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 : يةر النشر في الدو ضوابط 

باملشاركات العلمية من شتى أنحاء العالم في موضوعات ومباحث معينة تتعلق باملشهد اإلعالمي املتجدد على  Arab Media & Societyترحب دورية 

ير أو املحرر امتداد الوطن العربي. وتخضع البحوث املقدمة ملراجعة النظراء قبل النشر، على أن يكون تقديمها عبر البريد اإللكتروني إلى مدير التحر 

كلمة  10000و 4000. أما محتوى البحوث املقدمة للمراجعة والنشر فينبغي أن يتراوح بين editor@arabmediasociety.com على العنوان البريدي

 األقسام املعتادة في البحوث العلمية: امللخص، وثبت املراجع، وامللحوظات والحواش ي، والعنوان، 
ً
والعناوين الفرعية. تخضع كل البحوث شاملة

 بأن الدورية ترحب بالبحوث املسطورة بالنهجين الكمي والكيفي، وبأ
ً
نها تحرص املقدمة على الشاكلة املذكورة إلى التحكيم املزدوج املحايد، علما

 على اقتحام األعراف السائدة في بحوث االتصال، و 
ً
 مستمرا

ً
رائها الكرام إلى على حرصا

ُ
تساؤالت جديدة، واستدعاء براهين غير مألوفة، توجيه ق

دعوة واالنتهاء إلى نتائج جديدة. كما تقبل الدورية البحوث التي تركز على مباحث معينة حسب املعلن في الدعوة الخاصة بكل عدد تحت عنوان 

 (.Elsevier-Scopusفير" )زيإل-ُمدرجة على قاعدة بيانات "سكوبس Arab Media & Societyجدير بالذكر أن دورية  .للمشاركة البحثية

 

يرجى التواصل مع فريق التحرير ، كما تتاح نسخ مطبوعة من الدورية. كملها للكافةأمتاحة ب Arab Media & Societyدورية النسخة اإللكترونية من 

 نظير املشاركة أو النشر. 
ً
 بأن الدورية ال تتقاض ى شيئا

ً
 لطرح أية استفسارات، علما

 

وأال تكون قيد النظر أو التحكيم لدى أية مطبوعة أخرى؛ كما ينبغي كتابة البحوث بأسلوب واضح املعنى وجيز  ،ُيشترط في البحوث املقدمة االبتكاُر 

عبر البريد معه، وذلك ومتابعة جميع املراسالت املتعلقة بأي جانب من جوانب سياسة التحرير إلى املحرر العبارة. وينبغي إرسال البحوث الكاملة 

 .editor@arabmediasociety.comعى إرسال أية استفسارات إلى اإللكتروني؛ على أن ُيرا

؛ إذ يلزم تقديم كل البحوث على هيئة ملفات  -
ً
. يرجى التحقق من تقديم البحث Wordال تقبل الدورية إال البحوث املقدمة إلكترونيا

 ببيان ع
ً
 في حسابها أقسام امللخص وثبت املراجع واملالحق وامللحوظات والحواش ي. ال نقبل  –دد كلماته مجهوَل الهوية، مشفوعا

ً
داخال

 بأن البحث الزائدة كلماته عن هذا العدد ُيعاد إلى صاحبه لتنقيحه وإعادة تقديمه 10البحث الزائد عن 
ً
أن الدورية كما ، آالف كلمة، علما

 ى دوريات أخرى. تلتفت عن البحوث الخاضعة للمراجعة لد

يرجى التحلي بالصبر وعدم االستفسار عن فتتسم مرحلة املراجعة والتحكيم بطولها، إذ تستغرق ما ال يقل عن شهرين في املعتاد. لذلك،  -

 إلى  مؤلفموقف البحث إال بعد انقضاء تلك الفترة. فإذا انتهت املراجعة إلى طلب تعديالت فينبغي لل
ً
إرسال بحثه منقحا

editor@arabmediasociety.comب إلى امل
َ
 Wordإرسال ملفين إلكترونيين )أحدهما بصيغة  ؤلف. وعندما ُيعَتَمد البحث للنشر فسُيطل

تباه إلى أن قرار املحررين نهائي، والدورية ( إلى املحررين، عالوة على استيفاء نموذج حقوق التأليف والنشر. يرجى االنPDFواآلخر بصيغة 

 إال أنها غير ملزمة بذلك البتة. نرحب بتلقي بحوث م
ً
 ُمسببا

ً
سبق رفض بحوث لهم، وال يجوز التقدم ببحث من وإْن كانت تقدم رفضا

 سبق رفضه. 

َقَدم كل البحوث مكتوبة بخط  -
ُ
. الهوامشمحاذاة بمسافة مزدوجة و مع املباعدة بين األسطر  ؛نقطة 12وبحجم  Times New Romanت

، مع وضع جميع عناوين البحث بين عالمتي تنصيص. 
ً
وينبغي إمالة الخط في كتابة جميع أسماء اإلصدارات والكلمات املنقولة صوتيا

فإذا لزم لدى سْوق اقتباسات في متن الكالم. ( Chicago Manual of Styleكذلك ينبغي مراعاة دليل شيكاغو للكتابة األكاديمية )

mailto:editor@arabmediasociety.com
https://www.arabmediasociety.com/call-for-papers/
https://www.arabmediasociety.com/call-for-papers/
https://www.arabmediasociety.com/call-for-papers/
mailto:editor@arabmediasociety.com
mailto:editor@arabmediasociety.com
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 على هيئة حواش ي سفلية، 
ً
 تتابعيا

ً
 بخط ال إيراد حواش ي فينبغي ترقيمها ترقيما

ً
نقاط،  10وبحجم  Times New Romanختامية، مكتوبة

 مع محاذاة الهوامش. أما املراجع فينبغي إثباتها في قسم منفصل بنهاية البحث، ال على هيئة حواش ي سفلية. 

َزم في الكلمات العربية  -
َ
 . هنا"، ويمكن تنزيله من لرسم األصواتاملنقولة بأحرف إنجليزية "بدليل مكتبة الكونغرس األمريكي ُيلت

 بأن  -
ً
توضع االقتباسات بين عالمتي اقتباس مزدوجة؛ ويوضع االقتباس الوارد ضمن اقتباس آخر بين عالمتي اقتباس منفردتين؛ علما

 عالمات االقتباس الختامية سواء في النص املقتبس أم في الجملة التامة.  –على الدوام  –عالمات الترقيم تسبق 

كتب األرقام من  -
ُ
 للهم إال في املراجع والحواش ي السفلية. باألحرف، ا 10إلى  1ت

)أي: بعبارة أخرى( في الحواش ي السفلية، أما في املتن فيلزم استبدالهما  .i.e)أي: على سبيل املثال( و .e.gيجوز استخدام االختصارين  -

 في الحاشية السفلية بأحرف صغيرة حال االبتداء به.  .e.g"، على الترتيب. وُيكتب االختصار that is" و"for exampleي "تبعبار 

 .
ً
 ويلزم تعديل كل بحث غير مطابق للتوجيهات املذكورة آنفا

 

 أو  :تصاريححقوق التأليف والنشر وال
ً
 كامال

ً
 أو بأية هيئة أخرى في يجب أن تكون البحوث املقدمة أصيلة مبتكرة لم يسبق نشرها نشرا

ً
مختصرا

لزمه رخصة حصرية للدورية، فإذا َعّن للغير استنساخ البحوث  ؤلفأن يمنح امل Arab Media & Societyمكان آخر. ومن شروط النشر في دورية 

. يتيح ذلك أوسع انتشار ممكن للبحوث، ويكفل الحماية @arabmediasociety.comeditorعندئٍذ مراسلة املحرر بذلك عبر العنوان البريدي 

هي  Arab Media & Societyبحوثهم في مطبوعات أخرى شريطة اإلقرار فيها بأن دورية  استخدامَ  -إثر منح الرخصة الحصرية  -ؤلفيها. وللمؤلفين مل

 الناشر األصلي. 

 

واإللكترونية من املطبوعة املؤلف مسؤول عن استصدار التصريح من الجهات املختصة الستنساخ أية مادة أو مقتطفات توضيحية للصيغتين 

تحقق النشر. كما تنعقد املسؤولية على املؤلف عن أية تكاليف لذلك االستنساخ أو أية رسوم الستصدار التصريح املطلوب. ويجب على املؤلف أن ي

 تيفاء كل استفسارات التصاريح ونماذج حماية حقوق التأليف والنشر قبل التقدم إلى الدورية للنشر. ومتى كانت املادة املطلوب نشرها مادمن اس
ً
ة

 كلمة.  400منثورة مشمولة بحقوق التأليف والنشر، فينبغي عندئٍذ استصدار التصريح الستخدام أي مقتطف يتجاوز 

 

رَسل البحوث  التحكيم:
ُ
إلى متخصصين اثنين  –بصفة عامة  -البحوث الخاضعة ملراجعة النظراء تخضع في املعتاد للتحكيم املزدوج املحايد؛ إذ ت

مْين.
ّ
 على األقل في مجال البحث للنظر والتعقيب، وكل ذلك بدون الكشف عن هوية املؤلف واملحك

 

رأي فريق التحرير، عن تخص أصحابها املؤلفين، وال تعبر بالضرورة عن رأي الدورية، وال  Arab Media & Societyاآلراء املعبر عنها في دورية  الرأي:

 رأي الجامعة األمريكية بالقاهرة.عن ، وال ةواالستشاري ةالتحريريهيئتها وال 

 

 البحث األصلي. فإذا كان البحث بالعربية فينبغي تقديم ملخص  150ينبغي تقديم ملخص للبحث في : املؤلفبيانات امللخص و 
َ
كلمة على األكثر رفقة

عربي مع ترجمته إلى اإلنجليزية. وعلى املؤلف أن يتحقق من دقة ترجمة امللخص قبل التقديم. وغاية امللخص أن يكون تقدمة بسيطة ملوضوع 

 مل
ً
 وجيزا

ً
 لنتائجه الرئيسة، على أن يضم جملتين تعرضان تلك النتائج الرئيسة في سياق عام. وعلى املؤلف أن البحث، وسردا

ً
 سريعا

ً
ينتقي جاله وبيانا

  ببالغ العناية
ً
ملحتوى البحث. كما يجب على املؤلف كتابة اسمه الكامل على النحو ما ال يقل عن ثالث كلمات رئيسة إلدراجها أسفل امللخص بيانا

جاِوز الذي سي
ُ
 بسيرة ذاتية قصيرة ال ت

ً
 كلمة يعرض فيها املؤلف مهنته وتخصصه ومجال خبرته البحثية.  40ظهر على املطبوعة النهائية، متبوعا

 

https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/arabic.pdf
https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/arabic.pdf
mailto:editor@arabmediasociety.com


 Arab Media & Society – ضوابط النشر في الدورية   

3 

 

م  دينبغي مراعاة الترتيب العددي حال إيرا الصور وشروحها:
ّ
رق

ُ
أية صور توضيحية أو فوتوغرافية أو أشكال أو خرائط أو ما شاكل ذلك، كأن ت

رِخص له في استخدام حقوق التأليف  "، وهلم جرا، مع ضرورة إثبات مصادرها. وعلى املؤلف أن يعرض التصريَح 2"، "الشكل 1ا: "الشكل هكذ
ُ
امل

ِدمت تلك التصريحات على صفحة منفصلة أو في ملف منفصل فيجب بيا
ُ
. ومتى ق

ً
ن والنشر ألي من ذلك، فاملسؤولية عنه منعقدة على املؤلف دوما

بطيف اللون الرمادي )أو باألسود واألبيض(. ويجب تقديم كل الصور ها في متن البحث. وإذا اشتمل البحث على استنساخ فيجب أن يكون مواضع

(. أما الجداول فينبغي عرضها إما داخل dpiنقطة للبوصة ) 300(، أو عن dpmنقطة لكل مليمتر ) 12بصيغة إلكترونية ال تقل دقتها ووضوحها عن 

 ضمن صور فيجب أن  Word( وإما في ملفات منفصلة بصيغة Wordامللف في متن البحث )بصيغة 
ً
، فإذا ورد في البحث جداول تضم نصوصا

ً
أيضا

. وعلى Acrobat PDFو في ملفات أ PNGأو  JPEG(. ويمكن تقديم الرسوم البيانية بصيغة dpmنقطة ) 48تكون بمستوى دقة نهائية مرتفع قوامه 

 املؤلف االستدراك على أي خطأ مرصود في أي رسم بياني قبل أن يعيد اإلرسال. 

 

وسائل اإلعالم العربية بشتى أنحاء العالم، لذلك أطلقت مبادرة جديدة لترجمة بحوث عربية مختارة  ن: تسعى الدورية إلى إتاحة معلومات عالترجمة

 بمدى االحتياج إلى نقل البحوث إلى اإلنجليزية بغية تبصير الجمهور املتلقي باإلنجليزية. نتهت هيئة تحرير الدورية إلى اإلنجليزية. وقد ا
ً
إلى ذلك هديا

 لنا في الدورية الستحداث الترجمة من أجل التيسير على امل
ً
بلوغ ؤلفين في ومن ثم، وجدنا في اهتمام األوساط األكاديمية باملناطق غير العربية دافعا

حث لترجمته جمهور عاملي باللغة العاملية؛ أي اإلنجليزية، فالترجمة تتيح الحضور العاملي للمؤلفين ولبحوثهم. وعلى ذلك، فإذا وقع االختيار على ب

ر املؤلف بذلك 
َ
 لنيل موافقته قبل الشروع في الترجمة. ويلي ذلك مراجعة هيئة التحرير واملحررين لترجمة البحفسُيخط

ً
وث فور صدورها تمهيدا

 على دقة املحتوى واملصطلحات/اللغة األكاديمية. 
ً
 وال يتحمل املؤلفون أية تكلفة نظير الترجمة. حرصا

 

  دليل إثبات املراجع:

( في إثبات املراجع بالبحوث العلمية. يقتض ي Chicago Manual of Style"دليل شيكاغو للكتابة العلمية" ) Arab Media & Societyاعتمدت دورية 

، مع اإلتيان بأسماء املؤلفين في ثبت املراجع 
ً
؛ فال يجوز استبدال في متن البحثبه وردت بالرسم الحرفي الذي ذلك من الباحث ترتيب مراجعه ألفبائيا

 حسب االسم األول بحرف أولي ما لم يظهر االسم بالشكل ذاته على صفحة عنوان املصدر. أما إذا لم يوَرد اسم املؤلف فينبغي تنظيم املرجع ألف
ً
بائيا

 في االستشهاد بمصادر مختلفة. ومن 
ً
املفيد قراءة تلك التعليمات قبل العنوان. وفي ما يلي تعليمات بشأن استخدام "دليل شيكاغو" املذكور آنفا

ي الشروع في كتابة البحث. وملزيد من املعلومات أو التعليمات بخصوص الكيفية الصحيحة لالستشهاد باملصادر، يرجى زيارة الرابط اإللكترون

manualofstyle.org/tools_citationguide.htmlhttp://www.chicago  :أو مطالعة أحد الكتابين اآلتي ذكرهما أو أي إصدار أحدث منهما 

- University of Chicago Press. 2010. The Chicago Manual of Style. 16th ed. Chicago: Univ. of Chicago Press. 

 

كَتب االستشهادات: االستشهادات
ُ
 (Smith 2013على الهيئة املبينة في "دليل شيكاغو"، أي هكذا )التاريخ( -)املُؤلفالواردة في متن النص  ت

(، وبحد أقص ى ال يتجاوز خمسة مؤلفين في أول استشهاد في املتن. أما االستشهادات الالحقة بأعمال تضم ثالثة مؤلفين Johnson & Smith 2013و)

 فينبغي عندئٍذ إيراد الفصل أو الصفحة ومتى أورد املؤلف (.Clark et al 2013ة املختصرة فيها مثل )فما أكثر فينبغي استخدام الصيغ
ً
 مباشرا

ً
اقتباسا

(، أو Smith 2013, 65-67(، أو )Smith 2013, 65اآلتي بيانها: )وفق الصيغة في ضمن االستشهاد، وذلك أرقامها أو أو دفتي الصفحات 

(Smith 2013, chap. 5.)  .وال داعي وإذا أراد املؤلف االستشهاد بعمل سابق له فينبغي أن يكون على شاكلة االستشهاد بأي عمل ملؤلف آخر

 بأنه يهاب باملؤلف عدم اإلفراط في االستشهاد بأعماله، واالستثناء األوحد من ذلك ه
ً
و في املقاالت لتحديد ما إذا كان العمل من كتابة املؤلف، علما

. )املؤلف)املؤلفون(، قيد الطبع/قادم(( Authors, in press/forthcoming)ستقبلية، وعندئٍذ ينبغي إيراد املرجع في متن النص هكذا الصحفية أو امل

وملزيد من املعلومات عن االستشهادات في متن النص، يرجى ويضاف ملا سبق االمتناع عن االستشهاد املفرط بأي مؤلف )أكثر من خمس مرات(. 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
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guide-https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-التكرم بزيارة الرابط اإللكتروني 

mlht.2 . 

  املراجع:
ً
( يلزم إثبات كل املصادر ثبتا

ً
 )ال رقميا

ً
عبر إيرادها متتاليات، وينبغي إثبات املصادر العديدة املنسوبة ملؤلف واحد بنهاية البحث. أبجديا

رْ وما يليه األول باسم املؤلف 
َ
 من االسمبطريقة الش

ً
، مع مراعاة التسلسل الزمني ألعوام النشر حسب املتبع في دليل شيكاغو طة التعويضية بدال

 . https://www.chicagomanualofstyle.org/16/ch15/ch15_sec017.htmlللكتابة األكاديمية، وهو متاح عبر الرابط: 

أن بالسادة الباحثين ُيهاب فنسبة لصيغة مختلف املراجع املستشهد بها لدى إدراجها في "ثبت املراجع" بنهاية البحث، أما بال

( أو في تطبيق "مايكروسوفت أوفيس وورد" Appleاملستخدم على أجهزة "آبل" ) Pagesالخصائص اإللكترونية املدمجة في تطبيق يستعينوا ب

(MS Office Word على )"وملعرفة كيفية (. 2010؛ يقتض ي ذلك استخدام إصدار حديث )ليس أقدم من األجهزة العاملة بنظام "ويندوز

  ن:االستفادة من تلك الخصائص على التطبيقين املذكورين، بما في ذلك إدراج املراجع املستشهد بها في البحث، يرجى زيارة الرابطين التاليي

 أو  ؛eg/guide/pages/welcome/mac-https://support.apple.com/en(: Appleعلى أجهزة "آبل" ) Pageبالنسبة لتطبيق  .أ

citations-us/office/add-https://support.microsoft.com/en-(: Windowsبالنسبة لتطبيق "وورد" على أجهزة "ويندوز" ) .ب

63c06779f127-80c8-47f4-a8d3-ab9322bb-document-word-a-in . 

 

إلى املحرر بخصوص كل بحث قبل تقديمه:  Wordبصيغة  ينبغي للمؤلف التحقق من تقديم البيانات اآلتي ذكرها فحوص مطلوبة قبل اإلرسال:

وجيزة عنوان البحث، واسم املؤلف، واالنتماء املؤسس ي، والعنوان الجغرافي الكامل والعنوان البريدي اإللكتروني ملؤسسة املؤلف، وسيرة ذاتية 

 كلمة(، والكلمات الرئيسة.  150حث )كلمة(، وملخص الب 50للمؤلف )
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https://support.apple.com/en-eg/guide/pages/welcome/mac؛
https://support.microsoft.com/en-us/office/add-citations-in-a-word-document-ab9322bb-a8d3-47f4-80c8-63c06779f127
https://support.microsoft.com/en-us/office/add-citations-in-a-word-document-ab9322bb-a8d3-47f4-80c8-63c06779f127
https://support.microsoft.com/en-us/office/add-citations-in-a-word-document-ab9322bb-a8d3-47f4-80c8-63c06779f127

