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موجهات النشر
يجهخ جبيؼخ ثخذ انشػب يجهخ ػهًُخ يذكًخ سثغ عُىَخ رهزى ثُشش األفكبس انؼهًُخ وانذساعبد وانجذىس انًزًُضح فٍ
يجبالد انؼهىو اإلَغبَُخ واألعبعُخ وانزطجُمُخ .رى إطذاس أول ػذد فٍ َُبَش 2010و ورجؼزه أػذاد أخشٌ كبٌ آخشهب فٍ
عجزًجش 2018و .انُشش فٍ انًجهخ يزبح نجًُغ انجبدضٍُ يٍ جًُغ أَذبء انؼبنى.

أهداف المجلة
َ /1شش صمبفخ انجذش انؼهًٍ
 /2رىصُك األفكبس وانذساعبد وانجذىس انؼهًُخ.
 /3إػطبء انجبدضٍُ وانؼهًبء فشطخ نُشش دساعبرهى وأفكبسهى وثذىصهى يغ ػًبٌ عهىنخ انىطىل إنُهب.

طريقة التقديم
 /1رمذو األوساق نهُشش فٍ طُغخ انًغزُذ ( )Word 97-2003ورشعم انً أدذ انؼُبوٍَ انزبنُخ:
] [abumohtadi79@gmail.com/ Journal@UofB.edu.sdأو (َُغخزبٌ وسلُزبٌ رغهى إنٍ سئُظ هُئخ انزذشَش
ػهً انؼُىاٌ :جبيؼخ ثخذ انشػب .يكزت انًجهخ انؼهًُخ .طُذوق ثشَذ .1311
َ /2زذًم انًؤنف /انًؤنفىٌ انًغؤونُخ كبيهخ ػٍ يذزىَبد أوسالهى وثذىصهى انًُشىسح ،وركىٌ اِساء انىاسدح فٍ رهك
انجذىس يؼجشح ػٍ آساءهى وال رزذًم انًجهخ أَخ يغؤونُخ ػٍ رهك اِساء.

شروط النشر
 /1أال ركىٌ انىسلخ انًمذيخ نهُشش لذ َششد يٍ لجم أو يمذيخ نهُشش فٍ يكبٌ آخش.
 /2أٌ ركىٌ دمىق انُشش كبيهخ نهًجهخ.
 /3أٌ َزشاوح ػذد انظفذبد ثٍُ  8إنٍ  18طفذخ  ،وانزجبػذ ثٍُ انغطىس وادذ ثىطخ وهىايش وادذ ثىطخ َ ،ىع انخط
انؼشثٍ ( )Traditional Arabicدجى انخط  14ثىطخ.

عنوان الدراسة
َكىٌ يؼجشا ػٍ يذزىي انذساعخ وال َزجبوص ( )11كهًبد ثأعهىة يجبشش َغهم انىطىل نهىسلخ ػجش انشجكخ االنكزشوَُخ.
َهٍ رنك أعًبء انجبدضٍُ وػُبوَُهى إػبفخ إنٍ انجشَذ االنكزشوٍَ وسلى انزهفىٌ.

المستخلص
َكىٌ انًغزخهض ثبنهغزٍُ انؼشثُخ واالَجهُضَخ يزطبثمب وداال ويؼجشا ػٍ أهذاف انذساعخ وانىعبئم انًغزخذيخ وأهى انُزبئج
فٍ ػذد يٍ انكهًبد َزشاوح ثٍُ ) (250 -150كذذ ألظً َزجؼه كهًبد أعبعُخ (يفزبدُخ).

المقدمة
رشزًم ػهً رؼشَف يىػىع انىسلخ انؼهًُخ ،انهذف ،رىػُخ انًشكهخ ثذلخ يغ ركش إعزشارُجُخ انجذش انًُهجَ .غزذغٍ أٌ
ركىٌ انًمذيخ فٍ دذود ( )16 -8عطش .رؼًٍ األشكبل وانشعىو انجُبَُخ وانجذاول فٍ انُض ػُذ انؼشوسح نزىػُخ
األفكبس انزٍ َظؼت إػبدح إَزبجهب ػذا رنك رىػغ انشعىو وانجذاول فٍ انًالدك يغ انزشلُى انًزغهغم وانزغًُخ.

الدراسات السابقة
رذىٌ انىسلخ ػذد وافٍ يٍ األوساق انؼهًُخ يٍ َفظ انًىػىع يُشىسح فٍ يجالد ػهًُخ يذكًخَ .مزطف يُهب انًُهج
ووعبئم انزذهُم وأهى انُزبئج  ،ورجذأ انذسعخ ثجًهخ فؼهُخ يضم دسط دمحم (2010و) اِصبس االلزظبدَخ نًششوع كُبَخ.
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المنهج
فُه َزى وطف دلُك نزفبطُم كُفُخ رُفُز انذساعخ وانىعبئم انًغزخذيخ وانطشق انؼهًُخ انًزجؼخ ويظبدس انًؼهىيبد
وانجُبَبد وفزشرهب انضيُُخ يغ انزؼشَف انذلُك نكم انًزغُشاد واألدواد وانًظطهذبد ثبنذساعخ.

النتائج
َهخض هزا انجضء يٍ انذساعخ انجُبَبد انًجًؼخ وَزبئج انزذهُم انؼبيخ واالخزالفبد انكجُشح يغ ركش كم انُزبئج راد انظهخ
دزً غُش انًزىلؼخ وانزأكذ يٍ عاليزهب إدظبئُب ولُبعُب (إرا نضو األيش) .رهخُض انجُبَبد يٍ انزجبسة دوٌ يُبلشخ يب
رؤدٌ إنُه وَظى انجُبَبد فٍ جذاول وسعىو رىػُذُخ أو طىس يغ ػذو ركشاس ثُبَبد انجذول ثشعىو رىػُذُخ ورمشَش
ػًب إرا كبَذ رفظُم انجُبَبد (انزمىَى) كبف نزجشَش االعزُزبجبد.

المناقشة
َفززخ هزا انجضء ثؼجبسح واػذخ رذػى أو رشفغ االفزشاػبد األعبعُخ .ثؼذ ػشع انُزبئج َجت رمىًَهب ورفغُش أصبسهب
خبطخ ثبنُغجخ إنٍ االفزشاػبد األطهُخ .هُب َكىٌ فذض انُزبئج واعزخالص انؼجش يُهب وانزأكُذ ػهً انجىاَت انُظشَخ أو
انزطجُمُخ ثذُش َزى سثطهب ثطشَمخ يؼشوفخ وي ذسوعخ وَزى انششح ثطشَمخ يُطمُخ رمجم أو رذدغ انفشػُخ .صى رمذو ثؼغ
االلزشادبد نزطىَش انطشَمخ.

الخاتمة
َجت أٌ رذزىٌ ػهً انُزبئج وانزىطُبد.

المصادر والمراجع
رزكش انًظبدس وانًشاجغ انزٍ رى االػزًبد ػهُهب فمط ورشرت أثجذَب وركزت انًشاجغ ػهً انُذى انزبنٍ:
اعى انؼبئهخ ،االعى األول وانضبٍَ (انغُخ) انؼُىاٌ ،انُبشش ،انطجؼخ ،أسلبو انظفذبد.
In-text Surname first name, (The Year), Title, Publisher, Edition, and Number of pages.
reference citations should be made when other studies are cited.
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الشكر والعرفان
َجت أٌ ركزت لجم انًشاجغ يجبششح ،وَزبح يٍ خالنهب انشكش وااليزُبٌ نهًؤعغبد وانًخزجشاد واالشخبص انزٍَ أعهًى
فٍ إجشاء انجذش.

