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 (.IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات 

   التعريف بالمجلة.
، السنة یفتصدر أربع مرات  ةيمجلة علم (IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات 

عليم يز للتوبرعاية أكاديمية رواد التم تصدرها الجمعية العربية ألصول التربية والتعليم المستمر بالقاهرة،
من ة مقاالت محکم يه، التي تقوم المجلة بنشرها، المقاالتالبحوث و  عين جمإ ثيح والتدريب واالستشارات

 قبل أستاذة متخصصين في علوم اللغة العربية وآدابها.
 

لمقاالت يقوم البحوث وا ميتحکعلى أن  (IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات تؤكد 
رصة أقرب ف یالمقاالت ف ميإعالن نتائج تحک یف عيبالتسر  ، وتتعهد هيأة التحريرةيعلم أسس ومعايير یعل

البحوث  ونشر مييلى تقإ (IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات ، وتهدف ممکنة
 مييالتقو  ةيعلمال اتيغراض الترقلالستفادة منها أل كوذل ،ةيباللغة العرب نيوالباحث األكاديمينمن قبل  هيالعالم
ا لهذه وفقً  اغتهايوإذا لم تتم ص هارسالإالمقاالت قبل  نيهتمام بشروط تدو اال ينالباحث یعل جبي ،ی السنو 

 الباحث. یالشروط ترجع المقالة إل
أو  ،اق العملواألراء التي تتناولها أور  ،عن األفكار ةغير مسؤلأنها ومجلس اإلدارة  ،هيئة تحرير المجلةتؤكد 

ية اللغة العربالمجلة الدولية لبحوث ودراسات  الكتب المنشورة في أعداد أو ،المقاالت أو ،البحوث
لمي بل تقع مسؤليتها مباشرة على عاتق صاحبها أواًل، وثانيًا على هيئة التحكيم الع (IJALR)وآدابها

نتاجات ج واستوأعضاء اللحنة االستشارية بالمجلة، وثالثًا ُتعبر المواد المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائ
 .مؤلفيها فقط

 .لها للنشرال تنشر المواد إال بعد التحكيم وقبو 
ة كما أن هيئة تحرير المجلة غير مسؤول ،لكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمةالباحث مسؤول با

 ة سرقة علمية تتم في هذه البحوث.عن أي  
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محكمة(  -علمية -)دوريةمجلة  (IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات  وُتعد
أكتوبر(  -يوليو –أبريل -بع سنوية، تصدر في )ينايرر ، أكاديمية رواد التميز للتدريب واالستشاراتتصدرعن 

المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين ، وتهدف مجاالت علوم اللغة العربية وآدابهاتعنى بنشر البحوث فـي والتي 
مجال التعليم، ونشر نتائج فـي جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي الذي يتصف باألصالة والجدة فـي 

 .دراساتهم التي لم يسبق نشرها
مع  الوطن العربيمصر وربوع والمختصين في  ،للمهتمين إليصالها عالوة على السعي الدائم والعمل الدؤب

 العلمية.والمنهجية اللتزام بأخالقيات البحث العلمي، ا

، النحو، والصرف)وتشمل:  اللغة العربية وآدابها،وتقوم المجلة بنشر المواد العلمية في مجال 
سواء  (آدابهاوالبالغة، والنقد، واألدب، والسرد، والتحليل، والقصة، والشعر، وغيرها من علوم اللغة العربية و 

 لمراسالتالتطبيقية الميدانية، والمراجعات العلمية، وتقارير البحوث، وأوراق العمل، وا، أو النظريةكانت 
لعلمية، االمؤتمرات واللقاءات والندوات والمنتديات العلمية، وملخصات الرسائل القصيرة، وتقارير العلمية 

 لة.المنشورة حديًثا فـي مجال المجوالنشاطات األكاديمية األخرى، كما ترحب المجلة بنشر عروض الكتب 
  

ربية اللغة العالمجلة الدولية لبحوث ودراسات تتبلور رؤية ورسالة وهدف  :الرؤية والرسالة والهدف
 -فيما يلي: (IJALR)وآدابها

  
عدادها فـي أ  (IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات  بفضل من هللا وعونه استطاعت

هــــ( أن  تحققـــق رؤيتهـــا ورســـالتها وهـــدقها، وأن تقفـــز قفـــزات نو يـــة وجذريـــة فــــي 1442م 2021األولـــى منـــذ )
، مددا هاأن يكددون لدددي -مندد   الوهلددة الولدد  –، وقددد سددع المجلــة العلميــة الرصــينةتحقيــق معــايير وطــوابط 

 -يلي:

مهوريــة مصــر العربيــة، ومــن مختلــف البلــدان العربيــة الشــقيقية، وفــي مختلــف هيئــة استشــارية دوليــة مــن ج .1
 .علوم وفروع اللغة العربية وآدابهاتخصصات 
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هيئـــة محـــررين دوليـــين مـــن جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، ومـــن مختلـــف البلـــدان العربيـــة الشـــقيقية، ومختلـــف  .2
 .علوم اللغة العربية وآدابهاتخصصات 

تنــوع دولـــي فــــي المحكمـــين مـــن جمهوريـــة مصــر العربيـــة، والســـعودية واألردن وفلســـطين والعـــراق، ومعظـــم  .3
 الدول العربية الشقيقة. 

 .ومن خارجها ،من من جمهورية مصر العربيةتنوع دولي فـي الباحثين  .4
 علمية محكمة. قواعد نشر محررة ودقيقة وفق معايير وطوابط .5
 (.Keyword) ( وكلمات مفتاحية دالة للبحثAbstractيوجد ملخص للبحث باللغة اإلنجليزية ) .6
ـــ ـي شــهر )ينايرأربــع مــرات فـــي الســنة فــ انتظــام فـــي النشــر، تصــدر .7 وة علــى  عــال أكتــوبر( -يوليــوأبريــل، ـ

 .األعداد المختلفة للمجلة فـي الوقت المحدد لها دون أي تأخير إصدار
 .المنشورة بحوقث اللغة العربية وآدابهاتنوع فـي نو ية  .8
 .التزام المجلة أعلى معايير الجودة واالتقان والمضمون من حيث التحكيم والنشر .9

ن، وأن م، واألبحاث إلكترونيـًا مـن قبـل البـاحثيمعظم تعامالت المجلة إلكترونية، ومنها تقديم أوراق الع .10
 تكون المجلة متاحة على شبكة اإلنترنت، وتوافر المحتوى إلكترونيًا على موقع المجلة.

جمـــال اإلخـــراد، وجـــودة علـــى للعمـــل علـــى  تجويـــد وتحســـين المجلـــة، بحيـــث نركـــز  -دائمـــاً  -نســـعى .11
 باستمرار.التنسيق، وتطوير شكل المجلة الخارجي والداخلي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              فيما يلي: (IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات  رؤيةتكمن  الرؤية:

جالت العالمية واحدة من أفضل الم (IJALR)اللغة العربية وآدابهالمجلة الدولية لبحوث ودراسات اأن تكون 
أن تكـون مجلـة ، و التعلـيم والرقـير المشهود لها باألصالة والسبق في تكوين المعرفة واألفكار المستحدثة لتطـوي

لتصـب   ،اللغة العربية وآدابهـاعلوم فـي نشر البحوث المحكمة فـي  رائدة ومصنفة طمن أشهر القواعد العالمية
 .مصدر معرفة ذات قيمة علمية تفيد المجتمع
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              فيما يلي: (IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات رسالة تكمن  الرسالة:

كمــة ؛ والمحآدابهــااللغــة العربيــة و القيمــة المضــافة فــي مجــال  اتالتميــز فــي تقــديم المقــاالت والبحــوث العلميــة ذ
خـراد بحـوث إسـهام فـي بواسطة نخبة من العلماء والمتخصصين لتطوير جميع عناصر العملية التعليمية، واإل

 ثين وجميــع أفــراد المجتمــع علــى مســتوى المحلــي واإلقليمــيحاوالبــ ،علميــة متميــزة، ومقابلــة احتياجــات الطــالب
علمــي بالمعــايير العالميــة للتميــز فــي مجــاالت التعلــيم والبحــث اللتــزام حقــق رســالتنا مــن خــالل اإلتوالعــالمي، وت

  .وخدمة المجتمع

 لتحقيـــق عـــدد مـــن (IJALR)اللغدددة العربيدددة وآدابهددداالمجلدددة الدوليدددة لبحدددوث ودراسدددات  تســـعى الهدددداف:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -األهداف، ومن أهمها ما يلي:

 خدم المجتمع اإلنسانّی والعالمّی.ت اإلسهام فی إنتاد المعرفة التی .1
 .اللغة العربية وآدابهاأن تصب  المجلة مرجًعا علمًيا للباحثين والدارسين فـي علوم  .2
بحوث العلمية والمتميـزة والمحكمـة بواسـطة للإيجاد وعاء نشر علمي أكاديمي متخصص في مجال التعليم  .3

 نخبة من المختصصين.
 ، وآدابها.اللغة العربيةعلوم البحث فی تتطور  .4
جمهورية مصـر ر التواصل وتوثيق الروابط الفکرّية وتبادل الخبرات العلمّية بين الباحثين داخل بناء جسو   .5

 .وخارجهالعربية، وفي طننا العربي، 
 .والجمالية البالغيةالجوانب  ، لتعرفاإلسالميةاألدبية و تحليل النصوص   .6
 ّی.واألدب ى،فکر تعزيز النمو الثقافّی المستمر ودعم اإلبداع ال  .7
القراء والباحثين على موقـع  ية بين أيدلعبر نشر البحوث الممّيزة بوطع أعداد المج تعميم الفائدة المرجّوة .8

 المجلة فی شبکة اإلنترنت.
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 في مجاالت التربوية والتعليمية.تلبية حاجة الباحثين على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية  .9
 الجودة والتمّيز، من خالل االلتزام بأرقى المقاييس الفکرّية ومناهج المعرفة واالبتکار. .10
 مـع تقـديم بعـل الحلـول المقترحـة للنهـوض علـوم اللغـة العربيـة وآدابهـارفع القضايا الهامـة فـي مجـال  .11

 .بها
الرصــينة التــي  بحــوث علــوم اللغــة العربيــة وآدابهــاالمشــاركة فـــي بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــالل نشــر  .12

 .تنمية اللغة العربية والحافظ عليهاتساعد على 
 ل االرتقـاءنشر ثقافة الفكر اإلبداعي في جميع أنحاء العالم وخاصـة فـي الـدول العربيـة؛ وذلـك مـن أجـ .13

 .ر اإلبداعيبمستوى التربية والتعليم واالنتقال بها من الحيز الضيق للتعليم التقليدي إلى رحابة التعلم والفك
 .مع مقاربات نقدية حديثة األدبيةالنقد والتحليل للنصوص   .14

 
 .(IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات موضوعات 

  -البحوث والمقاالت في مجالر علوم اللغة العربية وآدابها، وهي كالتالي:تقوم المجلة بنشر 

 األدب اإلسالمی. .1
 .األدب العربی المعاصر .2
 األدب المقارن. .3
 .وظائف اللغة العربية الحديثةجماليات و  .4
 .الرواية والمسرحية وتقنياتها .5
 .الصرف والنحو الحديث .6
 ة الحديثة.لبالغعلوم ا .7
 .المعاصر ينقد األدبال .8
 الشعر وفنونه ومدارسه. .9
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المجلـــة بتقـــديم قـــوم ت (IJALR)اللغدددة العربيدددة وآدابهددداالمجلدددة الدوليدددة لبحدددوث ودراسدددات أنشدددوة واددددمات 
 لخدمات التالية:ا

 البحوث، وأوراق العمل.نشر  .1
 نشر ملخصات أطروحات الماجستير والدكتوراه. .2
 الكتب والمقاالت. نشر .3
 تحكيم أدوات الدراسة )االستبيان، المقاييس، وغيرها(. .4
 تطبيق أدوات الدراسة. .5
 التحليل اإلحصائي ألدوات الدراسة. .6
 قيق اللغوي بالعربية واإلنجليزية.التد .7
 الترجمة. .8
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 .(IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات هيئة تحرير 

International Journal of Arabic Language  

and Literature Research and Studies (IJALR). 

   االسم
 الصفة المسىم الوظيف 

 . مشال  عل  أ.د. صابر السيد محمد 

 

يعة، والعميد السابق، كلية دار العلوم، جامعة  أستاذ ورئيس قسم الشر

  )مرص(.   الفيوم

 .رئيس التحرير

 

 . أ.د.يارس أحمد حامد مرزوق

 

بية   واآلداب، جامعةأستاذ األدب والنقد، قسم اللغة العربية، كلية التر

 تبوك )السعودية(. 

 نائب رئيس التحرير. 

أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية، تخصص النحو والداللة، كلية اآلداب،   . أ.د. هادي شندوخ حميد حسن السعيدي

 جامعة ذي قار )العراق(. 

 مدير التحرير

يف  .أ.م.د. أسامة عبد الغفار الشر

 

بوية المساعد،  امعة تبوك والملك سعود وطيبة ج أستاذ اإلدارة التر

 
 
 . )مرص( سابقا

 

عميد 

 ورئيس األكاديمية،

 اإلدارة.  سمجل

.  مدرس بكلية دار العلوم، جامعة المنيا )مرص(.  د.محمدي صالح. 
 
 عضوا

بية، جامعة  أستاذ األدب العرب   والنقد والبالغة . أ.م.د. عالء عبد اللطيف السيد النجار   6المساعد، كلية التر

 )مرص(.  أكتوبر 

 .
َ
 عضوا

  اللغة العربية وآدابها  أ.دعاء حسي   محمد عباس. 
 . مدقق ومراجع لغوي . دراسات عليا ف 

ي وزوت -جامعة مولود معمري ،نحو عرب   ال  أستاذ  . صـافية كسـاس أ.د.   جويلية -ت  

 )الجزائر(. 

  
 . مراجع فن 

ا، كلية والعروض، قسم اللغة العربية وآدابهمدرس النحو والرصف  . د البلكيىم  د. سليمان إبراهيم محم

بية، جامعة   )مرص(.  أكتوبر  6التر

اف عام.   إرسر

يف. أ. محمد   تنفيذ وإخراج.  . جرافيك ومواقع مصمم الشر
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فدي االرتقداب بمسدتو   (IJALR)اللغدة العربيدة وآدابهداالمجلدة الدوليدة لبحدوث ودراسدات  رهيئة تحري جهود
   تحكيم البحوث.

ليات آل (IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات بتخضع عملية اختيار المحكمين  .1
فـال بـد أن يكـون  ،عـن علمـه ومعرفتـهوطوابط وشـروط وطـمن منهجيـة، فشخصـية المحكـم ال تقـل أهميـة 

 (.لهذه الشخصية بالحياد وسعة األفق واالبتعاد عن الجوانب الشخصية )قدر المستطاع مشهوداً 
 .رتقاء بمستوى نظام التحكيم العلميالسعي الدؤب لال .2
 .تأسيس لجنة علمية من الخبراء في مجال التحكيم العلمي، تتولى وطع المعايير الالزمةتم  .3
ل حلقــات عمــبعقــد  (IJALR)اللغددة العربيددة وآدابهدداالمجلددة الدوليددة لبحددوث ودراسددات ئــة تحريــر تقــوم هي .4

سـتوى وندوات في مجال التحكيم العلمي لمناقشة قضاياه، وتحدياته، واألساليب الواجب اتباعها لالرتقاء بم
 .األداء التحكيمي لدى أطراف عملية التحكيم

 دورات نحــو عقــد (IJALR)اللغددة العربيددة وآدابهدداالمجلددة الدوليددة لبحددوث ودراسددات  هيئــة تحريــر تســعى .5
ن لبنـاء القـدرات التحكيميـة، عـن طريـق إعـداد وتأهيـل يتدريبية وتنظيم ورش عمل للمحكمـين غيـر المتمرسـ

 .المحكم العلمي وفق القواعد والمعايير المطلوبة لالرتقاء بجودة البحث العلمي
اللتـزام اعلـى المحكم ب (IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات  هيئة تحرير تهيب .6

 .كيمبضوابط التح
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 .(IJALR)اللغة العربية وآدابهالمجلة الدولية لبحوث ودراسات ل الهيئة العلمية االستشارية

   االسم
 الصفة المسىم الوظيف 

يعة، والعميد السابق، كلية دار العلوم، جامعة الفيوم . مشال  عل  أ.د. صابر السيد محمد   مرص.    . أستاذ ورئيس قسم الشر

 

بية واآلداب، جامعة تبوكأستاذ األدب والنقد، قسم اللغة  . أ.د.يارس أحمد حامد مرزوق  . السعودية . العربية، كلية التر

اللة، كلية اآلداب، جامعة ذي أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية، تخصص النحو والد   . أ.د. هادي شندوخ حميد حسن السعيدي

 . قار 

 العراق. 

يف بوية المساعد،  .أ.م.د. أسامة عبد الغفار الشر  امعة تبوك ج أستاذ اإلدارة التر
 
 مرص.  . والملك سعود وطيبة سابقا

 مرص . مدرس بكلية دار العلوم، جامعة المنيا  د.محمدي صالح. 

بية، جامعة  أستاذ األدب العرب   والنقد والبالغة . أ.م.د. عالء عبد اللطيف السيد النجار   مرص . أكتوبر  6المساعد، كلية التر

 تشاد.  نجمينا. أأستاذ بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بجامعة  . أ.د. محمد عمر الفال

ي -جامعة مولود معمري ،نحو عرب   ال  أستاذ  . صـافية كسـاس أ.د.   الجزائر.  . جويلية -وزو تت  

.  . شاعر وكاتب وإعالم   . غباريهإخالد أحمد د.   فلسطي  

المساعد، كلية اآلداب، جامعة ذي قار، قسم اللغة العربية،  العربيةأستاذ اللغة  . أ.د.م. خالد حوير الشمس

 تخصص اللسانيات. 

 العراق. 

ورئيس مجمع اللغة ، أستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الملك فيصل، بجمهورية تشاد  . أ. د. عثمان محمد آدم عبد المحمود 

 العربية بتشاد. 

 تشاد. 

 . السعودية جامعة األمت  سطام بن عبد العزيز. أستاذ علم اللغة،  أ.د. إيمان عالم. 

  ( أستاذ األدب العرب   )الشد وتحليل الخطاب . أ.د. عواد كاظم لفتة الغزي
عضو هيأة استشارية وهيأة تحرير ف 

  عدد من المجالت المحلية والدولية، 
ة محكم علىم  ف  مجالت  محلية ودولية كثت 

وت.   عضو المجلس العالىم  للغة العربية، بت 

 العراق. 

بية، جامعة مدرس النحو والرصف والعروض، قسم اللغة العربية وآدابه . مد البلكيىم  د. سليمان إبراهيم مح  6ا، كلية التر

 . أكتوبر 

 مرص. 

م.د. محمد كاظك عجيل يوسف 

 . اإلبراهيىم  

 . بية، جامعة البرصة، قسم اللغة العربية، تخصص أدب أندلس   العراق.  كلية التر
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يشترط فيما يقدم للنشدر فدي : (IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات شر بقواعد الن
 المجلة اآلتي:

، وأن اعلوم اللغة العربية وآدابهومبتكرة في مجال ، للمجلة أصليةأن تكون البحوث والدراسات المقدمة  .1
  وخطواته المتعارف عليها. ،تلتزم بمنهجية البحث العلمي

 ، أو الفرنسية، أو أية لغة أخرى.اإلنجليزية أو ،تكتب البحوث باللغة العربية .2
لتحديد مدى للمجلة للتحكيم العلمي من قبل أساتذة متخصصين  تخضع البحوث والدراسات المقدمة .3

 صالحيتها للنشر، وذلك وفقًا لنموذد تحكيم محكم ودقيق.
 ،ريرالتح جميع اآلراء الواردة في األبحاث والدراسات المقدمة إلى المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي هيئة .4

 ، بل تعبر عن رأي أصحابها.أو الهيئة االستشارية
شتها المجلة توصيات المؤتمرات والندوات العلمية، ومستخلصات الرسائل العلمية التي أجيزت مناقتنشر  .5

 والكتب النادرة، وكذلك التقارير العلمية، والترجمات.
 تيفاءتنشر البحوث والدراسات المقدمة حسب أسبقية ورودها إلى المجلة بعد تحكيمها وقبولها للنشر واس .6

 رسوم النشر المقررة.
 أو ،ترتيب البحوث والدراسات في المجلة يخضع لقواعد تنظيمية خاصة، وال عالقة لها بأهمية البحث .7

 مكانة الباحث.
حقوق المنشور وال ياألخرى ف ةياالقتباس من اآلثار األدبالطبع و  نيتراعى قوان ،الطبعقرارات النشر و  .8

 حقوق األشخاص عند النشر. یکما تراع ،المرتبطة بهما
 

يجب  (IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات الفنية للنشر بالشدروط 
لتدقيق مراعاة او التأكد من سالمة لغة البحث، على الباحثين  :توافر الشروط الفنية التالية عند تسليم البحث

 .والنحوية هم من األخطاء اللغويةوأن تخلو أبحاث ،اللغوي 
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 ترّحب مجّلة علوم اللغة العربّية وآدابها بنتاج إسهامات السات ة والباحثين غير المنشورة مشترطة ما يلي:

 .الجّدة في الطرق المعالجة الموطو ّية وفق األسلوب العلمي الموثق مع مراعاة  .1
اد البحددث االلتددزام بوصددول البحددث العلمددي وقواعدددو العاّمددة والعددراف الجامقّيددة فددي التو يدد  الدددقي  لمددو  .2

 بحيث:
 ( نمـط12تقـّدم البحـوث مكتوبـة علـى جهـاز الحاسـوب، بخـّط حجـم ) (Simplified Arabic)   والعنـاوين

فــي وســط الصــفحة مــع اســم  (12)ســه حجــم عــريل، ُيكتــب عنــوان المقــال بــالخّط نف (11)الفر ّيــة بحجــم 
 صاحب المقال ورتبته العلمّية ومؤسسة العمل.

  أّمــا الملخصــات باللغــة األجنبّيــة فُتكتــب بخــط(Time New Roman ) ويجــب أن تكــون  (11)حجــم
 الترجمة دقيقة ومراجعة.

  أن تكون الهوامش في أخر المقال مكتوبة بالخط(Simplified Arabic)  مطبوعة في ثـالث  (11)حجم
 نسخ، ومرفقة بنسخة على قرص ليزري مع مراعاة التصحي  الدقيق في جميع النسخ.

 ( صفحة مع الهوامش20أن ال يتجاوز المقال عشرين )، .وال يقّل عن عشر صفحات 
 وعنوانــــه البريــــدي  ،أن يرفــــق الباحــــث بموطــــوعه ورقــــة متضــــّمنة التعريــــل بــــه وبدرجتــــه وإنتاجــــه العلمــــي

المؤسسـة  -البـاحثين، والجامعـة -أن يكتـب عنـوان البحـث، واسـم الباحـث، إن ُوجـد ورقـم هاتفـه االلكتروني
 التي ينتمي إليها، على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث، ثم تتبع بصفحات البحث. 

 ومالحظات وتوطيحات الباحث في آخر الصفحة عند الضرورة. ،تذكر الهوامش 
 للبحث، وتقرير أهليته، أو رفضه للنشر.فحص األولي لهيئة التحرير حق ال 
 ًيانشره في أي منفذ نشر آخر ورق في حالة قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، وال يجوز ،

 من رئيس هيئة التحرير.كتابي أو الكترونًيا، دون أذن 
 روني.تم تقديم البحوث إلكترونيًا من خالل بريد المجلة اإللكتروني، أو موقغها اإللكت 
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 الحصول على نسحة ورقية من أعداد المجلة، أو مستلة بحثه، وذلك بعد  -إذا ما رغب –يحق للباحث
 أو المستله. ،سداد الرسوم المطلوبة لطباعة العدد

 أن ال ؛مع تصري  شرفّي بعدم نشره ،أرسل للنشر في مجاّلت أخرى  ، أوأن يكون المقال لم يسبق نشره 
 أو الدولّية. ،يكون قد ُألقي كمداخلة في فعاليات الملتقيات الوطنّية

 .تخضع المواد الواردة لتحكيم الهيئة االستشارّية للمجّلة 
 أو لم ُتنشر. ،ُنشرت ،جّلة إلى أصحابهاال ُترّد البحوث التي تلقتها الم 

، والتواصل عبر إللكتروني المجلةامن االل البريد  (Word) لكترونًيا عل  برنامجإيتم تقديم البحوث 
 -:الرقام التالية

 
 osama.elshrief@yahoo.comميل:  للتواصل:

     00201150977347)-  00201090854422- 00966568380991)فون وواتس:
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mailto:osama.elshrief@yahoo.com


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 .(IJALR)العربية وآدابهااللغة المجلة الدولية لبحوث ودراسات ب القواعد المنظمة للنشر

لتــي االبحــوث العلميــة  بنشــر (IJALR)اللغددة العربيددة وآدابهدداالمجلددة الدوليددة لبحددوث ودراسددات تقــوم 
 االلتـــزاممـــع  ،تتــوافر فيهـــا األصـــالة والمنهجيـــة العلميـــة ويتـــوافر فيهـــا مقومــات ومعـــايير إعـــداد مخطـــوط البحـــث

 بأصول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق لمواد البحث. 

والجــودة فــي الفكــرة واألســلوب والمــنهج، والتوثيــق العلمــي، والخلــو  ،أن يتســم البحــث بــالعمق واألصــالةو   
اء علـى ، بنـااتهـوتطبيق المختلفة،مجاالت علوم اللغة العربية اإلسهام في تنمية ، من األخطاء اللغوية والنحوية

 لي:يوهي كما  (IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات القواعد المنظمة للنشر 

 علوم اللغة العربية، وآدابها.تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجاالت  .1
 المدونـة علـى موقـع المجلـة، للتعليمـات وقواعـد النشـرتعتذر المجلة عـن عـدم النظـر فـي البحـوث المخالفـة  .2

 وفي أعددادها التي تم نشرها.
ر نشـقـدم لتأو لـم ي ،)نمـوذد التعهـد( يؤكـد أن البحـث لـم ينشـر -بخـط اليـد –على الباحـث أن يوقـعالتعهد:  .3

 ،جلـةموأنـه لـن يشنشـر فـي أيـة  ،أو إلكترونيـاً  ،بحثه لم يسبق نشره، ورقيـاً ، وأن أخرى علمية في مجلة بحثه 
  -تخصصـه –عنوانـه: )معلومـات مختصـرة عـن تـدوين  عـالوة، أو كتاب قبل أن يبّلغ برد المجلـة وحكمهـا

  .رقم الهاتف( -يلكترونبريده اإل
تنظــيم كتابـــة البحــث وطباعتـــه علــى أســـاس كتابــة العنـــاوين الرئيســة وســـط الســطر والعنـــاوين الفر يــة فـــي  .4

 . الجانب األيمن في سطر مستقل والعناصر الثانوية في بداية الفقرة
 ذاتيــة للباحــث، إن كانــت مراســلته المجلــة هــيالســيرة إرســال ال، مــع إلكترونيــة بصــيغة الــوورد ةإرســال نســخ .5

 .األولى له
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 :وهي ،لتزام بالعناصر الواجب توافرها في البحث وبشكل متسلسلينبغي اال  .6
 .مناقشة نتائج الدراسة النظرية والميدانية 
 والمقترحات.، االستنتاجات والتوصيات 
   مجلـة وتحـتفظ ال ،وأخالقيات النشـر العلمـي ،يلتزم الباحث بقواعد االقتباس والرجوع إلى المصادر األولية

 والتعميم عن صاحبة في حالة السرقات العلمية.  ،بحقها في رفل البحث
ن األقــل مــعلــى محكمــينن اثنـينن فــي  -فــي حــال قبولهـا مبــدئياً  -البحــوث المقدمــة للنشــر فـي المجلــة تعـرض .7

 .ذوي االختصاص يتم اختيارهما بسرية مطلقة
مؤلـف بحقها فـي أن تطلـب مـن ال (IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات تحتفظ  .8

أو أي جــزء منــه بمــا يتناســب وسياســتها فــي النشــر وللمجلــة إجــراء أيــة  ،أو يعيــد صــياغة بحثــه ،أن يحــذف
 .تعديالت شكلية تتناسب وطبيعة المجلة

 .عدم قبوله للنشرحال وصول البحث، وحال قبوله، أو  الباحثين، أو تقوم المجلة بإبالغ الباحث .9
ت، علــــى الباحــــث أن يقــــدم نســــخة مــــن كــــل ملحــــق مــــن مالحــــق البحــــث )إن وجــــدت( مثــــل برمجيــــا   .10

 .خرين الفكرية )الملكية الفكرية(اختبارات، ...، وأن يتعهد خطيًا بالمحافظة على حقوق اآل
 .ال تدفع المجلة مكافأة عن البحوث التي تنشر فيها .11
 .من المجلةإلكترونية تهدي المجلة لمؤلف البحث بعد نشره، نسخة  .12
 (IJALR)اللغدة العربيدة وآدابهداالمجلة الدولية لبحوث ودراسات  تنقل حقوق طبع البحث ونشره إلـى .13

 .عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر
أو أطروحــة دكتــوراة، وتوطــي  ذلــك  ،إذا كــان البحــث مســتاًل مــن رســالة ماجســتيريوطــ  الباحــث مــا   .14

وتوثيقهــا توثيقــًا كــاماًل علــى نســخة واحــدة مــن البحــث يــذكر فيهــا اســم الباحــث  ،نــوانفــي هــامش صــفحة الع
 .وعنوانه
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فـي هـذه يـرد مـا علـى أن  (IJALR)اللغدة العربيدة وآدابهداالمجلة الدولية لبحدوث ودراسدات تؤكد هيئة تحرير 
 ، أو مجلس اإلدارة.وال يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير ،المجلة يعبر عن آراء المؤلفين

 (.نشر البحث لهيئة تحرير المجلة، يحتو  عل : )طلبموجه أو الواتس،  ،عبر الميلاواب  إرسال 

           osama.elshrief@yahoo.comميل:  للتواصل: 

     00201150977347)-  00201090854422- 00966568380991)فون وواتس:

 
 
 

 .(IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات بالميثاق الاالقي لنشر البحوث 
 

 بنشـــر البحـــوث العلميـــة  (IJALR)اللغدددة العربيدددة وآدابهددداالمجلدددة الدوليدددة لبحدددوث ودراسدددات تقـــوم 
تــوفير ونشــر وإصــدار بحــوث متميــزة ذات الرصــينة واألصــيلة والمحكمــة مــن قبــل أســاتذة متخصصــون، بهــدف 

جودة عالية، ولك من خـالل االلتـزام بمبـاديء وأخالقيـات البحـث العلمـي، حيـث تسـعى المحلـة بوطـع وتحديـد 
ـــة ت ـــاحثين واألكـــاديميين، وتهيـــب هيئ ـــمعـــايير موحـــدة لكافـــة الب ـــاحثين واألكـــايميين بـــحري الحرص ر المجلـــة بالب

 وااللتزام بتطبيق أخالقيات البحث العلمي، في إطار قبول المسؤلية والواجبات المنوطة بكل األطراف.

يعنـي  ، بمـا، واالسـتخدام األخالقـي للمعلومـاتعملية البحث العلمـيبهدف رفع الوعى المهنى، وترقية 
تـرام اح، و والمجتمـع باحثين واألكاديميينمع تقديم أفضل الخدمات لل ،لذلك تطوير السياسات، واألدوات الالزمة

 .اللوائ ، والنظم، والقوانين، والحرص على تطبيقها، لضمان سير العمل، فى إطار أخالقى متوازن 
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قصـــوى لنمانـــة أهميـــة   (IJALR)اللغدددة العربيدددة وآدابهددداالمجلدددة الدوليدددة لبحدددوث ودراسدددات ولي تُــ 
، حيــث تعمــل فيــه، أال وهــو البحــث العلمــيحساســية المجــال الــدي دلــك لطبيعــة نشــاطاته و و  ،العلميــة واألخــالق

 اإلنتــادجــل مــن أبالتســيير والتوجيــه العلمــي واإلداري للمشــاريع البحثيــة، وإدارة البيانــات والمــوارد  المجلــة تقــوم
  الرصين.العلمي 

و عـن طريـق أالعلميـة، سـواء علـى مسـتوى االسـتفادة المباشـرة  البحـوثتحسـن قيمـة نتـائج عالوة على 
ار طــتحديــد إلــى إنــا انبثقــت الحاجــة الملحــة ومــن ه والبيانــات والنتــائج، وتوظيفهــا واســتثمارها، نشــر المعلومــات

 ودلــك البــاحثين واألكــاديميين،األخالقيــة التــي بجــب احترامهــا مــن قبــل جميــع ة و واطــ  يحــدد المبــادج التوجيهيــ
الل خـاألبحاث العالمية من  لمواكبة ،علوم اللغة العربية، وآدابهاتنمية البحث العلمي في مجال بهدف تشجيع 

 .أنشطة البحث العلمي تحديد قواعد التعاون وتطوير

ــللغا ةيالمقــاالت ســر  یالمعلومــات الخاصــة بمــؤلفُتعــد  مــن قبــل کــّل األشــخاص  هــايعل حــافظيُ أن و  ،ةي
 هـايف نياألشـخاص المـؤثر  یبـاقو  ر،يـالتحر  ئـةيأعضـاء هو  ر،يـالتحر  سيمثـل: رئـ ها،يطالع علاإل مکنهمي نيالذ
 .نيالمؤتمن نيالناشر و  ن،يالمنقحو  ن،يالمستشار و  ن،ي( مثل: المحکممقالبه ال تعلقي یالمؤلف الذ ري)غ

عــن  نياالســتفادة مــن نتــائج أبحــاث اآلخــر  ةيــتــتّم إمکان بحيــث  ُتحتــرم حقــوق اآلخــرين، ومصــالحهم،
 األساسي. من المؤلف  يصر و  یإذن خطاإلحالة إلى المرجع، و  قيطر 

 علـى نهـج (IJALR)اللغة العربية وآدابهداالمجلة الدولية لبحوث ودراسات  تحـرصطار وفي هدا اإل
طــار ونتــائج بحثيــة عاليــة الجــودة عــن طريــق احتــرام المعــايير األخالقيــة والنزاهــة إسياســة تــروم الحصــول علــى 

السياســة مــن خــالل هــده  (IJALR)اللغددة العربيددة وآدابهدداالمجلددة الدوليددة لبحددوث ودراسددات تطلــع تو ، العلميــة
وال سـيما فـي مجـال  ،على مستوى المنطقـة فـي مجـال تعزيـز وتطـوير العمـل بهـده المبـادج و القـيم كون رائداً تل

 (IJALR)اللغددة العربيددة وآدابهدداالمجلددة الدوليددة لبحددوث ودراسددات ســعى تكمــا  ،اعلــوم اللغــة العربيــة وآدابهــ
فــي االلتــزام  فــي منطقــة الشــرق األوســطاء فــي مجــال البحــث العلمــي مــن بــاحثين وعلمــ معنيــينإلشــراك جميــع ال
 .بهده المبادج
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قواعـد عالميـة طـار باعتمـاد في هدا اإل (IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات  قومتو 
 .ويتبع أفضل القواعد المعتمدة في هدا المجال على المستوى العلمي في مجال األخالق واألمانة العلمية،

اللغدددددة العربيدددددة المجلدددددة الدوليدددددة لبحدددددوث ودراسدددددات  حدددددثت  : ميثددددداق أاالايدددددات النشدددددوة البحثيدددددةأواًل: 
ونذكر ، المتوافق عليه على المستوى العالميالباحثين االلتزام بميثاق أخالقية مهنة البحث   (IJALR)وآدابها

ســبع مبــادج تحــدد االطــار ، وهــي للبحــث العلمــيالمبــادج العامــة المعتمــدة  :فــي هــدا الصــدد علــى ســبيل المثــال
 -، وهي كالتالي:عام ألخالقيات مهنة البحث العلميال

 ،المنظمـة للبحـث العلمـيونيـة يجب علـى كـل باحـث معرفـة النصـوص القان: االمتثال للتشريعات القانونية .1
 والعمل بما جاء فيها. الحرص على احترامهاو 

هم، علــى أنفســالتــي قطعوهــا  والعهــود البــاحثين احتـرام االلتزامــات علــى :النشددوة البحثيددةنجاعددة وفعاليددة  .2
إليهـا  التي تم الرجوع مع تحديد المصادر ،مانةأبالكامل بكل موطو ية و النتائج البحثية يتم اإلعالم بوأن 

 .تواصل علمي و، أع بشكل واط  وصري  في كل إنتاد ونشرأن تظهر المراجأثناء البحث، و 
ة التشــريعات التــي تــنظم األنشــط اإللمــام بكافــة جميــع البــاحثينعلــى  التوافدد  مددت التشددريعات والنظمددة: .3

 .التجريبييتعلق بالبحث  فيماً  وخصوصاً  لها،وطمان االمتثال  بحثية،ال
ن يتخـذ بشـكل أن قـرار النشـر يجـب إفـ :فدي شدكل مجموعدات عمدليدتم  -أحيانداً  –ن البحدث العلمديأبما  .4

 .طراف المساهمة في البحث الحصول على حق الملكية الفكريةجماعي حتى يتسنى لكل األ
ومــا هــو مبنــي علــى  :بددين مددا يدددال فددي مجددال ابرتدده العلميددةفددي بحثدده ن يميددز أيجددب علدد  الباحددث   .5

 .قناعاته الشخصية
ى بـه إلـى جانـب الحيـاد الـذي يجـب علـى الباحـث أن يتحلـ :عدم التحيز واالسدتقاللية فدي التقيديم والخبدرة .6

ول الحصـاحتـرام سـرية اإلجـراءات وعـدم اسـتخدام البيانـات التـي تـم  -أيضاً  -ب عليهأثناء التقييم، فإنه يج
 ض البحث العلمي.عليها من أدوات الدراسة إال في أغرا

ن تحـافظ هـده أالتعـاون يجـب أن يخضـع التفاقـات مسـبقة، كمـا يجـب  :العمل التعاوني وتداال النشدوة  .7
ث علــــى المســــؤولية ن تخضـــع لــــنفس القواعــــد األخالقيـــة التــــي تحـــأو  ،علــــى اســـتقاللية الباحــــث تفاقيـــاتاال

 .الشفافية والصدق
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أو ورقدة العمدل مراعاتهدا،  ، انيًا: مسؤلية الناشر:هناك بعض الواجبات والمسؤليات يجب عل  ناشر البحث
 -وهي كالتالي:

واالقتبــاس مــن أطروحــات الماجســتير  ،ينبغــي علــى ناشــر البحــث مراعــاة حقــوق الطبــع المانددة العلميددة: .1
والــــدكتوراة، والبحــــوث والدراســــات العلميــــة الســــابقة، وذلــــك بهــــدف حفــــظ حقــــوق اآلخــــرين والملكيــــة الفكريــــة 

وذلــك طبقــًا للسياســة التــي  ،، وتعتبــر هيئــة تحريــر المجلــة مســؤلة عــن قــرارات النشــر والطبــعالخاصــة بهــم
 والطبع. تنتهجها المجلة، والمتطلبات القانونية للنشر

وهــي مســؤلية كـل هيئــة تحريــر  ،كـل البيانــات والمعلومــات واإلحصـائات الخاصــة بالبــاحثين سـرية السددرية: .2
التــي يــتم إرســـالها  المقــاالتالبحــوث و  یکــل المعلومــات فــ، فالمجلــة، وكــل مــن لــه عالقــة بالنشــر والطبــع

 .تهايالمحکم للمحافظة على سر  سعىيو  بلبالنسبة للمحکم،  ةيسر  للمحمك
 يــتم تحكــيم البحــوث وأوراق العمــل والمقــاالت التــي تــرد لهيئــة تحريــر المجلــة، بغــل النظــر إلــى النزاهددة: .3

ـــــة ـــــن الباحـــــث، أو االنتمـــــاءات السياســـــية والحزبي ـــــث يقـــــوم المحمـــــك بجـــــنس، أو دي ـــــائق اعـــــرض ، بحي لوث
أن و  ن،يالمــؤلفهــذه الوثــائق علــى المجــالت و  عــرضيأن و   ،يصــر وبشــکل واطــ  و  ةيــاالســتدالالت الکافو 
 ره،يـغو  یالمـذهب ،ی العنصـر  ،یالـذوق الشخصـ ة،يوجهـة النظـر الشخصـ انيـعلى أساس ب ميالتحک تجنبي
 للمقاالت. مهيتحک یف

ى األخــر  ممــن المهــا البحــوث والمقــاالت المطلــوب نشــرها یاالســتفادة منهــا فــ متــ یالتــ :االهتمددام بددالمراجت .4
رسـلة ت المالمقـاالالبحـوث و  یتّم االستفادة منها ف یاالقتباسات التو  عيالمواطکّل األبحاث، و ، فنيللمحکم
 .فهرست المراجع یأن توَطع مع إحالة کاملة ف جبي، للمجلة

 قهـايعـن طر  یالمقاالت الت ميقبول تحک نيعلى المحکم جبي ال، ةيالمقاالت لهداف شخص ميعدم تحک .5
ـــا مکـــني عالقـــات  هـــايف الحـــظيُ الشـــرکات الخاصـــة، أو مصـــال  لنشـــخاص، المؤسســـات و  كأن تکـــون هن

 .ةيشخص
لتـي لـم ق لهيئة تحرير المجلـة اسـتخدام البيانـات والمعلومـات الـوارة بـالبحوث اال يحالبحوث الغير منشورة: .6

 يتم نشرها، أو التي رفضها المحكمون، أو التي لم تستكمل قواعد وشروط النشر.
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  الثًا: مسؤلية المحكم)المراجت(:
قـاط هو توظيل المنهج العلمي في تقويم البحوث المقدمة قبل نشرها وذلك مـن خـالل إبـراز ن ؛التحكيم العلمي

 اإليجابي المشـروع فـي العمـل المـرادوهي حالة من الشك ، القوة والضعف فيها، وتحديد مدى صالحيتها للنشر
 .لمعرفة مكامن الضعف في العمل وتصحيحه بصرف النظر عن أي عوامل أخرى  ،فحصه

 فين والبــاحثينة المـؤلمسـاعدو  ،یدراســة المقـاالت ومسـتواها العلمــ یالمجلـة فـ ريــتحر  سيالمحکمـون رئـ سـاعديو 
 والبحوث التي ترد لهيئة تحرير المجلة. لمحتوى المقاالت یفيرفع المستوى الکو  نيتحس یف والكتاب

 وتكمن فوائد التحكيم العلمي، فيما يلي: :فوائد التحكيم العلميأ.

حي التقيــيم والنقــد الــدقيق لمختلــف جوانــب العمــل العلمــي إلظهــار جوانــب القــوة التــي يتمتــع بهــا وإظهــار نــوا .1
 . القصور التي تعتريه

مـه ، ومـن ثـم الحكـم عليـه وتقيـيم مـا قدبخطوات المنهج العلمي وأساسياته إظهار مدى التزام العمل العلمي .2
 . من جديد يمكن إطافته للتخصص العلمي الذي يتبعه الباحث

 التحكيم العلمي قد يمثل إطافة للعمل العلمي بما يبديه المحكمون من مالحظات وتوصيات ترتفع بالعمل .3
 . العلمي إذا أخذ بها الباحث

 ، حيــث تعتمــد أغلــب المعطيــات البحثيــةنــب الداعمــة لتطــور اإلنتــاد العلمــيأحــد أهــم الجواالتحكــيم العلمــي  .4
 . على مدى إفادة الباحثين من ملحوظات المحكمين ومقترحاتهم

 وتتمثل أهداف التحكيم العلمي، فيما يلي: :أهداف التحكيم العلمي ب.

 .وطع طوابط ومعايير للمؤلفين في العلم بوجه عام .1
 .القرارات ومصداقيتها بشأن قبول النشرتحسين جودة  .2
 .واالرتقاء بمعايير التخصص وإرسائها منخفضة الكفاءة مبكراً إيقاف البحوث العلمية  .3
 .تقديم تقييم عادل غير منحاز وحذر وأمين للبحث العلمي .4
 . االرتقاء بالجودة العلمية للبحوث العلمية .5
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تطوير مستوى الرسائل الجامعية، والعمـل علـى إيجـاد رسـائل علميـة يتـوافر فيهـا أغلـب المعـايير التـي البـد  .6
 .من توافرها فيها، كالترقي إلى مصاف الرسائل العلمية العالمية

أو  ،الدراسات العليـا، وهـو مـن  الدرجـة العلميـة سـواء كانـت للماجسـتيرتحقيق هدف أساسي يتعلق بطالب  .7
 .الدكتوراه 

كـان  نظًرا لالختالف في الرؤية والنظر إلى البحوث المحّكمة مـن فـاحص آلخـر،: معايير التحكيم العلمي جد.
كمــا  ،دةمــن الضــروري تحديــد مجموعــة معــايير وطــوابط للتحكــيم تضــمن لهــذه البحــوث قــدًرا مناســًبا مــن الجــو 

ال  أو المصـ ،أو التردي في هـّوة االرتجـال والمجازفـة، أو تقـديم االعتبـارات ،تحمي التحكيم نفسه من اإلسفاف
الشخصية على المصلحة العلمية، وفي ذلك أكبر الضرر على البحث العلمـي الـذي يؤم ـل منـه أن يكـون سـببًا 

 ضددوابو ومعددايير لتحكدديم البحددوث العلميددة فدديوتكمددن أهميددة وجددود ، ووعــي المجتمــع ،رئيســًا فــي رقــي األمــة
 -:اآلتي

إصدار أحكام وقرارات موطو ية على األعمال البحثية صادقة وثابتة، فبوجود هذه المعايير يقضـى علـى  .1
 .االرتجال والعشوائية والرؤى الذاتية المتطرِّفة في التحكيم

اسـات الباحثين والمحكمـين وعمـادات الدر  تحقيق المساواة والعدالة والنزاهة، فهي أدوات موحدة معروفة لدى .2
ة فـي العليا والبحث العلمي فـي جامعاتنـا، وهـي دعـوة للبـاحثين إلـى اإلفـادة مـن المعـايير والضـوابط المحـّدد

 .توجيه بحوثهم محتوى ومنهجًا ونتائج
ي، ن مــواطن الضــعف والتجــاوزات غيــر البنــاءة التــي تعــاني منهــا عمليــة البحــث العلمــمــ –نســبياً  –الــتخلص .3

 فدرايـــة الباحـــث بأبعـــاد تقـــويم بحثـــه مـــن البدايـــة يجعلـــه يتالفـــى األخطـــاء الشـــكلية والموطـــو ية والمنهجيـــة
 .وتوافر هذه الضوابط يجعل الباحثين يقومون بتقويم بحوثهم ذاتياً  ،والمطبعية واللغوية وغير ذلك

يـــة؛ أي تـــوخي الحكـــم الحكــم علـــى البحـــوث العلميـــة والرســـائل الجامعيـــة مـــن خـــالل بيانـــات موطـــو ية كاف .4
 .احدو  العادل المنصف على الباحثين وبحوثهم، فالعدل يمثل حقًا فطريًا لكل فرد، ومطلبًا مشروعًا في آن  

عن عـدم كفايـة المعـايير الممارسـة فـي  –غالباً  –الناتجناقل قرارات المحكمين، القضاء إلى حد ّما على ت .5
تناقل القرارات التي يتخـذها المحكمـون؛ ألن كـل  تحكيم البحوث؛ حيث تتصف بالعمومية مما يؤدي إلى

 .أو السلبية نحو الباحث ،محكم يقيم البحث حسب أهليته األكاديمية، وميوله الشخصية اإليجابية
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المعــايير يضــمن أن تحّكــم البحــوث واألطروحــات بوطــو  وبشــكل دائــم بنــاء علــى مــا ورد فــي هــذه  وجــود .6
 .المعايير، كما يوط  مستوى ونو ية األطروحات التي يقدمها طالب الدراسات العليا في أي جامعة

وجـــود طـــوابط ومعـــايير للتحكـــيم يـــنعكس إيجابـــًا علـــى مســـتوى البحـــث العلمـــي فـــي مجالـــه، وعلـــى تطـــوير  .7
توجيه قدرات المحكمين من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم، وتطوير قدرات الباحثين في مختلف الجوانـب و 

 .المنهجية والعلمية والشكلية

ًمـا مما تقّدم تتبّين طرورة تحديد معايير وطوابط علمية وفنية يتم علـى طـوئها تحكـيم البحـوث والرسـائل تحكي
وقددد آمًنــا، وتقويمهــا تقويًمــا دقيًقــا، مــن شــأنه تحقيــق أكبــر قــدر مــن الســمو بالبحــث العلمــي وطــمان أهدافــه، 

 -:االت هياقتض  الدقة في تحديد معايير التحكيم أن ينظر إليها في  ال ة مج

 .المجال الول: معايير تحكيم البحوث العلمية

 البد أن يكون عنوان البحث دقيقًا واطحًا خاليًا من العبارات المضللة. 
 وأن يتضمن البحث تعريفًا موجزًا بموطوع البحث، وأهميته، وأسباب اختياره. 
  للتحكيم العلمي للبحوث العلميةوأهداف البحث ومنهجه إلى غير ذلك من المعايير التي وطعت كأداة. 
 لميةفلكل من هذه األمور معايير البد من االهتمام بها من قبل لجان التحكيم المناقشة لهذه األبحاث الع. 

 .معايير تحكيم الرسائل الجامقية ومناقشتها :المجال الثاني

 أو يناقشها أن يعنى بتقويم الجوانب الرئيسة للرسالة ،ينبغي لمن يحكم الرسالة. 
 كعنــوان الرســـالة والمقدمـــة وموطـــوعها وأهــدافها ومـــنهج المؤلـــف فـــي رســالته والجوانـــب المتعلقـــة بالباحـــث ، 

نهج وتطبيـق قواعـد المــ، عالمـات التـرقيم علـى الوجــه الصـحي ، و بضـوابط الكتابـة العلميـة الســليمة زاموااللتـ
وتناسـق الرسـالة مـن حيـث الشـكل والتنظـيم والعـرض المنطقـي إلـى غيـر ذلـك ، واالقتبـاس العلمي في النقـل

قشة من األمور المتعلقة بالرسالة فلكل من هذه األمور معايير موطوعة البد للمحكم من مراعاتها عند منا
 .الرسائل العلمية
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 .المجال الثالث: معايير تحكيم تحقي  المخووطات

ه ومنهج التحقيق، ومعايير تحكيم اإلمكانات ا لذاتية ومن ذلك معايير تحكيم قيمة النص المحقق العلمية وُنَسخِّ
 .للباحث المحقق

 . ضوابو التحكيم العلمي :اامساً 

، وعلـى تطـوير وتوجيـه قـدرات المحكمـين إيجابًا على مسـتوى البحـث العلمـي وجود طوابط للتحكيم ينعكسإن 
 .من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم، وتطوير

 .قدرات الباحثين في مختلف الجوانب المنهجية والعلمية والشكلية

ويًمـا تحكيًمـا آمًنـا، وتقويمهـا تق فتحديد معايير وطوابط علمية وفنية يتم على طـوئها تحكـيم البحـوث والرسـائل
ومدن أهدم ضدوابو التحكديم مدا  ،دقيًقا، مـن شـأنه تحقيـق أكبـر قـدر مـن السـمو بالبحـث العلمـي وطـمان أهدافـه

 -:يوتي

 .على الُمحكم إبداء رأيه بنزاهة ودون تحيز أثناء تحكيمه للبحث .1
ويمكــن لــه أن يوصــي  -فقــط -تحكــيم البحــث بكــل موطــو ية وســرية تامــة، وطــمن اختصاصــه وخبرتــه .2

 .بترشي  أحد زمالئه فيما ليس من اختصاصه
لمـي تقديم مالحظاته وآرائه وانتقاداتـه، وتوجيهاتـه ونتـائج االختبـارات اإلطـافية إن وجـدت حـول البحـث الع .3

 .قيد التحكيم إلى الجهة طالبة التحكيم
لواردة ين االنتقادات والمالحظات اتقويم وتحكيم الرسائل الجامعية بموطو ية واحترافية عالية، وبيان وتدو  .4

 .على الرسالة
أو وجـود خلـل علمـي  ،إلى االنتحال العلمي في المـادة العلميـة التـي يقـوم بتحكيمهـا في حالة إشارة المحكم .5

ًا كان نوعه يلزم على المحكم اإلشارة إلـى الفقـرات التـي تـم انتحالهـا مـع إرفـاق المرجـع األصـلي المنتحـل أي  
 .ًا كان يجب عل المحكم اإلشارة إليه بدقة وأمانةالة اإلشارة إلى وجود خلل علمي أي  منه، كذلك في ح
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المرجـع فــي المـادة المحكمــة وبـين االنتحــال تحـري الدقـة فــي التمييـز مــا بـين الخطــأ فـي التحريــر عنـد ذكــر  .6
 .أم عن سهو ونقص في خبرة صاحب المادة المحكمة ،وبيان ما إذا كان الخطأ عن دراية وقصد ،العلمي

 .أاالايات الّتحكيددم العلمي :سابعاً 

فـة، مختل يقوم المحّكم بعمل مهم ومؤّثر في عملية تقويم الرسائل، واألبحاث العلميـة المقدمـة ألهـداف وأغـراض
لمـا  وقد تكون نتيجـة التحكـيم قبـول األعمـال المحّكمـة، أو رّدهـا بعـد الحكـم عليهـا بعـدم صـالحيتها، ومواءمتهـا

 .قّدمت له

، أو بحدث ونظًرا لخوورة ما يبديه المحّكم مدن رأي، وتدو يرو البدالل علد  صدناعة القدرار بشدون رسدالة علميدة
 :بواالق وايم إيجابّية، تتمّثل في اآلتيعلمّي، كان من الضروري أن يتحّل  الُمحّكم 

 .أواًل: ايم شخصية المحكم الُخلقية والمعرفية

 .سبحانه وتعالى مراقبة هللا .1
 .إخالص النية، والصدق في القصد، والقول، والعمل .2
 .األمانة، والنزاهة، وعدم التأثر السلبي بالعالقات الشخصية .3
 .أو استعجاله إلى عدم اإلنصاف في الحكم ،الحلم واألناة، حتى ال يؤدي غضب المحكم .4
 .كالرشوة الصريحة، أو المتلّبسة بالهدية ؛العفة، والبعد عن الحرام .5
 المحافظـة علــى األســرار، وذلــك مــن الوفــاء بالعهــد الـذي حــث عليــه اإلســالم، وعــدم التشــهير بالبــاحثين، أو .6

 .وصفهم بما ال يليق
ـمعرفة طوابط التحكـيم العلمـي ومعـاييره، وتـوا .7 م مـن فر الخبـرة المناسـبة فـي ممارسـة التقـويم، ليـتمكن المحك 

 .بشكل جيد الحكم على البحث العلمي
ـــم الحكـــم علـــى مـــدى جـــودة البحـــث  .8 ســـعة االطـــالع العلمـــي، واالهتمـــام بموطـــوع البحـــث؛ ليســـتطيع المحك 

 .وأصالة مادته، وتميُّزه عن غيره
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 . انيًا: القيم الُخلقية أ ناب التحكيم

مـع ، الموطو ية، وتعني التقويم وفق طوابط ومعايير تستمد جوهرها من سمات البحـث العلمـي الصـحي  .1
 .والمجازفة في إصدار األحكامالتجرد عن األهواء واألغراض الشخصية، والبعد عن االرتجال 

 .عدم التأثر بالوساطات والضغوط التي قد يتعرض لها المحكم .2
 .أو صداقة مؤثرة ،االعتذار عن مهمة التحكيم عند وجود رابطة قرابة .3
 .االعتذار عن القيام بمهمة التحكيم إذا كانت البحوث في غير تخصصه .4
أو  ،يحكمهــا، فـال يكـون فـي حالــة غضـب شـديد، أو حــزن أن يختـار الوقـت المناسـب لقــراءة األبحـاث التـي  .5

 .أو برد، بحيث يخرد فيها عن سداد النظر واستقامة الحال ،أو شدة حر ،أو كسل ،نوم
و أن يحترم المحّكم جهود الباحثين، وأن يضعهم موطع نفسه، فما ال يرطاه لنفسه ال يتعامل معهم بـه، أ .6

 .بمثله
 .لبحث، وليس إلى شخص الباحثأن يتوجه المحّكم بملحوظاته إلى ا .7
 .أو غير دقيقة ،عدم التأثير على الزمالء المحكمين اآلخرين بما يمكن أن يجعل قراراتهم غير موطو ية .8

 . الثًا: القيم التي تراع  أ ناب صياغة التقرير

 .أو الجارحة مهما كان تقصير الباحث ،أو العبارات الجافة ،الترّفع عن استخدام الكلمات .1
ّدة في تقديم الملحوظاتالهدوء  .2  .وعدم الحِّ
 .أن يثّمن المحّكم جهود الباحث باعتدال، ودون مبالغة في مدحه والثناء عليه وإطرائه .3
 .أو البحث المحّكم نقًدا بّناءً  ،أن يكون النقد الموّجه إلى الرسالة .4
 .عدم البدء بالنقد، وإنما باإلشادة بجهد الباحث، ثم إيضا  جوانب النقص والضعف .5
 .لتزام باللغة الصحيحة الفصيحة في كتابة التقريراال .6
 .الوقوف عند كل ملحوظة بمقدار ما لها من األهمية .7
 .وعدم مصادرتها بأي لون من ألوان المصادرةاحترام آراء الباحث،  .8
ه إال بعد التثبت والتروِّي  ،عدم إصدار الحكم بإجازة البحث .9  .أو ردِّّ
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م له م لهصائ  والتوجيهات لطالب التحكيم )هذه بعل الن( نصائح وتوجيهات لوالب التحكيم )المحكَّ  (.المحك 

 المتخــرِّجين مــن مرحلــة التــدّرد فــيإن مــا ترغبــون فــي تحصــيله هــو هــدف وأمــل نبيــل يتمنــاه الكثيــر مــن الطلبــة 
ّي ومـن الدراسة الجامعية، وهي مرحلةش مهّمةش وحاسمةش في حياة الطالب إذن من خاللها يدخل بوابـة البحـث العلمـ

 .َثم  التدريس الجامعيّ 

ُتنجــز مواصــفات المقــاالت المحکمــة و  طــابقيمتناســق  یالمقــاالت بشــکل علمــ ئــةيته نيالمــؤلفالبــاحثين، و علــى 
اإلحالـة  قيـعـن طر  كذلـو   ،يبشـکل صـح اتيـالمعط نيُتبـو  ة،يموطـو الخاصة بکتابة المقالة بدقة و  قةيالطر 

 .المقالة یف نيمراعاة حقوق اآلخر الکاملة، و 

المعلومـــات  ة،يـــالمذهبو  ةيـــالعرق ة،يالشخصـــو  ةيـــالذوق ة،يـــاألخالق ريـــغالحساســـة و  عيتجنـــب إظهـــار المواطـــو  
 المقالة. یبدون ذکر مصدر االقتباس ف نيلآلخر  ةياألعمال األدبترجمة و  حة،يالصح ريغو  فةيالمز 

الوســـائل  ةيـــبقو  اناتيأو االســـتب ؛الخاصـــة، المقـــابالت اتيـــالمعط ليـــتعر المؤلـــف عـــرض و  علـــى الباحـــث، أو
 نيالحصــول علــى هــذه المعلومــات بشــکل عــام  علــى تحســ ســاعدي حيــث  طلبهــا،البحــث عنــد  یالمســتخدمة فــ

 .مستوى المقاالت

بحـث يكـون الـذی عـرض هم المـؤلفين هـی نتيجـة جهـدالبـاحثين، و تکون المقاالت المعروطة بواسطة  أنعلى 
  في قائمة المراجع، وفي متن البحث أو المقالة. إليه ُمشارأو استفادة من أبحاث اآلخرين  ،اقتباس أي

 عطلــيُ أن  -تــى بعــد النشــرح -وقــت یأّ  یمقالتــه فــ یأو عــدم الدقــة فــ ،خطــأ یّ علــى المؤلــف إذا تنّبــه لوجــود أ
 والتنبيه على هذه األخطاء.األخطاء،  ليبتعد بادريالمجلة و 

عـدم  یالدقـة فـالبحـث، أو المقـال، و کتابـة  یفـ هيمسـاعدعن البحث أو المقالة، ل ذکر الشخص المسئولينبغي 
إعـداد  یفـ راً يـدورًا کب یؤديـ یالشـخص المسـئول عـن المقالـة هـو الـذ، و لمشـاركة فـي العمـلا ريـذکر األسماء غ

المقالــة، البحــث، أو کتابــة  یعلــى أّنهــم مســاعدون فــ -ضــاً يأ -ذکرون ُيــ نيالمــؤلف ةيــبقلهــا، و  طيالتخطــالمقالــة و 
 ن،يالمــؤلف عيــالمعلومــات الخاصــة بجممقالــة متأاــدًا مــن وجــود األســماء و لل یاألصــل بالکاتــ کــون يأن  جــبيو 
 أو المقال. ،البحثالمشاركين في تأليل  ريعدم وجود أسماء غو 
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تعاملي واحتكداكي ومن االل تجربتي ال اتية في المشاركة في تحكيم الرسائل والبحاث العلمية ومن االل  
أوجزهددا علدد  شددكل نصددائح وتوجيهددات  ،بالعديددد مددن البدداحثين يهددرت لددي بعددض الفكددار والددرؤ   المباشددر

  -:ومنها

 :أو الرسالة ،أواًل: نصائح قبل البدب في كتابة البحث

 .إخالص النية هلل تعالى وتتبعها حتى يكتب هللا لك األجر في ذلك

 .بل في عامة أمورك، فمن توكل على هللا أعانه ،االستعانة باهلل في عامة ما تكتب

 .وطع الهدف الذي ترغب من خالله الحصول على درجة علمية

 .الثراب والتراكم المعرفي

ويأتي هذا في مجال التخصص أساًسـا مـن  ،أن يكون لدى الطالب ثراء وتراكم معرفي -أيضاً  -مما أنص  به
ــُد حجــر الزاويــة فــي نجــا  أغلــب البــاحثينالتحضــير الجّيــد المســبق، إذن يعتبــر التحضــيُر  ن أن وال أقــّل مــ ،الجيِّّ

وذلــك حّتــى يحصــل لديــه  ؛يخّصــص الباحــث ســّت ســاعات فــي اليــوم خــالل مــّدة معتبــرة  قبــل البــدء فــي البحــث
 .التراكم المعرفي المطلوب

ء  يتمّيــزون بثــراوقــد أثبتــت المالحظــات الميدانيــة والتجــارب الواقعيــة أّن أغلــب الحاصــلين علــى درجــات علميــة 
 .معرفيّ  معتبر  يستنُد أساًسا إلى تحضير  جّيد  

على الباحث اختيار أفضل الكتب المؤلفة في مجال ما يبحث فيه وذلك من خالل توجيـه األسـاتذة ومالحظتـه 
 . الذاتية

ا مـكثيـًرا االطـالع علـى الدراسـات الحديثـة المنشـورة فـي الـدوريات العامـة والمتخّصصـة؛ ف -أيضاً  -ينبغي عليه
 .تكون مواطيع البحوث مرتبطة بإشكاالت متعلقة بموطوع البحث الذي يقوم به
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 .االستدالل العلمي عل  اآلراب والفكار

 أو نصوص ومقوالت معتمدة لدى ،وعقلية ،يبني أفكار موطوعه األساسية على أدلة نقليةفجديرش بالباحث أن 
 وذلــك حّتــى ال تظهــر أفكــاُره مبتــورة عــن غيــره مــن الــرّواد والســابقين فــي الحقــل المعرفــي الــذي ،أهــل التخصــص

 .يهتم به

 .و استطراد  وذلك باستخدام  بارات  موجزة معّبرة عن المعنى المراد من غير إطالة  أو َتكرار  أ الدقة اللغوية:

وهي التي تستخدم اصطالحات التخصص، وتتبّنى الموطو ية في عرض األفكـار واآلراء مـن  اللغة العلمية:
ـــز   ـــ ،غيـــر تحّي ـــى أســـاس  علمـــي، ويظهـــر فيهـــا التواطـــع واالحت ـــل  ال يســـتنُد إل ـــل لمختلـــف اآلأو َمين راء رام والتقب
 .واألفكار

 حقوق الباحث وحقوق المجلة.

 .أواًل: حقوق الباحث )الناشر( العلمية
ـــــع البحـــــوث والدراســـــات المنشـــــورة  ـــــيتخضـــــع جمي اللغدددددة العربيدددددة المجلدددددة الدوليدددددة لبحدددددوث ودراسدددددات  ف

 .للتحكيم من قبل متخصصين من ذوي الخبرة البحثية والمكانة العلمية المتميزة  (IJALR)وآدابها
علـى أ علميـة لن رتبـة المحكـم اأعلـى  (IJALR)اللغة العربية وآدابهداالمجلة الدولية لبحوث ودراسات تحـرص 

ن ال أى ي مــن البــاحثين )فــي حالــة تعــدد المــؤلفين( علــأرتبــة الباحــث )فــي حالــة المؤلــف الفــردي( أو رتبــة مــن 
 .يقل رتبة المحكم في جميع األحوال عن أستاذ مساعد

علــى إفــادة كاتــب  (IJALR)اللغددة العربيددة وآدابهددامجلددة الدوليددة لبحددوث ودراسددات ال تحريــريحــرص رئــيس 
 . البحث بمدى صالحية البحث للنشر في خالل أسبوعين من تسلم ردود المحكمين

طــمن كتــاب للباحــث بعــد مــرور عــامين مــن نشــرة بالمجلــة،  نشــر بحثــة المنشــور بالمجلــةيجــز للباحــث إعــادة 
 .شريطة أن يحصل على إذن كتابي من المجلة، وأن يشير إلى المصدر عند إعادة النشر
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ويدتم تحدديث هد و القائمدة  ،على تكوين قائمة بالمحكمين المعتمدين في تخصصات المجلـة تحرص المجالت
 يولب من المحكم رأية في البحث كتابة وف  عناصر محدددة، تتضدمن، و عل  ضوب التجربة وبشكل مستمر

 -:عل  سبيل المثال
 . أصالة البحث ومدى إسهامة المعرفي في مجال التخصص .1
 . منهجية البحث .2
 . والحواشيالمصادر  .3
ة ويطلــب إليــة فــي نهايــة تقييمــه العــام إبــداء الــرأي فــي مــدى صــالحي، ســتنتاجاتســالمة التكــوين واللغــة واال .4

 .البحث للنشر
ويجــوز لــرئيس التحريــر اختيــار محكــم ثالــث فــي حالــة  ،قــل لكــل بحــثتســتعين المجلــة بمحكمــين اثنــين علــى األ

 . م نشر البحث في حالة رفضة من المحكمينويعتذر للباحث عن عد ،حد المحكمينأرفل البحث من 
 :، ومن ه و الحقوق، ما يليحقوق المجلةًا:  اني
ولـي للبحــث حــق الفحـص األ (IJALR)اللغدة العربيددة وآدابهداالمجلدة الدوليددة لبحدوث ودراسددات  محكمـيل .1

 . لرئيس وهيئة التحرير ، ويعد رأي المحكمين إلزامياً وتقرير أهليته للتحكيم
 –نـد طلبــهع –و خالصــتهأيجـوز لــرئيس التحريـر إفــادة كاتـب البحــث غيـر المقبــول للنشـر بــرأي المحكمـين  .2

 . كاتب البحث حجج ورآيي التزام بالرد على أ، ودون سماء المحكمينأدون ذكر 
ن المطلوبة على البحث لمدة تزيـد عـ تإذا تأخر الباحث عن إجراء التعديال اإللغاءالبحث في حكم  يعتبر .3

 . مالم يكن هناك عذر قهري تقدرة هيئة تحرير المجلة ،الرد من المجلة استالمهمن تاريخ شهر 
اللغدة المجلدة الدوليدة لبحدوث ودراسدات ال يجوز نشر البحث فـي مجلـة علميـة أخـرى بعـد إقـرار نشـرة فـي  .4

 .(IJALR)العربية وآدابها
 رقيــاً و  –إعـادة نشـر البحـوثالحـق فــي  (IJALR)اللغدة العربيددة وآدابهداوث ودراسدات لمجلدة الدوليدة لبحددل .5

ق ، ولهـا حـوذللك دون حاجة إلذن الباحث ،التي سبق لها نشرهاحتى تلك البحوث   –لكترونياً إو أ ،كانت
 . مقابل بدون م أ ،السما  للغير بإدراد بحوثها في قواعد البيانات المختلفة سواء أكان ذللك بمقابل
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 –قيـام الباحـث بنشـر البحــث  (IJALR)اللغددة العربيدة وآدابهدالمجلدة الدوليدة لبحدوث ودراسدات لذا ثبـت إ .6
لمـدة ال  النشـر مسـتقبالً و بعـد تقديمـة للمجلـة يحـق للمجلـة حرمانـه مـن أ ،و عنـدأ ،قبل –لكترونياً إ أو ورقياً 

اللغدددددة العربيدددددة المجلدددددة الدوليدددددة لبحدددددوث ودراسدددددات لمـــــا تـــــراه هيئـــــة تحريـــــر  فقـــــاً و  وأ ة،تقـــــل عـــــن ســـــن
 . كما تخطر الجهة التابعة له بذلك (IJALR)وآدابها

 و قــام بســحب البحــث قبــلأ ،إذا لــم يلتــزم الباحــث بــإجراء التعــديالت المطلوبــة مــن قبــل المحكمــين والمجلــة .7
ت المجلددة الدوليددة لبحددوث ودراسدداوغيرهــا مــن النفقــات التــي تحملتهــا  ،جــور التحكــيم والبريــدأنشــرة يتحمــل 

 .(IJALR)اللغة العربية وآدابها
 

 

 .(IJALRالمجلة الدولية لبحوث ودراسات اللغة العربية وآدابها)
الحمــد هلل الــذي خلــق فســوى، وقــدر فهــدى؛ وخلــق اإلنســان؛ وعلمــه البيــان، ونصــلي ونســلم علــى المبعــوث    

 -صـــلى هللا عليـــه وعلـــى آلـــه وصـــحبه -لهـــذه األمـــة؛ رســـولنا الكـــريم، محمـــدرحمـــة للعـــالمين، والمعلـــم األول 

 ،،،،،،،،،،،،،وبعد

ـــــم ـــــد ت اللغدددددة العربيدددددة المجلدددددة الدوليدددددة لبحدددددوث ودراسدددددات مـــــن صـــــدور العـــــدد األول   -بفضـــــل هللا –وق

أكاديميــة رواد الجمعيــة العربيــة ألصــول التربيــة والتعلــيم المســتمر، وبرعايــة والتــي تصــدرها  (IJALR)وآدابهددا

عز -نسأل هللا م،2021يناير مطلع شهر تدريب واالستشارات والتنمية البشرية، بين يديك مع تعليم والالتميز لل

نــا األمــن واألمــان والســالم واالســتقرار، ويعيننــا علـى طاعتــه، والتقــرب إليــه، واالزديــاد مــن العلــم أن يمنح -وجـل

 النافع.
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أتوجه بجزيل الشكر وبالغ االمتنان؛ لكل من ساهموا في إخراد العـدد؛ مـن الباحثـات والبـاحثين؛ مـن كما أنني 

، والشـكر موصـول لكـل المحكمـين واإلداريـين؛ لجهـودهم المتميـزة، سـائاًل هللا وخارجهـاجمهورية مصر العربيـة، 

 .أن يجزيهم خير الجزاء

 -وكمـــا كانـــت -بـــاحثين والباحثـــات؛ مؤكـــدين أن المجلـــةالـــدعوة لجميـــع الوتؤكـــد وتكـــرر هيئـــة تحريـــر المجلـــة  

لبحـوث ، كمـا نشـجع االخالقـة اإلبدا يـةبتكاريـة و اال؛ ونرحـب باألفكـار جميع البـاحثين واألكـاديمينل قبلةستبقى 

، وآدابهــا بعلـوم اللغـة العربيـةأو الميدانيـة، وكـل مـا مـن شــأنه االرتقـاء  ،الفرديـة والجما يـة؛ سـواء منهـا النظريــة

ن نــا، ســائلين هللا أذي يعــد الســبيل األمثــل لمعالجــة المشــكالت وتجــاوز العقبــات التــي تحــول دون نهضــة أمتوالــ

ء ن  بـــاده الموحـــدين كـــل ســـو وال بمـــا فعلـــه الســـفهاء منـــا، وأن يـــدفع عـــ ،، وأن ال يؤاخـــذنا بـــذنوبنايوفـــق الجميـــع

 .ومكروه

ي انتقــاء البحــوث التــ علــى الــنهج محافظــة علــىوتؤكــد هيئــة تحريــر المجلــة لقرائهــا بأنهــا ال تــزال تســير       

قــوم يقــوم المحكمــون بإبــداء آرائهــم ومقترحــاتهم وال يــتم نشــرها إال بعــد أن ي متميــزةو بحــوث جيــدة ها، وهــي نشــر ت

وليدة المجلدة الدالباحث بإصال  وتعديل البحث وفقًا لما أبداه المحكمون من آراء لتجويد البحوث التي تنشرها 

 .(IJALR)اللغة العربية وآدابهالبحوث ودراسات 

دعو كـــل الـــزمالء البـــاحثين تـــو  ر المجلـــة تســـتثمر هـــذه الفرصـــةوتأسيســـًا علـــى ماســـبق فـــإن هيئـــة تحريـــ

المجلددة الدوليددة لبحددوث بلنشــر بحــوثهم وإنتــاجهم العلمــي ، علــوم اللغــة العربيــة وآدابهــاالمتخصصــين فــي فــروع 

 .(IJALR)اللغة العربية وآدابهاودراسات 
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أن نكون عونًا لكل باحث جاد مجتهـد ونعاهد هللا وذلك طبقا لقواعد النشر المعلنة على موقع المجلة، 

يرغب في نشر نتاد فكره وحصاد جهده، وأن نكون معين علم لكـل باحـث عـن المعرفـة التـي تتصـل بمجـاالت 

 .في خدمة العلم والعلماء بناءةمساهمة حتى نساهم عمل المجلة، 

العربية اللغة المجلة الدولية لبحوث ودراسات ن تكبر أ  -عز وجل -وثقة باهلل أمل وكلنا

، للبحث العلميعنا قراًء وكتاًبا، خدمًة تفاعلكم مثم  أواًل،  -عز وجل -هللا مع األيام بفضل (IJALR)وآدابها

 :ونحن في انتظار مشاركاتكم واقتراحاتكم عل  بريد المجلة اإللكتروني

           osama.elshrief@yahoo.comميل:  للتواصل:

 

حبتنـا أن أقـدم أل (IJALR)اللغدة العربيدة وآدابهداالمجلة الدولية لبحدوث ودراسدات يسعدني باسم هيئة تحرير 

ي المجلة  وتود هيئة  تريية (2021) يناير( الول( من المجلد )الولالمجلة العدد )الباحثين الكرام، جمهـور 

لعربيددة اللغددة المجلددة الدوليددة لبحددوث ودراسددات اأن تتقةةدب يجيةةل الوةةعي والليبةةثن لليةةثراين الةة ين ا تةةثيوا 

اً هتمثمثً عييي، وأن هيئ  الترييي يثلمجل  تولي التعون وعثًء لنوي يرواهب وإنتثجهب الللمي (IJALR)وآدابها

سةليث   تلليقثت، وتضع عل مث ييد إليهث من مقتيرثت نصة  أعينة ، و لة يعل مث ييد إليهث من مالرظثت أو 

 طويي المجل  وتجويدهث.منهث لدياستهث، واستامثيهث بي ت
 وفقنا هللا لما فيه النفت والرقي بالبحث العلمي.
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 .(IJALR)اللغة العربية وآدابهاالمجلة الدولية لبحوث ودراسات  شتراكات السنوية في عضويةاال

 .مدة االشتراك .الدول العربية .مصر .نوع  االشتراك

 .سنة .دوالر 50 .جنيه 150 .أفراد
 .دوالر 150 .جنيه 350 .مؤسسات
 .سنتان .دوالر 85 .جنيه 250  .أفراد

 .دوالر 280 .جنيه 300 .مؤسسات
 

 .وهللا من وراب القصد وهو يهدي السبيل

 .لتوفي  والنجاحوهللا ولي ا
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