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 تمهيد : 

عربية لعلوم السياحة والضيافة واآلثار هی مجلة علمیة محکمة دوریة املجلة ال

املؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب  تصدرها )مارس وسبتمبر من كل عام( نصف سنویة

تنشر فیها األبحاث املقدمة من أعضاء هیئة التدریس أو الباحثين فی الجامعات واملعاهد 

.  وتختص املجلة بنشر والدكتوراهالعلمية للماجستير واالبحاث املستخلصة من الرسائل 

التی تقع فی مجال العلوم السیاحیة والفندقیة ذات االهتمام واملرتبطة بأمور حديثة و البحوث 

. وتسعى املجلة ان تكون مجلة علمية متميزة والضيافة بشكل عام واالثار واإلرشاد السیاحی

ة علمية حقيقية مستعينة فى ذلك بمجموعة ومحتوية على ابحاث ذات جودة عالية واضاف

  .من الخبرات املحلية واالجنبية واالساتذة فى التخصصات املختلفة للمجلة

 :أخالقيات النشر العلمي باملجلة 

  بحوث وبراءات اختراع وحقوق نشر وعدم  احترام امللکیة الفکریة لألعمال السابقة من

 انتحالها وسرقتها.

 قة فی عرض البیانات وتحلیلها واستخالص النتائج.مراعاة املصداقیة والد 

 أن یحصل على موافقة جمیع الباحثين، وأن  كفی حالة النشر املشتر   ینبغی على الباحث

 یقوم ببیان جهد کل من اشترک مع الباحث فی إعداد البحث.

 ة البحوث التی تنشر فی هذه املجلة عن آراء الباحثين وال یعکس بالضرورة آراء هیئ تعبر

 بالکامل عن مضمون البحث وعن ئ، ویعتبر الباحث مساو املؤسسةالتحریر 
ً
وال

اإلفصاح عن أی تعارض فی املصالح قد ینشأ عن البحث. کما ینبغی على الباحث أن 

 یتجنب اإلساءة للغير، أو التشهير بهم، و ذلک تحت طائلة املسؤولیة القانونیة الکاملة.

 ودة األبحاث املرسلة للمجلة، وتحکیمها من أشخاص على هیئة التحریر أن تتحقق من ج

 مؤهلين بشکل مالئم ومن تخصصات تتفق مع تخصص البحث.

  البحوث املقدمة للنشر باملجلة یجب أن تکون أصلیة ولم یسبق نشرها فی دوریات أخرى

 .حقوق الطبع محفوظة للناشرو 

 االلتزام الکامل بتعلیمات وقواعد النشر للمجلة. 

 جلة بأیة التزامات مالیة للباحث مقابل النشر بکافة وسائل  .ال تلتزم امل 

 



 : عملية التحكيم العلمی للنشر باملجلة

 لتخصص البحث من 
ً
یتم تقییم األبحاث من خالل هیئة علمیة متخصصة وفقا

وفی حالة توصیة  ، قبل لجنة تحکیم تشکلها ادارة املجلة، ویتم ابالغ الباحث بنتیجة التقییم

بإجراء تعدیالت علی البحث یتعين علی الباحث استیفاء التعدیالت املطلوبة  املحکمين

 ألسباب  وقد يتم الستکمال إجراءات النشر.
ً
رفض البحث من قبل هیئة تحریر املجلة نظرا

 
ً
 علما بأن األعمال .عدم توافق  مع شروط النشر أو أخالقیات النشر العلمی أو کالهما معا

 للنظام املتبع فی املجلةللتحکیم ال تخضع املقدمة
ً
ويتم حذف اسم الباحث قبل  سرى وفقا

والذین ارسال  للتقييم من خالل اثنان من املحكمين املتخصصين فى موضوع البحث 

من تاريخ ارسال  ال تزید على شهر فى مدة  سیقومون بتقییم البحث وکتابة التقریر النهائی عن 

إما قبول البحث للنشر بدون تعدیالت، وإما قبول   عملیة التحکیمقرار أتى البحث للتقييم وي

مع اجراء تعدیالت طفیفة، وإما قبول  مع اجراء تعدیالت جوهریة، وإما رفض البحث نهائیا، 

فی مدة ال تتجاوز اسبوعين. ویعد  املطلوبة فقط وعلى الباحث أن یقوم بإجراء تلک التعدیالت

 ،قدیم التعدیالت املطلوبة خالل هذه املدةالبحث فی حکم املسحوب إذا تأخر الباحث عن ت

بعد اجراء التعدیالت و وفی حالة اختالف رأی املحکمين یتم االلتجاء الی محکم ثالث للترجیح. 

تقوم هیئة التحریر بمراجعة ذلک للتأکد من أن کافة التعدیالت قد و من قبل الباحث، 

خذت باالعتبار على نحٍو مرٍض،
ُ
ملرحلة اخيرة من التدقیق تخضع األبحاث بعد ذلک و  أ

واملراجعة بمعرفة هیئة التحریر، یتم خاللها التأکد من خلو االبحاث من أیة أخطاء لغویة أو 

بالعدد املنتظر صدوره مطابقة ملتطلبات االبحاث امالئیة، وکذا التأکد من أن جمیع 

وذلك  ور باملجلةیهدى نسخة من املجلة إلى کل صاحب بحث منش. و ومواصفات النشر باملجلة

علما بأن أصول األعمال ال ترد بعد اكتمال دفع كافة مصروفات التحكيم والنشر باملجلة، 

 سواء نشرت أو لم تنشر..

 : قواعد النشر باملجلة

 على ورق 
ً
للغة العربية  (Simplified Arabic) 14بخط  (A4) أن يكون البحث مطبوعا

 خط عريض، 16 ی للبحثالرئيس  واننالع  (Times New Roman) واللغات األجنبية

، تباعد األسطر مفرد، 12الحواش ی السفلية بحجم خط بولد و  14والعناوين الفرعية 



من البحث ملف  ةسم ومرفقا ب  نسخ 4,5سم أعلى وأسفل  3,25الهوامش أيمن وأيسر 

Word  قرص علىCD.  

  کل صفحة )تشمل  20یکتب البحث فیما ال یزید عن عدد صفحات البحث عن

املرفقات مثل اللوحات والخرائط واألشکال والجداول( وفی حالة زیادة عدد الصفحات 

 صفحة یدفع الباحث رسوم إضافیة عن کل صفحة إضافیة. 20عن 

  واإلنجليزية علي أن يكون ملخص البحث ال  أن يرفق بالبحث ملخصان باللغتين العربية

بخط لالبحاث االجنبية او  (Times News Roman 12کلمة بحجم خط  300  يتجاوز 

14 (Simplified Arabic)  یحتوى على اسم الباحث ووظیفت  وعنوان لالبحاث العربية و

   .والکلمات الدالة البحث

  أن يراعى الباحث قواعد البحث العلمی األصيل ومنهجيت  من توثيق وهوامش ومصادر

ء فى داخل النص أو سوا Profأو  Drستخدم ألقاب مثل ، مع االلتزام بعدم اومراجع

 أو عند کتابة أسم املؤلف. الحواش ی،

  ،یذکر فی قائمة املراجع فی نهایة البحث جمیع املراجع التی و تکتب املراجع بطریقة هارفارد

 
ً
 هجائیا

ً
 كتابة  یراعى فی إعداد قائمة املراجع اآلتی:، و أشار إلیها البحث وترتب ترتیبا

الصفحات و رقم العدد  –مکان النشر  – او املقالة عنوان الکتاب –التاریخ –اسم املؤلف 

 .التی یقع فیها املقال

يحق للباحث استالم نسخة ورقية من العدد ، وعند طلب نسخ إضافية أو مستالت  -

  يتم تسديد تكلفتهم .
ً
 اضافية للبحث او ارسال  بريديا

 من خالل -
ً
 : كترونيبريد املجلة اإللموقع املجلة أو  يتم تقديم البحوث إلكترونيا
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 افتتاحية العدد :
وعلم  االسماء وأقسم بالقلم  الحمد هلل الذى انزل على عبده الكتاب وخلق ادم

 فرفع شأن العلم والعلماء. 

هذا هو العدد االول من املجلة العربية لعلوم السياحة والضيافة واالثار والصادر 

من املؤسسة العربية للتربية والعلوم واالداب تقدم  هيئة التحرير الى القراء والباحثين الكرام 

جدوا في  ما يفيدهم وينفعهم فى املجال السياحى بشكل راجين من هللا ان ينال اهتمامهم وان ي

 عام، فهی منبر لطرح االفكار للنهوض بهذا القطاع الحيوى فى املنطقة العربية.

وتختص املجلة بنشر البحوث ذات االهتمام واملرتبطة بأمور حديثة والتی تقع فی 

رشاد السیاحی. وتسعى مجال العلوم السیاحیة والفندقیة والضيافة بشكل عام واالثار واإل 

املجلة ان تكون مجلة علمية متميزة ومحتوية على ابحاث ذات جودة عالية واضافة علمية 

حقيقية مستعينة فى ذلك بمجموعة من الخبرات املحلية واالجنبية واالساتذة فى التخصصات 

 .املختلفة للمجلة املشهود لهم بالكفاءة العلمية والسيرة الطيبة

لعدد عشرة ابحاث علمية تحمل بين طياتها موضوعات متنوعة وقد تضمن هذا ا

تتعلق بالسياحة املستدامة، والفنون الزخرفية للحضارة االسالمية، والسياحة العربية 

واملنافسة الدولية، والتنمية السياحية والتطور العمرانى، ومتاحف الفنون، وسياسات حفظ 

عالقاتها بالنانو تكنولوجى، وتحديات التعليم الفنی التراث الثقافي العمراني، واالثار الخشبية و 

 الفندقى.

ونرجوا من السادة الباحثين والباحثات الكرام الذين يريدون النشر باملجلة ان 

يكتبوا ابحاثهم بطريقة علمية مميزة، علما بأن البحوث العلمية التی تقبل للنشر تخضع 

لیها فى املجالت العلمية العاملية ذات لتقييم وتحكيم كما تخضع لشروط النشر املتعارف ع

املصداقية واالمانة العلمية وللمجلة موقع على بنك املعرفة يمكن من خاللها تقديم االبحاث 

 والتواصل مع هيئة التحرير بأية مقترحات او مالحظات تساهم فى تطوير املجلة.

عمل والحمد هلل فى واخيرا نسأل هللا ان يعلمنا ما ينفعنا ویهدينا الى خير القول وال

 املبدأ واملنتهی سأئلين املولى عزوجل ان يكون ما تم لخدمة العلم واهل .

 رئيس هيئة التحرير                                                                                                                               

  ا.د.م/ محمد عبدالفتاح زهرى                                                                   


