا رهكومــا ذ ،قــ

اَها ِإْبَراِهيَم  نا عنها: بة العظيمة فقال ر يمحاورته لقومه تلك ا حاورة العج
َ
ْين
َ
ا آت

َ
ن
ِ
ت َك ِحجا

ْ
 .َوِتل

 " :حيث قال لزيد  ؛ملسو هيلع هللا ىلص انــــــوكذلك كان نبي  
 
 قيق الكمال في جانب البحثحومن منطلق ت .ود"م لسان يهتعل

لة في إدارةجا   دارةإ   ، يســــــــر  العلمو 
َّ
  معة أم  القرى ممث

 
ليل التنظيمي لكافة م هذا الد  د  تق أْن رى ت جامعة أم القمجال

اهم العلمي  امأقســ عكتلف مراتبهم وتنو  بم الباحثين ا نحو ال ،ة؛ ليكون حافًزا ثريًّ ــــــــــــــودافًعا قويًّ واالجتهاد في كتابة  د  جـ

ْن وجدت  - قباتالعســـعها لتذليل الصـــعو ات و ما في وُ  لك  ةالدار  لســـوف تبذا، و البحوث و شـــره  ثبح لأمام ك  -إ 

 مكتمل. اد  ج

ــــأْن ي  سائلين هللا ـــــ مـ ــــل تم  ـــــ ــــمقائد ناـ ــــير نا الطل رْن ييس  ما نصبو إليه، وأو  الـ ــــق إلى الكمال في أعمالـ  نا، وأْن ـ

 ا خالًصا لوجهه الكريم.نــلعم ليجع

الة م بالشكر لوُ د  شكًرا كثيًرا على  عمه الوافرة وآالئه املترادفة، كما نتق  شكر هللا  ذها هوفي ختام كلمتن

ــــــــــــــأمرنا، وعلى رأســهم خادم ال ــــــــــــــحـ ــــــــــــــمين الشــرير ـ ــــــــــــــين الفـ حفظهما هللا  وولي عهده األمين زعبد العزيملك ســلمان بن ـ

اءا العتنام. كما  شكر معالي مدير جاورعاهم يل كبافيل، وسعادة و  باحسين بن عمر عبد هللا األستاذ الدكتور/ غر 

ر كبي اممن اهتم ولياها أحربي، على مــــال جابر حمدان ر بنامث راسات العليا والبحث العلمي الدكتور/جامعة للد  ــــال

 .ثوالباح يالعلم ثالبح د مسيرةلرف يالتنظيم لهذا الدليب

 
  باأخضر  عمر  بن سعيد عبد هللا .أ

         



 

 

 

 

 

 

  مقدمة:
 علميَّ  مجالت   وعها ا  تلفة هيبفر  م القرى جامعة أ مجالت

 
  ة

َّ
 محك

 
 ،لى  شـــــــــــــر األبحاث األئـــــــــــــيلةتهدف إ ،مة

تقديمها  أو ، شـــــــــــــرها ْق بَ ســـــــــــــالتي لم يُ  ،نجليزيةال  قارير العلمية باللغة العر ية أوواملراجعات العلمية لألبحاث والت

   ،بعد مراجعتها من قبل هيئة التحرير ،لل شر لدى جهات أخرى 
 ين.وتحكيمها من قبل ا  تص 

 :الرؤية ❖

 رائدأن تكون 
ً
البحوث العلمية املميزة محلًيا وعاملًيا، لثراء العلم واملعرفة في جميع التكصصات في  شر  ة

 النافعة ل دمة ا جتمع.

 :الرسالة ❖

لتسهم في خدمة ا جتمع والح  والعمرة، وزيادة ، ، في إ ار مقاييس الجودةة املتميزةالعلمي البحوث شر 

  .2030االقتصاد املعرفي وفًقا لرؤية 

 :ا هداف ❖

 .العمل على زيادة النتاج البحثي وتطوير وتحسين مكرجات البحث العلمي -1

 .املرتبط بأهــداف التنمية في اململكة العر ية السعوديةالسهام في  شر النتاج العلمي  -2

 مع، والح  والعمرة.ا جاالت ل دمة ا جتالتكصصات و الرقي بمنظومة البحث العلمي في جميع  -3

رفع مستوى مجالت الجامعة برفع انتاجها البحثي املميز واملبتكر؛ لجعل الجامعة في أولى مصاف  -4

 .ر البيئة البحثية وتحسين مكرجات البحث العلميالجامعات املصنفة عاملًيا، وتطوي

 .تشجيع أعضاء هيئة التدريس لل شر في مجالت الجامعة، ودعمهم في  شر نتاجهم العلمي -5

دعم وتنمية الكفاءات املتميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لتنمية جيل جديد من الباحثين  -6

 .يهتم بحركة ال شر العلمي بالجامعة

ة معلومات للباحثين من أعضــــاء هيئة التدريس بالجامع وخارجها، ونتاجهم البحثي إ شاء قاعد -7

 .امل شور بمجالت الجامعة

 وغيرها. Google Scholarإدراج مجالت الجامعة العلمية ضمن محركات البحث العاملية مثل:  -8



 

 

 

 

 

 

 جالت الجامعة اتباعا لقواعد بيانات  Impact Factorالحصول على معامل التأثير العر ية والعاملية  -9

معهد املعلومات العلمية ملؤسسة )ثمسون روترز(، وقواعد البيانات املعنونة بالفهارس واملوسعات 

 .وفق قوائم الهيئة الو نية للتقويم واالعتماد األكاديمي Scopusالعلمية 

 مع إمكانية فهرستها، مثال موقع  -10
ً
إلكترو ي متكصص الستقبال البحوث وإحالتها للمحكمين آليا

 ojs  :https://openjournalsystems.comالشهير،ذلك: نظام ا جالت 

كصص ملستحقات استحداث مجلة خائة ب شر بحوث  الب الدراسات العليا مقابل مبلغ مالي يُ  -11

 ا حكمين، وت سيق ا جلة و باعتها.

مشاركة كوادر إدارة ا جالت في الفعاليات والدورات القيادية وورش العمل، لتطويرهم وتنمية  -12

 .قدراتهم العلمية والبداعية والفكرية

، لتسويق مشاركة ا جلة في معارض الكتاب الدولية ضمن مشاركات الجامعة في هذه املعارض -13

 .واملعرفي نتاجها البحثي

 القيم: ❖

 والتميز. الجودة والبداع -1

 .الواحد املشاركة الفعالة والعمل بروح الفريق -2

 .خدمة ا جتمع -3

 .مع املستفيد، وتعدد  ر  التوائل الشفافية واملصداقية -4

 .حفظ حقو  امللكية -5
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 :املهام ❖

 :
ً
 .علميةمهام رؤساء هيئات تحرير املجلت الأوال

 عن  ريق نظام ا جالس اللكترو ي. هيئة تحرير ا جلة العلميةترؤس جلسات  -1

 .قواعد ال شر واعتمادتنفيذ سياسات وخطط ا جلة بما ف ها وضع  -2

، ومتابعة الجهات املعنية بالجامعة فيما يكص ال شر الشراف على سير العمل في ا جلة -3

 1.دقيق اللغوي والنفقات البحثية مثل مكافآت التحكيم والت سيق والتوالطباعة 

 .وخارج الجامعة ، واملؤتمرات والندوات داخلتمثيل ا جلة أمام الجهات املعنية -4

إدارة ا جالت بما يتوافق مع اآللية التي تضعها  ؛العلمية بشكل إلكترو ي البحوثمتابعة مسار  -5

 .وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحثأو 

 وإدارة ا جالت، باالشتراو مع أعضاء هيئة التحرير ا جلة إعداد تقرير سنوي عما تم إنجازه في -6

 2لنائب املشرف العام  جالت الجامعة العلمية رئيس ا جلس العلمي.ورفعه 

 .العمل على إدراج ا جلة العلمية ضمن التص يفات العاملية ذات العالقة -7

 .ات العامليةالعمل على رفع معامل تأثير ا جلة العلمية بعد إدراجها ضمن التص يف -8

 العمل على استقطاب ال شر العاملي في ا جلة العلمية. -9

 .امل شورة في ا جلة العلمية البحوثالعمل على زيادة عدد االقتباسات من  -10

 العمل على زيادة عدد املشتركين في ا جلة العلمية.  -11

 

 هيئة التحريرثانًيا: 

مع الشراف على تنظيم وتنفيذ األمور  ،وضع خطط العمل للمجلةمشاركة رئيس التحرير ب -1

 الفنية املتعلقة بها.

إجراءات عملية  انتهاءبعد  واعتمادها وفحصها مبدئًيا إقرار البحوث املعدة لل شر -2

 التحكيم.

 إجراء التقويم الدوري للمجلة من حيث الشكل واملضمون بهدف تطويرها. -3

  جلة.ملطبوعات أعداد ا إقرار الخراج الفني -4

 

                                                 
ا ينشر في المجلة، وتتولَّى الهيئة اإلشراف على إصدار المجلة وتحديد العدد الذي يطبع م 43: المادة 1 المجع نها هيئة التحرير مسؤولة مسؤوليَّة أدبيَّة عمَّ

 "اللوائح المنظمة للبحث العلمي في الجامعات الخاصة بالمجالت العلمية"
 المرجع السابق لمي تقريًرا مفصالًّ عن أوجه نشاطها.تقدم هيئة التحرير سنويًّا إلى المجلس الع :48: المادة 2



 

 

 

 

 

 

ا
ِ
  :االستشاريةالهيئة : ثالث

 والقليمي والدولي، ذات الصفة الفكرية من أساتذة وخبراء في الو ن العربي تتكون الهيئة -1

 أش اص. 10يزيد عددهم عن  أالعلى 

 الهيئة في أي من املواضيع ذات الصلة با جلة والتي تقررها هيئة التحرير. استشارةيمكن  -2

 رابًعا: إدارة مجلت الجامعة

 .السكرتارية الموحدة - والمنسق العام للمجالتمدير المساعد  -نائب المدير  –مدير إدارة المجالت العلمية  •

  

اللكترو ي بموقع ا جلة، وتحويلها لرئيس ت على النظام  لبات ال شر في ا جال  استقبال -1

 التحرير.

  وا حكمينمتابعة إجراءات  شر البحوث مع الباحثين  -2
ً
في كافة مراحل العمل الالزمة، وفقا

 :لالتي

 ، وتزويده برقم للبحث.بعد يومي عمل من تاريم التسلم البحث باستالمإشعار الباحث  -

رأي رئيس هيئة  استطالعفي حالة عدم ئالحية البحث للتحكيم بعد  الباحث إشعار -

 أيام عمل من تاريم الشعار األول. 7 بـالتحرير 

، أو اعتذار بهدف إجراء التعديالت املطلو ة )إن وجدت( ا حكمينيرسل للباحث مالحظات  -

لم تساكتمال التحكيم و ذلك خالل أسبوع من تاريم و عن ال شر في حال رفض البحث، 

 من ا حكمين.ملالحظات لهذه ا هيئة التحرير

بعد قيامه بعمل   شر البحث با جلة قبول  تحرير علىالإشعار الباحث بموافقة هيئة  -

رأي  استطالعبعد الهيئة و خالل أسبوع من تاريم موافقة  التعديالت املطلو ة، وذلك

 التحرير.رئيس 

 من مرحلة  استطالع -
ً
 استالمرأي رئيس هيئة التحرير حول كافة األمور املتعلقة با جلة بدءا

لة ال شر والطباعة وإئدار البحوث والتأكد من مطابقتها لقواعد ال شر إلى مرح

 .ا جلة

 .واللجنة الدائمة التحرير رؤساء اجتماعاتإعداد محاضر  -

 لة من الدارات الداخلية وال ارجية.ئياغة ال طابات والتقارير والرد على ما يرد للمج -

 

  



 

 

 

 

 

 

 نشأتها وحتى اآلن:
ِ
 عر  تاريخي ملجلت جامعة أم القرى العلمية منذ

 

 هـ(1404 -ه 1393املرحلة ا ولى )عام:  ❖

 

تعود االنطالقة األولى  جالت جامعة أم القرى بعد انضـــــــــــمام كليتي الشـــــــــــريعة والتربية إلى جامعة امللك عبد 

 ، وجاءت على النحو اآلتي:(3) املكرمة.العزيز بجدة كشطر من الجامعة في مكة 

ه. 1404ه حتى عام 1394مجلة كلية الشـــــريعة والدراســـــات الســـــالمية جامعة أم القرى، من عام  ▪

 .( بحث81( أعداد بواقع )6) عنها ئدر

 ه حتى عام1401عام جامعة أم القرى، من مركز البحوث والتربية النفســـــــية  –مجلة كلية التربية  ▪

 .( بحث46( أعداد بواقع )4ه، وئدر عنها )1402

 عدًدا واحًدا فقط.وئدر عنها ه، 1403عام  جامعة أم القرى، الدعوة وأئول الدينمجلة كلية  ▪

جامعة امللك  تابعة لكلية الشـــريعة والدراســـات الســـالميةالمجلة البحث العلمي والتراث الســـالمي  ▪

ه، وانتقلـــت بعـــد ذلـــك 1400ه، من العـــدد األول حتى العـــدد الثـــالـــث 1398عـــام  عبـــد العزيز، من

ه حتى العدد 1401من العدد الرابع لية الشـــــــــــــريعة والدراســـــــــــــات الســـــــــــــالمية، كلجامعة أم القرى 

 ه.1404السادس 

 

 ه(1419 -ه 1409املرحلة الثانية )عام:  ❖

ه، بعد إ شـــــــــــــاء جامعة أم 1409العلمية عام بدأ إئـــــــــــــدار العدد األول من مجلة جامعة أم القرى للبحوث 

راســات العر ية، والعلوم 1401القرى عام   
راســات الســالمية، والد   

ه، شــاملة فروع املعارف والعلوم ا  تلفة، كالد 

ا163عدد بواقع )( 18االجتماعية، والعلوم التطبيقية، والعلوم التربوية. وقد ئدر منها )
ً
 .( بحث

 

 

 
 

                                                 
 4ص -هـ 1441-1439الخطة االستراتيجية لجامعة أم القرى:  –هـ( 1401-1391المرحلة الثانية ) –النشأة  –نشأة جامعة أم القرى  3



 

 

 

 

 

 

 ه(1429 -ه 1419املرحلة الثالثة )عام:  ❖

 :تم تقسيم ا جلة إلى ثالث مجالت علمية على النحو اآلتي ه1419وفي عام 

  .مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها -1

 مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية. -2

 .للعلوم والطب والهندسةمجلة جامعة أم القرى  -3

، باســـــــــت ناء مجلة الجامعة لعلوم ه1429في العام لكل مجلة حتى عام  واســـــــــتمر إئـــــــــدار بما يقارب عددين

 ه.1420الشريعة واللغة العر ية وآدابها؛ حيث بدأت تصدر أربعة أعداد في العام منذ عام 

 
 

 ه حتى ا ن(1429املرحلة الرابعة )عام:  ❖

يات ا جالت العلمية الثالث، ،ه1429عام  مدير الجامعةئــــــــدر قرار معالي  وكذلك إئــــــــدار  بتعديل مســــــــمَّ

 :أربع مجالت علمية جديدة على النحو اآلتي

 .مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسلمية  -1

 .مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها  -2

 .فسيةمجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والن  -3

  .مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية  -4

 .مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة  -5

 .مجلة جامعة أم القرى للعلوم التطبيقية  -6

 .مجلة جامعة أم القرى الطبية  -7

  



 

 

 

 

 

 

  :العلمية جلت الجامعةمل الهيكل التنظيمي العام

 (.مدير الجامعةمعالي ) :املشرف العام على مجالت الجامعة -أ

 .(وكيل الجامعة للدراسات العليا وللبحث العلمي) :مجالت الجامعةنائب املشرف العام على   -ب

 .مجالت الجامعةتحرير  هيئة رؤساء  -ج

 .مجالت الجامعة أعضاء هيئة تحرير -د

 .(السكرتارية املوحدة_  دارةال  مديرمساعد _ نائب مدير الدارة _  الدارةدير م) :إدارة مجالت الجامعة  -ه

 
 
 

 
 

  

 املشرف العام على مجلت الجامعة

 معالي مدير الجامعة

 مجلت الجامعةنائب املشرف العام على 

 وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

رؤساء تحرير املجلت العلمية 

 بالجامعة

 مساعد مدير اإلدارة أعضاء هيئة التحرير

 
 نائب مدير اإلدارة

 

 املوحدة يةلسكرتار ا

مدير إدارة املجلت العلمية 

 بالجامعة



 

 

 

 

 

 

 باملجلت العلمية للبحث العلمي اي الجامعات الخاصةاللوائح املنظمة 
املتكذ  ه(02/10/1419) :مجلس التعليم العالي رقمئـــدرت هذه اللوائح ضـــمن الالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات الصـــادر بقرار  *

 :ج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي رقماملتوَّ  ه،06/02/1419 :في الجلسة )العاشرة(  جلس التعليم العالي املعقود بتاريم

  ه.02/04/1419 :وتاريم 4403ب//7

 الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بناًء على توئية ا جلس العلمي.تصدر ا جالت العلمية في  (:41املادة )

يعين مجلس الجامعة هيئة التحرير بناًء على اقتراح ا جلس العلمي، ويكون التعيين ملدة س تين قابلة  (:42املادة )

 تقل الدرجة العلمية لرئيسها وأعضائها عن )أستاذ مشارو(.
 
 للتجديد، على أال

 ة عمَّ ة أدبيَّ ة التحرير مسؤولة مسؤوليَّ هيئ (:43املادة )
َّ
ا جلة وتحديد  على إئدار الشرافى الهيئة ا ي شر في ا جلة، وتتول

 ها.العدد الذي يطبع من

 بعد أن يجيز ال ت شر البحوث، واملقاالت في (:44املادة )
 
على  ،ئالحيتها لل شر حكمان متكصصان مجالت الجامعة إال

 أن يكون أحدهما على األقل من خارج الجامعة.

( خمسة آالف ريال لرئيس 5000يمنح ا جلس العلمي مكافأة سنوية تقديرية لهيئة تحرير كل مجلة مقدارها ) (:45املادة )

 التحرير.( ثالثة آالف ريال لكل عضو من أعضاء هيئة 3000) هيئة التحرير، و

( ألف ريال ملن تستكتبهم مجالت الجامعة مقابل  شر البحث العلمي 1000يجوز ئرف مكافأة قدرها ) (:46املادة )

 ا حكم ف ها.

( مخسمائة رايل مقابل فحص البحث املقدم للنشر يف جمالت اجلامعة احملكمة، أو مراكز 500تصرف مكافأة ال تتجاوز ) (:47املادة )
 ومقرتحات مشاريع البحوث املقدمة للتمويل من اجلامعة. ،البحوث، أو املؤمترات، والندوات العلمية اليت تعقدها اجلامعة

 (:48) املادة
  عن أوجه نشاطها. ا مفصاًل  إىل اجمللس العلمي تقرير  تقدم هيئة التحرير سنوايً 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 إجراءات أعمال

 مجلت الجامعة العلمية إدارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

: املعاملت التي تعر  على إدارة املجلت العلمية:
ً
 أوال

 تحكيم البحث ف ها.البحوث العلمية املقدمة من الباحثين إلى ا جالت العلمية املراد 

  ثانًيا: خطوات سير املعاملت التي تعر  على إدارة املجلت العلمية:
 إجراءات الباحث: -أ

بت على  -1
ْ
مجالت الجامعة العلمية، أو بالدخول على ئفحة الباحث  مواقعتعبئة النموذج اللكترو ي املث

 اللكترونية في موقع ا جلة اللكترو ي إن توفر ذلك.

 إجراءات إدارة املجلت.  -ب

 التأكد من اكتمال بيانات الباحث وكامل املرفقات املرسلة عبر النموذج اللكترو ي. -2

 هاباملراد تحكيم البحث  ،ير ا جلة ا  تصـــــــــــــةرئيس تحر إلى ( اللكترو ي ال شـــــــــــــر إحالة املعاملة )نموذج -3

 بواسطة التذاكر اللكترونية على موقع ا جالت.

 إجراءات رئاسة هيئة تحرير املجلة املختصة:  -ج

 يراجع البحث من قبل رئيس هيئة التحرير؛ الستيفاء التعليمات األساسية ال ائة بقواعد ال شر. -4

 ،تكصـص البحثحسـب أو من خارج الهيئة  من أعضـاء هيئة التحرير املبدئي الفحصالبحث إلى  إحالة -5

ر اآلتي:، من خالل املوقع اللكترو ي للنظر في ئالحية البحث لرساله للتحكيموذلك   ويقرَّ

-  
ً
للشروط املوضوعية، يحدد محكمين في تكصص البحث من خارج هيئة  في حال كان البحث مستوفيا

 التحرير.

تذكر األســـباب العلمية لعدم ئـــالحية البحث في حال كان البحث غير مســـتوٍف للشـــروط املوضـــوعية،  -

 لرساله للتحكيم.

 هيئة التحرير الستكمال الجراءات.يعرض قرار الفاحص املبدئي على  -6

 عن  ريق الســـــكرتارية املوحدة، وذلك بعد في حال ئـــــالحية البحث، يُ  -7
ً
ل للمحكمين الكترونيا توجيه رســـــَ

 رئيس التحرير بذلك.

 تستكمل إجراءات ال شر.بعد إجازة ئالحية البحث لل شر من قبل محكمين اثنين على األقل،  -8

مين للباحث لعمل التعديالت املطلو ة.في حال وجود تعديالت من قبل ا حكمين ترسل   -9
 
 تقارير ا حك



 

 

 

 

 

 

ل مع تقارير ا ح -10 للتأكد في حال التعديالت اليســـــــيرة،  عضـــــــو الهيئة ا  تصلكمين يرســـــــل البحث املعدَّ

من قيــام البــاحــث بتعــديالت ا حكمين املطلو ــة، وكتــابــة توئـــــــــــــيتــه النهــائيــة، وإرســــــــــــــالهــا إلى هيئــة التحرير 

 ، وفي حال كانت التعديالت أساسية يعاد البحث للمحكم لعادة التقويم.التكاذ التوئية النهائية

الطبــــاعــــة، وال شـــــــــــــر  يس هيئــــة التحرير إلى إدارة ا جالت، الســـــــــــــتكمــــال إجراءاتإحــــالــــة البحــــث من رئ -11

  ي واملطبوع.لكترو ال

12- .
ً
 يزود الباحث بإفادة قبول ال شر، و  س ة من بحثه بعد ئدور العدد مطبوعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 وإرشادات املؤلفين قواعد النشر 

 ملجلت الجامعة العلمية
  



 

 

 

 

 

 

 مجلة علوم اللغات وآدابها( 2) &  علوم الشريعة والدراسات اإلسلمية مجلة (1)
 

قبل األعمال املقدمة لل شر في    
ُ
 جلة حسب املوائفات التالية:ا ت

ُيقدم ئاحب البحث املادة العلمية على النموذج اللكترو ي ا  صص لل شر عبر موقع ا جلة بالدخول على ئفحة جامعة أم القرى  -1

النموذج باملعلومات املطلو ة ومرفقات البحث، أو ثم الدخول على البحث واالبتكار ثم مجالت الجامعة، ثم اختيار نموذج  شر بحث وتعبئة 

 حساب الباحث على موقع ا جلة إن وجد.بالدخول على 

 يشترط لقبول البحث تحصل الباحث على درجة الدكتوراه.  -2

( على  1.5) بتباعد بين االسطر بقدر: 16بنط  Traditional Arabicبال ط العربي التقليدي   Microsoft Wordُيطبع البحث على برنامج   -3

 يزيد حجم البحث عن خمسين ئفحة، بما ف ها املراجع واملالحق والجداول، وبهوامش )
َّ
ـــد؛ على أال ـــ سم كحد أد ى( لكل من أعلى  2,5وجـــه واحـ

 وأسفل وجانبي الصفحة.

، بما في ذلك الجداول واألشكال والصو  -4
ً
 متسلسال

ً
رقم ئفحات البحث ترقيما

ُ
 300ال تقل عن كون جودة الصور ، وتر وقائمة املراجعت

 ميجا بكسل.

صان بالعر ية والنجليزية لجميع البحوث، بما ال يزيد عن مائتي ) -5 ( كلمة في متن البحث، ويكتب موضوع البحث باللغة 200ُيرفق مل َّ

 النجليزية مع ئفحة املل ص النجليزي فقط.

وليس في كل ئفحة، بالشارة إلى عنوان الكتاب، واسم املؤلف، والصفحة، يشار إلى جميع الحاالت والتعليقات والهوامش آخر البحث،  -6

ست عند االقتباس املباشر. وترقم هذه الحاالت والتعليقات والهوامش تسلسلًيا من بداية البحث حتى نهايته، وتكون مكتو ة بطريقة آلية ولي

 يدوية.

رتب هجا -7
ُ
عرض املصادر واملراجع في نهاية البحث، على أن ت

ُ
، متبوًعا بعنوان الكتاب أو املقال، ثم رقم ت

ً
 حسب اسم املؤلف كامال

ً
ئيا

املقال  الطبعة، فاسم الناشر )في حالة الكتاب( أو اسم ا جلة )في حالة املقال(، ثم مكان ال شر )في حالة الكتاب( وتاريم ال شر. أما في حالة

 فيضاف رقم ا جلة، أو السنة، والعدد، وأرقام الصفحات.

 نح الباحث  س ة إلكترونية من العدد الذي ئدر فيه بحثه.ُيم -8

 إذا تم االعتذار عن قبول البحث فال يعاد لصاحبه وال تلتزم ا جلة بتوضيح أسبابه. -9
 

 حقوق الطبع:

ر املواد املقدمة لل شر عن آراء مؤلف ها، ويتحمل أصحابها مسؤولية صحة املعلومات واالست تاجات ودقتها.  َعب  
ُ
وجميع حقو  الطبع محفوظة ت

 للناشر )جامعة أم القرى(، وعند قبول البحث لل شر يتم تحويل ملكية ال شر من املؤلف إلى ا جلة.
 

 دعوة للنشر:

اتها، جاهترحب ا جلة بجميع الباحثين في مجال اهتمامها العلمي والبحثي، وتدعوهم لإلسهام املتميز في إنتاج املعرفة بكافة ئورها ومناح ها وات

 . موح أعضاء هيئة التحريروتنمية البحث بما يتناسب مع تطور العصر وتقدمه التقني، و ما يتالءم مع أهداف الجامعة ورسالتها ورؤيتها، و ما يواكب 
 

 التواصل مع املجلة:

 .ةا  صص للمجل على البريد اللكترو يجلة ا ترسل جميع األعمال واالستفسارات مباشرة إلى رئيس تحرير 

 (.usj@uqu.edu.sa) أو إلى/ إدارة مجالت الجامعة على البريد اللكترو ي:
 

  

mailto:usj@uqu.edu.sa
mailto:usj@uqu.edu.sa


 

 

 

 

 

 

 مجلة العلوم االجتماعية (4) ة &التربوية والنفسيالعلوم مجلة  (3)

 

أ النموذج ال اص بال شر.موقع ا جلة اللكترو ي ُيقدم ئاحب البحث املادة العلمية على -1  ، وُيَعبَّ

لتقرير أهليتها للتحكيم، ويحق لها أن تعتذر عن قبول البحث يتم إخضاع جميع البحوث املستلمة لفحص مبدئي، من قبل هيئة التحرير،  -2

 دون إبداء األسباب.

 تكضع جميع البحوث للتحكيم العلمي من خارج هيئة التحرير وذلك قبل  شرها في ا جلة. -3

 إذا تم االعتذار عن قبول البحث ال تلتزم ا جلة بتوضيح أسبابه. -4

 امل شور من خالل موقع ا جلة اللكترونية، وفًقا ملا تقرره هيئة تحرير ا جلة.كتفى بمنح الباحث  س ة إلكترونية من بحثه ي -5

 يمنح الباحث )إفادة قبول  شر( بعد إعادة البحث في ئورته النهائية، وبعد األخذ بالتعديالت املطلو ة، واعتماده من قبل هيئة التحرير. -6

 تحكيم.ال يسمح للباحث بسحب بحثه بعد شروع ا جلة في إجراءات ال -7

 في حال استكدم الباحث ألداة من أدوات جمع البيانات، فعليه أن يقدم  س ة كاملة من تلك األداة، وكذلك إرفا  مواد البحث كاملة كمالحق -8

 ترفق في نموذج  لب ال شر.
 

فيد استالم ا جلة للبحث. -9
ُ
 يرسل البحث على النموذج اللكترو ي للمجلة، وستتم موافاته برسالة ت

، يمأل ال -10
ً
 م شورا

ً
 من رسالة ماجستير، أو أ روحة دكتوراه، أو كتابا

ً
باحث )القرار( والذي يفيد أن البحث لم يسبق  شره، وأنه ليس مستال

ولم يقدم لل شر لجهات أخرى، وكذلك لن يقدم لل شر في جهة أخرى في الوقت نفسه لحين انتهاء إجراءات التحكيم، ويتعهد بالقيام 

 ة، وإرسال البحث في شكله النهائي خالل أسبوعين من وئول التعديالت بالبريد اللكترو ي.بالتعديالت املطلو 

يجب أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على العنوان البحث، واسم البحث، أو الباحثين، وجهة العمل، والعنوان، ورقم الهاتف، ورقم  -11

سرية عملية التحكيم، فيجب عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثين في ئلب  الفاكس، والبريد اللكترو ي وتاريم البحث، ومن أجل ضمان

البحث، أو أية إشارات تكشف عن أش ائهم، وعند رغبة الباحث، أو الباحثين في تقديم الشكر ملن أسهم، أو ساعد في إنجاز البحث، 

 فيكون ذلك في ئفحة مستقلة.

ون كل مل ص في ( كلمة، ويك150( كلمة، وآخر بالغة النجليزية بحد أقص ى )150يجب تقديم مل ص للبحث باللغة العر ية بحد أقص ى ) -12

 أن يحتوي كل مل ص على عنوان البحث بالعربي والنجليزي، و دون ذكر أسماء أو بيانات الباحثين. على ئفحة مستقلة

 ، واملالحق.ئفحة(، بما في ذلك املراجع، والجدول، واألشكال 40عدد ئفحات البحث ال يتجاوز بأي حال ) -13

سم كحد أد ى( لكل من أعلى وأسفل  2,5(، وبهوامش )1.5(، و تباعد أسطر بقدر )A4أنماط وئيغ الكتابة تكون كالتالي: مقاس الصفحة ) -14

  وجانبي الصفحة، )شاملة الهوامش، واملراجع، واملقتطفات، والجداول، واملالحق(

 14حجم ال ط  Traditional Arabicللغة العر ية:  -

 .10حجم ال ط  Times New Romanالنجليزية:  للغةو  -

في حال استكدم الباحث ألداة من أدوات جمع البيانات، فعليه أن يقدم  س ة كاملة من تلك األداة، إذا لم يكن قد تم ورودها في أئل  -15

 البحث، أو مالحقه.

 American) (APA)يتم توثيق املراجع واملصادر سواء داخل البحث أو في قائمة املراجع، وفقا لنظام جمعية علم النفس األمريكية  -16

psychological Association 6 th edition)  سواء أكانت إنجليزية أم عر ية، وللطريقة حول االقتباسات من مواقع وئفحات الكترونية

(Websitesأو مصاد ،)( ر معلوماتية متعددة، أو كتب الكترونيةE-BOOKS.  



 

 

 

 

 

 

  مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة( 5)

 

، ولم تقدم لل شر تستقبل هيئة تحرير مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة       
ً
 أو كليا

ً
البحوث األئلية واملراجع والتقارير العلمية التي لم يسبق  شرها جزئيا

ل شر على أئالة لجهة أخرى. تكضع األعمال املقدمة ملراجعة هيئة التحرير وتحكيم متكصصين من جامعات ودول مكتلفة من خارج هيئة التحرير. تعتمد سياسة ا

 .رسل البحث على نموذج ال شر ا  صص على موقع ا جلةالبحث وقيمته العلمية. ي

 بحجم Simplified Arabicسم في كل اتجاه، ويستكدم ال ط 3متن البحث: ويشترط كتابة متن البحث بفراغ مزدوج بين السطور، والهوامش ال تقل عن  -أ

من مؤلف يرفق تفويض للباحث املسئول مع أسماء الباحثين  عريض للعناوين الرئيسية، وفي حالة وجود أكثر 16عادي في كتابة متن البحث وحجم 14

 املشاركين.
ص تتبعها كلمات تسلسل ا حتوى يكون كاآلتي: عنوان البحث مع أسماء املؤلفين والجهات العلمية التي ي تمون إل ها مع ذكر اسم وعنوان الباحث. ثم املل  -ب

 للفهرس.

ن جية، الطر  املعملية واملواد والعينات، النتائج، املناقشة، التوئيات، املراجع، الشكر والتقدير. أما ا حتوى يكون حسب التسلسل التالي: املقدمة، امل -ت

 الجداول والرسومات البيانية والصور الفوتوغرافية فتكون حسب وضعها في متن البحث.

 18دل عليه أو يتضمن االست تاج الرئيس ي )حجم ال ط عنوان البحث: يجب أال يتجاوز عنوان البحث عشرين كلمة، وأن يتناسب مع مضمون البحث وي -ث

 عريض(.

، في حالة اللغة النجليزية: االسم األول ثم الحرف األول من اسم األب ثم اللقبثم اللقب، واملؤلفون: يكتب في حالة اللغة العر ية: االسم األول ثم األب  -ج

املسؤول، ويعطي عنوان املراسلة بالكامل بما في ذلك أرقام هواتفهم، والبريد اللكترو ي.  ويكتب مع كل اسم املؤسسة العلمية التي يتبعها، ويحدد الباحث

 مائل(. 10ال داعي لذكر املؤهالت العلمية ويكتفي بذكر الدرجة العلمية )حجم ال ط 

وي على الهدف وما تم عمله وما تحقق كلمة، على أن تحت300-250مل ص البحث: كتب املل ص باللغة العر ية، وأخرى باللغة النجليزية في حدود  -ح

عالجة واالست تاج، وأن تعطي بمفردها فكرة وا حة عن البحث، وإن ذكرت أرقام يحب أن تكون مطابقة ملا ورد ذكره في محتوى البحث، مع نتيجة امل

 الحصائية، وال تذكر مراجع.

 ي تصدر من قبل هيئات رئد البحوث.كلمات الفهرسة: ال تتجاوز عشرة كلمات. بما يتواكب مع املصطلحات الت -خ

جاوز املقدمة: لتتضمن املقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث )الهدف( وتساؤالت وفرضيات البحث مع ذكر الدراسات السابقة ذات العالقة بحيث ال يت -د

، وعدم عرض أي من النتائج أو املناقشة أو االست 15إجمالي عدد املراجع املستكدمة في املقدمة 
ً
 تاج في املقدمة.مرجعا

 يجب أن تكون وا حة وئالحة ومالئمة لتحقيق الهدف، وتتوفر ف ها الدقة العلمية. الطر  البحثية واملعملية واألدوات املستكدمة: -ذ

 مدعم -ر
ً
 ومترابطا

ً
، النتائج: تجنب التكرار في عرض النتائج والسرد الحرفي ألرقام الجداول والرسومات البيانية، وأن يكون العرض وا حا

ً
 إحصائيا

ً
 ومعالجا

ً
ا

 مع بيان ارتبا ها بهدف وتساؤالت البحث مع عدم تكرار املعلومات في الجداول والرسومات البيانية.

 في ضوء املعلومات املتوفرة مع ر طها بالدراسات السابقة وأن تشمل االست تاج املنب -ز
ً
 هادفا

ً
 موضوعيا

ً
النتائج ثق واملدعم عن املناقشة: تحليل النتائج تحليال

 املتوفرة في الدراسة.

عريض، وضرورة التقيد بدقة التوثيق وأن تكون ذات عالقة فعلية بموضوع  14املراجع: تذكر في املتن حسب تسلسل ورودها )االسم والسنة( بكط  -س

 ثم العنوان ثم ا جلد ثم سنة ال شر.البحث، وتسرد كافة املراجع في قائمة املراجع بنهاية البحث بصورة أبجدية. يتم البدء بلقب املؤلف ثم اسمه 

 عادي(. 12عريض(، ثم الوئف ) 12سم، ويكتب رقم الجدول أسفله بتسلسل بمقاس )18×14يتجاوز الجداول: توضع حسب مكانها في املتن بمقاس ال  -ش

 14ال تتجاوز أبعادها  األشكال والصور الفوتوغرافية والرسومات البيانية: -ص
ً
، ويكت14× سم عرضا

ً
ب العنوان في أسفل الصورة بحيث يدل بدقة سم  وال

 على محتوى الصورة وما تدل عل ها دون الحاجة للرجوع إلى متن البحث، ويتبع نفس  ريقة الجداول في العنوان والوئف.

قترح، وتكون املراجعة النهائية -ض
ُ
 ملا أ

ً
مسؤولية املؤلف دون إجراء أي تعديالت  التعديالت واملراجعة النهائية: تتم التعديالت املقترحة من قبل ا حكمين وفقا

 جديدة، وترسل إلى رئيس التحرير في خالل شهرين من تاريم إرسالها إلى املؤلف وإال يكضع العمل لعادة التحكيم.

 (SI Unitsالرموز: يجب استكدم الرموز واملصطلحات املعتمدة ) -ط

 (jea@uqu.edu.saيد اللكترو ي:)ترسل جميع األعمال واالستفسارات على البر : التواصل مع املجلة -ظ
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to human disease. Articles reporting original research that demonstrate pertinence to human medical 
investigation are encouraged and can be published as Original Articles, Review Articles and case reports written 
by experts in their field. 

ORIGINAL RESEARCH: This is a research study that describes original results of broad appeal with sufficient 
information to be critically evaluated. Sections must be presented in the following order: Title page, Abstract, Text, 
Acknowledgments, References, Tables, Figure Legends and Figures. The manuscript in full should not exceed 5000 
words (including figure ligands). 

REVIEW ARTICLES: They should be concise but include controversies in the field as well as abundant 
bibliography; specific viewpoints may be included as long as they are well founded. Their main purpose is to 
provide up-to-date information about a topic by an expert in the field. Non-invited authors may submit review 
articles accompanied by a list of their own published works in the field that confirms their expertise in the area. 
The Editorial Board will then decide whether to accept or decline the manuscript. Review articles must contain no 
more than 7000 words. 

CASE REPORT: 

These are short discussions of a case or case series with unique features not previously described that make an 
important teaching point or scientific observation. The Case Report should include statements of the problem, 
patient history, diagnosis, treatment, outcome and any other information pertinent to the case(s). Section headings 
should be: Abstract, Introduction, Case Report, Discussion, Acknowledgments (if any), and References. 

Manuscripts written proficiently in scientific English are accepted from authors in any country. Once manuscript 
submission requirements are fulfilled, the work will be accepted for submittal and an immediate acknowledgment 
of receipt letter will be sent to the corresponding author. 

BEFORE YOU BEGIN 

Submission of a manuscript implies that it reports unpublished work and, if accepted for publication, will not be 
published elsewhere without Journal consent. A letter signed by every author expressly stating the specific 
contribution of each author must be sent with the electronic signature of all coauthors. This letter should express 
that the final manuscript has been revised and approved by all authors and that they have taken due care to ensure 
the integrity of the work. 

Include separately the complete names and e-mail addresses of two internationally recognized experts in the 
scientific area of your manuscript to be used as peer reviewers at the discretion of the Editorial Board of the 
Journal. 
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Manuscript Preparation. Assemble the manuscript in this order: Title page, Abstract, Text, Acknowledgments, 
References, Tables, Figure Legends and Figures. Prepare the manuscript in Word using 12 point Times New Roman 
font, with 1 inch margins all around, flush left margin without paragraph indents, unjustified right margin. This 
format includes the title page, where all information should be presented as previously mentioned. Do not boldface 
any information unless it is explained and necessary. Do not center any information. 

Organization. Organize manuscripts as follows: 

Title Page. The title page should contain a brief, concise title of not more than 150 characters. Titles should 
accurately reflect the content of the article. 

Author Names. Following the title, all author names should be listed, without any degrees or titles. 

Affiliations (without street addresses) should be listed below author names, using a superscript letter to identify 
the authors with their corresponding affiliation. 

The author to whom correspondence should be sent should be listed below the affiliations and should include 
complete name, street address, city, state, country, postal code, FAX number (if applicable), and email address 
(obligatory for submission). 

Abstract. Include a Structured Abstract (Sections entitled Background, Aim of the 
study, Methods, Results, and Conclusions, no more than 250 words). Do not cite References in the Abstract. 

Keywords. Three to ten keywords representing the main content of the article. 

Running (Short) Title. Provide a running title of no more than 50 characters. 

Introduction. The introduction section should explain the background to the study, its aims, a summary of the 
existing literature and why this study was necessary or its contribution to the field. 

Materials and Methods. The methods section should include: design and setting of the study, the characteristics 
of participants or description of materials, a clear description of all processes, interventions and comparisons. 
Established laboratory techniques are mentioned in brief with a reference while any new or modified techniques 
should be described in details.The type of statistical analysis used, including a power calculation if appropriate. 

Results. This should include the findings of the study including, if appropriate, results of statistical analysis which 
must be included either in the text or as tables and figures. 

Discussion. This section should discuss the implications of the findings in context of existing research and 
highlight limitations of the study. 

Conclusions. This should state clearly the main conclusions and provide an explanation of the importance and 
relevance of the study reported. 

References. All references, including URLs, must be numbered consecutively, in square brackets in the text 
followed by any in tables or figures’ legend. In the reference section the references are arranged in the order in 
which they are cited. The reference numbers must be finalized and the reference list fully formatted before 
submission. Only articles, clinical trial registration records and abstracts that have been published or are in press, 



 

 

 

 

 

 

or are available through public e-print/preprint servers, may be cited. Unpublished abstracts, unpublished data 
and personal communications should not be included in the reference list. 

Reference style 

Format examples: Examples of the Vancouver reference style are shown below. 

Article within a journal  

Yang Bi-Ling, Yeh Chun, Kwong Wei-Gang, Lee Shou-Dong. A novel one-step Helicobacter pylori saliva antigen test. 
J Chin Med Assoc. 2015; 78:96–100. 

Volume with supplement 

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health 
Perspect 1994; 102(suppl):275-282. 

Book chapter, or an article within a book 

Wyllie AH, Kerr JFR, Currie AR. Cell death: the significance of apoptosis. In: Bourne GH, Danielli JF, Jeon KW, editors. 
International review of cytology. London: Academic; 1980. p. 251-306. 

OnlineFirst chapter in a series (without a volume designation but with a DOI) 

Saito Y, Hyuga H. Rate equation approaches to amplification of enantiomeric excess and chiral symmetry breaking. 
Top Curr Chem. 2007. Doi: 10.1007/128_2006_108. 

Complete book, authored 

Blenkinsopp A, Paxton P. Symptoms in the pharmacy: a guide to the management of common illness. 3rd ed. 
Oxford: Blackwell Science; 1998. 

Conference proceedings 

Kimura J, Shibasaki H, eds. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10 th International 
Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. 

Endnotes 

Endnotes should be designated within the text using a superscript lowercase letter and all notes (along with their 
corresponding letter) should be included in the Endnotes section. Please format this section in a paragraph rather 
than a list. 

Tables and Figures. Be sure that all Tables and Figures are mentioned in the text. 

Tables. Each Table should be typed, double-spaced, on a separate page using Word format. Tables should be self-
contained and self-explanatory. Provide a title for each table and use Arabic numbers (i.e. Table 1, Table 2 etc.) 
should be written at the top of table. 



 

 

 

 

 

 

Figure.  Size must be at least 8.5 cm (maximum 17.6 cm) in width. Resolution of the jpg images must be at least 
300 dpi. Legends should enable the reader to understand the information contained in figures, without reference 
to the text. 

All manuscripts must contain the following 

▪ Ethical approval and consent to participate 
▪ Consent for publication 

Ethical approval and consent to participate 

Manuscripts reporting studies involving human participants, human data or human tissue must: 

▪ include a statement on ethical approval and consent (even where the need for approval was waived) 
▪ include the name of the ethical committee that approved the study and the committee’s reference number 

if appropriate 

Studies involving animals must include a statement on ethics approval. 

If your manuscript does not report on or involve the use of any animal or human data or tissue, please state “Not 
applicable” in this section. 

Consent for publication 

If your manuscript contains any individual person’s data in any form (including any individual details, images or 
videos), consent for publication must be obtained from that person, or in the case of children, their parent or legal 
guardian. All presentations of case reports must have consent for publication. 

You can use your institutional consent form. You should not send the form to us on submission, but we may request 
to see a copy at any stage (including after publication). 

If your manuscript does not contain data from any individual person, please state “Not applicable” in this section.  
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 استبيان مدى رضا املستفيدين.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتــــــراســواصل واملـلتا



 

 

 

 

 

 

  املراسلت:التواصل و 

موقعها اللكترو ي، أو  من خاللا  تصـة لالسـتفسـارات ومتابعة بقية الجراءات ير ى التوائـل مع ا جلة 

 :لكل مجلة لكترو يالبريد ال عبر

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إدارة املجلت:

  012 /5586131 :املباشر هاتفال

 (5039 ــــــ 5036 ــــــ 5055 ــــــ 6704_ تحويلة )5501000/012أو االتصال على سنترال الجامعة:

 usj@uqu.edu.sa :البريد اللكترو ي

 https://uqu.edu.sa/usj/App/Contact: ة موقع الدارة اللكترو يأو من خالل زيار 

 966125584345+  https://twitter.com/usj2030 

 

 اإلسالمية:جملة علوم الشريعة والدراسات 

jill@uqu.edu.sa 

 :جملة علوم اللغات وآداهبا
jll@uqu.edu.sa 

 :جملة العلوم االجتماعية 
jss@uqu.edu.sa 

 :جملة العلوم الرتبوية والنفسية
jep@uqu.edu.sa 

 :جملة اهلندسة والعمارة
jea@uqu.edu.sa 

 :جملة العلوم التطبيقية
jas@uqu.edu.sa 

 :جملة العلوم االجتماعية 
jss@uqu.edu.sa 

 :اجمللة الطبية
mj@uqu.edu.sa 

mailto:usj@uqu.edu.sa
mailto:usj@uqu.edu.sa
https://uqu.edu.sa/usj/App/Contact
https://uqu.edu.sa/usj/App/Contact
mailto:jill@uqu.edu.sa
mailto:jill@uqu.edu.sa
mailto:jll@uqu.edu.sa
mailto:jll@uqu.edu.sa
mailto:jss@uqu.edu.sa
mailto:jss@uqu.edu.sa
mailto:jep@uqu.edu.sa
mailto:jep@uqu.edu.sa
mailto:jea@uqu.edu.sa
mailto:jea@uqu.edu.sa
mailto:jas@uqu.edu.sa
mailto:jas@uqu.edu.sa
mailto:jss@uqu.edu.sa
mailto:jss@uqu.edu.sa
mailto:mj@uqu.edu.sa
mailto:mj@uqu.edu.sa

