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افتتاحية العدد
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على معلم انإنسانية الخير؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد/
فإن العلوم انإنسانية تثري التفكير الجمعي وتساعد على التكيف وتعزز الترابط القومي؛ وانطالقا من
التحوالت االجتماعية التي تعيشها أمتنا انإسالمية وشعوبنا العربية وتضاعفت التحديات نتيجة انتشار التقنيات
وما رافقها من عوملة ثقافية تؤكد على ضرورة املساهمة الفاعلة في إنتاج الوعي املعرفي وانإنساني.
ً
واستمرارا ملسيرة الفكر والعطاء انإنساني يسعدنا في هيئة تحرير مجلة العلوم انإنسانية واالجتماعية أن
نقدم ألحبتنا جمهور املجلة؛ العدد ( )6من املجلد ()5؛ مايو ( )2021والذي يتزامن مع بداية فصل الصيف؛
وتضمن ( )8أبحاث مهمة؛ اقترح األول التكامل املنهجي في دراسة وفهم الظواهر االجتماعية -دراسة تحليلية في
مناهج وطرائق البحث االجتماعي -وتتبع الثاني االندماجات واالنشقاقات التي حدثت مع حزب أحدوت هاعفوداه
اليهودي ( )1968 -1930واستطلع الثالث دور العالقات العامة في إدارة األزمات في املؤسسات من وجهة نظر
العاملين في بلدية مدينة الرياض بالسعودية وقدم الرابع دراسة كيفية مع مقترح برنامج إرشادي لذوي االحتياجات
الخاصة في األسر السعودية املعاصرة ومسح الخامس اتجاهات الطالب الجامعي نحو العمل التطوعي -دراسة
مسحية على طالب جامعة امللك عبد العزيز -بالسعودية ودرس السادس أثر النفط في الحرب العراقية انإيرانية
1988 – 1980م -دراسة تاريخية سياسية -منطقة الخليج العربي -وشخص السابع التخطيط الحضري باملغرب:
ً
الواقع والرهانات -نموذج املراكز الحضرية الناشئة بمنطقة تادال بني مالل باململكة املغربية وأخيرا قدم الثامن-
بانإنجليزية -مقترحا لتطوير الكفاءات باملكتبات الجامعية :املورد البشري ملكتبة كلية العلوم انإنسانية والعلوم
انإسالمية -جامعة وهران بالجزائر وجميع األبحاث أصيلة وكتبت بلغة رصينة؛ وجمعت بين أنواع مختلفة من
املوضوعات وهي بذلك تمثل جسرا للمعرفة والتواصل الثقافي بين كافة الشعوب العربية والعاملية؛ كما تميز
العدد بمشاركة باحثين من ست دول؛ عربية وإسالمية وهو تنوع يعكس وحدة األمة وقوتها وتجددها ويؤكد أن
التنوع ما هو إال إثراء لحياة األمة ال سببا الختالفها.
ً
وختاما نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للباحثات والباحثين من اململكة العربية السعودية الذين ساهموا
بقرابة نصف األبحاث -ثم للباحثين من جمهورية تركيا ومن اململكة األردنية ومن دولة فلسطين ومن اململكة املغربية
ومن جمهورية الجزائر؛ وقد تمثلت مشاركاتهم ضمن العدد؛ ببحث واحد لكل دولة والشكر موصول للهيئة االستشارية
ً
املحكمين والجهاز انإداري والفني الذين شاركوا في إخراج العدد في هذا القالب الجميل فجزاهم هللا خيرا كما ال يفوتنا
التنبيه إلى أن املجلة تتطلع ملزيد من التواصل والتعاون مع جميع الفاعلين؛ وخصوصا الباحثين في الجامعات واملراكز
العلمية وجميع املهتمين بالقضايا انإنسانية مؤكدين أن املجلة منبر حر ومتاح للجميع ونتشرف باستقبال األبحاث في
مختلف امليادين واملجاالت انإنسانية وكل ما من شأنه تحقيق التواصل بين الشعوب واملجتمعات انإنسانية؛ سائلين
هللا أن يوفقنا لخدمة أمتنا انإسالمية والتعريف بثقافتها والدفاع عن قضاياها وأن يتقبل أعمالنا وجميع طاعاتنا
وأن يحفظ شعوب أمتنا انإسالمية والعالم أجمع من كورونا وكل مكروه ...آمين.
وهللا ولي الهداية والتوفيق
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تستقبل األبحاث باللغتين العربية أو اإلنجليزية.
تنشر املجلة األبحاث والترجمات ومراجعات الكتب وملخصات الرسائل العلمية في مجاالت املعرفة
املختلفة بعد تحكميها وإقرارها.
ن ُ
ُيشترط في البحث أال يكو قد نشر سابقا.
ُي ّ
قدم الباحث مع البحث ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية على أال يتجاوز امللخص صفحة
واحدة.
ُي ّ
قدم الباحث البحث مطبوعا على ورق  A4ويحرر البحث املراد نشره وفق املقاييس التالية:
– تباعد األسطر1,15 :
– حجم الخط العربي - 14 :الهوامش 12 :الخطSimplified Arabic :
– حجم الخط اإلنجليزي 12 :الهوامش  10الخط Times New Roman
– أن تكون هوامش الصفحات ( )2.5من كل الجوانب
– عدد الصفحات :يجب أال يزيد البحث عن  25صفحة.
يكتب الباحث اسمه وتخصصه ومكان عمله على غالف البحث فقط.
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.
بعد 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.
في حال قبول البحث للنشر يتعهد الباحث بإرسال نسخة الكترونية من البحث بعد إجراء التعديالت
املطلوبة.
ترحب 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.
ّ
ُ
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 ويخضع ذلك لسياسة املطبوعات.

ّ
 .15تحتفظ 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.
ّ
ّ
ّ
املجلة ّإال بعد الحصول على موافقة خطيةّ
ّ
 .16ال يجوز للباحث نشر أية مادة علمية من بحثه املنشور في
من هيئة التحرير.
 .17جميع اآلراء الواردة في هذه املجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها دون أن تعكس بالضرورة وجهة نظر
املجلة.
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