
 
  رشنلا يف نیبغارلا نیثحابلا لیلد
 

  :ة0رودلا ,+ رش)لا طباوض

 bcع ددجتملا يمالعإلا د[شملاب قلعتت ةنيعم ثحابمو تاعوضوم ,+ ملاعلا ءاحنأ PQش نم ةيملعلا تاGراشملاب Arab Media & Society ة0رود بحرت

 c|إ يzوyuكلإلا ديtuلا tuع وأ ميدقتلا جذومن tuع ا[ميدقت نوsي نأ bcع ،رش)لا لبق ءارظنلا ةعجارمل ةمدقملا ثوحبلا عضختو .يeرعلا نطولا دادتما

 حواyuي نأ ,�ب)يف رش)لاو ةعجارملل ةمدقملا ثوحبلا ىوتحم امأ .editor@arabmediasociety.com يديtuلا ناونعلا bcع رر~{ا وأ ر0رحتلا ريدم

ةلماش ةملG 10000و 4000 ن�ب
ً

 ن0وانعلاو ،ناونعلاو ،���او~�او تاظو~�ملاو ،عجارملا ت�ثو ،ص��ملا :ةيملعلا ثوحبلا ,+ ةداتعملا ماسقألا 

املع ،ديا~{ا جودزملا ميكحتلا c|إ ةروGذملا ةلGاشلا bcع ةمدقملا ثوحبلا لG عضخت .ةيعرفلا
ً

 ن�¡ نلاب ةروطسملا ثوحبلاب بحرت ة0رودلا نأب 

اصرح صرحت ا¥¤أ£و ،يفيكلاو �¢كلا
ً

ارمتسم 
ً

ق ھيجوت bcعو ،لاصتالا ثوحب ,+ ةدئاسلا فارعألا ماحتقا bcع 
ُ

 ،ةديدج تالؤاس° c|إ ماركلا ا¥¯ار

 ةصا��ا ةوعدلا ,+ نلعملا بسح ةنيعم ثحابم bcع زكرت �Pلا ثوحبلا ة0رودلا لبقت امك .ةديدج جئاتن c|إ ءا¥µنالاو ،ةفولأم �uغ ن�³ارب ءاعدتساو

 "�uف0زلإ-سeوsس" تانايب ةدعاق bcع ةجردُم Arab Media & Society ة0رود نأ ركذلاب ريدج .ةيثحبلا ةكراشملل ةوعد ناونع تحت ددع لsب

)Scopus-Elsevier(. 

 

Ãُشyuتبالا ةمدقملا ثوحبلا ,+ طsت الأو ،ُراsب)ي امك ؛ىرخأ ةعوبطم ةيأ ىدل ميكحتلا وأ رظنلا ديق نو� �Ëجو ÊQعملا ÈÉاو بولسأب ثوحبلا ةباتك ,

 ديtuلا tuع كلذو ،ھعم ر0رحتلا ةسايس بناوج نم بناج يأب ةقلعتملا تالسارملا عيمج ةعÌاتمو رر~{ا c|إ ةلماsلا ثوحبلا لاسرإ ,�ب)0و .ةرابعلا

 .c editor@arabmediasociety.com|إ تاراسفتسا ةيأ لاسرإ Îcارُي نأ bcع ؛يzوyuكلإلا

اينوyuكلإ ةمدقملا ثوحبلا الإ ة0رودلا لبقت ال -
ً

 ثحبلا ميدقت نم ققحتلا Ñcري .Word تافلم ةئيbc ³ع ثوحبلا لG ميدقت مزلي ذإ ؛

اعوفشم ،ة0و[لا َلو[جم
ً

الخاد – ھتاملG ددع ناي�ب 
ً

 لبقن ال .���او~�او تاظو~�ملاو قحالملاو عجارملا ت�ثو ص��ملا ماسقأ ا¥Ôاسح ,+ 

املع ،ةملG فالآ 10 نع دئازلا ثحبلا
ً

 ة0رودلا نأ امك ،ھميدقت ةداعÖو ھحيقنتل ھبحاص c|إ داعÃُ ددعلا اذ³ نع ھتاملG ةدئازلا ثحبلا نأب 

  .ىرخأ تا0رود ىدل ةعجارملل ةعضا��ا ثوحبلا نع تفتلت

 نع راسفتسالا مدعو tuصلاب ,bحتلا Ñcري ،كلذل .داتعملا ,+ ن0ر[ش نع لقي ال ام قرغتس° ذإ ،ا[لوطب ميكحتلاو ةعجارملا ةلحرم مس×ت -

احقنم ھثحب لاسرإ فلؤملل ,�ب)يف تاليدع° بلط c|إ ةعجارملا ت¥µنا اذإف .ةyuفلا كلت ءاضقنا دعÌ الإ ثحبلا فقوم
ً

 c|إ 

editor@arabmediasociety.com. امدنعو Ãُلطُيسف رش)لل ثحبلا دَمَتع
َ

 Word ةغيصب ام³دحأ( ن�ينوyuكلإ ن�فلم لاسرإ فلؤملا c|إ ب

 ة0رودلاو ،يâا¥¤ ن0رر~{ا رارق نأ c|إ هاب×نالا Ñcري .رش)لاو فيلأتلا قوقح جذومن ءافي×سا bcع ةوالع ،ن0رر~{ا c|إ )PDF ةغيصب رخآلاو

اضفر مدقت تناG ْنÖو
ً

اب�سُم 
ً

 ثحبب مدقتلا زوجي الو ،م[ل ثوحب ضفر قبس نمم ثوحب يقلتب بحرن .ةتبلا كلذب ةمزلم �uغ ا¥¤أ الإ 

  .ھضفر قبس

قُت -
َ

اميقرت ���او~�ا ميقرتو ،شماو[لا ةاذاحم عم ؛ةطقن 12 م¡ë£و Times New Roman طخب ة£وتكم ثوحبلا لG مَد
ً

ايلاتتم 
ً

 نودب 

ة£وتكم ،ةيماتخ ���اوح c|إ ا[ل0وحت
ً

 ,+ ا¥îابثإ ,�ب)يف عجارملا امأ .شماو[لا ةاذاحم عم ،طاقن 10 م¡ë£و Times New Roman طخب 

  .ةيلفس ���اوح ةئيbc ³ع ال ،ثحبلا ةيا¥ïب لصفنم مسق

  .ان³ نم ھليñËت نكم0و ،"تاوصألا مسرل ي0sرمألا سرغzوsلا ةبتكم ليلدب" ةي�Ëلجنإ فرحأب ةلوقنملا ةي£رعلا تاملsلا ,+ مyَËَلُي -

املع ؛ن�تدرفنم سابتقا �Pمالع ن�ب رخآ سابتقا نمض دراولا سابتقالا عضو0و ؛ةجودزم سابتقا �Pمالع ن�ب تاسابتقالا عضوت -
ً

 نأب 

  .ةماتلا ةلم¡�ا ,+ مأ س�تقملا صنلا ,+ ءاوس ةيمات��ا سابتقالا تامالع – ماودلا bcع – قبس° ميقyuلا تامالع

  .ةيلفسلا ���او~�او عجارملا ,+ الإ م[للا ،فرحألاب c 10|إ 1 نم ماقرألا بتكُت -

 ام[لادب×سا مزليف نyملا ,+ امأ ،ةيلفسلا ���او~�ا ,+ )ىرخأ ةرابعÌ :يأ( .i.eو )لاثملا لي�س bcع :يأ( .e.g ن0راصتخالا مادختسا زوجي -

Ìي°رابع "for example" و"that is"، عbc لاyuتöراصتخالا بتك0ُو .ب e.g. +, غص فرحأب ةيلفسلا ةيشا~�ا�uھب ءادتبالا لاح ة.  

افنآ ةروGذملا تا¥÷جوتلل قباطم �uغ ثحب لG ليدع° مزل0و
ً

.  

 



ارشz ا³رشz قبسÃ مل ةركتبم ةليصأ ةمدقملا ثوحبلا نوsت نأ بجي :ح3راصتلاو رش-لاو فيلأتلا قوقح
ً

 Gالما
ً

ارصتخم وأ 
ً

 ,+ ىرخأ ةئي³ ةيأب وأ 

 ھمزل ثوحبلا خاس)تسا �uغلل ّنَع اذإف ،ة0رودلل ة0رصح ةصخر فلؤملا حنمي نأ Arab Media & Society ة0رود ,+ رش)لا طورش نمو .رخآ ناsم

 ةيام~�ا لفك0و ،ثوحبلل نكمم راش×نا عسوأ كلذ حي×ي .editor@arabmediasociety.com يديtuلا ناونعلا tuع كلذب رر~{ا ةلسارم ٍذئدنع

 ,Arab Media & Society ý ة0رود نأب ا¥÷ف رارقإلا ةط0رش ىرخأ تاعوبطم ,+ م¥üوحب َمادختسا - ة0رص~�ا ةصخرلا حنم رثإ - ن�فلؤمللو .ا¥÷فلؤمل

  .,bصألا رشانلا

 

 نم ةينوyuكلإلاو ةعوبطملا ن�تغيصلل ةيحيضوت تافطتقم وأ ةدام ةيأ خاس)تسال ةصت�{ا تا[¡�ا نم ح0رصتلا رادصتسا نع لوؤسم فلؤملا

 ققحتي نأ فلؤملا bcع بج0و .بولطملا ح0رصتلا رادصتسال موسر ةيأ وأ خاس)تسالا كلذل فيلاsت ةيأ نع فلؤملا bcع ةيلوؤسملا دقعنت امك .رش)لا

ةدام ا³رشz بولطملا ةداملا تناPQ Gمو .رش)لل ة0رودلا c|إ مدقتلا لبق رش)لاو فيلأتلا قوقح ةيامح جذامنو ح0راصتلا تاراسفتسا لG ءافي×سا نم
ً

 

  .ةملG 400 زواجتي فطتقم يأ مادختسال ح0رصتلا رادصتسا ٍذئدنع ,�ب)يف ،رش)لاو فيلأتلا قوقحب ةلومشم ةروثنم

 

ت ذإ ؛ديا~{ا جودزملا ميكحتلل داتعملا ,+ عضخت ءارظنلا ةعجارمل ةعضا��ا ثوحبلا :ميكحتلا
ُ

 ن�نثا ن�صصختم c|إ – ةماع ةفصب - ثوحبلا لَسر

ك~{او فلؤملا ة0و³ نع فشكلا نودب كلذ لGو ،بيقعتلاو رظنلل ثحبلا لاجم ,+ لقألا bcع
ّ

 .نْ�م

 

 ،ر0رحتلا ق0رف يأر نع الو ،ة0رودلا يأر نع ةرورضلاب tuع° الو ،ن�فلؤملا ا¥Ôا~þأ صخت Arab Media & Society ة0رود ,+ ا¥ïع tuعملا ءارآلا :يأرلا

 .ةر³اقلاب ةيك0رمألا ةعما¡�ا يأر نع الو ،ة0راش×سالاو ة0ر0رحتلا ا¥µئي³ الو

 

ةقفر u!كألا bcع ةملG 150 ,+ ثحبلل ص��م ميدقت ,�ب)ي :فلؤملا تاناي?و ص=>ملا
َ

 ص��م ميدقت ,�ب)يف ةي£رعلاب ثحبلا ناG اذإف .,bصألا ثحبلا 

 عوضومل ةطيسÌ ةمدقت نوsي نأ ص��ملا ةياغو .ميدقتلا لبق ص��ملا ةمجرت ةقد نم ققحتي نأ فلؤملا bcعو .ةي�Ëلجنإلا c|إ ھتمجرت عم يeرع

ادرسو ،ثحبلا
ً

ا�Ëجو 
ً

اناي£و ھلا¡{ 
ً

اع#رس 
ً

 يقت)ي نأ فلؤملا bcعو .ماع قايس ,+ ةسöئرلا جئاتنلا كلت ناضرع° ن�تلمج مضي نأ bcع ،ةسöئرلا ھجئاتنل 

انايب ص��ملا لفسأ ا[جاردإل ةسöئر تاملG ثالث نع لقي ال ام ةيانعلا غلابب
ً

 وحنلا bcع لماsلا ھمسا ةباتك فلؤملا bcع بجي امك .ثحبلا ىوت~{ 

اعوبتم ،ةيئا¥ïلا ةعوبطملا bcع ر[ظيس يذلا
ً

 Ìس�uصق ةيتاذ ة�uت ال ة
ُ

  .ةيثحبلا ھتtuخ لاجمو ھصصختو ھتن[م فلؤملا ا¥÷ف ضرعÃ ةملG 40 زِواج

 

ت نأG ،كلذ لGاش ام وأ طئارخ وأ لاsشأ وأ ةيفارغوتوف وأ ةيحيضوت روص ةيأ داريإ لاح يددعلا بöتyuلا ةاعارم ,�ب)ي :اDحورشو روصلا
ُ

قر
ّ

 م

ملا َح0رصتلا ضرعÃ نأ فلؤملا bcعو .ا³رداصم تابثإ ةرورض عم ،ارج مل³و ،"2 لsشلا" ،"1 لsشلا" :اذك³
ُ

 فيلأتلا قوقح مادختسا ,+ ھل صِخر

امود فلؤملا bcع ةدقعنم ھنع ةيلوؤسملاف ،كلذ نم يأل رش)لاو
ً

ق PQمو .
ُ

 نايب بجيف لصفنم فلم ,+ وأ ةلصفنم ةحفص bcع تاح0رصتلا كلت تمِد

 روصلا لG ميدقت بج0و .)ضيبألاو دوسألاب وأ( يدامرلا نوللا فيطب نوsي نأ بجيف خاس)تسا bcع ثحبلا لمتشا اذÖو .ثحبلا نyم ,+ ا[عضاوم

 لخاد امإ ا[ضرع ,�ب)يف لواد¡�ا امأ .)dpi( ةصوبلل ةطقن 300 نع وأ ،)yu )dpmميلم لsل ةطقن 12 نع ا[حوضوو ا¥µقد لقت ال ةينوyuكلإ ةغيصب

اضيأ Word ةغيصب ةلصفنم تافلم ,+ امÖو )Word ةغيصب( ثحبلا نyم ,+ فلملا
ً

اصوصن مضت لوادج ثحبلا ,+ درو اذإف ،
ً

 نأ بجيف روص نمض 

 bcعو .Acrobat PDF تافلم ,+ وأ PNG وأ JPEG ةغيصب ةينايبلا موسرلا ميدقت نكم0و .)dpm( ةطقن 48 ھماوق عفترم ةيئا¥¤ ةقد ىوتسمب نوsت

  .لاسرإلا ديعÃ نأ لبق يzايب مسر يأ ,+ دوصرم أطخ يأ bcع كاردتسالا فلؤملا

 ةراتخم ةي£رع ثوحب ةمجyuل ةديدج ةردابم تقلطأ كلذل ،ملاعلا ءاحنأ PQشÌ ةي£رعلا مالعإلا لئاسو نع تامولعم ةحاتإ c|إ ة0رودلا c,س° :ةمجEFلا

ايد³ كلذ c|إ ة0رودلا ر0رحت ةئي³ ت¥µنا دقو .ةي�Ëلجنإلا c|إ
ً

 .ةي�Ëلجنإلاب يقلتملا رو[م¡�ا �uصبت ةيغÌ ةي�Ëلجنإلا c|إ ثوحبلا لقن c|إ جايتحالا ىدمب 

اعفاد ةي£رعلا �uغ قطانملاب ةيميداGألا طاسوألا مامت³ا ,+ اندجو ،مث نمو
ً

 غولب ,+ ن�فلؤملا bcع �uسöتلا لجأ نم ةمجyuلا ثادحتسال ة0رودلا ,+ انل 

 ھتمجyuل ثحب bcع رايتخالا عقو اذإف ،كلذ bcعو .م¥üوحبلو ن�فلؤملل يملاعلا روض~�ا حي×ت ةمجyuلاف ،ةي�Ëلجنإلا يأ ؛ةيملاعلا ةغللاب يملاع رو[مج

طخُيسف
َ

ادي[مت كلذب فلؤملا ر
ً

 ا³رودص روف ثوحبلا ةمجyuل ن0رر~{او ر0رحتلا ةئي³ ةعجارم كلذ ,0bو .ةمجyuلا ,+ عورشلا لبق ھتقفاوم لينل 

اصرح
ً

  .ةيميداGألا ةغللا/تا~�طصملاو ىوت~{ا ةقد bcع 

 



  :عجارملا تابثإ ليلد

 ��0تقي .ةيملعلا ثوحبلاب عجارملا تابثإ ,+ )Chicago Manual of Style( "ةيملعلا ةباتكلل وغاsيش ليلد" Arab Media & Society ة0رود تدمتعا

ايئابفلأ ھعجارم بöترت ثحابلا نم كلذ
ً

 لادب×سا زوجي الف ؛ثحبلا نyم ,+ ھب تدرو يذلا ,+ر~�ا مسرلاب عجارملا ت�ث ,+ ن�فلؤملا ءامسأب نايتإلا عم ،

ايئابفلأ عجرملا ميظنت ,�ب)يف فلؤملا مسا دَروي مل اذإ امأ .ردصملا ناونع ةحفص bcع ھتاذ لsشلاب مسالا ر[ظي مل ام ,|وأ فرحب لوألا مسالا
ً

 بسح 

افنآ روGذملا "وغاsيش ليلد" مادختسا نأشÌ تاميلع° ,bي ام ,+و .ناونعلا
ً

 لبق تاميلعتلا كلت ةءارق ديفملا نمو .ةفلتخم رداصمب دا[ش×سالا ,+ 

 يzوyuكلإلا طبارلا ةرا0ز Ñcري ،رداصملاب دا[ش×سالل ةحي~1لا ةيفيكلا صوصخب تاميلعتلا وأ تامولعملا نم د0زملو .ثحبلا ةباتك ,+ عورشلا

mlhttp://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.ht م ثدحأ رادصإ يأ وأ ام³ركذ ي°آلا ن�باتكلا دحأ ةعلاطم وأï¥ام:  

- 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. 

 

ت :تاداDشRسالا
ُ

 Johnson & Smith(و )Smith 2013( اذك³ يأ ،"وغاsيش ليلد" ,+ ةنöبملا ةئي[لا bcع صنلا نyم ,+ ةدراولا تادا[ش×سالا بَتك

�ب)يف u!كأ امف ن�فلؤم ةثالث مضت لامعأب ةقحاللا تادا[ش×سالا امأ .نyملا ,+ دا[ش×سا لوأ ,+ ن�فلؤم ةسمخ زواجتي ال �Q:قأ دح£و ،)2013, 

 يأب دا[ش×سالا ةلGاش bcع نوsي نأ ,�ب)يف ھل قباس لمعÌ دا[ش×سالا فلؤملا دارأ اذÖو .)Clark et al 2013( لثم ا¥÷ف ةرصت�{ا ةغيصلا مادختسا

املع ،فلؤملا ةباتك نم لمعلا ناG اذإ ام ديدحتل ,Îاد الو .رخآ فلؤمل لمع
ً

 ءان>تسالاو ،ھلامعأب دا[ش×سالا ,+ طارفإلا مدع فلؤملاب با¥; ھنأب 

 )Authors, in press/forthcoming( اذك³ صنلا نyم ,+ عجرملا داريإ ,�ب)ي ٍذئدنعو ،ةيلبقتسملا وأ ةيف~1لا تالاقملا ,+ و³ كلذ نم دحوألا

  .)تارم سمخ نم u!كأ( فلؤم يأب طرفملا دا[ش×سالا نع عانتمالا قبس امل فاض0و .)مداق/عبطلا ديق ،)نوفلؤملا(فلؤملا(

 نأ نlثحابلا ةداسلاب با]gُف ،ثحبلا ةيا]bب "عجارملا ت`ث" ^[ اDجاردإ ىدل ا]Z دDشRسملا عجارملا فلتخم ةغيصل ةبس-لاب امأ

nاب اونيعتسq=كلإلا صئاصEFقيبطت ^[ ةجمدملا ةينو Pages جأ ��ع مدختسملاDلبآ" ةز" )Apple( دروو س�فوأ تفوسوركيام" قيبطت ^[ وأ" 

)MS Office Word( جألا ��عDثيدح رادصإ مادختسا كلذ ���تقي ؛"زودن3و" ماظنب ةلماعلا ةز )ةيفيك ةفرعملو .)2010 نم مدقأ س�ل 

  :نlيلاتلا نlطبارلا ةرا3ز �̈ري ،ثحبلا ^[ ا]Z دDشRسملا عجارملا جاردإ كلذ ^[ امب ،ن3روكذملا نlقيبطتلا ��ع صئاص=qا كلت نم ةدافتسالا

  وأ ؛Apple(: eg/guide/pages/welcome/mac-https://support.apple.com/en( "لبآ" ةزDجأ ��ع Page قيبطتل ةبس-لاب .أ
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 ،ثحبلا ناونع :ھميدقت لبق ثحب لG صوصخب رر~{ا c|إ ا³ركذ ي°آلا تانايبلا ميدقت نم ققحتلا فلؤملل ,�ب)ي :لاسرإلا لبق ة?ولطم صوحف

 ،)ةملG 50( فلؤملل ة�Ëجو ةيتاذ ة�uسو ،فلؤملا ةسسؤمل يzوyuكلإلا يديtuلا ناونعلاو لماsلا ,+ارغ¡�ا ناونعلاو ،��=سؤملا ءامتنالاو ،فلؤملا مساو

  .ةسöئرلا تاملsلاو ،)ةملG 150( ثحبلا ص��مو


