الشروط والﺘﺤﻜﻴم في اﳌﺠﻠﺔ الﺴﻌﻮدﻳﺔ لﻠﺪراﺳﺎت الﻔﻠﺴﻔﻴﺔ
ً
أول :تنشﺮ املجلﺔ األبحﺎث بﺎﻟلغﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واإلنجليزﻳﺔ واﻟفﺮنﺴﻴﺔ .وﻳنبغي أن ﻳﻘدم ﻣع كل بحث
ﻣكتﻮب بﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣلخص بﺎﻟلغﺔ اإلنجليزﻳﺔ أو اﻟفﺮنﺴﻴﺔ ،حﺴب اﻟلغﺔ اﻟﺜﺎنﻴﺔ ﻟلبﺎحث.
ا
ا
ا
وأّل ﻳكﻮن قد نشﺮ ا
جزئﻴﺎ أو كل اﻴﺎ ،أو نشﺮ ﻣﺎ
خﺼﻴﺼﺎ ﻟلمجلﺔ،
ثﺎن ًﻴﺎ :أن ﻳكﻮن اﻟبحث أصﻴًل ﻣﻌدا
إقﺮارا ا
يشبهه في ا
أي وسﻴلﺔ نشﺮ إﻟكترونﻴﺔ أو ورقﻴﺔ ،وﻳﻘدم اﻟبﺎحث ا
كتﺎبﻴﺎ بذﻟك.
ً
ثﺎلثﺎ :ﻳﺮﻓق اﻟبﺎحث ﻣع اﻟبحث سيرة علمﻴﺔ ) (C.V.ﻣختﺼﺮة ﻟلبﺎحث بﺎﻟلغتين اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واإلنجليزﻳﺔ.
را ً
بﻌﺎ :ﻣن اﻟﻨﺎحﻴﺔ اﻟشكلﻴﺔ واملﻨهجﻴﺔّ ،لبد أن تﺴتﻮفى هذه اﻟشﺮوط:
 .1أن تأتي صفحﺔ اﻟغًلف ﻣﻨفﺼلﺔ وﻣتضمﻨﺔ ﻟﻌﻨﻮان اﻟبحث بﺎﻟلغتين اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واإلنجليزﻳﺔ (أو
اﻟفﺮنﺴﻴﺔ) ،واسم اﻟبﺎحث وتخﺼﺼه ،واملؤسﺴﺔ األكﺎدﻳمﻴﺔ اﻟتي ﻳنتمي إﻟيهﺎ ،إضﺎﻓﺔ إلى بﺮﻳده
اإلﻟكتروني.
 .2أن ﻳأتي ﻣلخص اﻟبحث في ورقﺔ ﻣﺴتﻘلﺔ بﺎﻟلغتين اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واإلنجليزﻳﺔ (أو اﻟفﺮنﺴﻴﺔ) وأّل ﻳزﻳد
عن  150كلمﺔ ،وﻳتبع ذﻟك تحدﻳد اﻟكلمﺎت اﻟداﻟﺔ ) .(Key Wordsوّلبد أن يشتمل امللخص على
اﻟفﺮضﻴﺔ اﻟﺮئيﺴﺔ اﻟتي يﺴتهدف اﻟبحث إثبﺎتهﺎ واملﻨهج املﺴتخدم في ذﻟك.
 .3تشمل ﻣﻘدﻣﺔ اﻟبحث أهداف اﻟدراسﺔ وأهمﻴتهﺎ واألعمﺎل اﻟﺴﺎبﻘﺔ اﻟتي كتبت في املﻮضﻮع ،بمﺎ في
ذﻟك أحدث ﻣﺎ تﻮصل إﻟﻴه املجﺎل املﻌﺮفي اﻟذي تنتمي إﻟﻴه اﻟدراسﺔ .كمﺎ تأتي خﺎتمﺔ اﻟبحث في
هﻴئ ﺔ نﻘﺎط ﻣحددة تمﺜل أهم اﻟﻨتﺎئج اﻟتي ﻳمكن استخًلصهﺎ ﻣن عﻨﺎصﺮ اﻟبحث واﻟتي تشكل في
ﻣجملهﺎ الحجج املؤﻳدة ﻟلفﺮضﻴﺔ.
ا
ّ .4لبد أن ﻳأتي اﻟبحث ﻣتمﺎسكﺎ في ﻣجمله دون اختزال ﻣخل أو إسهﺎب ﻳمكن اّلستغﻨﺎء عﻨه .كمﺎ
ّلبد أن تﻮظف كﺎﻓﺔ عﻨﺎصﺮه لخدﻣﺔ ﻓﺮضيته اﻟﺮئيﺴﺔ .على أن ﻳكﻮن ﻣت ا
بﻮعﺎ بﻘﺎئمﺔ املﺼﺎدر
واملﺮاجع اﻟتي أحﺎل إﻟيهﺎ اﻟبﺎحث في املتن .كمﺎ ﻳلتزم اﻟبﺎحث بكتﺎبﺔ املﺮاجع وﻓق اﻟطﺮﻳﻘﺔ
اﻟًلتﻴنﻴﺔ اﻟتي تﻌتمدهﺎ املجلﺔ ،إضﺎﻓﺔ إلى ضﺮورة اﻟتزام اﻟبﺎحث بجدول املﻮاصفﺎت الخﺎص
بكتﺎبﺔ اﻟهﻮاﻣش واإلحﺎّلت املﺮجﻌﻴﺔ اﻟذي تتبﻨﺎه املجلﺔ.
قﺴمﺎ ا
 .5تخﺼص املجلﺔ ا
خﺎصﺎ في كل عدد ملﻨﺎقشﺔ أحد املفﺎهﻴم اﻟفلﺴفﻴﺔ ،أو اﻟتﻌﺮﻳف بﻨظﺮﻳﺔ
ﻓلﺴفﻴﺔ ﻣﺎ ،أو استﻌﺮاض إحدى اإلشكﺎﻟﻴﺎت اﻟفلﺴفﻴﺔ ،وذﻟك بطﺮﻳﻘﺔ اﻟكتﺎبﺔ الحﺮة اﻟتي ّل
ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ | اﻟﺮﻳﺎض ،اململكﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

SJPS@manaa.net

|

Mana.net

تتﻘﻴد بﺎملﻨهجﻴﺔ األكﺎدﻳمﻴﺔ (وﻓق اﻟشﺮوط اﻟﺴﺎبﻘﺔ) ،وﻣع ذﻟك تخضع هذه املﺎدة إلى اﻟتحكﻴم.
ا
حدﻳﺜﺎ ا
بأي ﻟغﺔ ﻣن اﻟلغﺎت اﻟﺜًلث،
 .6كمﺎ تنشﺮ املجلﺔ ﻣﺮاجﻌﺎت اﻟكتب اﻟفلﺴفﻴﺔ اﻟتي صدرت
شﺮط أن ﻳكﻮن اﻟكتﺎب قد نشﺮ في آخﺮ ثًلث سﻨﻮات وقت إرسﺎل املﺮاجﻌﺔ.
ا
ا
أﻳضﺎ تفﺮد املجلﺔ ا
ﻣخﺼﺼﺎ ّلستﻌﺮاض أهم اإلصدارات الحدﻳﺜﺔ في ﻣجﺎل اﻟنشﺮ اﻟفلﺴفي
بﺎبﺎ
.7
ا
ا
إحﺼﺎئﻴﺎ ﻟًلهتمﺎﻣﺎت املختلفﺔ ﻟدور
واﻟﺼﺎدرة عن أهم دور اﻟنشﺮ اﻟﻌﺎملﻴﺔ ،كمﺎ ستﻘدم تحلﻴًل
اﻟنشﺮ.
 .8ﻳتراوح عدد كلمﺎت اﻟبحث ،بمﺎ في ذﻟك قﺎئمﺔ املﺮاجع بين  12000 -8000كلمﺔ ،وﻟلمجلﺔ أن
تنشﺮ ،بحﺴب تﻘدﻳﺮاتهﺎ وﺑﺼﻮرة استثﻨﺎئﻴﺔ ،بﻌض اﻟبحﻮث واﻟدراسﺎت اﻟتي تتجﺎوز هذا اﻟﻌدد
ﻣن اﻟكلمﺎت.
 .9وﻓﻴمﺎ ﻳخص املﻮاصفﺎت اﻟشكلﻴﺔ ﻓترسل األبحﺎث بخط  Simplified Arabicﻟلﻌﺮبي ،و Times
 New Romanﻟألجﻨبي ،بحجم  14ﻟلمتن ،و 12ﻟلهﻮاﻣش.
ً
خﺎمﺴﺎ :الﺘﺤﻜﻴم
 -1ﻳخضع كل بحث إلى تحكﻴم سﺮي كﺎﻣل دون اإلﻓﺼﺎح عن أي ﻣﻌلﻮﻣﺎت تتﻌلق بهﻮﻳﺔ ﻣﻘدﻣه.
اختﺼﺎصﺎ ا
ا
دقﻴﻘﺎ في ﻣﻮضﻮع اﻟبحث
وتﺴﻨد عملﻴﺔ اﻟتحكﻴم إلى اثﻨين ﻣن األكﺎدﻳمﻴين املختﺼين
وﻟغته ،وﻣن املﻌتمدﻳن في قﺎئمﺔ املحكمين الخﺎصﺔ بﺎملﻨﺼﺔ .وفي حﺎل تبﺎﻳن تﻘﺎرﻳﺮ املحكمين،
ﻳحﺎل اﻟبحث إلى ﻣحكم ثﺎﻟث ﻟلبت في أﻣﺮه وتﺮجﻴح قبﻮﻟه أو رﻓضه .وتلتزم املجلﺔ بمﻮاﻓﺎة اﻟبﺎحث
بﻘﺮارهﺎ األخير؛ اﻟنشﺮ /عدم اﻟنشﺮ بﻌد إجﺮاء تﻌدﻳًلت ﻣحددة /اّلعتذار عن عدم اﻟنشﺮ،
وذﻟك في غضﻮن ﻣن  30إلى  60ﻳﻮم ﻣن تﺎرﻳخ استًلم اﻟبحث.
ّ -2ل تدﻓع املجلﺔ ﻣكﺎﻓآت ﻣﺎﻟﻴﺔ عن اﻟدراسﺎت األكﺎدﻳمﻴﺔ؛ ﻣﺜلمﺎ هﻮ ﻣﻌمﻮل به في اﻟدورﻳﺎت
اﻟﻌلمﻴﺔ اﻟﻌﺎملﻴﺔ .كمﺎ ّل تتﻘﺎض ى املجلﺔ ا
أي رسﻮم ﻣﻘﺎبل اﻟنشﺮ ﻓيهﺎ.
 -3تملك ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻌنى حﻘﻮق امللكﻴﺔ اﻟفكﺮﻳﺔ ﻟلمﻮاد املنشﻮرة داخل املجلﺔ ،وّل ﻳجﻮز إعﺎدة
ا
نشﺮهﺎ جزئﻴﺎ أو كل اﻴﺎ ،سﻮاء بﺎﻟلغﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻣترجمﺔ إلى ﻟغﺎت أجﻨبﻴﺔ ،ﻣن دون إذن ﻣن املﻨﺼﺔ.
انتهى
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