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املجلة العربية للدرا�سات الأمنية ( )AJSSهي دورية علمية حمكمة ،ت�صدر باللغتني العربية والإجنليزية عن وكالة البحث العلمي بجامعة نايف
العربية للعلوم الأمنية باململكة العربية ال�سعودية .وتعترب املجلة العربية للدرا�سات الأمنية ( )AJSSرائدة ومتخ�ص�صة وتعنى بتطوير البحوث العلمية يف
املجال الأمني مبفهومه ال�شامل والهادف �إىل معاجلة الق�ضايا الأمنية حمل ًّيا و�إقليم ًّيا وعامل ًّيا .وت�شمل البحوث التي تعنى بن�شرها املجلة جمموعة وا�سعة
من العلوم الأمنية والعلوم الإن�سانية ذات ال�صلة بالدرا�سات الأمنية ،ودرا�سات القانون اجلنائي وال�شريعة الإ�سالمية وعلوم اجلرمية.
�صارما بهذه ال�سيا�سة ( )CC BY-NCوف ًقا لل�شروط والأحكام
وتعتمد املجلة العربية للدرا�سات الأمنية �سيا�سة الو�صول املفتوح ( )OAوتلتزم
التزاما ً
ً
املن�صو�ص عليها يف رخ�صة امل�شاع الإبداعي للن�سب غري التجارية .والبحوث التي مت قبولها للن�شر �ستكون متاحة جما ًنا على الإنرتنت .واال�ستخدام
لأغرا�ض جتارية للمواد العلمية املن�شورة باملجلة ممنوع من ًعا باتًّا .وللح�صول على �إر�شادات مف�صلة حول قوالب �إعداد الأوراق ،والتقدمي عرب الإنرتنت،
و�إر�شادات امل�ؤلف ،يرجى زيارة موقع املجلة الإلكرتوين.

جماالت املجلة

ت�شمل جماالت ن�شر املجلة العربية للدرا�سات الأمنية املجاالت الأمنية مبفهومها ال�شامل و�أهمها:
 الأمن والعلوم الإن�سانية (علم النف�س اجلنائي ،علم االجتماع اجلنائي ،الإدارة الأمنية ،الإعالم الأمني). القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية وال�شرعية.					
 الدرا�سات الأمنية. علوم اجلرمية.				
 -درا�سات ال�سالم ومكافحة الإرهاب.

�أق�سام املجلة

تن�شر املجلة العربية للدرا�سات الأمنية ،الإ�سهامات الأ�صيلة التي تندرج حتت �أي من الفئات التالية:
 ر�سائل �إىل املحرر.			
 �أوراق املراجعات البحثية.		
 الأوراق البحثية الأ�صيلة. درا�سة حالة.				
 وقائع م�ؤمتر.			
 مراجعة كتاب. -امل�ستجدات التقنية.

�إخالء امل�س�ؤولية عن ال�ضمان وامل�س�ؤولية

�إن املجلة العربية للدرا�سات الأمنية ( )AJSSوجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ( )NAUSSال تدعي ملكية �أي منتج لطرف ثالث ،وال ت�صادق
عليه� ،أو تتحمل م�س�ؤولية ما ورد فيه مبا يف ذلك املعلومات واملبادئ التوجيهية واملواد وطرق العمل واخلدمات التي ميكن تقدميها �أو التي يعلن عنها �أو التي
تدرج يف حمتويات املنتجات املوجودة �ضمن موقع املجلة الإلكرتوين �أو �إ�صدارات املجلة املوزعة .وكذلك ال تتحمل �أية م�س�ؤولية عن اال�ستخدام (بجميع
�أ�شكاله) غري امل�صرح به لكل ما ورد ذكره �ساب ًقا من قبل �أي طرف ثالث ،وال تتحمل م�س�ؤولية �أية �أ�ضرار ناجتة عن ا�ستخدام حمتوى املنتجات من قبل
�أي طرف �آخر.

القيود املفرو�ضة على ا�ستخدام املحتوى

�إن املجلة العربية للدرا�سات الأمنية ( )AJSSهي جملة تعتمد مبد�أ الو�صول احلر وف ًقا لقواعد ( .)CC BY-NCحيث ميكن طباعة �أو حتميل
املحتوى من موقع املجلة الإلكرتوين �أو �إ�صداراتها لال�ستخدام ال�شخ�صي العلمي اخلا�ص فقط �أو غري التجاري� ،شريطة عدم امل�سا�س بجميع حقوق الن�شر
و�إ�شعارات امللكية الأخرى .وال يجوز تعديل �أو ن�شر �أو �إعادة �إنتاج �أو نقل �أو ترجمة �أي �أعمال م�ستلة من �أخرى �أو بيع �أو ت�أجري �أو ترخي�ص كل �أو �أي جزء
من املحتوى لكل من املنتجات �أو اخلدمات التي يتم احل�صول عليها من موقع املجلة الإلكرتوين �أو �إ�صداراتها ب�أي و�سيلة كانت ولأي �شخ�ص كان ،با�ستثناء
ما هو م�سموح به �صراحة �ضمن قواعد (.)CC BY-NC
ملزيد من املعلومات يرجي التوا�صل مع:
رئي�س التحرير
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