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  االفتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي ال    

ومعرفة  حث في المشكالت االجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إّال بال

ن أّي وقت وٕایجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكالت وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكالت

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات األساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب واإللم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إّال أن على الباحثین في مجاالت العلوم اإلنسانیة 

  . المختلفة اإللمام بالمبادئ األساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إّال نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكالت التربویة

في مجاالت التطبیق والعمل من لتحقیق اإلفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكالت التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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  نورس كاظم یوسف.أ                 الشریفي الحسیني عماد عبد األمیر.أ     

  كلیة اآلداب والعلوم قصر األخیار                      لیة التربیة    ك               

    جامعة المرقب                               جامعة المرقب                
  

  :الملخص

نترنت وخاصة طلبة وأساتذة وباحثي مؤسسات من مستخدمي شبكة اإل یعاني الكثیر   

المعلومات المسترجعة من  التعلیم العالي من صعوبة في الحصول على الكم الكافي من

نترنت في مراكز المعلومات في فترة زمنیة قیاسیة، ویعتمد ذلك على عدة شبكة اإل

نترنت وضعف خط اإل األجهزة، زیادة عدد المستخدمین الفعلي، وتقادم: عوامل منها

ویهدف البحث الى إیجاد معادلة تقدیریة لكمیة المعلومات المسترجعة تم . وغیرها

 –استنتاجها من خالل تطبیق أسلوب السالسل الزمنیة في مركز تقنیة المعلومات 

أكادیمیة الدراسات العلیا طرابلس، واختیار فترات زمنیة متتابعة تم فیها تنفیذ عدة 

دات وتسجیل كم من المعلومات المسترجعة إزاء كل فترة زمنیة، مع مراعات مشاه

ن هذه المعادلة التقدیریة یمكن اعتبارها نموذج وإ  .اختالف عدد المستخدمین الفعلي

نترنت في المركز، وبالتالي مارها للتنبؤ بمستقبل استخدام اإلومعادلة اتجاه عام یتم استث

  .لمعلومات بأقل وقت ممكنمن ا دیهمستفیتحقیق احتیاجات 

  :مقدمة

نترنت في كافة ة اإلــــــیعتبر التطور األكثر أهمیة وجوهریة في استخدام شبك

مجاالت التعلیم بسرعة فائقة، هو تطویر شبكة الویب العالمیة التي تعتبر المحاولة 

یة نترنت وتسهیل عملاألكثر نجاحا حتى اآلن لجمع كافة المعلومات المتوافرة على اإل

. Hypermediaو Hypertextالوصول إلیها بناء على أسالیب بحث النص الفائق 



 مجلة التربوي

 7لعدد ا                            سترجاع المعلوماتنموذج ال: السالسل الزمنیة

- 202 - 
 

نترنت التي تغطي قواعد البیانات المختلفة على اإل ویتوافر مدى واسع وضخم من

لكترونیة الببلیوغرافیة ونصوص الوثائق اإل نوعیات عدیدة من المعلومات كالمصادر

قدمة، باإلضافة الى موارد الكترونیة أخرى تختار الكاملة وقواعد البیانات التقلیدیة المت

  . [1]من قبل شخص وتتوافر له 

ویقدم موضوع تصفح موارد المعلومات واسترجاعها ثروة معلوماتیة مهمة عن أي      

موضوع من موضوعات البحث والتقصي وبوجود األدوات المناسبة المطورة التي تهدف 

ویسعى العدید من . [2]ال وبسیطا الى حد كبیرالى جعل البحث في قواعد البیانات سه

وبخاصة طلبة وأساتذة مؤسسات التعلیم العالي الستغالل ما  اإللكترونیةمستخدمي شبكة 

لى دراساتهم وبحوثهم كحاجة معلوماتیة تماشیا مع ما إذلك  ةفایتوافر من معلومات إلض

-up-to و مع ما یستحدث من معلوماتأفي حقل االختصاص،  جدیدمن ینشر 

date . لى إالعالي األخرى كما تسعى العدید من جامعات العالم ومؤسسات التعلیم

قامة المراكز الخاصة التي تستقطب إاإللكترونیة من خالل الشبكة استغالل استخدام 

فإنها - تلك المراكز - النخب العلمیة ذات الحاجة المستمرة الى تلك المعلومات، وبدورها 

الشبكة نیاتها لتحقیق أهدافها وبخاصة تلك المتعلقة باستخدام تسعى الى تطویر إمكا

من قبل مجتمع الدارسین واألساتذة والباحثین وتحقیق جدوى من هذا  اإللكترونیة

  . [3]االستخدام المتمثل بتلبیة احتیاجاتهم المعلوماتیة بأسرع وقت ممكن 

  :مشكلة البحث

في مؤسسات التعلیم العالي  ةاإللكترونیشبكة اللوحظ أن الكثیر من مستخدمي 

یحاولون قدر المستطاع سد النقص من المعلومات التي یحتاجونها في فترة زمنیة مناسبة 

فهم من جهة یسعون الى الحصول على تلك المعلومات الهامة، وكذلك . وقیاسیة

یحاولون استثمار الوقت وتقسیم ساعات الیوم ما بین العمل والمطالعة والدراسة والبحث 

والسؤال هنا هل أن تلك المؤسسات تضع خططا مستقبلیة تتبناها . ن جهة أخرىم
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الشبكة الستثمار الوقت في مراكز معلوماتها لتحقیق أكبر فاعلیة من استخدام 

  على كمیات مناسبة من المعلومات في وقت قیاسي؟ یهامدتخمسوحصول  اإللكترونیة

  :هدف البحث

لكمیة المعلومات المسترجعة من ) اتجاهیة(قدیریة یجاد معادلة تإلى إیهدف البحث     

باستخدام أسلوب السالسل الزمنیة یمكن استثمارها للتنبؤ بمستقبل  اإللكترونیةالشبكة 

في مؤسسات التعلیم العالي ویمكن اعتبارها كنموذج للتنبؤ  اإللكترونیة الشبكةاستخدام 

  .باسترجاع أكبر كم من المعلومات بأقل وقت ممكن

   :ة البحثأهمی

دعــم تطــویر العملیــة التعلیمیــة والبحثیــة مــن خــالل عمــل موازنــة بــین اتجــاهین أحــدهما  .1

  .تعلیمي واآلخر بحثي

لشــــبكة لالمســــاعدة فــــي تقــــدیم تصــــور عــــن كیفیــــة التعامــــل مــــع أعــــداد المســــتخدمین  .2

 .وحالة كمیة المعلومات المسترجعة في وحدة الزمن اإللكترونیة

 .في مؤسسات التعلیم العالي اإللكترونیة الشبكة تحسین األداء الفني لمراكز .3

دارات مؤسســـــات التعلـــــیم العـــــالي علـــــى وضـــــع منهجیـــــات عامـــــة ومناســـــبة إمســـــاعدة  .4

 .اواالستفادة منه اإللكترونیة الشبكةالستخدام 

  :فرضیة البحث

  :یقوم البحث على الفرضیة التالیة

ومات المسترجعة من كمیة المعل ةیتناقص االتجاه العام للسلسلة الزمنیة المتضمن

  :في وحدة الزمن بتأثیر العوامل التالیة اإللكترونیةشبكة ال

  .زیادة عدد المستخدمین الفعلي للشبكة .1

 .وما یترتب علیها من عوامل فیزیائیة اإللكترونیة الشبكةثبوت سرعة خط  .2

 .ثبوت كفاءة أجهزة الحاسوب المستخدمة .3
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 .استرجاع المعلوماتثبوت معرفة المستخدم للمصطلحات الداللیة في  .4

  .ثبوت أدوات البحث المناسبة .5

  :منهجیة البحث

إلیجاد  –طریقة المربعات الصغرى  –طبق أسلوب السالسل الزمنیة االحصائي     

 شبكةاللكمیة المعلومات المسترجعة من ) المعادلة التقدیریة(معادلة االتجاه العام 

/ 2/5ة الدراسات العلیا طرابلس بتاریخ في مركز تقنیة المعلومات في أكادیمی اإللكترونیة

  .ت المالحظة كأداة لجمع البیاناتواستخدم ،لیوم دراسي واحد 2014

 TIME SERIESالسالسل الزمنیة 

 یاناتــــــــــدات والبــــــة من المشاهـــــا مجموعهـــــیة على أنــــــتعرف السالسل الزمن

اهرة تسجل لظ یر في الصفات التي تشاهد أواالحصائیة مقاسة بالطریقة نفسها دون تغی

ومن أمثلتها . الخ بصفة متتابعة... یام، شهور، سنین أما لفترة زمنیة مثل ساعات، 

درجات الحرارة كل ساعة والمعلن عنها بواسطة مكتب التنبؤات الجویة في مدینة ما، 

نتاج ومي، اإلقفال الیالمبیعات في أحد المتاجر، سعر اإل إلیصاالتالمجموع الشهري 

مور ودراسة السالسل الزمنیة من األ. االكلي في السنة من منتج ما في دولة ما وغیره

الهامة حیث یتم التعرف على العوامل المؤثرة على الظاهرة في الماضي ومحاولة التنبؤ 

  . [4][5]عما یحدث لها مستقبال 

 yیأخذها المتغیر والتي   ..……y1,y2,y3وتعرف السلسلة الزمنیة ریاضیا بالقیم 

دالة   yن  أ، أي   .……t1,t2,t3عند الزمن ) ....قفال سعر اإل الحرارة، درجات(

  .   y = f ( t ): ، وتكتب بالشكل التالي   tمكتوبة بداللة 

، أو )ولىمعادلة من الدرجة األ(طا مستقیما السلسلة الزمنیة خ تأخذوبیانیا قد 

    ).معادلة من الدرجة الثانیة(منحنیا 

  عادالتــــــة یمكن أن یساعد في تكوین مجموعة من المـــــــإن تحلیل السالسل الزمنی



 مجلة التربوي

 7لعدد ا                            سترجاع المعلوماتنموذج ال: السالسل الزمنیة

- 205 - 
 

و أتمكن من الوقوف على الكیفیة التي تحدد ما إذا كانت الظاهرة تتجه نحو الزیادة 

وبوجود مثل تلك المعادالت یمكن التنبؤ بما سیكون علیه وضع  ،و التذبذبأالنقصان 

ن هدف دراسة السالسل الزمنیة یبرز في أبمعنى آخر . الظاهرة نفسها مستقبال

  : [5] [4]غرضین

 .وصف سلوك الظاهرة في الماضي .1

 .تحلیل هذا السلوك للتنبؤ بسلوكها المحتمل في المستقبل .2

  :التالیة رـن التغیر الذي یحدث على قیم الظاهرة قد یكون أحد أو جمیع العناصأو 

لى االتجاه العام الذي یظهر به إیشیر : Secular Trendتغیرات االتجاه العام  .1

 .الشكل البیاني للسلسلة الزمنیة على مدى فترة طویلة من الزمن

اثل لحركة السلسلة الزمنیة في تشیر الى النمط المتم: Seasonalتغیرات موسمیة  .2

 .شهر المتقابلة خالل السنوات المتتالیة مثالو األأیام األ

 ىو منحنألى الذبذبات طویلة المدى حول خط وتشیر ا: Cyclicalتغیرات دوریة  .3

 .االتجاه العام، وتكون لفترات تتجاوز السنة

وتشیر الى التغیر الذي یحدث نتیجة حدوث : Irregularتغیرات عرضیة أو فجائیة  .4

  .أسباب طارئة وتكون مدتها قصیرة

  تقدیر االتجاه العام باستخدام طریقة المربعات الصغرى

اه العام للظاهرة هو وصف االتجاه أو الحركة العامة لتلك الهدف من تقدیر االتج

ولذلك أول ما یتبادر الى الذهن هو رسم نقط الظاهرة بیانیا حتى یتم التمییز ما  ،الظاهرة

وما فعندما یتم تمهید خط أو وعم. إذا كان الشكل البیاني یمثل خطا مستقیما أو منحنیا

األولى هي قیمة  :قیمتان    tلكل نقطة زمنیةنه یتوافر لدینا إاالتجاه العام ف ىمنحن

ى ویطلق علیها القیمة االتجاهیة یة هي القیمة على الخط أو المنحنوالثان ،  yالظاهرة 

وسنرمز لها بالرمز
_

y .  
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لمعادالت نه یتم حسابها من خالل اإو التقدیریة فأ ولحساب القیمة االتجاهیة

یا وعلى التوالي كما ــو منحنأما ــطا مستقیـإذا كان خ ىنـحالتالیة وفق شكل المن

 [4][5]:یلي

btay 
_

                   
2ctbtay 



                
  .هي معالم المعادلة المراد حسابها   a,b,cحیث 

س أن نه یتحدد خط أو منحني االتجاه العام على أساألى إوتجدر اإلشارة هنا 

  . یكون مجموع مربعات انحراف القیم المحسوبة عن القیم المشاهدة أصغر ما یمكن

   اإللكترونیةشبكة الاسترجاع المعلومات من 

. تعني عملیة استرجاع المعلومات، اختیار المعلومات والبیانات من مستودعها

رنین ویرى كو . [3]بعدوهي تعتمد بطریقة متزایدة على الحواسیب واالتصاالت عن 

Cornin المصطلح یشیر الى أسالیب خزن واسترجاع المعلومات من قواعد البیانات  أن

 Bibliographicوخصوصا تلك التي تحتوي على استشهادات ببلیوغرافیة  النصیة،

Citations  وبراءات االختراع  والتقاریر، المجالت،مثل مقاالتPatents ...الخ. 

[7][6][2]  

  : وأهم عملیتین في استرجاع المعلومات هما  

وتتم من خالل تخصیص مؤشرات دالة ومصطلحات وصفیة : تحلیل المعلومات - 1

  . تعبر بدقة عن محتوى المعلومات مثل قوائم رؤوس الموضوعات والمكان

البحث عن المعدات المتاحة  استراتیجیةوكذلك بحث الملف وتحدید : تنظیم الملف - 2

 .سترجاعلتنفیذ أعمال اال

ویهدف الباحث في عملیة االسترجاع إلى استرجاع تسجیالت كافیة ذات صالحیة 

  [8]: وعالقة بطلبه على أن یتجنب
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 .استرجاع تسجیالت غیر صالحة - 1

  . استرجاع تسجیالت قلیلة جداً  - 2

والنجاح الذي یمكن أن یحرزه الباحث في استراتیجیة البحث یعتمد على معرفته 

م بحثهبالموضوع وبقاعدة الب   . یانات وباإلنتاج الفكري الذي یقوِّ

  إیجاد المعادلة التقدیریة

تم ومن خالل مشاهدات فعلیة أجریت السترجاع كمیات من المعلومات من 

كادیمیة الدراسات أفي مركز تقنیة المعلومات في  اإللكترونیةشبكة الخالل البحث في 

زیادة (نظر االعتبار تأثیر العامل العلیا في ساعات متتابعة خالل یوم واحد مع األخذ ب

  :وثبوت العوامل التالیة) أو نقصان عدد المستخدمین الفعلي للشبكة في المركز

  .في المركز اإللكترونیةالشبكة سرعة خط  - 1

معرفة الباحث الجیدة في وضع استراتیجیة بحث مناسبة ووضع المصطلحات  - 2

 .الداللیة المناسبة

 .كفاءة أجهزة الحاسوب المستخدمة - 3

  . أدوات البحث - 4

  :من المعلومات وكما یلي ةوتم تسجیل كمی

  الى –الوقت بالساعات من   المشاهدة
كمیة المعلومات 

 KBالمسترجعة بالـ 

عدد المستخدمین 

  الفعلي

1  900 -1000  2070  8  

2  1000-1100  1684  25  

3  1100-1200  1002  45  

4  1200-1300  680  60  

5  1300-1400  640  60  
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6  1400-1500  1000  50  

7  1500-1600  1500  30  

8  1600-1700  1740  20  

9  1700-1800  2200  5  

  جدول یوضح الكمیات المسجلة من المعلومات

من خالل البیانات السابقة نرسم الشكل البیاني الذي یمثل القیم الفعلیة المشاهدة 

  :وكما یوضحها الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  ة المشاهدةالشكل البیاني الذي یمثل القیم الفعلی

یعتمد بالدرجة  ىم الفعلیة للظاهرة تأخذ شكل منحنن القیأیتضح من خالل الشكل      

األساس على زیادة أو نقصان عدد المستخدمین الفعلي یتبعه تغییر في كمیة المعلومات 

  .المسترجعة خالل كل ساعة

:  نستخدم المعادلة 
2ctbtay 



هیة بعد إعطاء إلیجاد القیم االتجا     

ها القیمة ئهي منتصف السلسلة  وٕاعطا 1200 -1100واعتبار الساعة   tلى إقیم 

حیث  :a,b,c   [4][3]   قیم إلیجادخدم المعادالت القیاسیة التالیة ت، كما تس) صفر(

   عدد المشاهدات n تمثل
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   2tctbnay
  ……….. (1)       

    32 tctbtaty    …… (2) 

     4322 tctbtayt
…… (3) 

  

  :وبحل المعادالت الثالثة نحصل على قیم

a= 848.6                  b= 46.3                c= 80.7  

  :وبهذا تكون معادلة منحني االتجاه العام بالشكل التالي

2
_

7.803.466.848 tty 
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  لى عدد المستخدمین خالل وحدات زمنیة منحني كمیة المعلومات المسترجعة بناء ع

  مختلفة

  

  :والختبار صحة الفرضیة نستخدم اختبار ارتباط بیرسون االحصائي وكما یلي 

H1 :تتناقص كمیة المعلومات المسترجعة بزیادة عدد المستخدمین الفعلي.  

H0 :القة بین كمیة المعلومات المسترجعة وعدد المستخدمین الفعلي للشبكةال توجد ع. 

Correlations  

 
informatio

n 
users 

informatio

n 

Pearson 

Correlation 
1 -.997** 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 9 9 

 Y T2  T3 T4 T y T2 y 

- 4  2070  16  - 64  256  - 8280  33120  

- 3  1684  9  -27  81  - 4944  14832  

-2  1002  4  - 8  16  - 2004  4008  

-1  680  1  -1  1  - 680  680  

0  640  0  0  0  0  0  

1  1000  1  1  1  1000  1000  

2  1500  4  8  16  3000  6000  

3  1740  9  27  81  3480  13230  

4  2200  16  64  256  4400  35200  

  108070مج   27788مج   708مج   0مج   60مج   12480مج   0مج   
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users 

Pearson 

Correlation 
-.997** 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 9 9 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-

tailed). 

 

- =correlation(قویة ) سالبة(القة عكسیة ــــن هناك عأار ـــــــــنرى من خالل االختب

ن قیمة مستوى أجعة وعدد المستخدمین الفعلي كما بین كمیة المعلومات المستر ) 0.997

مما ) 0.01(القیمة االفتراضیة وهو أصغر من ) sig=0(الداللة الظاهر في االختبار 

وهذا ما یدلل صحة معادلة . H0ورفض فرضیة العدم  H1یدل على قبول الفرضیة 

 .االتجاه العام

المناظرة نحصل على  tباستخدام معادلة االتجاه العام المستخرجة وبالتعویض عن قیم 

   :القیم االتجاهیة
  

  الى –الوقت بالساعات من 
كمیة المعلومات 

 المشاهدة

القیم االتجاهیة لكمیة 

  المعلومات

900 -1000  2070  1954  

1000-1100  1684  1436  

1100-1200  1002  878  

1200-1300  680  783  

1300-1400  640  848  
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1400-1500  1000  975  

1500-1600  1500  1226  

1600-1700  1740  1713  

1700-1800  2200  2325  

  

  

  

  ومات المشاهدةلكمیة المعل جدول یوضح القیم االتجاهیة

0

500

1000

1500

2000

2500

Y

t
كمیة المعلومات المشاھدة القیم االتجاھیة لكمیة المعلومات 

  
وبمقارنة القیم االتجاهیة بالقیم الفعلیة نالحظ أن الفروق بینهما قلیلة نسبیا ماعدا 

االتجاه العام التي تم  ىعلى أن العالقة التقدیریة لمنحن نقطة المنتصف مما یدل

میة المعلومات ویمكن استخدامها للتنبؤ عن ك ،الحصول علیها قریبة من الواقع

بمعنى آخر إن هذه . في المركز خالل أي فترة زمنیة اإللكترونیةشبكة الالمسترجعة من 
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للحصول على كمیات من  اإللكترونیةالشبكة المعادلة تصف حركة أو اتجاه استخدام 

سعى المركز الى تحقیقها نتاجیة التي یلمطلوبة لتمثل فاعلیة العملیة اإلالمعلومات ا

وقات المناسبة لجمع أكبر كم من فه، وبالتالي یمكن التعرف على األداهأكجزء من 

، اإللكترونیةالشبكة لتحقیق أكبر فاعلیة من استخدام  المعلومات خالل فترة زمنیة قصیرة

وعلیه یجب توظیف الموارد بشكل . وذلك باختیار أوقات محددة بناء على المعادلة اعاله

  .التنبؤیة لتحقیق فاعلیة المركز ةــــــــأمثل بناء على المعادل

  النتائج

  ل مع السالسل الزمنیة في تحقیق أكبر كم من المعلومات أثبتتـــــإن نتائج التعام

  :یليما 

أي  ،ر الزمن بعدد المستخدمین الفعليتتأثر بمرو  اإللكترونیةالشبكة ظاهرة استخدام  .1

ه تتحكم بها سرعة خط ن درجة التأثر هذأو . الزمن فیها بارزا بشكل موجب  أن فعل

 .االنترنت

( الحصول على معادلة تقدیریة  .2
2

_

7.803.466.848 tty     ( تمثل

تمثل هذه المعادلة نموذجا  ترنت خالل الیوم الدراسي الواحدلحركة استخدام االن اوصف

 .للتنبؤ  بكمیة المعلومات المسترجعة خالل وحدة الزمن وفي أي وقت 

معاییر الفاعلیة الرئیسة، فقد تم إثبات أن الزمن المرتبط  دأحبما أن معیار الزمن هو  .3

یجابي على تدفق عدد المستخدمین في أوقات إباستخدام السالسل الزمنیة له تأثیر 

ویمكن استثمار عامل الزمن السترجاع أكبر كم من . مختلفة من الیوم الدراسي

السابقة، وبالتالي بناء عل التقدیر الذي تضعه المعادلة ) كمخرجات(المعلومات 

 ). كخدمة مقدمة(نترنت تحقیق أكبر فاعلیة من استخدام اإل

  التوصیات

   فیه،رة ــــــــفي في بحثنا هذا بدراسة االتجاه العام للسلسة الزمنیة والعوامل المؤثـــــنكت
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 یقتضيا مـــــــرات الموسمیة والدوریة والعرضیة وحسبــــــــنا للتغیــــمستبعدین بذلك مشاهدات

ساعات متتابعة تعتبر  لىإ أمجز واألخذ فقط بنظر االعتبار یوم دراسي بأكمله  الوقت،

وهذه الظاهرة تأخذ شكلها الیومي  نترنت،اإلمعیارا لتدفق المستخدمین على استخدام 

نه یمكن توسیع هذا البحث بأخذ مشاهدات أخرى یمكن اعتبارها موسمیة أمع  المتماثل،

واختیار یوم من  ،لى ثالثة أشهرإالفصل الدراسي  حیث یمكن تجزئةعلى سبیل المثال 

من المشاهدات في بدایة الفصل  مجموعة :أي المشاهدات،كل شهر تجرى فیه 

  .للفصلوأخرى في منتصف الفصل الدراسي وأخرى في االمتحانات النهائیة  ،الدراسي
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  :أن یراعى فیها ما یأتي  یشترط في البحوث العلمیة المقدمة للنشر

 .أصول البحث العلمي وقواعده   -

 .أال تكون المادة العلمیة قد سبق نشرها أو كانت جزءا من رسالة علمیة  -

یرفق بالبحث المكتوب باللغة العربیة بملخص باللغة اإلنجلیزیة ، والبحث  -

 .لغة العربیة المكتوب بلغة أجنبیة مرخصا بال
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حث بالضوابط التي وضعتها المجلة من عدد الصفحات ، ونوع الخط االتزام الب -

ها ، والفترات الزمنیة الممنوحة للعدیل ، وما یستجد من ضوابط تضعورقمه 

 .  مستقبال المجلة

  

  :تنبیهات 

 .للمجلة الحق في تعدیل البحث أو طلب تعدیله أو رفضه  -

 .یخضع البحث في النشر ألولیات المجلة وسیاستها  -

البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ، وال تعبر عن وجهة نظر  -

 .المجلة 
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