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 واألدبنقدية في اللغات دراسات 

 
 3580هي مجلة علمية تمت الموافقة على إصدارها بقرار المجلس العلمي رقم 

هـ تصدر مرتين كل عام عن كلية اللغات في جامعة األميرة 19/2/1439وتاريخ 

نورة بنت عبد الرحمن وتعنى مجلة دراسات نقدية في اللغات واألدب باألبحاث 

تتيح المجلة نشر األبحاث . والدراسات في ميادين اللغويات والترجمة واألدب

 .األصلية المتسقة مع طابعها التخصصي باللغتين االنجليزية والفرنسية
المجلة إلى االهتمام باألبحاث والدراسات التي تتجاوب مع األولويات تهدف 

والمستجدات البحثية على المستويات الوطنية واإلقليمية ويشرف على المجلة هيئة 

استشارية وتحريرية من المختصين من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية من عدة 
 . وخارجيةمؤسسات محلية 
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Topics and Interests 
 مجاالت اهتمام المجلة

Theoretical and applied linguistics  اللغويات النظرية والتطبيقية 

Cognitive Linguistics المعرفية/اللغويات اإلدراكية 

Comparative linguistics 
 

 الدراسات اللغوية المقارنة

Computational linguistics 
 

 اللغويات الحاسوبية

 

Translation studies 

 

 

 دراسات الترجمة

CAT/Machine Translation تقنيات الترجمة 
 

Literature الدراسات األدبية 

Criticism  الدراسات النقدية 

Comparative literature األدب المقارن 



 
 األوراق العلمية القابلة للنشرأنواع 

 
Types of papers 

 

 األصليةاألبحاث 
 

 المراجعات
 

 التقارير والدراسات النقدية

Original research 
 
Review articles 

 
Reports and critiques 



المجلةآلية التقديم على النشر في   

 

 

 

 

Review the submitting process and required 

information 

 مراجعة طريقة التسليم والمعلومات المطلوبة

Include an Arabic abstract and reference 

according to journal format 

 تضمين ملخص باللغة العربية والمراجع حسب تنسيق المجلة

Check the quality of your work تأكد من جودة العمل المقدم 

Provide consent forms for multiple authors تضمين توقيع جميع الباحثين على النشر في األبحاث المشتركة 

 

Acceptance rate (high impact usually means low acceptance rate) 

• Submit and wait for a response: 

• Rejection 

• Acceptance 

• Revise-resubmit 

 
 



 إحصائيات المجلة 

Submitted Articles: 40 
Published Articles: 6 
Accepted Articles: 6 
Rejected Articles: 15 
Articles under-review: 7 
Articles sent back for Revision: 16  
Acceptance Rate: %31.58 
Overall Decision Time: 45  days 
Number of reviewers: 56 

40, 28% 

6, 4% 

6, 4% 

15, 10% 
7, 5% 

16, 11% 

56, 38% 

 األبحاث التي وصلت المجلة

 األبحاث المنشورة

 األبحاث المقبولة

 األبحاث المرفوضة

 األبحاث تحت التحكيم

 األبحاث التي قبلت بشرط المراجعة

 عدد المحكمين



 المنجزات
 اعتماد معايري وشروط وعاء النشرSpringer Nature   منذ بداية تأسيس اجمللة. 
اعتماد نظام تسليم وحتكيم الكرتوني لألحباث يف موقع اجمللة. 

استخراج رقمي ايداع دوليني ISSN  للنسخة االلكرتونية والنسخة الورقية من اجمللة. 

    اعتماد معرف رقمي دولي خاص باجمللةDOI 
اعتماد مناذج التحكيم والنشر باللغتني االجنليزية والفرنسية. 

 اضافة حمكمني حمليني وعامليني من خمتلف التخصصات لقاعدة بيانات اجمللة لتحكيم األحباث

 .  الكرتونيا

تقديم عرض تعريفي للمجلة يف املعرض الدولي للبحث والتطوير. 

نشر العدد األول الكرتونيا. 

طباعة النسخة الورقية من العدد األول. 
نشر باحثيني حمليني وعامليني يف العدد االول من اجمللة. 

االلتزام بترجمة ملخصات البحوث المقبولة إلى العربية واالنجليزية. 
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Princess Nourah Bint AbdulRuhman University 
College of Languages 
Email: clt-cslt@pnu.edu.sa 
Telephone number: 011-8222652 
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