
 دلیل الباحثین الراغبین في النشر
  

  ضوابط النشر في الدوریة:
تتعلق معینة ومباحث موضوعات في العالم أنحاء شتى من العلمیة بالمشاركات  Arab Media & Society دوریة                  ترحب
النشر وسیاسات قواعد اتباع للتأكد للفحص المقدمة المشاركات وتخضع العربي. الوطن امتداد على المتجدد اإلعالمي                 بالمشهد
البریدي العنوان على التحریر مدیر إلى اإللكتروني البرید عبر أو التقدیم نموذج  عبر تقدیمها یكون أن على                   المعلنة،
و10000 4000 بین یتراوح أن فیشترط للنشر المقدمة البحوث محتوى أما .editor@arabmediasociety.com            
والعناوین والعنوان، والحواشي، والملحوظات المراجع، وثبت الملخص، العلمیة: البحوث في المعتادة األقسام شاملًة               كلمة

  الفرعیة.
الكمیة بالبحوث ترحب الدوریة بأن علمًا المحاید، المزدوج التحكیم إلى المذكورة الشاكلة على المقدمة البحوث كل                  تخضع
تساؤالت إلى الكرام ُقرائها توجیه وعلى اإلعالم، مجال في متنوعة مناظیر طرح على مستمرًا حرصًا وتحرص                  والكیفیة،
تتفق موضوعات تناقش التي البحوث الدوریة تقبل كما جدیدة. نتائج إلى واالنتهاء نمطیة، غیر استدالالت واستدعاء                  نوعیة،
Arab دوریة أن بالذكر جدیر البحثیة . للمشاركة دعوة  عنوان تحت النشر دعوة في عنه المعلن العدد ومحاور عنوان                    مع

.( Scopus-Elsevier)  "ُمدرجة على قاعدة بیانات "سكوبس-إلسیفیر  Media & Society  
 

البحوث كتابة ینبغي كما أخرى؛ مطبوعة أیة لدى التحكیم أو النظر قید تكون وأال االبتكاُر، المقدمة البحوث في                    ُیشترط
بأي المتعلقة المراسالت جمیع ومتابعة التحریر مدیر إلى كاملة البحوث إرسال وینبغي العبارة. وجیز المعنى واضح                  بأسلوب

.editor@arabmediasociety.com جانب من جوانب سیاسة التحریر معه، وذلك عبر البرید اإللكتروني 
 

كلماته عدد ببیان مشفوعًا ،Word ملفات هیئة على البحوث كل تقدیم یلزم إذ إلكترونیًا؛ المقدمة البحوث إال الدوریة تقبل                     ال
آالف 10 عن الزائد البحث نقبل ال والحواشي. والملحوظات والمالحق المراجع وثبت الملخص أقسام حسابها في داخًال –                  
البحوث عن تلتفت الدوریة أن كما تقدیمه، وإعادة لتنقیحه صاحبه إلى ُیعاد العدد هذا عن كلماته الزائدة البحث بأن علمًا                      كلمة،

  الخاضعة للمراجعة لدى دوریات أخرى.
 

عن االستفسار وعدم بالصبر التحلي یرجى لذلك، المعتاد. في شهرین عن یقل ال وقتًا والتحكیم المراجعة مرحلة                   تستغرق
إلى منقحًا بحثه إرسال للمؤلف فینبغي تعدیالت طلب إلى المراجعة انتهت فإذا الفترة. تلك انقضاء بعد إال البحث                    موقف
إلكترونیین ملفین إرسال المؤلف من فسُیطَلب للنشر البحث ُیعَتَمد وعندما .editor@arabmediasociety.com           
یرجى والنشر. التألیف حقوق نموذج استیفاء على عالوة الدوریة، إلى (PDF بصیغة واآلخر Word بصیغة                 (أحدهما
بتلقي نرحب البتة. بذلك ملزمة غیر أنها إال ُمسببًا رفضًا تقدم كانت وإْن والدوریة نهائي، المحررین قرار أن إلى                     االنتباه

  بحوث ممن سبق رفض بحوث لهم، وال یجوز التقدم ببحث سبق رفضه.
 

وترقیم الهوامش، محاذاة مع نقطة؛ 12 وبحجم Times New Roman بخط مكتوبة ُتَقَدم اإلنجلیزیة األبحاث                 بخصوص
مع نقاط، 10 وبحجم Times New Roman بخط مكتوبًة ختامیة، حواشي إلى تحویلها بدون متتالیًا ترقیمًا                  الحواشي
لألبحاث وبالنسبة سفلیة. حواشي هیئة على ال البحث، بنهایة منفصل قسم في إثباتها فینبغي المراجع أما الهوامش.                   محاذاة

 العربیة تقدم مكتوبة بخط Simplified Arabic، وفونت 14مع مراعاة باقي سمات التنسیق األخرى سالفة الذكر.
 

من تنزیله ویمكن األصوات"، لرسم األمریكي الكونغرس مكتبة "بدلیل إنجلیزیة بأحرف المنقولة العربیة الكلمات في                 ُیلَتَزم
  هنا .

 
منفردتین؛ اقتباس عالمتي بین آخر اقتباس ضمن الوارد االقتباس ویوضع مزدوجة؛ اقتباس عالمتي بین االقتباسات                 توضع

  علمًا بأن عالمات الترقیم تسبق – على الدوام – عالمات االقتباس الختامیة سواء في النص المقتبس أم في الجملة التامة.
المتن في أما السفلیة، الحواشي في أخرى) بعبارة (أي: .i.eو المثال) سبیل على (أي: .e.g االختصارین استخدام                   یجوز
بأحرف السفلیة الحاشیة في .e.g االختصار وُیكتب الترتیب. على ،"that is"و "for example" بعبارتي استبدالهما                 فیلزم

  صغیرة حال االبتداء به.
 



  ویلزم تعدیل كل بحث غیر مطابق للتوجیهات المذكورة آنفًا.
 

أو مختصرًا أو كامًال نشرًا نشرها یسبق لم مبتكرة أصیلة المقدمة البحوث تكون أن یجب والتصاریح: والنشر التألیف                    حقوق
رخصة المؤلف یمنح أن  Arab Media & Society دوریة في النشر شروط ومن آخر. مكان في أخرى هیئة                    بأیة
البریدي العنوان عبر بذلك الدوریة مراسلة عندئٍذ لزمه البحوث استنساخ للغیر َعّن فإذا للدوریة،                حصریة
إثر - وللمؤلفین لمؤلفیها. الحمایة ویكفل للبحوث، ممكن انتشار أوسع ذلك یتیح .editor@arabmediasociety.com             
Arab Media & دوریة بأن فیها اإلقرار شریطة أخرى مطبوعات في بحوثهم استخداَم - الحصریة الرخصة                  منح

هي الناشر األصلي.  Society  
 

المطبوعة للصیغتین توضیحیة مقتطفات أو مادة أیة الستنساخ المختصة الجهات من التصریح استصدار عن مسؤول                 المؤلف
التصریح الستصدار رسوم أیة أو االستنساخ لذلك تكالیف أیة عن المؤلف على المسؤولیة تنعقد كما النشر. من                   واإللكترونیة
التقدم قبل والنشر التألیف حقوق حمایة ونماذج التصاریح استفسارات كل استیفاء من یتحقق أن المؤلف على ویجب                   المطلوب.
استصدار عندئٍذ فینبغي والنشر، التألیف بحقوق مشمولة منثورة مادًة نشرها المطلوب المادة كانت ومتى للنشر. الدوریة                  إلى

  التصریح الستخدام أي مقتطف یتجاوز 400 كلمة.
 

– عامة بصفة - البحوث ُترَسل إذ المحاید؛ المزدوج للتحكیم المعتاد في تخضع النظراء لمراجعة الخاضعة البحوث                   التحكیم:
 إلى متخصصین اثنین على األقل في مجال البحث للنظر والتعقیب، وكل ذلك بدون الكشف عن هویة المؤلف والمحّكمْین.

 
رأي عن بالضرورة تعبر وال المؤلفین، أصحابها تخص Arab Media & Society دوریة في عنها المعبر اآلراء                   الرأي:

 الدوریة، وال عن رأي فریق التحریر، وال هیئتها التحریریة واالستشاریة، وال عن رأي الجامعة األمریكیة بالقاهرة.
 

البحث كان فإذا األصلي. البحث رفقَة األكثر على كلمة 150 في للبحث ملخص تقدیم ینبغي المؤلف : وبیانات                   الملخص
قبل الملخص ترجمة دقة من یتحقق أن المؤلف وعلى اإلنجلیزیة. إلى ترجمته مع عربي ملخص تقدیم فینبغي                   بالعربیة
لنتائجه سریعًا وبیانًا ومنهجه لمجاله وجیزًا وسردًا البحث، لموضوع بسیطة تقدمة یكون أن الملخص وغایة                 التقدیم.
یقل ال ما العنایة ببالغ ینتقي أن المؤلف وعلى عام. سیاق في الرئیسة النتائج تلك تعرضان جملتین یضم أن على                      الرئیسة،
النحو على الكامل اسمه كتابة المؤلف على یجب كما البحث. لمحتوى بیانًا الملخص أسفل إلدراجها رئیسة كلمات ثالث                    عن
وتخصصه مهنته المؤلف فیها یعرض كلمة 40 ُتجاِوز ال قصیرة ذاتیة بسیرة متبوعًا النهائیة، المطبوعة على سیظهر                   الذي

  ومجال خبرته البحثیة.
 

ما أو خرائط أو أشكال أو فوتوغرافیة أو توضیحیة صور أیة إیراد حال العددي الترتیب مراعاة ینبغي وشروحها:                    الصور
یعرض أن المؤلف وعلى مصادرها. إثبات ضرورة مع جرا، وهلم ،"2 "الشكل ،"1 "الشكل هكذا: ُترّقم كأن ذلك،                    شاكل
ومتى دومًا. المؤلف على منعقدة عنه فالمسؤولیة ذلك، من ألي والنشر التألیف حقوق استخدام في له الُمرِخص                   التصریَح
على البحث اشتمل وإذا البحث. متن في مواضعها بیان فیجب منفصل ملف في أو منفصلة صفحة على التصریحات تلك                     ُقِدمت
دقتها تقل ال إلكترونیة بصیغة الصور كل تقدیم ویجب واألبیض). باألسود (أو الرمادي اللون بطیف یكون أن فیجب                    استنساخ
داخل إما عرضها فینبغي الجداول أما .(dpi) للبوصة نقطة 300 عن أو ،(dpm) ملیمتر لكل نقطة 12 عن                    ووضوحها
تضم جداول البحث في ورد فإذا أیضًا، Word بصیغة منفصلة ملفات في وإما (Word (بصیغة البحث متن في                    الملف
البیانیة الرسوم تقدیم ویمكن .(dpm) نقطة 48 قوامه مرتفع نهائیة دقة بمستوى تكون أن فیجب صور ضمن                   نصوصًا
رسم أي في مرصود خطأ أي على االستدراك المؤلف وعلى .Acrobat PDF ملفات في أو PNG أو JPEG                    بصیغة

  بیاني قبل أن یعید اإلرسال.
لترجمة جدیدة مبادرة أطلقت لذلك العالم، أنحاء بشتى العربیة اإلعالم وسائل عن معلومات إتاحة إلى الدوریة تسعى                   الترجمة :
إلى البحوث نقل إلى االحتیاج بمدى هدیًا ذلك إلى الدوریة تحریر هیئة انتهت وقد اإلنجلیزیة. إلى مختارة عربیة                    بحوث
العربیة غیر بالمناطق األكادیمیة األوساط اهتمام في وجدنا ثم، ومن باإلنجلیزیة. المتلقي الجمهور تبصیر بغیة                 اإلنجلیزیة
اإلنجلیزیة، أي العالمیة؛ باللغة عالمي جمهور بلوغ في المؤلفین على التیسیر أجل من الترجمة الستحداث الدوریة في لنا                    دافعًا
بذلك المؤلف فسُیخَطر لترجمته بحث على االختیار وقع فإذا ذلك، وعلى ولبحوثهم. للمؤلفین العالمي الحضور تتیح                  فالترجمة



صدورها فور البحوث لترجمة والمحررین التحریر هیئة مراجعة ذلك ویلي الترجمة. في الشروع قبل موافقته لنیل                  تمهیدًا
  حرصًا على دقة المحتوى والمصطلحات/اللغة األكادیمیة.

 
  دلیل إثبات المراجع:

إثبات في (Chicago Manual of Style) العلمیة" للكتابة شیكاغو "دلیل Arab Media & Society دوریة                 اعتمدت
بالرسم المراجع ثبت في المؤلفین بأسماء اإلتیان مع ألفبائیاً، مراجعه ترتیب الباحث من ذلك یقتضي العلمیة. بالبحوث                   المراجع
على ذاته بالشكل االسم یظهر لم ما أولي بحرف األول االسم استبدال یجوز فال البحث؛ متن في به وردت الذي                      الحرفي
بشأن تعلیمات یلي ما وفي العنوان. حسب ألفبائیًا المرجع تنظیم فینبغي المؤلف اسم یورَد لم إذا أما المصدر. عنوان                     صفحة
كتابة في الشروع قبل التعلیمات تلك قراءة المفید ومن مختلفة. بمصادر االستشهاد في آنفًا المذكور شیكاغو" "دلیل                   استخدام
الرابط زیارة یرجى بالمصادر، لالستشهاد الصحیحة الكیفیة بخصوص التعلیمات أو المعلومات من ولمزید               البحث.
الكتابین أحد مطالعة أو  http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html       اإللكتروني

  اآلتي ذكرهما أو أي إصدار أحدث منهما:
- University of Chicago Press. 2003The Chicago Manual of Style. 15th ed.           

Chicago: Univ. of Chicago Press. 
- Hacker, Diana. 2009. A Pocket Style Manual. 5th ed. Boston: Bedford/St.           

Martin’s. 
 

(Smith 2013)  هكذا أي شیكاغو"، "دلیل في المبینة الهیئة على النص متن في الواردة االستشهادات ُتكَتب                  االستشهادات :
االستشهادات أما المتن. في استشهاد أول في مؤلفین خمسة یتجاوز ال أقصى وبحد ،(Johnson & Smith                  و (2013
أراد وإذا .(Clark et al 2013) مثل فیها المختصرة الصیغة استخدام فینبغي أكثر فما مؤلفین ثالثة تضم بأعمال                    الالحقة
كان إذا ما لتحدید داعي وال آخر. لمؤلف عمل بأي االستشهاد شاكلة على یكون أن فینبغي له سابق بعمل االستشهاد                      المؤلف
في هو ذلك من األوحد واالستثناء بأعماله، االستشهاد في اإلفراط عدم بالمؤلف یهاب بأنه علمًا المؤلف، كتابة من                    العمل
( Authors, in press/forthcoming)  هكذا النص متن في المرجع إیراد ینبغي وعندئٍذ المستقبلیة، أو الصحفیة                المقاالت

  (المؤلف(المؤلفون)، قید الطبع/قادم). ویضاف لما سبق االمتناع عن االستشهاد المفرط بأي مؤلف (أكثر من خمس مرات).
  الكتب:1.

  مثال:
Surname, First name. Title. Location: Publisher, date.  
Smith, Zadie. Swing Time . New York: Penguin Press, 2016. 

 
  فصل أو جزء آخر من كتاب محرر:2.

  مثال:
Surname, First name. “Title of Chapter.” In Title of Book, edited by Full name of the                
editor, page number. Location: Publisher, date.  
Thoreau, Henry David. “Walking.” In The Making of the American Essay, edited by John              
D’Agata, 167–95. Minneapolis: Graywolf Press, 2016. 

  وفي بعض األحوال، قد یكون األولى بالمؤلف االستشهاد بالمجموعة كاملة، كما یلي:
D’Agata, John, ed. The Making of the American Essay. Minneapolis: Graywolf Press,            
2016. 

 
  كتاٌب مترَجم:3.

  مثال:
Surname, First name. Title. Translated by Name. Location: Publisher, date.  



Lahiri, Jhumpa. In Other Words. Translated by Ann Goldstein. New York: Alfred A.             
Knopf, 2016. 

 
  كتاب إلكتروني:4.

أنواع أما اإلنترنت. شبكة عبر المؤلف علیها اطلع بكتب االستشهاد حال البیانات قاعدة اسم أو URL رابط تضمین                    ینبغي
أو القسم عنوان برقم االستشهاد فینبغي للصفحات ثابت ترقیم یوجد لم وإذا صیغتها. تحدید فتتطلب األخرى اإللكترونیة                   الكتب

  الفصل أو أي رقم آخر في الملحوظات (أو االكتفاء بحذفه).
  مثال:

Surname, First name. Title. Location: Publisher, date. E-book source.  
Austen, Jane. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics, 2007. Kindle. 
Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. The Founders’ Constitution. Chicago:           
University of Chicago Press, 1987. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/. 

 
  مقالة في دوریة:5.

اسم أو URL رابط تضمین فینبغي اإلنترنت شبكة عبر علیها االطالع كان فإذا الكاملة، المقالة دّفتي رقمي إدراج                    ینبغي
الُمعِرف ذلك ومهمة ،(DOI (أو الرقمیة" الوحدات ف ُمعرِّ "قائمة تسمى قائمة الدوریات من الكثیر ُیدرج البیانات.                  قاعدة
العنوان خانة في یظهر الذي على الرابط هذا استخدام ویفضل ./https://doi.org یلي: كما یبدأ دائم URL رابط                   تشكیل
عشرة عن العدد زاد فإذا المراجع؛ ثبت في عشرة إلى یصل ما إدراج فیمكن أكثر، أو مؤلفین أربعة ُوجد وإذا                      بالمتصفح.

  فیمكن إدراج السبعة اُألول في ثبت المراجع متبوعین بعبارة et al (أي: وآخرون).
  مثال:

Surname, First name. “Title of article .” Journal title Volume, issue number (date): page.             
Location.  
Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. “Expanding College Access in            
Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality.” Journal of           
Human Capital 11, no. 1 (Spring 2017): 1–34. https://doi.org/10.1086/690235. 
LaSalle, Peter. “Conundrum: A Story about Reading.” New England Review 38, no. 1             

.(2017): 95–109. Project MUSE 

  مقالة إخباریة أو من مجلة:6.

على ذلك، شاكل وما مدونات أو مجالت أو إخباریة مواقع أو صحف في الواردة المقاالت على نفسها االقتباس ضوابط                     تنطبق
الخاص URL رابط تضمین فینبغي اإلنترنت شبكة على مقالة المؤلف طالع فإذا المرجع. ثبت من الصفحات أرقام ُتحَذَف                    أن

  بها. أما تعلیقات الُقراء فُتثَبت في المتن وُتْسَقط في ثبت المراجع.
  مثال:

Last name, First name. Title. Place of Publication: Publisher, Date. 
Mead, Rebecca. “The Prophet of Dystopia.” New Yorker, April 17, 2017. 
Pai, Tanya. “The Squishy, Sugary History of Peeps.” Vox, April 11, 2017.            
http://www.vox.com/culture/2017/4/11/15209084/peeps-easter. 
vii. Book review 
Surname, First name. “Review title.” Review of Title, by Author full name . Online             
publisher: full date. 
Kakutani, Michiko. “Friendship Takes a Path That Diverges.” Review of Swing Time , by             
Zadie Smith. New York Times, November 7, 2016. 

 



  مقابلة شخصیة:7.

  مثال:
Last name, First name. “ Title .” Interview by Full name. Place of Publication, Date.             
Audio, time. 
Stamper, Kory. “From ‘F-Bomb’ to ‘Photobomb,’ How the Dictionary Keeps Up with            
English.” Interview by Terry Gross. Fresh Air, NPR, April 19, 2017. Audio, 35:25.             
http://www.npr.org/2017/04/19/524618639/from-f-bomb-to-photobomb-how-the-dictionar
y-keeps-up-with-english. 

 
  أطروحة أو رسالة علمیة:8.

  مثال:
Last name, First name. “Title.” PhD diss., University, Date. 
Rutz, Cynthia Lillian. “ King Lear and Its Folktale Analogues.” PhD diss., University of             
Chicago, 2013. 

 
  محتوى من موقع على شبكة اإلنترنت:9.

  ینبغي تضمین تاریخ زیارة الموقع متى لم یحِو المصدر تاریخًا للنشر أو للمراجعة.
  مثال:

Website name. “Title of content.” Last modified/accessed date. URL  
Google. “Privacy Policy.” Privacy & Terms. Last modified April 17, 2017.           
https://www.google.com/policies/privacy/. 
Yale University. “About Yale: Yale Facts.” Accessed May 1, 2017.          
https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts. 

 
قبل بحث كل بخصوص المحرر إلى ذكرها اآلتي البیانات تقدیم من التحقق للمؤلف ینبغي اإلرسال: قبل مطلوبة                   فحوص
لمؤسسة اإللكتروني البریدي والعنوان الكامل الجغرافي والعنوان المؤسسي، واالنتماء المؤلف، واسم البحث، عنوان               تقدیمه:

  المؤلف، وسیرة ذاتیة وجیزة للمؤلف (50 كلمة)، وملخص البحث (150 كلمة)، والكلمات الرئیسة.


