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افتتاحية العدد
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وبفضله وحده تتحقق جالئل املهمات ،وعليه وحده االتكال في
جميع امللمات ،والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين؛ رسولنا محمد صلى هللا عليه وآله وسلم ،وبعد/
يطيب لي ونيابة عن أسرة املجلة العربية للعلوم ونشراألبحاث ،ومع حلول الشتاء ،من العام امليالدي (،)2021
أن نقدم ألحبتنا الباحثين والجمهور الكريم العدد ( )4من املجلد ( )7من املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث (العامة)،
أبحاث قيمة؛ تناولت موضوعات مهمة؛ استقص ى
للربع الرابع (أكتوبر -نوفمبر -ديسمبر ،)2021 -وتضمن العدد ()8
ٍ
األول استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة وأثرها في زيادة متابعة مشاهدة البرامج اإلخبارية في التلفزيون األردني من
وجهة نظر العاملين والفنيين العاملين في البرامج اإلخبارية ،ودرس الثاني ُ
أثر التقابل في الرواية التجريبية(دراسة
أسلوبية في رواية التجليات لجمال الغيطاني) ،وتضمن الثالث قراءات في األنماط املكانية في فضاء رواية( :بيبي فاطمة
وأبناء امللك) للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي باإلمارات العربية املتحدة ،وبحث الرابع انحياز التقديرات
ً
اإلحصائية للبيانات التي تحوي قيما مفقودة-دراسة حالة عدم االستجابة ،ودرس الخامس أمثال العرب وأثرها في
الترجيح في تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) – دراسة وصفية مقارنة -واستطلع السادس دو ُ
افع
ٌّ
ٌ
ّ
عزوف ّ
ّ
ميدانية) ،وحقق السابع في اجتهادات أبي
االستقصائي ِة (دراسة
حافة
الصحفيين الفلسطينيين عن
ممارسة الص ِ
ِ
ِ
ً
ً
ّ
علي الفارس ي في تعليل حروف املعاني في حذفها وإضمارها وتضمينها وزيادتها -كتاب الشعر أنموذجا ،وأخيرا الثامن
بعنوان املسكوت عنه في خطاب املذهب الرمزي ،وجميع األبحاث تضمنت موضوعات مهمة ،وتتميز بتنوع موضوعاتها؛
بين اإلعالمية واألدبية والفنية ودينية وعلمية ،كما تتوزع بين أربع دول عربية؛ إضافة إلى حداثة موضوعاتها وأصالتها .
ً
وأخيرا؛ نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في إنجاز العدد ونخص الباحثين والباحثات الكرام ،من
الجمهورية العربية السورية؛ الذين ساهموا بأكثر من نصف األبحاث ،ثم للباحثين من اململكة األردنية ،ومن دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،ومن دولة فلسطين ،وجمهورية العراق ،ونأمل أن تلبي تطلعات القراء وتحوز رضا الباحثين
وإعجابهم ،وأن يجدوا فيها معلومات نافعة تروي غليلهم ،وكونها تصدر في شدة البرد؛ فنأمل أن تسهم في بعث حرارة
الهمة ،وتخفف وطأة البرد ،وتنعش الجانب الروحي لديهم ،وترهف مشاعرهم ..والشكر موصول للسادة االستشاريين؛
املحكمين واإلداريين الذين يسهرون إلخراج املجلة في أحسن صورة ،وهو لكل الباحثين والقراء ،ونؤكد أن املجلة فضاء
متاح للباحثين من كل العالم ،وغايتنا توثيق الروابط اإلنسانية والعيش املشترك بين مختلف الشعوب والثقافات،
غد مشرق ألمتنا اإلسالمية ولكافة شعوب العالم ،سائلين هللا أن
والتعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث؛ لصناعة ٍ
يجنب الجميع مخاطرجائحة كورونا ،وأن يجعل شعوب العالم أجمع في خير وأمن واستقرار ...آمين.

وهللا ولي التوفيق...
رئيس هيئة التحرير
أ.د .فهد صالح مغربة املعمري

َ ْ
قواعد النشر
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املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث تصدر عن املركز القومي للبحوث وهي مجلة علمية محكمة دورية (ربع
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.2

تستقبل األبحاث باللغتين العربية أو اإلنجليزية.

.3

تنشر املجلة األبحاث والترجمات ومراجعات الكتب وملخصات الرسائل العلمية في مجاالت املعرفة

.4

املختلفة بعد تحكميها وإقرارها.
ً
ُ
ُيشترط في البحث أال يكون قد نشر سابقا.
ً
ُي ّ
قدم الباحث مع البحث ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية على أال يتجاوز امللخص صفحة

.5
.6

واحدة.
ً
ُي ّ
قدم الباحث البحث مطبوعا على ورق  A4ويحرر البحث املراد نشره وفق املقاييس التالية-:
– تباعد األسطر.1,15 :
– حجم الخط العربي - 14 :الهوامش 12 :الخط. Simplified Arabic :
– حجم الخط إنجليزي 12 :الهوامش  10الخط . Times New Roman
– أن تكون هوامش الصفحات ( )2.5من كل الجوانب.
– عدد الصفحات :يجب أال يزيد البحث عن  25صفحة.

.7

يكتب الباحث اسمه وتخصصه ومكان عمله على غالف البحث فقط.

.8

تكون منهجية الباحث املتبعة في توثيق املصادر وفق نظام جمعية علم النفس األمريكية ).(APA
ّ
ّ
إذا تخلف شرط من شروط النشر؛ لهيئة تحرير املجلة أن ترد البحث للباحث ليقوم بتعديله بما يتفق مع
ّ
شروط النشر في املجلة.

.9

 .10بعد إجازة البحث من هيئة التحرير بشكل مبدئي يتم إرسال البحث للتقييم من قبل اثنين من املحكمين
ويتم نشر البحث بعد موافقة املحكمين على ذلك .وفي حال وجود تعديالت يوص ى بها املحكمون كشرط
لنشر البحث يلتزم الباحث بإجراء التعديالت املطلوبة.
 .11في حال قبول البحث للنشر يتعهد الباحث بإرسال نسخة الكترونية من البحث بعد إجراء التعديالت
املطلوبة.
 .12ترحب املجلة بنشر التعليقات والتعقيبات على أبحاث سبق نشرها في املجلة ،على أن يتم تحكيم
التعليقات املقدمة من اثنين من املحكمين أحدهما صاحب البحث محل التعليق وفي حالة إجازة التعليق
للنشر في املجلة يعطى صاحب البحث األساس ي حق الرد على التعليق إن رغب بالرد.

.13
.14
.15
.16

ّ
ُ
البحوث املرسلة للمجلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
ّ
ُ
ُ
ُي ّزود الباحث الذي نشر بحثه بنسخة واحدة من املجلة التي نشر فيها بحثه ،وخمس مستالت من البحث.
ّ
تحتفظ هيئة تحرير املجلة بحقها في أن تحذف أو تختصر بعض الصفحات أو الجداول أو الكلمات أو
ّ
محتويات؛ بما ال يخل بأفكار البحث األساسية؛ شريطة أن يتم ذلك بما يتالءم مع أسلوب املجلة في النشر.
ّ
ال يجوز للباحث نشر ّأية ّ
املجلة ّإال بعد الحصول على موافقة ّ
مادة ّ
خطية من
علمية من بحثه املنشور في
هيئة التحرير.

 .17جميع اآلراء الواردة في هذه املجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها دون أن تعكس بالضرورة وجهة نظر املجلة.
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