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ة اهداف المحاضر

ة العلمية التعرف عل/يستطيع المشارك :ة بعد االنتهاء من المحاضر

 مقدمة حول البحث العلمي.

مفهوم ورقة العمل ومواصفاتها ومحتواها و أهميتها.

الفرق بير  البحث العلمي ورسالة الماجستير والدكتوراه.

مدى امكانية استالل ورقة علمية من الرسالة ماجستير أو دكتوراه.

ي المجالت الُمحكمة
.التعرف عىل متطلبات النشر ف 

كيفية اختيار مجالت نشر مناسبة.

 كيفية التعامل مع رفض النشر.



مقدمة

( 1800-900)كل ورقة علمية هي بحث علمي مختصر مكون من عدة صفحات 

ل كلمةةةي يضةةره  يلةةا  مباحةةث مو  ةةيه تحمةةو بادهتمةةا ي ويتحةةدث  يلةةا عةةن حةة

.مشكلة مضينة أو در سة ماهرة مضينة حسب در سته وتخصصه  مضلمي

ن  مضمةل ملرت  محاجة إمو كتابة  ألور ق  مضلمية كنتاج ملبحث  مضلميي حيث يمك

أن يقةو  بلا كبديل ُمثمر وملخة  شةامل ملرسةاأل أو  ألبحةاث  مضلميةةي وبةدد  مةن

ن أن يقو   مباحث بادطالع علو  مبحث  مضلمي بقر ءة مأات  مصفحاتي  من  مممك

.بقر ءة  ألور ق  مضلمية



تعريف البحث العلمي
ددة بهدف المحاألساليب والمناهج العلميةمن خالل إتباع عدد منالحقائق العلميةهو عملية تقصي

.التأكد من مصداقيتها وإضافة كل ما هو جديد إليها

العلميالبحثأهمية
الختباررصةالفوإتاحةجديدةحلولوابتكارالمشكالتلحلواألفكارالمعرفة،المالحظاتبينالجمع·

.علميةتطبيقاتإلىالنظرياتتحويلخاللمنالمعلوماتتلك
.كليةبصورةنفسهعلىاالعتمادعلىالباحثقدرةتعزيز·
.والحياةالكون حقائقاكتشاف·
.جديدهوماكلعلىواالطالعالبحثعلىالباحثقدرةتعزيز·
.التعليميةالعمليةوتسهيلالمعارفبناء·
.السابقةالدراساتتنقيح·

العلميالبحثأهداف
.بناالمحيطةالظواهرفهم·
.التنبؤعلىالقدرةتعزيز·
.عليهاوالسيطرةبالظواهرالتحكم·
.الظواهروفهماستيعابفيتسهمودقيقةصحيحةنتائجإلىالتوصل·
.والتكهنالتخميناستبعاد·
.جديدةمعرفإيجاد·



البحث العلمي " منهجيات"أساليب 





مفهوم ورقة العمل

ل ملقارئ هي وسيلة كتابية منممةي تضامج مو وعا  محدد   بشكل متكامل يوص

مجته  ممفاهي  و ممضاني و أل كار  ألساسية  ممتصلة باممو وع  مذي جرت مضا

جمل  يلاي وير عو أن تكون مضتدمة من حيث  محج  وكثا ة  أل كاري تت من م

. آلر ء حول  ممو وع  ممستلدف

باشرةهي مستند يثري  ممضر ة  دنسانية بمضلومات جديدة و  حة ودقيقة وم.



ما الهدف من كتابة األوراق العلمية؟

ي قد تت  كتابة  ألور ق  مضلمية؛ من أجل  دستفادة من خبر ت  آلخرين:تبادل الخبرات·

امكاملي و دطالع علو  أل كار  مجديدة بشكل و  ح بدد  من  دطالع علو  مبحث  مضلمي ب

.وذمك  ألمر مفيد عند  دستضانة باألبحاث  مسابقة  ي كتابة  ألبحاث  مجديدة

ل علو  محصوي تحقيق  مشلرة: من أهد ف كتابة  ألور ق  مضلمية  منشر:نشر الورقة العلمية·

.أرباح مامية

إمو درجة شلادة من  ممجلة  مناشرة بقدرة  مباحث علو  مكتابة بأسلوب علمي سلي  و موصول·

.من  مكفاءة  ألكاديمية تمكنه من إجر ء أبحاث وإيجاد نتاأج ذ ت ثقل  ي مجامه

.غير منشور  سلامه  مضلمي صفر مبحث  امي  منشر هو مقياس إلسلاماتك   مضلمية·

".ملترقي  ي  موميفة  دكاديمية" مدو عي  مدر سية و  دكاديمية ·

من سأل : " ثبت عن  منبي صلو هللا عليه وسل  أنه قال قد  حتكار  ممضلومةوعد يزكاة  مضل ·

".عن عل  يضلمه  كتمه أمج  يو   مقيامة بلجا  من نار 



كيفية كتابة األوراق العلمية؟

(Title)صفحة العنوان ▪

.العنوان ، المؤلفون ، المؤسسة، البريد االلكتروني لكل مؤلف✓

"كلمة300-150" (Abstract)الملخص  ▪

،  جملة مقدمة✓

،بحثعام للالالهدفتحديد ✓

،منهجية البحث✓

،النتائجأبرز ✓

،استنتاج يتضمنه توصية✓

.شار فيه لمراجع او جداولي  ال✓

وتستخدم ككلمات اساسية لتسهيل Keywordsالكلمات المفتاحية ▪
.كلمات( 6-3)البحث في قواعد البيانات 



 مفقر ت  مرأيسية ملورقة  مبحثية 

(Introduction)المقدمة ▪

يتوصيف عا  ملمشكلة و هميتلا✓

ي دعمال  مسابقة ودورها  ي حل  ممشكلة✓

.كتابة بضه  دحصاأيات  محديثة  ممتضلقة بمو وع  مبحث✓
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أهداف البحث

يث مبح يما يريد  مباحث  ي تحقيقه  ي نلاية مبحث  مضلميأهد ف

يكتابة  ملدف  مرأيسي و  ألهد ف  مخاصة  متفصيلية

لدف مثال مدر سة مشكله مضينة ذ ت صلة بامضنف  د  منساءي  يصبح  م

يب مضر ة  ألسباب  ممؤدية إمو هذه  ممشكلةي و مبحث عن أسامهو ألساسي

.محل  ممشاكل



(Methodology/Method) منهجية البحث"آلية البحث

ية وهي  ألسلوب  ممنلجي  ممنم   مذي يستخدمه  مباحث مدر سة إشكام✓

مية تساعد مضينةي هاد  ا بذمك  موصل إمو نتاأج و  حة و ق ا مبر هين عل

. ي إيجاد حلول متلك  ممشكلة

ضلومات  مضلمي  ي  محصول علو  مبيانات و ممأدو ت  مبحثتُستخد ✓

. مبحث متي تسل   ي شرح مفاصل  مدر سة محل

ريبي متج ممنلجي متاريخي ممنلجي موصفي ممنلج: مبحثمنلجيةتحديد.

.لبحثتمثل  ممجتمه  مكلي م( عي ِّنة در سية) ختيار مجموعة من  أل ر د ✓

". ممقابلةي  دستبياني  ممالحمة: "تحديد أد ة  مدر سة✓

.  تحديد  ألساميب  إلحصاأية  متي  نتلجلا  مباحث✓

.تو يح  دعتبار ت  ألخالقية ملبحث✓
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:النتائج

 منتاأج بشكل مبسط وو  ح مستخدما  مصور حيث يت  عره✓

.و مجد ول و مرسو   مبيانية

.كل صورة  و جدول  و رس  بياني بشكل مبسطبامشرح متو يخ✓

.و ح  همية  منتاأج  ممكتشفةت✓



:المناقشة

. مبحثتساؤدت  ممناقشة علو يجب أن تجيب ✓

.أبرز  منتاأجركز علو ✓

ه بيان م مسابقين ينتوصل  ميه  مبحاثتوصلت  ميه وماقارن بين ما✓

. ي  وء  منتاأجمقترحك متو  قات و  دختال ات و



:الخالصة

.نتاأجأبرز  ممنلجية و مبحث و ذكر  متلخ  ✓

.مينذكر ماذ  أ اف  مبحث ملحصيلة  ممضر ية مقارأي  مبحث و  مملت✓

مدر سات  ممستقبلية مبحث و  متأكيد علو  مقترحات ✓



:الشكر والتقدير

قات مكل من قا  بمساندة  مباحث و تسليل ملمة  جر ء  مدر سة و أخذ  ممو  شكر 

.مجلات  مممومة وشكر  ممحكمينو 

:المراجع

 ي من  ممل  عند كتابة  ألور ق  مضلمية أن يت  توثيق  ممر جه  ممستضان بلا

ضلميةي وعد   مبحث  مضلميي  في ذمك دميل  مبين علو مو وعية  مباحث وأمانته  م

ى نسب آر ء و جتلاد ت  آلخرين منفسهي كما أن  ممر جه هي  متي تضبر عن مد

هي  ممجلود  ممبذول إلعد د  مبحث  مضلمي  ألساسيي وكلما ز د  مضدد  ممستضان ب

.يكون ذمك من دو عي إثر ء مادة  مورقة  مضلمية ودعملا

.ساتمتضلقة بامبحث مه  شخا  أو مؤستضارب مصالح  متأكيد علو عد  وجود 



ر البحث العلمي ورسالة الماجستير والدكتوراه؟ ما الفرق بير

علمي البحث العلمي هو الكل ورسالة الماجستير والدكتوراه هما جزء من البحث ال.

ي أي وقت يريد وكيفما يريد الباحث، بينما ط
 
الب الماجستير يتم اجراء البحث العلمي ف

ي تتيح له القيام بهذه األبحاث
.والدكتوراه بعد أن ينال الشهادات الت 

ي أشه
 
، فقد ينجز ف ر أو سنوات، يملك الباحث كل الوقت أثناء قيامه بالبحث العلمي

اوح ما بير  الثالث إىل خمس سنوات بينما رسالة الماجستير والدكتوراه مدة إنجازها تي 

.تمتد لسبع

ود رسالة الماجستير والدكتوراه محدودة الحجم بينما البحث العلمي ليس محد

.الحجم

ي الجامعة، بينما رسالة الماجستير وال
 
دكتوراه تجرى البحث العلمي ال تتم مناقشته ف

.مناقشتها أمام لجنة مناقشة

حصل الطالب السبب الرئيسي لكتابة الباحث لرسالة الماجستير والدكتوراه هو أن ي

.عىل شهادة علمية جديدة بينما الباحث اآلخر تختلف أهدافه



"1: "الفرق بين الرسالة العلمية والورقة البحثية

الشكل  :

ه للورقةDissertationواألطروحة Thesisهيكل الرسالة • ي أك. يختلف عن نظير
ير الرسائل ف 

-ج النتائ-المنهجية -اإلطار النظري -المقدمة -: التخصصات تتكون من خمسة فصول

.المراجع–الخاتمة 

ي أغلب التخصصات منResearch Articleأما الورقة البحثية •
ي مجلة محكمة فتتكون ف 

•  : ف 

•  لخالصة االستنتاج أو ا• المناقشة • النتائج • المنهجية • المقدمة • المستخلص -العنوان 

.المراجع

ير إحكاًما ورقة المجلة أقرص بكثير من رسالة أو أطروحة، لذا، تتطلب الورقة إطاًرا أك: الحجم

ا أكير تالحما
ً
اوح بير  . ونمط ي حير  أن الرسالة يمكن أن تي 

صفحة أو أكير أو أقل، 200-100ف 

ي مجلة ما بير  40-20أي من 
.كلمة6000-3000ألف كلمة، يمكن أن تبلغ المقالة ف 

اوح المستخلص : المستخلص كلمة، بينما 300-150المجالت ما بير  لمقالةعادة ما يي 

.  كلمة350أطول، وعادة ما يكون حواىلي األطروحةملخص 

ي األطروحةمقدمة : المقدمة
 
، أما ف

ً
كير ، فإن مراجعة األدبيات أ المقالةعادة أكير تفصيال

.وضوحا وتكثيفا



"2: "الفرق بين الرسالة العلمية والورقة البحثية

 كير  عىل سؤال بحث واحد فقط
.ؤالتحتوي أكير من سالرسالة، بينما لمقالتكالي 

: المنهجية

 ما تشتمل منهجية وأدوات •
ً
.عىل مناقشة مستفيضةاألطروحةعادة

ي •
ي بعرض أكير إحكاما لألدوات والطرقمقالةأما ف 

.الدورية فنكتف 

النتائج:

ح كل نتيجة بتفاصيل موسعةالرسالة واألطروحة • شر
ُ
 ما ت

ً
.عادة

ي •
.ة قويةيجب فقط ذكر النتائج ذات الصلة بالبحث ودعمها بأدلمقاالت الدوريات أما ف 

ي الرسالة : المناقشة
 مع إظهار اهتمام الطل/ المناقشة ف 

ً
بة باتجاهات األطروحة أكير تفصيال

ة، البحث المستقبلية ي الورق البحثية تكون مخترصة ومباشر
.بينما ف 

ي حير  تتضمن مقاال : المراجع
ت تحتوي األطروحات عادة عىل قائمة شاملة للمراجع، ف 

ا أقل
ً
.المجالت عدد



:تحويل رسالة الماجستير أو الدكتوراه إلى ورقة علمية

منشرفبلدعلميةورقةإمو مدكتور هأو مماجستيررسامةتحويلملباحثيمكن 

:التاليةالخطواتاتباعينبغي دجر ءهذ وميت علميةمجلة ي

إموللاتحويعند مضلمية مرسامةممحتوىو محذفو ملصق منسخعن دبتضاد•

.علميةورقة

 ج ستخرطريقعنكامليبشكل مضلميةرسامتهباختصار مباحثيقو أن•

 مقوليمكنأنهأيملدر سة؛ مرأيسي مسؤ لعنإجابةتضط   متي مرأيسية مبيانات

ضلوماتو مم منقاطأبرزتصفيةخالملامنيت عمليةعنعبارة متحويلهذ أنِّ 

. مرسامةكامل يجاءت متي

و وع ممعنقصيرةنبذةو هخاللمن مضلمية مورقةمقدمة مباحثيكتبأن•

.يناقشه مذي

 متية ألسألإجاباتخالملامنميضره مضلمية مورقةنتاأج مباحثي هأن•

. ممقدمة يطرحلا

.وبسيطةموجزةبطريقة مضلمية مورقةملخ  مباحثيكتبأن•

. قط مضلميةورقته ي ستخدملا متي ممر جهكا ة مباحثيذكرأن•



:1":متطلبات النشر في المجالت الُمحكمة

.الُمحكمةالعلميةالمجلةاهتماماتدائرةفيالموضوعوقوع•

مجال يأهميةذ نشره مُمر د مبحثيكونأن ممل من:الدراسةأوالبحثأهمية•

. مباحثيتبضه مذي متخص 

ذمكيو قبليمننشرهألحديسبقوم جديد  ي مبحثيكونأن:الدراسةأوالبحثأصالة•

ىأنيجب .أخرىتمجال يبامنشر مقيا بضد و إلقر ر دقتباسينسب مباحثيتحرَّ

و وعبامموترتبطملتحقيقوقابلةو  حة ألهد فتلكتكونأن:البحثمنأهدافوجود•

. مبحثي

مضينددبض مباحثين ممحكمة مضلمية ممجالتتُلز :محددةصفحاتفيالموضوعاختصار•

. مبحثمحتوىمكامل مصفحاتمن

يتناسبمابإحصاأييتحليلمنإجر أهت ماتو يح:الُمالئمةاإلحصائيةالوسائلاستخدام•

. مبحثطبيضةمهذمك

و ق ار بط ايُمتنمريًّاإطار  در سةمكل مباحثيصوغأن ممل من:الُمنضبطالنظرياإلطار•

. مبحثمحل ممو وعمطبيضة

 وء ياغوتُص مبحثيإشكاميةمحلتوقُّهعنعبارة مفر ية:المصاغةالفرضياتجودة•

مختلفتُنم و مفر يةذ تييمحدسو ق اأو مباحثيخبر تخاللمنأوأوميةيمضلومات

. مبحثإجر ء ت



":2":متطلبات النشر في المجالت الُمحكمة

 ي غبين مر مباحثينعلوينبغي:وتوثيقهاُمالئمةمراجعمصادراستخدام•

مجلةي موشروط مدر سةطبيضةتاُلأ ومر جهمصادر ختياربحوثل نشر

. مضلمية ألمانةممبدأتأصيال   مضلمي متوثيقبضملية دهتما مه

من مباحثلايستنبط متي منتاأجومنطقية صحة:النتائجومنطقيةصــــحة•

ي ألهميةذ ت ممحكمة مضلمية ممجالت ي منشرشروطبينمن مدر سة

منتأكانسو ء مباحث؛يسوقلا متيو مبر هين مقر أنذمك يو ممضيار

عليلايحصل متي ممضلوماتطريقعنأو منمريةيو ممؤمفات مكتبخالل

. ممبحوثينمن

من منوعيةتلكوتنصبُّ :"الظاهريالتنسيق"المظهريةاالشتراطات•

خطوط موأحجا  متنسيقاتعلو ممحكمة مضلمية ممجالت ي منشرشروط

.و مبنوطو ملو مش



"1: "المعايير التي ينبغي على أساسها اختيار المجلة العلمية

  ممختلفة  إننا قبل أن نتطرق ممضايير  دختيار و ممفا لة بين  ممجالت  مضلمية

يجب أن ننوه إمو أنه د توجد مجلة سيأة أو مجلة خاطأة وأخرى جيدة أو 

. منصابة  لي أصال ميست مجالت موهمية( ممجالت)صحيحة إد 

بة مه  لكل بحث مستو ه ومكل باحث مرو ه  متي تجضل إحدى  ممجالت مناس

.أكثر من  ألخرى وهو ما نلدف إميه

 ايد باستمرار من األبحاث العلمية المقدمة للنشر  للعدد المي  
ً
، فإن عملية نظرا

ي مجالت نشر ي
 
ي لقبولها ف

 بما يكف 
ً
مكن أن تكون إعداد البحث العلمي جيدا

ي المائة من األبحاث 10شاقة، فتقبل المجالت النشر عالية التأثير أقل من 
 
ف

.العلمية المقدمة إليها



"2: "المعايير التي ينبغي على أساسها اختيار المجلة العلمية

 معامل التأثيرImpact Factor : هذ   ممضامل يدل علو قوة  ممجلةة ومةدى

بحت تأثيرها  ي  متقد   مضلمةي  ةي مجاملةا وكلمةا ز د مضامةل  متةأثير كلمةا أصة

اممجالت أصةضب  ة ممجلة أكثر قوة ومصد قيةي ومكن أي ا  أصبح  منشةر  يلةا

مة  ةي  مبحةث ذ ت  ممضامل  مضامي تتطلب أبحاثا  دقيقة جد   و متقنيةات  ممسةتخد

مو قةه  مضملةي تكون متقدمة وتكون نتاأج  مبحث ذ ت تأثير حقيقةي وكبيةر  ةي  

تختةار مجلةة و مبحثيي مذمك  إن  ختيارك ملمجلة ينبغةي  ن يكةون متأنيةا مكةيال

.أقل من مستوى بحثك  تبخسه حقه

 يت  نشرها بانتما  وملا رق  قياسي دومي مسجلISSN))

بكفاءة وسرعةي بحيةث يةت  بضه  ممجالت تقو  بضملية  ممر جضة :مدة النشر

أشةةلري 4-2مر جضةةة  مبحةةث بامكامةةل و ممو  قةةة عليةةه أو ر  ةةه  ةةي خةةالل 

لةاأي  مبضه  آلخر قد يستغرق ما يصل إمو عةا  كامةل ملوصةول إمةو قةر ر ن

.ملمو  قة علو  مبحث أو ر  ه



ار  ممجلةة هةذ   ألمةر ينبغةي أن يةت  در سةته جيةد  متسةتطيه  ختية: تكلفة النشرر

.مناسبة إلمكانياتك  ممادية أو  مميز نية  ممتاحة من قبل  مجلة  مممومة

بةك كلما كان تخص   ممجلةة متو  قةا  مةه جةوهر  مبحةث  مخةا : التخصص

وقةت كلمةا كةان  إن قابلية  مبحث ملنشر  ي تلك  ممجلة تكون أكبري  ي نفةس  م

.بر مبحثكتخص   ممجلة دقيقا  كان  منشر أصضب مكنه يضطي ثقال  وقوة أك

جانةا هنةاك بضةه  ممجةالت تقةو  بنشةر  ألبحةاث م: أسلوب النشر فري المجلرة

وبض ةةلا يقةةو  ببيةةه هةةذ   ألبحةةاث ملقةةر ء  مةةذين open accessملقةةر ء 

ي مجلةةة بامنسةةبة مةةك كباحةةث  ةةإن نشةةر بحثةةك  ةة. يرغبةةون  ةةي  دطةةالع عليلةةا

.ةمضدد أكبر من  مقر ء بسلوموصومكمفتوحة مجانية سيضزز من  ر 

هنةةاك مجةةالت كثيةةرة تةةدعي أنلةةا تقةةو  بضمليةةة  ممر جضةةة: مصررداقية المجلررة

متةي تصةل و متدقيق وه   ي  محقيقة د يقومةون بةذمك ويقبلةون كا ةة  ألبحةاث  

ذر مةن إميل  دون أي تدقيق ملحصول علةو  ممقابةل  ممةادي  قةطي عليةك أن تحة

.هةةةةةةةذه  ممجةةةةةةةالت ألنلةةةةةةةا تُفقةةةةةةةد  مبحةةةةةةةث تمةةةةةةةا   ممصةةةةةةةد قية و مقيمةةةةةةةةة

"3: "المعايير التي ينبغي على أساسها اختيار المجلة العلمية



متطلبات النشر في المجالت الُمحكمة

أن يكون  مبحث مكتمل أركانه متناسقة مه بض لا  مبضه.

مه عمل  ممجلة ومه قو عدها   َ .أن يكون  مبحث  ممقد  ملمجلة متناسب 

مقد علو  مباحث تحمل  ممسؤومية  مكاملة تجاه كل  ألمور  مو ردة  ي بحثه  م.

رورة مر عاة نسب  دقتباس  ممقررة ود يتضد ها  مباحث  ي بحثه .

أد يكون  مبحث منشور  مسبقا.

بضةه أن تكون جميه  ممضلومات  مةو ردة  ةي  مبحةث موثقةة ومضتمةدة مةن قبةلي وتا

.ملمصادر و ممر جه  مموثقة

يت  تقيي   مبحث من قبل محكمين أو ثالثة.

يت  إبالغ  مباحث بامقبول  ممبدأي أو  مر ه ملدر سة.

قوق بمجرد  دنتلاء من تحليل  مبحث  مضلمي من قبل  ممجلة يت  نقل كا ة ح

مضلمية  مملكية و منشر إميلاي حيث تضتبر من أبرز شروط  منشر  ي  ممجالت  

. ممحكمة



"1: "رفض نشر البحث في المجالت العلمية المحكمة

األسباب:

عامةرفضأسباب

.أصامتهوعد نشرهي ممر دملمو وعأهميةوجودعد •

منشر  مباحثيريد متي ممجلة هتما عنيختلف ممقد  ممو وعيكونأن•

.بلا

.محدثهغير مبحث ي ممدرجةو ممضلومات مبياناتتكونأن•

علميةرفضأسباب

. اأدةوبالو  حةيغيربحثه ي مباحثيفتر لا متي مفروه•

غيرحث مب ي ممذكورةو د تر  اتو ألمثلة مضيناتتكونأنإمكانيةوجود•

.متناسقة

.باممو وعيةتتس ودمحدثهيغير مبحث ي ممدرجة ممر جه•

تكونأنويمكن مو قهيمهتتناسبد مبحث ي ممتبضة إلحصاءأساميب•

.خاطأةبطريقةمطبقة



"2: "رفض نشر البحث في المجالت العلمية المحكمة

الباحثبأخالقياتتتعلقرفضأسباب

. مبحث نتحالحامة ي•

. مبحثبتزوير مباحثقيا حامة ي•

نفس يغةممنوبأكثرمجلةيمنأكثر ي منشربلدف مبحثتقدي حامة ي•

. موقت

.شفا ةبصورة مبحث ي ممشتركينجميهأسماءذكرعد حامة ي•



"3: "رفض نشر البحث في المجالت العلمية المحكمة

عىل الرغم من بذل قصارى جهدك، فقد تلقيت رسالة رفض نشر من

ي أن بحث ليست جيدة
ي تختارها، هذا ال يعت 

.مجالت النشر الت 

ك مدة  ما يكون من المعقول أن تي 
ً
، وغالبا

ً
زمنية تمر قد يكون الرفض مزعجا

ي خطواتك التالية، فليس من الجيد إرسال بري
 
ي قبل التفكير ف

ون  د إلكي 

.غاضب إىل المحرر كوصف المجلة أنها غير عادلة ومنحازة

بعض فإذا كنت تعتقد بعد دراسة متأنية أن هناك سوء فهم أو خطأ، فإن

ي شكل خط
 
 ف
ً
 إلعادة النظر، عادة

ً
اب أو رسالة مجالت النشر ستستقبل طلبا

ح وجهة نظرك .واضحة تشر

ي مجالت أخرى
 
.يمكن إعادة محاولة النشر ف



المراجعة ثم المراجعة قبل النشر

ِ لََوَجُدوا فِيِه اخْ } اَولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر َّللاه [82: النساء]{تاِلفاا َكثِيرا

َسالَةِ  "رحمه هللا-يالشافعمإلما "قَاَل اْلُمَزنِّي قََرأْت ِكتَاَب الّرِ

ة   ةا فََما ِمْن َمره .إاله َوُكنها نَِقُف َعلَى َخَطأَعلَى الشهافِِعّيِ ثََمانِيَن َمره



شكـــراً لـكــــم


