َمجلَّةُ جامعة ْ
بخث الرضا العلميَّة العذد العشريه أبريل [ISSN 1858-6139] 2017
University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No 20, April 2017

مجلة جامعة بخث الرضا العلمية
( رقم دولي ) ISSN 1858 - 6139
جعريف المجلة  :يغهخ عبيؼخ ثخذ انشػب انؼهًٛخ انًؾكًخ سثغ عُٕٚخ راد ؽبثغ أكبد ًٙٚثؾض ٙيٓزًخ ثُشش األفكبس
انؼهًٛخ ٔ ،انذساعبد ٔ ،انجؾٕس انًزًٛضح ف ٙيغبالد انؼهٕو اإلَغبَٛخ ٔاألعبعٛخ ٔانزطجٛمٛخ  ،رظذس ػٍ عبيؼخ ثخذ
انشػب  .انغٕداٌ .
رى إطذاس انؼذد األٔل يُٓب فُٚ ٙبٚش 2010و ٔرجؼزّ أسثغ أػذاد أخش٘ فَ ٙغخ ٔسلٛخ فمؾ يشزًهخ ػه ٙثؾٕس ثبنهغزٍٛ
انؼشثٛخ ٔاالَغهٛضٚخ كبٌ آخشْب ف ٙدٚغًجش

2012و  .ؽٛش كبٌ إطذاس األػذاد ثذءا يٍ انؼذد انغبدط ٔسلٛب

ٔانكزشَٔٛب ثبنهغز ٍٛانؼشثٛخ ٔاالَغهٛضٚخ.
أهذاف المجلة :
رٓذف انًغهخ نزؾمٛك اٜر: ٙ
َ /1شش صمبفخ انجؾش انؼهً.ٙ
 /2رٕصٛك األفكبس ٔانذساعبد ٔانجؾٕس انؼهًٛخ.
 /3إػطبء انجبؽضٔ ٍٛانؼهًبء فشطخ نُشش دساعبرٓى ٔأفكبسْى ٔثؾٕصٓى يغ ػًبٌ عٕٓنخ انٕطٕل إنٓٛب يٍ كم
انًٓزً.ٍٛ

طريقة الحقذيم:

 /1رُخؼ ُغ يغهخُ ثخذ انشػب انؼهًٛخ ك َّم األٔساق ٔانجؾٕس انؼهًٛخ انًمذيخ نهُشش نهزؾكٛى ػهٗ يغزٕ:ٍٛٚ
أٔن ٙيٍ لجم ْٛئخ انزؾشٚشَٓ .بئ ٙيٍ لجم يؾكً ٍٛف ٙيغبل انزخظض يٍ خبسط انغبيؼخ دٌٔ رؾذٚذ ْٕٚخ انجبؽش.
ٚ /2زى اػزًبد ٔلجٕل رهك األٔساق ٔانجؾٕس ثشكم َٓبئ ٙثؼذ إعشاء كبفخ انزؼذٚالد انزٕٚ ٙط ٙثٓب انًؾ ِّكًٌٕ.
 /3كم انؾمٕق يؾفٕظخ نهًغهخ انؼهًٛخ ،ػذا الزجبط ثؼغ األعضاء ف ٙانًمبالد انُمذٚخ أٔ االعزؼشاع ٔال ٚغٕص
إػبدح ؽجبػخ أ٘ عضء ثأ٘ شكم دٌٔ يٕافمخ يكزٕثخ يٍ انُبشش.
ٚ /4زؾًم انًؤنف /انًؤنفٌٕ ٔؽذْى انًغؤٔنٛخ ػٍ يؾزٕٚبد أٔسالٓى ٔثؾٕصٓى انًُشٕسحٔ ،ركٌٕ اٜساء انٕاسدح فٙ
رهك انجؾٕس يؼجشحً ػٍ آساءْى ٔال رزؾًم انًغهخ أٚخ يغؤٔنٛخ ػٍ رهك اٜساء.
غخ
 /5رمذو انجؾٕس ف ٙشكم َظٕص (  )Wordػهٗ انجشٚذ االنكزشَٔ ، Journal@UofB.edu.sd :ٙأٔ (صالس َُ ٍ
ٔسلٛخ  +لشص يذيظ  )CDرغهى إن / ٙد .ؽغٍ اؽًذ ؽغٍ .سئٛظ انزؾشٚش .عبيؼخ ثخذ انشػب .انذٔٚى ص.ة.
1311
شروط النشر:
ٚشزشؽ ف ٙاألٔساق ٔانجؾٕس انؼهًٛخ انًمذيخ نهُشش ف ٙيغهخ عبيؼخ ثخذ انشػب انؼهًٛخ انًؾكًخ يب ٚه:ٙ
 /1أال ركٌٕ لذ َششد يٍ لجم أٔ يمذيخ نهُشش ف ٙيكبٌ آخش.
 /2أٌ ركٌٕ ؽمٕق انُشش كبيهخ نهًغهخ عٕاء ثبإلطذاس انٕسل ٙأٔ االنكزشَٔٚٔ ،ٙؼزجش رمذٚى انجؾش أٔ انٕسلخ انؼهًٛخ
نهُشش ف ٙانًغهخ يٕافمخ نهجبؽش ػهٗ عًٛغ ششٔؽ انُشش فْٙب.

َمجلَّةُ جامعة ْ
بخث الرضا العلميَّة العذد العشريه أبريل [ISSN 1858-6139] 2017
University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No 20, April 2017
 /3أٌ ٚزشأػ ػذد انظفؾبد ث 8 ٍٛإن 22 ٙطفؾخ كؾذ ألظٗ ٔانزجبػذ ث ٍٛانغطٕس ٔاؽذ ثٕطخ ْٕٔايش ٔاؽذ
ثٕطخ َٕ ،ع انخؾ ػشث ٙثغٛؾ (ٔ )Simplified Arabicثبنهغخ االَغهٛضٚخ (  )Times New Romanؽغى  12ثٕطخ
 /4عنىان الذراسةٚ :كٌٕ يؼجشاً ػٍ يؾزٕٖ انذساعخ ٔٚؼكغّ ثألم يٍ ػششح ( )10كهًبد ثأعهٕة يجبشش ٚغٓم
انٕطٕل نهٕسلخ ػجش انشجكخ االنكزشَٔٛخٚ .ه ٙرنك أعًبء انجبؽضٔ ٍٛدسعبرٓى انؼهًٛخ ٔكهٛبرٓى إػبفخ إن ٙانجشٚذ
االنكزشَٔٔ ٙسلى انزهفٌٕ.
 /5المسحخلصٚ :كٌٕ انًغزخهض ثبنهغز ٍٛيزطبثمب ٔداالً ٔيؼجشاً ػٍ أْذاف انذساعخ ٔانٕعبئم انًغزخذيخ ٔأْى
انُزبئظ ف ٙػذد يٍ انكهًبد ٚزشأػ ث (250 – 150) ٍٛكؾذ ألظٗ ٚزجؼّ كهًبد أعبعٛخ (يفزبؽٛخ).
 /6المقذمةٚ :مٕو انجبؽش ثزؼشٚف يٕػٕع انٕسلخ انؼهًٛخ ٔرؾذٚذ انٓذف يُٓب ٔكزنك رٕػٛؼ انًشكهخ ثذلخ يغ ركش
إعزشارٛغٛخ انجؾش ٔٔطف يجغؾ نهًُٓظٚ .غزؾغٍ أٌ ركٌٕ انًمذيخ ف ٙؽذٔد انؼذد انًغًٕػ يٍ انغطٕس ٚزشأػ
ث )16 -8( ٍٛعطش.
ٚ /7زى رؼً ٍٛاألشكبل ٔانشعٕو انجٛبَٛخ ٔانغذأل ف ٙانُض ػُذ انؼشٔسح انمظٕٖ نزٕػٛؼ األفكبس ٔانًفبْٛى
انظؼجخ ٔانؼهًٛبد انزٚ ٙظؼت إػبدح إَزبعٓب ػذا رنك رٕػغ كم انشعٕو انجٛبَٛخ ٔانغذأل ف ٙانًالؽك يغ انزشلٛى
انًزغهغم ٔانزغًٛخ.
 /8الذراسات السابقة :رٓذف ْزِ انفمشح إن ٙاالعزششبد ثؼذد ٔاف ٙيٍ األٔساق انؼهًٛخ يٍ َفظ انًٕػٕع يُشٕسح
ف ٙيغالد ػهًٛخ يؾكًخٚ .زى رشرٛت انذساعبد انغبثمخ راد انظهخ ؽغت ؽذاصزٓب ٔٚمزطف يُٓب انًُٓظ ٔٔعبئم
انزؾهٛم ٔأْى انُزبئظ يغ ركش اعى ػبئهخ انجبؽش ٔانغُخ انزَ ٙشش فٓٛب انجؾش (انجبؽضٔ ،)ٍٛرجذأ انفمشح ثغًهخ فؼهٛخ يضم
دسط يؾًذ (2010و) اٜصبس االلزظبدٚخ نًششٔع كُبَخ.
 /9المنهج :فٚ ّٛزى ٔطف دلٛك نزفبطٛم كٛفٛخ رُفٛز انذساعخ ٔانٕعبئم انًغزخذيخ ٔانطشق انؼهًٛخ انًزجؼخ ٔيظبدس
انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد ٔفزشرٓب انضيُٛخ يغ انزؼشٚف انذلٛك نكم انًزغٛشاد ٔاألدٔاد ٔانًظطهؾبد انًغزخذيخ فٙ
انذساعخ.
 /10النحائجٚ :هخض ْزا انغضء يٍ انذساعخ انجٛبَبد انًغًؼخ َٔزبئظ انزؾهٛم انؼبيخ ٔاالخزالفبد انكجٛشح يغ ركش كم
انُزبئظ راد انظهخ ؽزٗ غٛش انًزٕلؼخ ٔانزأكذ يٍ عاليزٓب إؽظبئٛب ٔلٛبعٛب ً (إرا نضو األيش).
 /11رهخٛض انجٛبَبد يٍ انزغبسة دٌٔ يُبلشخ يب رؤد٘ إنَٔ ّٛظى انجٛبَبد ف ٙعذأل ٔسعٕو رٕػٛؾٛخ أٔ طٕس يغ
ػذو ركشاس ثٛبَبد انغذٔل ثشعٕو رٕػٛؾٛخ ٔرمشٚش ػًب إرا كبَذ رفظٛم انجٛبَبد (انزمٕٚى) كبف نزجشٚش االعزُزبعبد.
 /12المناقشةٚ :فززؼ ْزا انغضء ثؼجبسح ٔاػؾخ رذػى أٔ رشفغ االفزشاػبد األعبعٛخ .ثؼذ ػشع انُزبئظ ٚغت
رمًٕٓٚب ٔرفغٛش أصبسْب خبطخ ثبنُغجخ إن ٙاالفزشاػبد األطهٛخُْ .ب ٚكٌٕ فؾض انُزبئظ ٔاعزخالص انؼجش يُٓب
ٔانزأكٛذ ػهٗ انغٕاَت انُظشٚخ أٔ انزطجٛمٛخ ثؾٛش ٚزى سثطٓب ثطشٚمخ يؼشٔفخ ٔيذسٔعخ ٔٚزى انششػ ثطشٚمخ يُطمٛخ
رمجم أٔ رذؽغ انفشػٛخ .صى رمذو ثؼغ االلزشاؽبد نزطٕٚش انطشٚمخ.
 /13الخاجمةٚ :غت أٌ رؾزٕ٘ ػهٗ انُزبئظ ٔانزٕطٛبد.
 /14انًشاعغ :رزكش انًشاعغ انز ٙرى االػزًبد ػهٓٛب فمؾ ٔرشرت أثغذٚب ػهٗ أٌ ٚؼزًذ ْزا انزشرٛت ػهٗ أعى ػبئهخ
انًؤنف .ركزت انًشاعغ ػهٗ انُؾٕ انزبن:ٙ
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اعى انؼبئهخ ،االعى األٔل ٔانضبَ( - ٙانغُخ)  -انؼُٕاٌ -انُبشش -انطجؼخ -أسلبو انظفؾبد.
Surname first name (1972) Title Publisher Edition Number pages In-text reference citations should be
made when other studies are cited.

ف ٙؽبنخ اعزخذاو ثؾٕس و أخٕرح يٍ االَزشَذ ٚكزت انًظذس كبيال يؼبفب

إن ّٛانًؼهٕيبد يٍ انًٕلغ (إرا اػزجش

االَزشَذ يظذساً ) يضم يب ٚهAvailable at: http:/www.bakhtalruda.edu/sd/UBSJ.Accessed June@2000 ٙ

رغهى انُغخخ انُٓبئٛخ يٍ انذساعخ ثؼذ اكزًبل إعشاءاد انزؾكٛى إنٗ عبَت َغخخ إنكزشَٔٛخ ٔٚكٌٕ رشرٛتْب ٔفك انفمشاد
انًزغهغهخ ثبنزشرٛت اٜر :ٙانؼُٕاٌ ،انًغزخهض ،انًمذيخ ،انًٕاد ٔؽشائك انجؾش ،انُزبئظ ٔانًُبلشخ ،انًظبدس

أٔ

انًشاعغ.
 /15الشكر والعرفان :رشكش انغٓبد انًًٕنخ نهجؾش ،انضيالء انز ٍٚساعؼٕا انٕسلخ ٔ ،انز ٍٚعبػذٔا ف ٙإعشاء ثؼغ
انزؾهٛم.

