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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 تمثل قاعدة التفكير الجمعي حيث تساعد على التعارف والتكيف مع اآلخر وتعزز الترابط
القومي وانإنساني؛ وانطالقا من التحوالت االجتماعية التي تعيشها شعوبنا العربية وأمتنا انإسالمية ومع تضاعف التحديات
نتيجة انتشار التقنيات وما رافقها من عوملة ثقافية تضغط بقوة لفرض الرذلة والشذوذ؛ جميعها تؤكد على ضرورة املشاركة
الفاعلة في صناعة املعرفة وإنتاج الوعي وتوصيل الرسالة انإسالمية لإلنسانية جمعاء؛ وتمتين أواصر التفاهم والتعايش انإنساني
ً
بعيدا عن الفواحش؛ التي باتت تهدد مستقبل التعايش بين الشعوب والحضارات.
ً
واستمرارا ملسيرة الفكر والعطاء انإنساني يسعدنا في هيئة تحرير مجلة العلوم انإنسانية واالجتماعية أن نقدم ألحبتنا جمهور
املجلة؛ العدد ( )6من املجلد ()6؛ يونيو ( )2022وتضمن ( )9أبحاث قيمة؛ جميعها بالعربية؛ استشرف األول اتجاهات طلبة
جامعة القدس املفتوحة نحو التعلم انإلكتروني وتتبع الثاني تطور الرأسمالية في بلدان املشرق العربي في النصف األولى من القرن
العشرين :نموذج تجربة البرجوازية السورية في االنتقال إلى املجتمع الصناعي واملجتمع املدني الحديث ومسح الثالث دور املسجد
َّ
تطبيقية على مساجد مدينة بريدة ودرس الرابع االستحسان عند النحويين؛ دراسة تحليلية
في تعزيز عالقة الجيرة دراسة
واستقص ى الخامس دور وسائل انإعالم في تشكيل الوعي البيئي لدى الجمهور اليمني -دراسة ميدانية -وتضمن السادس دراسة
تحليلية لواقع البحث العلمي والجهود املبذولة للنشر بالعربية في دولة انإمارات العربية املتحدة (جامعة خليفة وانإمارات
ً
نموذجا) وبحث السابع العوامل االجتماعية املؤدية إلى ثنائية التعبير الشفهي لدى طالبات جامعة القصيم ودرس الثامن تاريخ
ً
البحرية انإسالمية في العهد الراشدي وأخيرا؛ استقص ى التاسع املقومات الجغرافية للسياحة الطبيعية بمنطقة حائل في
السعودية وجميع األبحاث أصيلة وإبداعية وكتبت بلغة رصينة؛ وجمعت بين أنواع مختلفة من املوضوعات وهي بذلك تمثل
جسرا للمعرفة والتواصل الثقافي بين كافة الشعوب العربية؛ كما تميز العدد بمشاركة باحثين من ست دول عربية وهو تنوع
يعكس وحدة األمة وقوتها وتجددها إضافة النفتاحها على العالم وتؤكد أن التنوع الثقافي هو األصل في الحياة انإنسانية وهو
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎرف وﺟﺴﺮ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑ�ن اﻷﻣﻢ وﻧﻘﺎط ﻟﻼﻟﺘﻘﺎء ﻻ ﺳ�ﺒﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼف واﻟﺼﺮاع اﻟﺜﻘﺎ�� واﻟﺪﻳ��.
ً
ً
وﺧﺘﺎﻣﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺠﺰ�ﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜ�ن ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎهﻤﻮا ﺑﻘﺮاﺑﺔ ﻧﺼﻒ اﻷﺑﺤﺎث -ﺛﻢ
ً
ً
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ�ن ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄ�ن وﻣﻦ ﺟﻤهﻮر��� ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ وﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وأﺧ��ا ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ وﺗﻤﺜﻠﺖ
ﻣﺸﺎر�ﺎ��ﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﺪد؛ ﺑﺒﺤﺚ واﺣﺪ ﻟ�ﻞ دوﻟﺔ ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻻﺳ�ﺸﺎر�ﺔ ا��ﻜﻤ�ن وا��هﺎز اﻹداري واﻟﻔ�� اﻟﺬﻳﻦ
ً
ً
ﺷﺎرﻛﻮا �� إﺧﺮاج اﻟﻌﺪد �� هﺬا اﻟﻘﺎﻟﺐ ا��ﻤﻴﻞ ،ﻓﺠﺰاهﻢ ﷲ ﺧ��ا ،ﻛﻤﺎ ﻧ�ﺒﮫ ﺑﺄن ا��ﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﳌﺰ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌهﺘﻤ�ن ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ�ن �� ا��ﺎﻣﻌﺎت واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﳌهﺘﻤ�ن ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن ا��ﻠﺔ ﺳ�ﺒﻘﻰ ﻣﻨ��ا ﺣﺮا وﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟ��ﻤﻴﻊ ،وﻧ�ﺸﺮف ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﺑﺤﺎث اﻷﺻﻴﻠﺔ �� ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻴﺎدﻳﻦ وا��ﺎﻻت اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ،

و�ﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑ�ن اﻟﺸﻌﻮب وا��ﺘﻤﻌﺎت اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ .
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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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