
 

 

 

 

 

 

 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
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 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

  


