
  

  
  
  

  
يف أحباث  تطوير االت املتخصصة

  : ًوفقا ملعايري النشر العاملية األوقاف
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  ديمـتق
، ، وعىل آله وصحبه أمجعنيصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، والاحلمد هللا وحده

 :أما بعد
 هتدف إىل توفري جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية البحث يف فإن كرايس

، وربط خمرجات البحث طوير بام يدعم التنمية املستدامةالبيئة املالئمة للبحث والت
 .ملجتمعجات االعلمي بحا

 عىل إعداد الدراسات  لدراسات األوقافكريس الشيخ راشد بن دايلويعمل 
جات يف إنشاء األوقاف والبحوث التأصيلية والتطبيقية يف جمال األوقاف، وتطوير املنت

  .تمعي للعناية باألوقاف ودراساهتا، وحتفيز االهتامم املجواستثامرها
لعلمية  لدراسات األوقاف دعم املعرفة امن أهداف كريس الشيخ راشد بن دايلو

ذا اهلدف فقد رأت اهليئة العلمية االستشارية ـــ، وحتقيقا هلاملتخصصة يف جمال األوقاف
تطوير املجالت املتخصصة ( : القيم واملوسوم بـالبحثللكريس املوافقة عىل نرش هذا 

األستاذ   :لكل من) ًموذجاجملة أوقاف أن: ًيف أبحاث األوقاف وفقا ملعايري النرش العاملية
 .زيد أمحد شمسان/ صالح أمحد خملوف، والدكتور/ الدكتور

كريس الشيخ راشد بن دايل من  أحد املشاريع البحثية املمولة البحث هذا عدوي 
، م٢٠١٤املوافق  هـ١٤٣٦- ١٤٣٥اخلطة التشغيلية للعام املايل  يف لدراسات األوقاف

امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية برئاسة ج  من جملس كرايس البحث يفاملعتمدة
 .معايل مدير اجلامعة

 فإنه يأمل أن يسهم يف إثراء املعرفة املتخصصة يف البحثوالكريس إذ ينرش هذا 
 .فيد منه املهتمون يف املجال نفسهجمال األوقاف ، كام يأمل أن يست

  .واهللا اهلادي إىل سواء السبيل
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  ةــمقدم
 

م وحتى اليوم، زاد عدد عناوين املجالت العلمية بشكل ١٨٥٠يف الفرتة من 

وكام تبني اإلحصائيات فإن عدد . هائل، من ألف إىل أكثر من مائتي ألف عنوان

 يف املائة، ومن غري املستغرب أن يرتفع عدد املجالت ٣ًالباحثني يزداد سنويا بمقدار 

 عىل نمو –ً أيضا – ينعكس فهذا االزدهار يف نظام التواصل بني العلامء. بنسبة مشاهبة

% من املقاالت سنويا، وهذا ما يمكن مالحظته يف قواعد البيانات الببليوجرافية ٣قدرة 

 .الرئيسة

وبوجود هذا الكم اهلائل من املنشورات واملجالت، فإنه ال جمال للشك بوجود 

. يام بينهاًفروق بني مستويات اجلودة يف املجالت املنشورة، التي ختتلف اختالفا كبريا ف

وبالتايل، فالتحدي األكرب هو كيفية متييز املجالت ذات املستوى العايل والتي جيب أن 

َتفهرس، من غريها من املجالت التي ال تصل إىل املستوى الذي يؤهل لفهرستها داخل  ُ

ولذا وضع القائمون عىل قواعد . قواعد البيانات، ألجل تكوين جمموعة متميزة منها

ختصون يف جمال النرش العلمي والقياسات العلمية جمموعة من املعايري التي البيانات وامل

ًال ختتلف كثريا عن بعضها خصوصا يف قواعد البيانات العاملية الشهرية  مثل شبكة (ً

، من أجل تقييم وتصنيف املجالت والدوريات كل يف جمال )العلوم أو قاعدة سكوبس

 .ختصصها

صة ببحوث األوقاف يف العامل اإلسالمي، وجد وبتفحص معظم أوعية النرش املخت

أن معظمها يفتقر إىل العديد من املعايري الدولية التي حتد من وصول الرتاث العلمي 

وإذا ما نظرنا نظرة خاطفة عىل واقع تلك . املنشور هبا إىل األوساط العلمية العاملية

امعة امللك سعود جملة أوقاف ج: املجالت املهتمة باألوقاف والعمل اخلريي، وهي
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، وجملة األوقاف )القطرية(، وجملة أوقافنا )الكويتية(، وجملة أوقاف )السعودية(

، فسنجد أن املواد )اإليرانية(، وجملة الوقف، الرتاث اخلالد )السورية (اإلسالمية

العلمية املنشورة هبا قد ال ختضع للتحكيم من قبل نظراء التخصص، سوى جملة أوقاف 

ومع ذلك فإن األخرية ال تزال تراوح . لتي متثل حالة خاصة يف هذا الشأنا) الكويتية(

مكاهنا يف طورها املحيل واإلقليمي ومل تصل إىل العاملية بعد، فهي غري مدرجة حتى 

اآلن يف شبكات الفهرسة العاملية والتصنيف مثل شبكة العلوم أو قاعدة سكوبس، بل 

، مثل دار املنظومة، واملنهل، واملعرفة، ماعدا وحتى مل تدرج يف شبكات الفهرسة العربية

وهذا ربام يعود إىل عدم استيعاب أمهية . الشبكة االستنادية لعلوم العامل اإلسالمي

الفهرسة وتأثريه عىل مسرية املجلة ومستوى األبحاث وجودهتا، أو بسبب عدم تطبيق 

ة تكوين هيئة حتريرها، املجلة للمعايري املطلوبة يف النرش العاملي يف إدارهتا وطريق

ونوعية املحكمني وعدم مراعاة التنوع اجلغرايف والدويل ملؤلفي األبحاث، وكذلك 

ًونظرا . ًطريقة النرش اإللكرتوين وحتكيم األبحاث إلكرتونيا، ونوعية القضايا املطروحة

 تعنى بشئون األوقاف، يصبح تطوير إحدى االنتشارلعدم وجود جمالت عاملية واسعة 

ًالت العربية املتخصصة ووضعها عىل الطريق العاملي أمرا ملحااملج ً. 

هلذا جاءت هذه الدراسة لتكون كخارطة طريق ملجلة أوقاف خاصة، واملجالت 

تأيت هذه الدراسة كجهد علمي هدفه . املتواجدة يف ساحة النرش العلمي بشكل عام

اإلملام بعنارص القوة يف النرش  باملعايري العاملية يف النرش العلمي، وااللتزاممعرفة سبل 

 باملجالت إىل املكانة األفضل بني أقراهنا من واالرتقاءوحماولة حتسينها وتطويرها 

ًالدوريات العلمية إقليميا وعامليا، وجذب الكثري من الكتاب املهتمني والبارزين،  ً

 .اوبالتايل فتح آفاق جديدة يف املواضيع التي تتناوهلا املجلة املراد تطويره
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ًهناك العديد من املجالت العربية والعاملية التي تنرش بني احلني واآلخر أبحاثا يف 

دراسات الوقف اخلريي وجماالته املتنوعة، ولكن من خالل البحث يف املوروث العريب 

قاف بشكل خاص، والعاملي عن املجالت املتخصصة التي تنرش فقط يف أبحاث األو

َتبني لنا أنه يوجد فقط مخس جمالت متخصصة يف جمال األوقاف وشؤونه املتعددة 

 أنه ال - ً أيضا- وقد تبني لنا من البحث . وكلها تصدر من اإلقليم العريب واإلسالمي

ًتوجد أي جملة يف جمال الوقف خارج املنطقة يف الغرب أو الرشق بحيث تنرش أبحاثا يف 

ًبشكل خاص، وهذا بحد ذاته يعد سبقا لألمة  )Endowment( موضوع األوقاف

اإلسالمية يف جمال الوقف، وهذا ليس بمستغرب كون أمة اإلسالم هي من أنشأ هذه 

 .النوعية من األعامل اخلريية وطورها وساهم يف انتشارها

م  واملجالت املتخصصة التي تنرش يف أبحاث األوقاف منها ما أي ينرش (ُهو حمكَّ

 وما "األوقاف والعمل اخلريي"ًثا بعد مراجعتها من قبل نظراء يف جمال التخصص أبحا

م وينرش مقاالت وأخبارا عن األوقاف )يتعلق به من علوم ً، ومنها ما هو غري حمكَّ ُ
 . ُومشاريع الوقف اخلريي يف البلد الذي تنرش منه املجلة

 :ًواملجالت التي تنرش أبحاثا بشكل خاص عن األوقاف تشمل

  الكويت(جملة أوقاف(. 

  السعودية(جملة أوقاف جامعة امللك سعود(.  

 إيران( الرتاث اخلالد - جملة الوقف(. 
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  سوريا– اإلسالميةجملة األوقاف . 

  قطر(جملة أوقافنا(.   

ويبدو من خالل البحث، الذي تم مجع معلوماته من مواقع املجالت عىل 

- املوافق لشهري يونيوهـ ١٤٣٥ان رمض ١٥ إىل شعبان ١ اإلنرتنت خالل الفرتة من

تعترب ) أوقاف الكويت(م، أن هناك جملة واحدة من بني اخلمس جمالت ٢٠١٤ يوليو

 الرتاث اخلالد فهي - وبالنسبة ملجلة الوقف. جملة حمكمة بينام البقية فهي غري حمكمة

ًتصدر باللغة الفارسية فال يعرف وضعها يف حتكيم األبحاث كام سنرى الحقا أما . ُ

بالنسبة إىل جملة أوقاف الكويت ، وهي حمور هذا البحث، فتقوم بنرش أبحاثها باللغة 

العربية إضافة إىل أن أعدادها متوفرة من خالل الشبكة العاملية، اإلنرتنت، وال يتطلب 

ًاحلصول عىل أعدادها اشرتاكا ماليا، فأعدادها متاحة بشكل جماين ً. 

 :عودية الس- "أوقاف جامعة امللك سعود"جملة  ١-١
هذه املجلة متخصصة يف األوقاف وتصدر عن أوقاف جامعة امللك سعود باللغة 

 . ُالعربية، وتعني بشؤون األوقاف التي تدعم جامعة امللك سعود

وتتمثل رؤية املجلة بأهنا رؤية اجلامعة يف جمال األوقاف يف حتقيق مزيج من التكافل 

 . جمتمع املعرفةاإلنساين والرشاكة املجتمعية يف إنشاء ورعاية

كام أن رسالتها تشمل تطلع اجلامعة إىل أن يثمر تنفيذ برنامج األوقاف يف توفري 

ًمصدر دخل ثابت ودائم يستخدم أساسا يف دعم البحث والتطوير العلمي، إضافة إىل  ُ
دعم البعد التكافيل من مساعدة املرىض باملستشفيات اجلامعية وأعامل الرب األخرى 

 .داخل اجلامعة
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 : مواضيع املجلة١- ١- ١

مقاالت علمية عن : تقوم املجلة بنرش عدد من املواضيع العلمية واألخبار وتشمل

الوقف والعمل التطوعي، وحوارات ولقاءات مع رواد العمل اخلريي ومراكز 

األبحاث، وآراء رشعية عن الوقف والعمل اخلريي ومواضيعه، وجتارب عاملية حول 

يع الوقفية التي يتم تنفيذها من قبل اجلامعة واالتفاقيات الوقف، وأخبار عن املشار

التي تربمها يف املجال الوقفي، وكتابات عن الرتاث اإلسالمي يف التعليم والوقف، 

 أموال استثامروجتارب شخصية يف العمل التطوعي، وتقارير علمية ودراسات عن 

ن الكتب املتعلقة، الوقف وإدارته، إضافة إىل تلخيص بعض القراءات يف جمموعة م

 .وبعض املواضيع اجلديدة ومواضيع للرتفيه والتسلية

  الرقم الدويل املوحد للدورية٢- ١- ١

يبدو من موقع املجلة ومن أعدادها أن املجلة مل حتصل عىل الرقم الدويل املوحد 

 ."ردمد"

  أعداد جملة أوقاف جامعة امللك سعود٣- ١- ١

وقد ) أي عدد واحد كل سنة( بشكل سنوي سياسة املجلة يف إصدار األعداد يتم 

 فقط وتوقفت عن إصدار أعداد ٣ اآلننرشت جملة أوقاف جامعة امللك سعود حتى 

. ألسباب غري معلومة) ة امللك سعودعحسب موقع أوقاف جام(أي أعداد أخرى 

 :وتواريخ إصدار اإلعداد الثالثة للمجلة هي كام ييل

 .م٢٠٠٩ فرباير -هـ ١٤٣٠العدد األول صفر  - 

 .م٢٠١٠ يناير - هـ ١٤٣١العدد الثاين حمرم  - 

 .م٢٠١١ يناير - هـ ١٤٣٢العدد الثالث صفر  - 
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 ٣٧ صفحة يف العدد األول و٣٣وتراوح عدد صفحات أعداد املجلة املنشورة بني 

 . صفحة يف العددين الثاين والثالث، عىل التوايل٣٦و

  : الوصول إىل أعداد املجلة٤- ١- ١

املجلة فهو جماين وال يتطلب اشرتاكا ويمكن احلصول عىل أما الوصول إىل أبحاث 

األعداد الثالثة الوحيدة الصادرة بشكلها اإللكرتوين من موقع أوقاف جامعة امللك 

 .سعود عىل اإلنرتنت

 : املؤلفون واملحكمون٥- ١- ١

جملة أوقاف جامعة امللك سعود غري حمكمة وبالتايل فليس هناك حمكمني وليس 

 .ملؤلفني، فكل املنشورات تصدر من قبل منتسبي جامعة امللك سعودهناك تنوع يف ا

 : إيران- " الرتاث اخلالد- الوقف"جملة  ٢-١
الرتاث اخلالد هي جملة تصدر من إيران باللغة الفارسية بواسطة  - الوقفجملة 

ُوتعنى بأبحاث األوقاف، وحسب موقعها اخلريية،  األوقاف والشؤون منظمة

فإهنا تعترب جملة بحثية ثقافية  )http://www.mirasejavidan.com( اإللكرتوين

 وتقوم منظمة. " فصلنامه وقف مرياث جاويدان" :اجتامعية تارخيية، وتسمى بالفارسية

وحتتوي املجلة عىل مقاالت . األوقاف والشؤون اخلريية اإليرانية برعاية املجلة

 وأخبار ومقاالت وتقارير عن املزارات الشيعية وكيانات الوقف آلل البيت افتتاحية،

وحتتوي بعض مقاالت . إضافة إىل سري ذاتية عن أئمة الشيعة. يف إيران ويف دول أخرى

كام أن ). الالتينية(املجلة عىل مصادر معلومات باللغة الفارسية والعربية واإلنجليزية 

جلة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية، وختصص لذلك املجلة تقوم بتلخيص حمتويات امل

 .ًحيزا يف آخر املجلة
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 : الرقم الدويل املوحد للدورية١- ٢- ١

: هو) ISSN ("ردمد" الرتاث اخلالد متتلك رقم دويل موحد - جملة الوقف

١٠٢٧- ٤٩٩٥. 

 : الرتاث اخلالد-  أعداد جملة الوقف٢- ٢- ١

 سنة، حيث صدر ٢٢إصدار أعدادها منذ  الرتاث اخلالد يف -  بدأت جملة الوقف

 بالتقويم ١٣٧٢هـ، والذي يوافق عام ١٤١٣م املوافق ١٩٩٣أول عدد يف عام 

وهي منتظمة يف إصدار .  أعداد سنوية٤: الفاريس، وتصدر املجلة بشكل فصيل، أي

 الذي يتكون من ٨٤ًأعدادها وبدون انقطاع، ووصلت أعداد املجلة حاليا إىل العدد 

 . صفحة٢١٦

 : الوصول إىل أعداد املجلة٣- ٢- ١

 ً.الوصول إىل أبحاث املجلة جماين وال يتطلب اشرتاكا

 :  املؤلفون واملحكمون٤- ٢- ١

ينتمي مجيع املؤلفني واملحكمني إىل دولة  إيران فقط، فليس هناك أي تنوع دويل أو 

 .إقليمي

 : قطر- "أوقافنا"جملة  ٣-١
دارة العامة لألوقاف والشؤون تصدرها وحدة العالقات العامة واإلعالم باإل

 ).فصلية(اإلسالمية يف دولة قطر، وهي جملة ربع سنوية 

وتتضمن املجلة العديد من املوضوعات املحلية والعاملية حول األوقاف وتتطرق 

للجمعيات املهتمة بمكافحة األمراض » األوقاف«املجلة إىل مواضيع حول دعم 

 "أوقافنا" وتقوم جملة . حتفيظ القرآن الكريماملستعصية ومعاهد دعم املعاقني ومراكز
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بنرش العديد من املقاالت واألخبار واإلعالنات واألنشطة الدعوية والتقارير واملواد 

الصحفية األخرى عن األوقاف، وأبرز األوقاف التي استلمها مركز خدمة الواقفني 

ال أهنا تقوم كام يبدو أن املجلة ال حتوي بحوث حمكمة، إ. خالل الفرتة املاضية

ًباستكتاب عددا من الُكتاب املتميزين من العديد من الدول العربية واإلسالمية الذين 

 .حيملون معها هم إيصال رسالة الوقف إىل املجتمع

 : الرقم الدويل املوحد للدورية١- ٣- ١

يبدو من موقع املجلة ومن أعدادها أن املجلة مل حتصل عىل الرقم الدويل املوحد 

 ."ردمد"

  : أعداد جملة أوقافنا٢- ٣- ١

يبدو من موقع اإلدارة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر، أن العدد 

. م٢٠١٤ يونيو ١هـ، ١٤٣٥ شعبان ٣اخلامس عرش وقد صدر يف  احلايل هو العدد

ة يف نرش أعدادها بمواعيدها ــة غري ملتزمـــويبدو من التباعد يف النرش بأن املجل

م مع أن املجلة ربع سنوية، أي ٢٠١٣حيث نرش العدد الرابع عرش يف مايو املحددة 

وتستخدم املجلة اللغة العربية يف نرش حمتوياهتا إال أهنا  تقوم .  أعداد يف السنة٤ُتصدر 

بتخصيص حوايل عرش صفحات ترتجم باللغة اإلنجليزية وتتناول أهم ما تضمنته 

بنرش العدد باللغة االنجليزية يف ذات الطبعة كام يف ًوأحيانا تقوم املجلة  .مواضيع املجلة

 .١٣العدد 

  :الوصول إىل أعداد املجلة  ٣- ٣- ١

أما الوصول إىل حمتويات املجلة فال يوجد لدهيا موقع عىل االنرتنت، واستطاع 

مؤلفي هذه الدراسة احلصول عىل عددين فقط من أعداد املجلة الصادرة بشكلها 
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 .دارة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالميةاإللكرتوين من موقع اإل

 : املؤلفون واملحكمون٤- ٣- ١

املجلة غري حمكمة وبالتايل فليس هناك حمكمني، ولكن هناك تنوع جغرايف ملؤلفي 

 . املقاالت واملنشورات، ينتمون إىل عدد من الدول العربية واإلسالمية

 : سوريا-  جملة األوقاف اإلسالمية ٤-١
طع احلصول عىل معلومات أو حتى أخبار عن هذه املجلة، الشديد مل نستلألسف 

 .وهذا قد يكون بسبب األوضاع واألحداث التي متر هبا سوريا يف الوقت احلايل

 : الكويت- "أوقاف"جملة  ٥-١
 للوقف يف العامل "الدولة املنسقة"تعترب جملة أوقاف من أهم واجهات مشاريع 

ربية املحكمة األوىل والوحيدة الكويت، باعتبارها الدورية الع وهي اإلسالمي

 . املتخصصة يف جمال الوقف والعمل اخلريي

 –ًأن للوقف مفهوما وجتربة "وتنطلق رسالة جملة أوقاف من قناعة مفادها 

إمكانيات تنموية عالية تؤهله للمسامهة الفعالة يف إدارة حارض املجتمعات اإلسالمية 

 بلدان العامل اإلسالمي ثراء جتربة ويعكس تاريخ. وجماهبة التحديات التي تواجهها

الوقف يف تأسيس خربة اجتامعية شملت كل مستويات احلياة تقريبا وساعدت بشكل 

 – يف فرتات ضعف األمة وانحدارها - أسايس يف حل مشكالت الناس، وأن حيتضن 

ًجزءا كبريا من اإلبداعات التي ميزت احلضارة اإلسالمية مما ضمن استمرارها وانتقاهلا  ً

ًكام يشهد العامل اإلسالمي اليوم توجها رسميا وشعبيا نحو ترشيد قدراته . عرب الزمن ً ً

املادية واستثامر ما ختتزنه بناة الثقافة من تصورات أصيلة، وبروح اجتهادية للوصول إىل 

نامذج تنموية شاملة تستلهم قيم اخلري واحلق والعدالة وفق هذه القناعة وهذه 
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 أوقاف يف اجتاه أن يتبوأ الوقف مكانته احلقيقية يف الساحة األساسيات تتحرك جملة

الفكرية العربية واإلسالمية من خالل الرتكيز عليه كاختصاص، ومل شتات املهتمني به 

من بعيد أو قريب، والتوجه العلمي لتطوير الكتابة الوقفية وربطها بمقتضيات التنمية 

 التطوع فإن هذه املطالب ال تستقيم وبحكم أن األصل يف الوقف. املجتمعية الشاملة

إال إذا ارتبطت جملة أوقاف بمشاغل العمل االجتامعي ذات العالقة املبارشة مع 

القضايا األهلية والعمل التطوعي وكل ما يتشابك معها من اإلشكاليات التي تتالقى 

 عىل خلفية التفاعل بني املجتمع والدولة واملشاركة املتوازنة يف صناعة مستقبل

 ."املجموعة ، ودور املنظامت األهلية يف هذا

 : أهداف جملة أوقاف١- ٥- ١

إحياء ثقافة الوقف من خالل التعريف بدورة التنموي وبتارخيه وفقهه  - 

 .ومنجزاته التي شهدهتا احلضارة اإلسالمية حتى تارخيها القريب

تكثيف النقاش حول اإلمكانيات العملية للوقف يف املجتمعات املعارصة من  - 

 .خالل الرتكيز عىل صيغه احلديثة

استثامر املشاريع الوقفية احلالية وحتويلها إىل منتج ثقايف فكري يتم عرضه  - 

ًعلميا بني املختصني مما يسمح بإحداث ديناميكية بني الباحثني وحيقق الربط 

 . املنشود بني الفكر والتطبيق العميل لسنة الوقف

ة اإلسالمية من إمكانيات اجتامعية نتجت تعزيز االعتامد عىل ما ختتزنه احلضار  - 

 .عن تأصل نزعة العمل اخلريي يف السلوك الفردي واجلامعي لألمة

تقوية اجلسور بني فكر الوقف وموضوعات العمل التطوعي واملنظامت   - 

 .األهلية
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ربط الوقف بمساحات العمل االجتامعي األخرى يف إطار توجه تكاميل لبناء  - 

 .جمتمع متوازن

 .كتبة العربية يف إحدى موضوعاهتا الناشئة ، الوقف والعمل اخلرييإثراء امل - 

 : الرقم الدويل املوحد للدورية٢- ٥- ١

 .١٦٠٩-٤٦٦٢: هو) ISSN ("ردمد" دويل موحد رقمجملة أوقاف متتلك 

 : أعداد جملة أوقاف٣- ٥- ١

 سنة، حيث صدر أول عدد ١٤ بدأت جملة أوقاف يف إصدار أعدادها منذ حوايل 

عددين يف : هـ، وتصدر املجلة بشكل نصف سنوي، أي١٤٢٢م املوافق ٢٠٠١ يف عام

ًوهي منتظمة يف إصدار أعدادها وبدون انقطاع، ووصلت أعداد املجلة حاليا إىل . السنة

 ١٥٢م والذي يتكون من ٢٠١٣نوفمرب /هـ١٤٣٥-  الصادر بتاريخ حمرم٢٥العدد 

 . اللغة اإلنجليزية صفحة ترمجة العدد إىل١٥٦صفحة يف القسم العريب، و

ويتكون العدد الواحد من افتتاحية العدد، وجمموعة من األبحاث املحكمة 

 أبحاث، إضافة إىل جمموعة من املقاالت، وعرض لرسائل جامعية، ٧-٣تراوحت بني 

ومن رشوط النرش يف جملة أوقاف أن تكون . وتغطيات إخبارية وإعالنات وقفية

وعاته املختلفة، حيث يستوجب أن تكون املادة األبحاث ذات عالقة بالوقف وموض

املرسلة للمجلة مل يسبق نرشها ومل ترسل ملجلة أخرى لنرشها، وأن تتوافر فيها قواعد 

البحث العلمي املتعارف عليها من توثيق املصادر واملراجع وأن تتضمن إضافة علمية 

 كلمة، ٤٠٠٠ حدود  وبالنسبة لطول املقال باملجلة، فتشرتط أن يكون يف.يف موضوعها

 كلمة، وأن يكون ١٥٠ كلمة ويرفق به ملخص يف حدود ١٠٠٠٠والبحث يف حدود 

، وتفضل إرسال نسخة إضافية عىل قرص )A٤ (ًالبحث مطبوعا عىل صفحات مقاس
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 .'Word'مدمج بربنامج 

 :  الوصول إىل أعداد املجلة٤- ٥- ١

 ويمكن احلصول عىل ًالوصول إىل أبحاث جملة أوقاف جماين وال يتطلب اشرتاكا

 . الصادرة بشكلها اإللكرتوين من موقع الدورية٢٥كل األعداد الـ 

 :املؤلفون واملحكمون  ٥- ٥- ١

حسب موقع املجلة عىل اإلنرتنت، يقوم بتحكيم األبحاث املقدمة للنرش يف املجلة 

. عدد من املحكمني والباحثني املتميزين املهتمني بأبحاث الوقف والعمل اخلريي

 .وزع مؤلفو األبحاث عىل عدد من الدول العربية واإلسالمية والعامليةويت

  :مقارنة بني املجالت ٦- ١

بيان معظم أوجه املقارنة الرئيسة بني املجالت ) ١- ١(مما سبق، يمكننا يف اجلدول 

 .املتخصصة يف األوقاف، املذكورة أعاله ومميزات كل جملة
 

 

جملة أوقاف 

جامعة امللك 

 سعود

 اجملة أوقافن
جملة األوقاف 

 اإلسالمية

- جملة الوقف

 الرتاث اخلالد
 جملة أوقاف

الرقم الدويل 

املعياري 

 للدورية

 ١٠٢٧-٤٩٩٥ ال يوجد ال يوجد ال يوجد
٤٦٦٢-

١٦٠٩ 

 الكويت إيران سوريا قطر السعودية بلد النرش

 يف ةاالستمراري

 النرش
 مستمرة مستمرة غري معروف مستمرة منقطعة

تاريخ نرش أول 

 دعد

فرباير 

 م٢٠٠٩
 غري معروف م٢٠٠٨

/ م١٩٩٣

 ـه١٤١٣

/م٢٠٠١

 هـ١٤٢١
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جملة أوقاف 

جامعة امللك 

 سعود

 اجملة أوقافن
جملة األوقاف 

 اإلسالمية

- جملة الوقف

 الرتاث اخلالد
 جملة أوقاف

عدد األعداد 

 ًسنويا
 ٢ ٤ غري معروف ٤ ١

رقم آخر عدد 

 منشور
 ٢٦ ٨٤ غري معروف ١٥ ٣

تاريخ آخر عدد 

 منشور

يناير 

 م٢٠١١
 م٢٠١٤أبريل  غري معروف م٢٠١٤يونيو 

نوفمرب 

 م٢٠١٣

 يف االنتظام

 النرش
 غري معروف غري منتظمة غري منتظمة

 منتظمة

حيدث تأخري يف (

نرش بعض 

 )األعداد

 منتظمة

حيدث تأخري (

يف نرش بعض 

 )األعداد

 العربية لغة النرش

 العربية

ُختصص (

بعض 

الصفحات 

باللغة 

 )اإلنجليزية

 العربية

 الفارسية

حتتوي عىل (

ملخص قصري 

بالعربية 

 )واإلنجليزية

العربية 

واإلنجليزية 

 والفرنسية

املجلة توفر أعداد 

 ًإلكرتونيا للقراء
 ًمتوفرة جمانا

بعض األعداد 

 ًمتوفرة جمانا
 ًمتوفرة جمانا ًمتوفرة جمانا غري متوفرة

 حمكمة غري معروف غري حمكمة غري حمكمة غري حمكمة حتكيم املقاالت

عدد 

االستشهادات 

 بمقاالت املجلة

 غري معروف غري معروف غري معروف غري معروف غري معروف
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جملة أوقاف 

جامعة امللك 

 سعود

 اجملة أوقافن
جملة األوقاف 

 اإلسالمية

- جملة الوقف

 الرتاث اخلالد
 جملة أوقاف

 يف الفهرسة

 قواعد البيانات
 مفهرسة يف غري مفهرسة غري مفهرسة غري مفهرسة

 ISC* 

 مفهرسة يف

ISC* 

امتالك املجلة 

 ملوقع إلكرتوين
 يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 .مقارنة املجالت املتخصصة يف الوقف):  ١-١(جدول 

*ISC  :الشبكة االستنادية لعلوم العامل اإلسالمي.  
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 : متهيد١-٢

 األخرية زاد عدد املجالت العلمية بشكل ١٥٠ الـ السنواتكام هو معروف، يف 

 عنوان أكاديمي ٢٠٠,٠٠٠م إىل أكثر من ١٨٥٠ عنوان يف عام ١٠٠٠ًكبري جدا، من 

ًصائيات أن عدد الباحثني يزداد سنويا  عرفنا من خالل اإلحوإذا. حتى اآلونة احلالية

فهذا االزدهار . ، فمن غري املستغرب أن يرتفع عدد املجالت بنسبة مشاهبة%٣بمقدار 

% من املقاالت سنويا، ٣ عىل نمو قدرة - ً أيضا - يف نظام التواصل بني العلامء ينعكس 

 .وهذا ما يمكن مالحظته يف قواعد البيانات الببليوجرافية الرئيسة

 ةــــات العلميـــــة والقياســــهادات املرجعيـــ االستشخرباءعتمد عمل وي
)Scientometricians( عىل البيانات التي يمكن العثور عليها يف قواعد البيانات .

 ٠٠٠٥,( )Medline( وهناك أمثلة شائعة لقواعد البيانات هذه، مثل قاعدة ميدالين
أو قاعدة ) عنوان ٠٠٠١٢,(  شبكة العلومللعلوم يف األبحاث الطبية وكذلك) عنوان

االستشهاد /، والتي تعترب قواعد بيانات االقتباس)عنوان٠٠٠١٨,( بيانات سكوبس

وكمثال عىل هذا النوع من حتليل قياسات العلوم، التي متكن هذه . جلميع العلوم

 هذا معدل التعاون الدويل يفويبلغ متوسط . املوارد، لتقيس الطابع الدويل لألبحاث

ومع أن سكوبس تعترب أوسع قاعدة بيانات لالستشهادات املرجعية %. ٢٢.٥السياق 

العلوم االجتامعية و )STM(  عنوان يف العلوم والتكنولوجيا والطب١٨,٠٠٠بـ 

من املجالت العلمية يف العامل كله % ١٠إال أهنا متثل أقل من ، )SSH( واإلنسانية
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 . جملة٢٠٠,٠٠٠الذي يقدر بـ 

و معروف جلميع الباحثني، بأن مستويات اجلودة يف املجالت ختتلف وكام ه

ًاختالفا كبريا فيام بينها، إال أن معظم مستخدمي شبكة العلوم أو سكوبس حريصون  ً

 .عىل رؤية النتائج التي تبني اختالف هذه املجالت حال ظهورها

ت التي جيب أن وبالتايل، فالتحدي األكرب ألي قاعدة بيانات هو كيفية متييز املجال

من غريها من املجالت التي ال تصل إىل املستوى الذي يؤهل  )indexed( ُتفهرس

لفهرستها داخل قواعد بياناهتم، من أجل إنشاء جمموعة فرعية مفيدة متثل نظام 

ويرغب خرباء االستشهادات املرجعية والقياسات العلمية يف . التواصل العلمي كله

 .عايري يمكنهم من خالهلا تفحص الساحة العلميةمقارنة قواعد البيانات بم

وليس من قبيل املصادفة يف القيام هبذا العمل، أن قواعد بيانات االستشهادات 

 :املرجعية تدعم املهمتني الرئيسيتني هلذا النظام ومها

 .)نرش األوراق البحثية/يق إبرازأي عن طر(صناعة التأثري  -١

ا من خالل األوراق البحثية األخرى أي حرص االستشهادات هب(تتبع تأثريها  -٢

 ).املفهرسة يف قاعدة البيانات

الذي يعترب كمقياس لكل جملة عىل  )Impact Factor( ومع أن معامل التأثري

حده ومن نواتج قواعد بيانات معينة كشبكة العلوم، إال أن العامل يوجني غارفيلد يف 

 )Citation Impact( ملرجعية االستشهادات اتأثريًالواقع كان قد استخدم سابقا 
 .كرشط أويل لبناء قاعدة بيانات االستشهادات املرجعية اخلاصة به

كام أن خرباء االستشهادات املرجعية هلم وجهة نظر مشرتكة وهي أنه بالرغم من 

ًأن املؤرشات القائمة عىل االستشهادات املرجعية ال تزال تلعب دورا هاما يف تقييم  ً
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 أن املقاييس األخرى وتقييم اخلرباء أصبحت بنفس القدر من  إال–نوعية األبحاث 

 .األمهية

  :)Scopus( قاعدة سكوبس ٢-٢
عندما تم إطالق سكوبس، كقاعدة بيانات لالستشهادات املرجعية 

.  عنوان١٤,٢٠٠كانت تغطي  ،)Elsevier( السفريواملستخلصات التابعة ملؤسسة 

م حوايل ٢٠١٠ حتى أصبحت يف وأضافت سكوبس جمالت عديدة أخرى بعد ذلك،

مة% ٩٥( عنوان ١٨,٠٠٠ ، وتبلغ نسبة املجالت العلمية والتقنية )ُمنها جمالت حمكَّ

 %.٢٣ واإلنسانيةبينام املجالت االجتامعية % ٧٧والطبية 

بواسطة نموذج متواجد ) Online(  مبارشباتصالويتم تقديم العناوين املقرتحة 

ُواعتامدا عىل العالقة باملجلة، يطلب ممن يقدم . نرتنتًجمانا عىل موقع القاعدة عىل اإل ً

فعىل سبيل . اقرتاح بإضافة جملة ما توفري كمية خمتلفة من املعلومات عن املجلة املقرتحة

ُاملثال، إذا كان مقدم االقرتاح أحد قرائها فيطلب منه معلومات أساسية فقط مثل  َّ ُ

، بينام إذا كان مقدم االقرتاح )ISSN( "مدرد"العنوان، والرقم الدويل املوحد للدورية 

هو النارش أو املحرر فيطلب منه كل املعلومات املتعلقة باملجلة املقرتحة بام فيها عينات 

 .أو األعداد الصادرة/من املقاالت احلالية و

وكانعكاس للزيادة العاملية لألبحاث واملخرجات املتنامية للدول مثل الصني 

ُ فإن عددا من العناوين املقرتحة تنرش بلغات - معرفة العلميةوالربازيل كمنتجني لل ً

ُوحاليا، يبلغ عدد املجالت املفهرسة يف سكوبس التي تنرش . أخرى غري اإلنجليزية ً

من % ٢١حوايل ) اإلنجليزية واللغة األخرى: أو بكال اللغتني(بلغات غري اإلنجليزية 

مة من بني اللغات غري اإلنجليزية املجموع الكيل للمجالت، ومعظم لغات النرش امله
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ويف حني، أن االهتامم املتزايد يف إمتام . تشمل األملانية واألسبانية والصينية والفرنسية

فهرسة املجلة من قبل سكوبس يعترب بالتأكيد عالمة إجيابية، فهو يزيد أيضا التحدي 

فكل جملة مقدمة  ً.عيانو) أكثر أمهية(ً عىل حد سواء كميا و - املتمثل يف عدالة التقييم 

. َّإىل سكوبس من أجل فهرستها تستحق تقييم عادل جيب أن يتبع مبادئ ثابتة وشفافة

م بإعادة تصميم الطريقة ٢٠٠٨وملواجهة هذا التحدي، بدأت قاعدة سكوبس يف عام 

واملكونات . املستخدمة يف تقييم العناوين املقرتحة ليتم إدراجها يف قاعدة البيانات

من الذي ينبغي أن يتخذ : ً للتصميم اجلديد تم بناؤها طبقا للسؤالني التالينيالرئيسية

 القرار النهائي للعناوين املقرتحة؛ وكيف ينبغي اختاذ هذه القرارات؟

تإعادة ١- ٢- ٢    : تصميم عملية تقييم الدور
ال العلمي   :)Peer Review(االعتماد على حتكيم اخلرباء املناظرين يف ا

م، مازالت تقوم بمشاركة وثيقة مع ٢٠٠٤ إنشاء سكوبس يف من بداية

ِورسعان ما طبقت طريقة التصميم املعتمدة عىل املستخدم . املستخدمني ُ)User-

Centred Design (UCD)( بواسطة دعوة جمموعة - عىل اسرتاتيجية املحتوى 

 لتكوين جلنة من الباحثني املستقلني وخرباء املعلومات من مجيع أنحاء العامل لإلنضامم

ًاستشارية خارجية، والتي سميت الحقا بـ املجلس االستشاري واختيار املحتوى ُ 
)CASB( . حيث يقوم أعضاءCASB  عضوا بتقييم  ٣٠البالغ عددهم حوايل ً

 ًالعناوين التي تقع ضمن ختصصاهتم املحددة، اعتامدا عىل موضوع جمال التخصص
)Subject Area( وبالنسبة لقاعدة البيانات اخلاصة بموضوع .أو املنطقة اجلغرافية 

ً فإنه يمكن فعليا لفريق خرباء هذا ،)Medlie( حمدد مثل ميدالين) ختصص(جمال 

ومع ذلك، فطبيعة سكوبس . النوع من التخصصات أن يأيت إىل االجتامعات املشرتكة
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، بني التي هتتم بضم كل العلوم تشري إىل أن املناقشات التي تتم بخصوص جملة حمددة

أعضاء املجلس الذين لدهيم خلفيات خمتلفة عن موضوع املجلة، يكون من الصعب 

سيئة تكوين املجلس املتمثلة يف صعوبة حتديد من يمتلك /حتقيقها، يف حني أن عيب

 . اختاذ القرارات ما تزال موجودة

م، سعت سكوبس ملعاجلة كال النقطتني عن طريق نقل ملكية اختاذ ٢٠١٠ويف 

 CSAB ً عضوا فقط من بني مجيع أعضاء جملس١٤ حول عنوان ما إىل القرارات
 هم من كبار الباحثني وذوي اخلربة يف الوظائف ١٤ ومجيع األعضاء الـ –ككل 

 هؤالء ليصبحوا رؤساء مواضيع ١٤وقد تم تعيني األشخاص األعضاء الـ . التحريرية

 أن كل عنوان حيث. ٌكل يف جمال خربته )Subject Chairs( جماالت التخصص

ُمقرتح حيدد له رئيس موضوع واحد بشكل حرصي، وهو الذي سوف يقوم بالتعامل 

 Editor in( ٍمع العنوان وإىل حد كبري بنفس الطريقة التي يقوم هبا رئيس حترير

Chief( ما يف التعامل مع ورقة علمية مقدمة للنرش، كالتايل جملة:  
 اعتامدا عىل حتكيم رئيس املوضوع إما رفض أو قبول العنوان املقدم لإلدراج ً

 نفسه، أو

  أو /إضافيني، لدهيم خربة يف املوضوع نفسه و) ِمراجعني(ِإرشاك حمكمني

لدهيم مهارات لغوية الزمة لقراءة وتقييم املجالت املنشورة بلغات أخرى غري 

 .اإلنجليزية

شأت ني، انـــاء املواضيع يف اتصاهلم باملحكمــــــم رؤســـــومن أجل دع

 ُسكوبس نظام حترير ذو اتصال مبارش يسمى منصة سكوبس لتقييم العنوان
)Scopus Title Evaluation Platform (STEP)( .وقد تم دمج STEP 
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مع النموذج العام من أجل اقرتاح العنوان املذكور أعاله وتبسيط عملية تقييم العنوان 

 إبالغلنهائي، بام يف ذلك وحتى اختاذ القرار ا )Submission( من بداية التقديم

بإهناء حاجة سكوبس  STEP وقامت. املحرر/ًمقرتح العنوان بالنتيجة وأيضا النارش

ُللعمل بمهلة أو موعد هنائي لتقديم طلبات اإلدراج، والذي كان حيدد باألول من 

ًوبدال من ذلك، هيدف فريق سكوبس إلنشاء دورة زمنية، عىل . سبتمرب من كل سنه

ً عدد من الشهور من التقديم وحتى القرار النهائي اعتامدا عىل الوقت الذي سبيل املثال

يستغرقه رؤساء املواضيع للحصول عىل مشورة املراجعني لتعزيز مسامهتهم يف اختاذ 

 .القرار النهائي

ويستخدم رؤساء املواضيع طريقة لزيادة معدل االستجابة من املراجعني وتقليل 

الختاذ القرار وهي تكثيف التعاون مع بعض املراجعني املوثوق الدورة الزمنية املطلوبة 

 "جلنة خرباء املوضوع"ُهبم بحيث أن هؤالء املراجعني يشكلون هيئة حترير أو 
)subject panel( عىل سبيل املثال، رئيس موضوع العلوم . لدعم رئيس املوضوع

يف املجاالت الفرعية االجتامعية يمكن أن يكون له مراجعني ثابتني لتقييم العناوين 

مثل (أو يف اللغات األخرى غري اإلنجليزية ) مثل التعليم، والقانون، الخ(املهمة 

هو أنه  CASB ِالفرق الرئيس للمكونات املختلفة املعتمدة عىل). اإلسبانية أو األملانية

يف الرتكيبة اجلديدة هناك مالك وحيد معروف للعنوان، أي رئيس موضوع املجال 

ًاملحدد، الذي يعتمد عىل فريق واسع جدا من اخلرباء وأوسع من أي جلنة العلمي 

 .خرباء يمكن أن تتواجد

 CSAB ويف حني أن رؤساء املواضيع سيتولون ملكية عملية تقييم العنوان، فإن
سيبقى هو املجلس االستشاري االسرتاتيجي الرئيس من أجل األسئلة املتعلقة 
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د يكون أيضا مسؤول عن احللول املستقبلية املعتمدة  عىل سكوبس، وربام ق- باملحتوى 

َعىل بيانات سكوبس، وعىل سبيل املثال املنتجات يف جناح املنتج  ْ  "سايفال"ُ
)SciVal( .وتعتربSciVal   أداة من منتجات مؤسسة إلسفري، تقوم بتوفري وصول

 . العامل دولة حول٢٢٠ مؤسسة بحثية و ٤,٦٠٠رسيع وسهل إىل األداء البحثي من بني 

 

 تطلب من املستخدمني، أو لالنضامممنذ بداية إنشاء سكوبس، هناك ثالثة معايري 

 :أمناء املكتبات، أو املؤلفني، أو املحررين، أو النارشين

 توفر مستخلصات باللغة اإلنجليزية. 

 ًالنرش املنتظم طبقا للخطة املعلنة من قبل املجلة. 

 اقبة اجلودة، مثل إجراء التحكيم من قبل النظراء يف بعض املعلومات عن مر

 .املجال

ينظرون إىل جمموعة متكاملة جلوانب  CASB ومع ذلك، يف الواقع أن أعضاء

إضافية أخرى عن جودة املجلة، مثل سياسة التحرير أو االستشهادات املرجعية الواردة 

 .ًيف املقاالت املنشورة يف املجالت املفهرسة سلفا يف سكوبس

 ومن أجل حتقيق ثبات وشفافية يف الطريقة التي يتم هبا تقييم العناوين، بدأت 

َسكوبس مرشوع هدف إىل توليد قائمة ثابتة من معايري اجلودة اخلاصة باملجالت كان . َ

أو معايري اإلدراج،  )Scorecard( اهلدف هو اجلمع بني املعايري يف بطاقة قياس األداء

معرفة خمتلف اإلجيابيات والسلبيات عن العنوان املقدم التي من شأهنا أن تسمح ب

وكان هناك ثالثة رشوط هامة . لإلدراج ووزن العناوين باملقارنة مع بعضها البعض

ًاملقياس املستخدم لتقييم املجالت يعتري معيارا/لتحديد ما إذا كانت الطريقة ُ 
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)Criterion( أم ال: 

 ت الالزمة لدعم مقياس معني هل سيكون من املمكن احلصول عىل املعلوما

يطبق عىل مجيع املجالت املقدمة؟ عند تقييم وكاالت التمويل للمجلة يف 

بلدها، فإهنم غالبا ما ينظرون إىل معايري مثل معدل رفض األعامل املقدمة 

عىل افرتاض أن معدل الرفض العايل هو مؤرش  -)Reject Rate( للنرش

ً وبالنسبة لسكوبس فهذا ليس خيارا .عىل رصامة املجلة يف مراقبة جودهتا

ًجيدا، ألنه من غري املؤكد بأن كل املجالت سوف تتبادل هذه املعلومات 

ُ، التي تنتج وتدير سكوبسالسفرياحلساسة مع  ُ. 

  هل املقياس املقرتح له نفس الوزن بالنسبة جلميع جماالت املواضيع العلمية؟

دئ التقييم القوية، والتي حيث تريد سكوبس أن حتقق جمموعة واضحة من مبا

 .ال ختتلف باختالف املجال

  هل يمكن استخدام املقياس املقرتح كحجة لرفض جملة ما؟ هناك جوانب

تعترب مهمة وجوهرية، مثل حتديد مواقع املجالت بني البحوث األساسية 

ومن شأن . والبحوث التطبيقية، ولكن يف النهاية ال حتتوي عىل تقييم نوعي

املجلة بحوثها "ً يقبل رفض املجلة التابعة له استنادا عىل حجة أن النارش أن ال

 . املجلة بحوثها أساسية بشكل كبري" أو "تطبيقية بشكل كبري

ومن أجل ضامن أن سكوبس هي أكثر مصدر لكل األبحاث يف العلوم 

والتكنولوجيا، والطب، والعلوم االجتامعية، والفنون والعلوم اإلنسانية، جتري 

وقد تأيت العناوين . ر عملية مراجعة للعناوين اجلديدة إلدراجها يف القاعدةباستمرا

اجلديدة املقرتحة من قبل الباحثني، وأمناء املكتبات، والنارشين وأعضاء املجلس 
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، ويمكن تقديم العناوين اجلديدة املقرتحة )CASB (االستشاري واختيار املحتوى

 :كرتوين التايل يف شبكة اإلنرتنتباستخدام نموذج التقديم عىل املوقع اإلل

http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm  

لإلدراج يف قاعدة سكوبس ) الدوريات واملجالت(ويتغري عدد العناوين املقرتحة 

إىل عدة مئات من ) كام يف الكيمياء(حسب موضوع املجلة من عدة عناوين فقط 

عدد العناوين املقرتحة ) ١- ٢(ويبني الشكل ). كام يف العلوم االجتامعية(العناوين 

 .م٢٠١٢م إىل سبتمرب ٢٠١١لإلدراج يف سكوبس خالل كل شهر يف الفرتة من يناير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )١-٢(شكل 

  ٢٠١١رتة يناير ًعدد العناوين املقرتحة لإلدراج يف سكوبس شهريا خالل الف

 .م٢٠١٢إىل سبتمرب 

ُالتايل فيوضح عدد العناوين التي تم مراجعتها لكي تدرج يف ) ٢- ٢(أما الشكل 

ويتضح أن أعىل نسبة . سكوبس ومعدل قبول العناوين التي تم مراجعتها يف كل شهر
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 ،%)٦٥(قبول خالل الفرتة املوضحة بلغت حوايل الثلثني من جمموع العناوين املراجعة 

 .من نسبة العناوين%) ٣٥(بينام بلغت أدنى نسبة قبول حوايل الثلث  

 

 

 

 

 

 

 
  

 )٢-٢(شكل 

 ًعدد العناوين التي تم مراجعتها لإلدراج يف سكوبس شهريا ونسبة قبول العناوين املراجعة، 

 .م٢٠١٢م إىل سبتمرب ٢٠١١خالل الفرتة من يناير 
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  معايري اإلدراج يف قاعدة سكوبس٢- ٢- ٢
، تم تنفيذ القرار النهائي مسامهته يف وحتديد مقرتح معياركل  التحقق من بعد

 كإطار م٢٠٠٩ام ً، بداية من ع STEP يف معيار ١٦ بطاقة قياس األداء التي تتألف من
 يف مخسة معايري ١٦عايري الـ  املتم جتميع وقد .املقرتحة لإلدراج املجالت لتقييم

 :التايل) ١-٢(تصنيفية رئيسة كام يف اجلدول 
 

 النسبة ايريـــــــــاملع املعايري التصنيفية الرئيسة

  مبدأ التحرير مقنعة/سياسة

  تنوع التوزيع اجلغرايف ملحرري املجلة

  تنوع التوزيع اجلغرايف ملؤلفي مقاالت املجلة

  هل كل املراجع املستشهد هبا باحلروف الرومانية؟

  توفر مستخلص باللغة اإلنجليزية

 سياسة املجلة

)Journal policy( 

  مستوى حتكيم النظراء يف املجال

  %)٣٥=احلد األعىل(نسبة األداء 

  املسامهة األكاديمية يف املجال
  )abstract(وضوح املستخلص 

  التطابق مع األهداف املرصحة للمجلة
  املحتويات

)Contents( 
  سهولة قراءة املقاالت

  %)٢٠=حلد األعىل ا(نسبة األداء 

 االستشهاد املرجعي  االستشهاد بمقاالت املجلة يف سكوبس

)Citedness( االستشهاد بمقاالت حمرري املجلة يف سكوبس  

  %)٢٥=احلد األعىل(نسبة األداء 

 االنتظام يف النرش

)Regularity( 
  عدم تأخري النرش عن املوعد املحدد
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 النسبة ايريـــــــــاملع املعايري التصنيفية الرئيسة

  %)١٠=احلد األعىل(نسبة األداء 

  املحتويات متوفرة عىل اإلنرتنت باتصال مبارش

  املجلة لدهيا صفحة عىل اإلنرتنت باللغة االنجليزية
 تواجد املجلة عىل اإلنرتنت

)Online availability( 
  جودة صفحة املجلة عىل اإلنرتنت

  %)١٠=احلد األعىل(نسبة األداء 

  %)١٠٠=احلد األعىل (النسبة الكلية 
الت يف قاعدة سكوبس: )١- ٢(جدول   .املعايري التصنيفية الرئيسة إلدراج ا

  
 

عند بدء جملة ما، حيدد النارش أهداف معينة، وحياول حتقيق هذه األهداف من 

 :ويمكن التمييز بني ثالث مساحات لألهداف. خالل بعض األساليب

 مهة التي تريد أن يف أي جمال علمي تريد املجلة أن تساهم وما نوع املسا

 .تصنعها؟ وهذا يمكن تقييمه بتحديد مدى القناعة بنطاق وأهداف املجلة

 مبارش عىل التوزيع اجلغرايف ملحرري املجلة تأثريوبعد ذلك، يكون النارش لديه 

ًوأيضا مؤلفي مقاالهتا، والتي ينبغي أن تكون انعكاسا لطموحات موضوع  ً

عىل أبحاث ذات بعد إقليمي يكون لدهيا فاملجالت التي لدهيا تركيز . املجلة

ًجمموعات املحررين واملؤلفني أقل تنوعا، يف حني املجالت التي تعالج 

موضوعات عاملية ينبغي أن ينعكس هذا يف تكوين جملس إدارهتا وهيئة 

 .حتريرها ومؤلفي املقاالت املنشورة هبا
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 َّهل هتدف املجلة ألن جتذب اهتامم وقراء من كافة دول الع امل؟ النقطتني ُ

ً تتضمن أيضا مؤرشا -  التنوع اإلقليمي للمحررين واملؤلفني -السابقتني  ً

وهناك مؤرش آخر وهو ما إذا كانت املجلة . لتوجه املجلة نحو اجلمهور الدويل

تستخدم احلروف الرومانية يف طريقة االستشهاد باملراجع، ألن املراجع التي ال 

َّول إىل هذه الطريقة ال يمكن التعرف عليها ُتستخدم األبجدية الرومانية أو حت
صات لستخويعترب معيار ما إذا كانت امل. ةمن خالل قاعدة البيانات املذكور

ًمكتوبة باللغة اإلنجليزية معيارا مهام جدا، ألنه ببساطة، يف قاعدة البيانات  ًً

التي تنرش فقط املستخلصات، تكون امللخصات هي السبيل الوحيد 

واملجالت التي .  للحصول عىل نظرة قريبة عن البحوث املقدمةللمستخدمني

. )Review( ُال توفر مستخلصات باللغة االنجليزية ال تقبل للمراجعة
واالستثناءات الوحيدة هي يف العلوم اإلنسانية والرياضيات، حيث أن 

املجالت التي بدون مستخلصات باللغة اإلنجليزية يمكن قبوهلا للمراجعة، 

غم من أنه ما تزال هناك إمكانية للرفض بعد إجراء تقييم شامل عىل الر

 .جلوانب أخرى

 ما هو مستوى حتكيم النظراء يف املجال )Peer Review( ؟ املعيار النهائي

 هو رصامة التحكيم من قبل النظراء، "سياسة املجلة"ضمن املعيار التصنيفي 

 حتكيم "ل بنظام والذي يضمن، عىل سبيل املثال، بأن املجالت التي تعم

ستكتسب  )Double Blind Peer Review( "النظراء بالتعمية املزدوجة

أو نظام املراجعة  ًمزيدا من الوثوقية أكثر من العناوين التي تعمل بسياسة

يعتمد نظام حتكيم النظراء : مالحظة(. )Editorial Review( التحريرية
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مني أو أك ال يعرفهم مؤلفو املقال وال هم (ثر ُبالتعمية املزدوجة بقيام ثالثة حمكِّ

 )Issue( بمراجعة كل مقاالت العدد) أنفسهم يعرفون من هو مؤلف املقال
أما نظام املراجعة التحريرية فيعتمد عىل . واختاذ القرار بشأن قبوهلا أو رفضها

يقوم بمراجعة واختيار كل املقاالت املقدمة للنرش ) اثننيأو (حمرر رئيس واحد 

 .ت العددلكل مقاال

 .من املجموع الكيل للمعايري% ٣٥وتساهم سياسة املجلة بام مقداره 

 

مع أن سياسة املجلة تضبط إطار أي جملة، فإن املحتوى الفعيل للمجلة يبني إمكانية 

كام أن االهتامم . أن يكون هذا اإلطار يف النهاية حيقق اهلدف الذي أنشئ من أجله

ومع ذلك، وبالرتكيز عىل أربعة . ُن أن يكون غاية يسعى إليهابجودة املحتوى يمك

ً، يصبح من األسهل أيضا )فليست مجيعها تتطلب معرفة عميقة باملوضوع(معايري 

 ينظرون اآلنفاملحكمني .  معينة للعمل العلمي قيد االعتبار)Scores( حتديد نسب

املحتويات مع األهداف  إىل املسامهة األكاديمية للمجال، ووضوح املستخلص، وتوافق

التي تشمل اجلودة التقنية لألشكال البيانية، ( للمجلة، وسهولة قراءة املقاالت ةاملعلن

من املجموع % ٢٠ُهذه املعايري األربعة املتعلقة باملحتوى تساهم بمجموع قدره ). إلخ

 .الكيل للمعايري

 

ليست املعيار الوحيد املعتمد  )Citations(من املهم أن ندرك أن االستشهادات 

للتأكد من أهلية جملة ما إلدراجها يف قاعدة بيانات االستشهادات املرجعية مثل 

ًويف حني أن شبكة العلوم تعتمد حرصيا عىل حتليل االستشهادات املرجعية، . سكوبس
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ًفإن سكوبس ختتار وبشكل متعمد هنجا أوسع نطاقا، مما يؤدي إىل املزيد من التغطية  ً

ومع ذلك، . لواسعة للمجالت وبمعدالت استشهاد مرجعي أقل من املتوسطا

ًاالستشهاد باملجلة وأيضا بمحررهيا يف سكوبس تعترب عوامل يف غاية األمهية تؤخذ 

من النسبة الكلية الالزمة إلدراج % ٢٥بعني االعتبار، ولذلك تساهم  االستشهادات بـ 

 .املجلة

 

ًشهريا، فصليا، إلخ(ًام املجلة طبقا جلدول النرش إن مدى انتظ يعطي مدلولني عن ) ً

 :اجلودة

 احلالة اجليدة لتدفق إرسال املقاالت إىل املجلة من أجل حتكيمها. 

 احلالة اجليدة لنظام هيئة التحرير يف التعامل مع هذه املقاالت املتدفقة. 

ألساسية منذ انطالق سكوبس وهو أحد املعايري ا(وللتأكيد عىل أمهية هذا املعيار 

، حتتفظ سكوبس باحلق يف رفض قبول العناوين املقدمة لإلدراج يف )م٢٠٠٤يف عام 

ويتم احتساب نسبة . حالة وجود تأخري ألربعة أعداد أو أكثر عند وقت تقديم الطلب

 .من جمموع النتيجة اإلمجالية  يف النرشلالنتظام% ١٠قدرها 

 

ومع . ُحجم املجلة ال يظهر إال القليل عن جودهتا وعالقتها باملجتمع البحثي

ذلك، يمكن بيان الكثري عن طموح املجلة يف التأثري عىل املستخدمني حول العامل، من 

ن املستخدمني من قراءة املقاالت املنشورة للمجلة َخالل مصدر رقمي يمكِّ لذلك . ُ

، )بغض النظر عن طريقة الوصول( عىل اإلنرتنت هناك تعليامت بوضع املحتوى الفعيل

لتوفري نسخة باللغة اإلنجليزية من املوقع اإللكرتوين، ومن أجل اجلودة الشاملة 
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يف املجموع النهائي، هذه العوامل تساهم . للموقع بداللة التصفح املنطقي والشفاف

 .% من النتيجة اإلمجالية١٠بحد أقىص يبلغ 

 

معندما ين َّني من قبل رئيس املوضوع ـــُاملع )Reviewer( ُتهي املحكِّ
)Subject Chair(  اله، يتم توليد ــ أع١٦ًمن تقييم املجلة وفقا للمعايري الـ

اخليارات "ة أحد ـــوتكون النتيج%). ١٠٠ -  ٠: يعني (١٠ و ٠ات بني ــدرج

 : التالية"املوىص هبا

  ")Reject Title( رفض العنوان"     ٥.٩  -  ٠.٠

 ")Case of Doubt(حالة عدم يقني "     ٧.٩  - ٦.٠

  ")Accept Title( قبول العنوان"   ١٠.٠   -  ٨.٠

املراجع تلقائيا إىل /ُ ال تقود املحكم" اخليارات املوىص هبا "من املهم أن ندرك أن 

نظام التقييم بالدرجات ال يتحايل . اختاذ القرار، ولكن يمكن نقضها من قبل املراجع

ً املتمثلة يف تقييم جودة املجلة، ولكنه ببساطة يوفر إطارا الختاذ القرار عىل املهمة املعقدة

ِّفإذا قيمت جملة ما بالدرجة صفر يف معيار. ُمن املحكم واحد،  )Category( تصنيفي ُ

ُفربام تدرج يف سكوبس إذا كانت درجاهتا يف املعايري التصنيفية األخرى عالية بام فيه 

هذه الطريقة تسلك . ُستوى املقبول إلقناع املحكمامل/الكفاية للوصول إىل احلد

ًافرتاض وهو أن جودة املجلة ال تتحدد أبدا بجانب واحد أو بعض اجلوانب التقييمية، 

ُوإنام تعتمد يف النهاية عىل تكوين جمموعة كاملة من املعايري، التي جيب أن ينظر إليها 
بأربعة خيارات يف  )STEP( وتسمح منصة سكوبس لتقييم العنوان. بشكل مرتابط

 :اختاذ القرار
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 رفض غري مرشوط) Unconditional rejection:(  ُهذه املجالت وجد
 .أن جودهتا منخفضة، وبالتايل لن تقبل يف حتكيم آخر يف املستقبل

 رفض مرشوط) Conditional rejection( : املراجعني يمكنهم رفض أي

يد تاريخ يتم عنده إعادة  مقرتحني حتسني بعض اجلوانب، وحتد-جملة برشوط

ًواعتامدا عىل حجم ومقدار التحسينات املقرتحة، يتغري . اعتبار املجلة للتقييم

 .زمن احلظر عىل املجلة بني عدة أشهر إىل عدة سنوات

 قبول مرشوط) Conditional acceptance(:  املراجعني يمكنهم قبول

اريخ يتم عنده  مقرتحني حتسني بعض اجلوانب، وحتديد ت-أي جملة برشوط

 .إعادة تقييم املجلة املقبولة، وقد ال يتم إدراجها يف حالة أن التحسينات مل تنفذ

 قبول غري مرشوط) Unconditional acceptance:(  هذه املجالت

 .تكون جودهتا عالية، وال حتتاج إعادة تقييم بعد قبوهلا يف سكوبس

يمكن  كتب رشح خمترصُ، يطلب من املحكم أن ياختاذ القرار باإلضافة إىل

 حرر، ويف حالة الرفضامل/ من اقرتح العنوان أو إىل النارشإىل القرار لرشح استخدامه

 دورية حتسني التوجيهات بشأن كيفية مجلة، عىل املحكم أن يقدم للرشوطأو القبول امل

 .يف هناية املطاف  املجلةقبول يزيد من فرص، وهذا حمددةيف جوانب 

النهائي الذي  فيام خيص القرار غري ملزميعترب  املحكمني  قرارأن جيب التأكيد عىل

 التي طلبها أراء املحكمني، /قرارات وضوع املرئيسويأخذ . رئيس املوضوع يتخذه

ًالقرار النهائي مكتوبا بشكل  وضوع املرئيس ويتخذ بنظر االعتبار، العنوان، لتقييم

سله إىل مقرتح العنوان و إىل وير) عىل رؤية املحكمني ًأيضا، يعتمد عادة(واضح 

 .املحرر/لنارشا
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  )Web of Science( شبكة العلوم  ٣- ٢
 بتوفري تغطية شاملة ألهم املجالت املؤثرة يف العامل رويرتزتتعهد مؤسسة تومسون 

ويف . من أجل تلبية حاجيات مشرتكيها من اسرتجاع املعلومات املهمة والتوعوية

من  ١٢,٠٠٠كثر من أ )Web of Science(  الوقت احلايل، تغطي شبكة العلوم

املجالت الدولية واإلقليمية ذات املستوى املتميز يف كل جمال من جماالت العلوم 

 .الطبيعية، والعلوم االجتامعية، والفنون والعلوم اإلنسانية

ُ تغطية شاملة، من املتوقع وجود مؤرش ألدبيات املجالت العلمية يغطي ومن أجل
ً صغريا نسبيا من املجالت هي التي تقوم ًومع ذلك، فإن عددا. نشورةمجيع املجالت امل ً

 ًويشار إىل هذا املبدأ غالبا بقانون برادفورد. بنرش معظم النتائج العلمية اهلامة
)Bradford’sLow(.  

 واملكتبات الربيطاين صموئيل كليمنت برادفورد يف الرياضياتوقد أدرك عامل 

املايض أن األدبيات األساسية ألي جمال علمي منتصف الثالثينات من القرن 

ومن هذه املجالت األلف، هناك عدد . جملة ١,٠٠٠متخصص يتكون عىل األقل من 

ًقليل نسبيا هو الذي ينرش نسبة عالية من املقاالت املتخصصة باملجال العلمي 

يل ، بينام الكثري منها ينرش عدد قل)أو أن عالقة املجالت بالتخصص قوية(للموضوع 

ومع ذلك، ). أو أن عالقة املجالت بالتخصص ضعيفة(من املقاالت املتخصصة 

لدهيا عالقة قوية مع بعض ) ذات العالقة الضعيفة بالتخصص(املجالت األخرية 

ُلذلك، األدبيات العلمية األساسية يمكنها أن تشكل نفسها . التخصصات األخرى

ًو ضعيفة اعتامدا عىل املوضوع حول موضوعات خمتلفة وتكون عالقة املجالت قوية أ

 .نفسه
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   : عملية التقييم١- ٣- ٢

، هناك عدة عوامل البد من أخذها بعني العلومعند تقييم املجالت ضمن شبكة 

وتشمل املعايري األساسية لنرش . هذه املعايري تتضمن معايري كمية وكيفية. االعتبار

قاالهتا، وبيانات االستشهادات املجلة حمتوياهتا التحريرية، والتنوع الدويل ملؤلفي م

وال يؤخذ عامل بمعزل عن العوامل األخرى، وبالتايل، يكون . املرجعية املشرية إليها

ًرئيس حترير تومسون رويرتز قادرا عىل حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف لدى املجلة 

 .التي ختضع للتقييم

خلفيات علمية  يقومون بتقييم املجالت لدهيم الذينحمرري تومسون رويرتز 

ًمتعلقة بمجاالت ختصصاهتم، ألهنم يراقبون كل جملة جديدة منشورة، وهم أيضا 

فتقييم أي جملة ألجل إدراجها يف شبكة العلوم . خرباء يف مبادئ وأساسيات جماالهتم

ِّحيث أن النارش البد أن يسلم ثالثة إصدارات متتالية . يبدأ بتقديم اإلصدارات احلالية

و ربام يرسل النارش اإلصدارات الثالثة . ُيرتز، حاملا ينرش كل عددإىل تومسون رو

ويمكن للنارشين إرسال اإلصدارات . مطبوعة أو عرب اإلنرتنت أو بالطريقتني كليهام

 :إىل العنوان التايل

Publication Processing, Thomson Reuters, ١٥٠٠ Spring Garden 

Street, Fourth Floor, Philadelphia, PA ١٩١٣٠. 

  : وربام يرسل النارش املعلومات عن املجلة عرب نموذج عىل العنوان

http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission/ 

وعندما يتم التأكد من اإلرسال املتتابع إلصدارات املجلة، فإن تومسون رويرتز هلا 

ادة ال تبدأ عملية التقويم برسعة وع.  اخليار يف بدء تقييم املعايري األخرى للمجلة
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. بسبب كثافة املجالت املقدمة واألولوية تعطى للمجالت املدرجة ضمن شبكة العلوم

وعندما . ويتطلب من النارشين إرسال األعداد باستمرار إىل أن تنتهي عملية التقييم

 املوجود يريد النارش أو املحرر متابعة حالة التقييم يكون عليه تعبئة وإرسال النموذج

 :عىل الرابط التايل

 http://ip-science.thomsonreuters.com/info/jrneval-status  

فقط ضمن شبكة % ١٢- ١٠ جملة، ويقبل منها ٢٠٠٠ مراجعة حوايلًويتم سنويا 

 .العلوم

 : معايري النرش األساسية٢- ٣- ٢

ويرتز مسون رويمكن تلخيص معايري اختيار املجلة يف شبكة العلوم التابعة لـ ت

 :عىل أساس استيفاء ما يأيت

  االنتظام يف صدور األعداد املختلفة للمجلة يف الوقت املحدد هلا دون أي تأخري-

   تطبيق اتفاقيات التحرير الدولية-

 ً النص كامال باللغة اإلنجليزية-

  مراجعة املقاالت من قبل املختصني يف املجال-

  املحتويات املحررة-

 .ي و مستشاري هيئة حترير املجلة من دول العامل املختلفةُ تنوع كتاب وحمرر- 

 

ً يف عملية التقييم، فأي جملة جيب أن تنرش طبقا لألعداد أسايسهذا املعيار مهم و 

َموجبة يمكن أن تضم إىل التي رصحت هبا املجلة من أجل أن تدخل التقييم الذي ب ُ

فالقدرة عىل النرش يف الوقت املحدد يعني وجود . Web of Science شبكة العلوم



  

  

٣٩ 

 

ومن غري املقبول ألي جملة أن تنرش . ِّتراكم صحي للمقاالت من أجل استمرارية املجلة

. الغالفًأعدادا بصورة متأخرة بأسابيع أو شهور بعد تاريخ اإلصدار املرصح به عىل 

 بزمن النرش، يتم طلب ثالثة أعداد حالية متتالية، واحد بعد االلتزامأجل معرفة ومن 

 ).ترسل بواسطة النارش(اآلخر، حاملا ينرشوا 

ًالوقت يعترب أيضا جوهريا للمجالت املنشورة إلكرتونيا ً ً e-journals ، فإذا

 أن تظهر ًكانت املجالت اإللكرتونية تنرش أعدادا متميزة بفرتات معلن عنها، فالبد

 .  هذه األعداد عىل اإلنرتنت يف الوقت املحدد

أما بالنسبة للمجالت التي تنرش مرة واحدة، يعني ال تنرش جمموعة من املقاالت 

يف هذه احلاالت، حيث يبحث . كإصدار، فتقوم تومسون رويرتز باختاذ إجراء خمتلف

والعدد . ة أشهراملحرر عن مدى استقرار عدد املقاالت املنشورة خالل فرتة تسع

 . ضمنه املجلةةًاملناسب ملقاالت املجلة سيحدد طبقا ملعايري قائمة املوضوع املدرج

 
ِّحتدد تومسون رويرتز   ما إذا كانت املجلة تتبع االتفاقيات الدولية - ًأيضا- ُ

االت من مراجعها معلومات املق) حتكيم(للتحرير، والتي هتدف إىل حتسني مراجعة 

َهذه االتفاقيات تشتمل عىل أن تكون عناوين املجالت واضحة ومبينة  .األصلية ِّ
ملحتويات املجلة، وعناوين املقاالت وملخصات املؤلف البد أن تكون وصفية بشكل 

كامل، وأن تكون املعلومات الببليوغرافية جلميع املراجع املشار إليها كاملة، كذلك 

 .علومات الكاملة عن عنوان كل مؤلفالبد من توفر امل

 

هلذا السبب تركز تومسون رويرتز عىل . اللغة اإلنجليزية هي اللغة العاملية للعلوم



  

  

٤٠ 

 

ًاملجالت التي تنرش النص كامال باللغة اإلنجليزية، أو عىل أقل تقدير، املعلومات 

العديد من املجالت التي تغطيها شبكة العلوم هناك  .الببليوغرافية باللغة اإلنجليزية

. وتنرش املقاالت مع املعلومات الببليوغرافية باإلنجليزية والنص الكامل بلغة أخرى

ًومع ذلك، للميض قدما، فإنه من الواضح أن املجالت األكثر أمهية بالنسبة للمجتمع 

سيام يف صحيح الوهذا . ليزيةالبحثي الدويل سوف تنرش النص الكامل باللغة اإلنج

اآلداب  وهناك استثناءات ملحوظة هلذه القاعدة يف مواضيع .جمال العلوم الطبيعية

ومع ذلك، فإن كامل النص اإلنجليزي .  والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية

مرغوب فيه للغاية، خاصة إذا كانت املجلة هتدف خلدمة الباحثني يف املجتمع الدويل 

فة إىل ذلك، فإن مجيع الدوريات جيب أن تستشهد بمراجع مرتبة وباإلضا. بشكل عام

   .باألبجدية الرومانية

)( 

ًتطبيق عملية مراجعة املقاالت تعترب هي األخرى معيارا مهام للمجلة ويزيد من  ً

كام أن . لمراجع املذكورة باملقالًجودة البحوث املنشورة هبا بشكل كبري ويعترب تكميال ل

ألن . ًإضافة شكر وتقدير ملن دعم البحث يعترب أيضا توصية قوية وداعمة للمجلة

 .الشكر والتقدير ملن دعم البحث يدل ويؤكد عىل أمهية البحث املقدم

  
املادة األساسية للمؤلفات العلمية تشكل األساس اجلوهري جلميع التخصصات 

 فالبحث العلمي ال بد أن يثري مواضيع - ومع ذلك، فهذه املادة ليست جامدة. العلمية

علمية من أجل دراستها، واملجالت اجلديدة عليها أن تنرش أبحاث متعلقة بمواضيع 

ويقوم حمرري تومسون رويرتز بتحديد ما إذا كان حمتوى . جديدة حتقق هلا وزن وأمهية



  

  

٤١ 

 

دة البيانات أو أن املجالت املوجودة تقوم بام فيه الكفاية املجلة قيد التقييم سيثري قاع

ومع وجود كمية . بمعاجلة وافية للموضوع الذي من أجله أصدرت املجلة قيد التقييم

ًهائلة من البيانات املقتبسة واملتاحة بسهولة ملحرري تومسون رويرتز، جنبا إىل جنب 

 يقوم املحررون وبشكل جيد مع مراقبتهم اليومية لكل جملة علمية جديدة تنرش،

 .بمراقبة املواضيع الناشئة والفعالة التي يشتغل هبا الباحثون



 
يبحث حمررو تومسون رويرتز عن التنوع الدويل لكتاب وحمرري ومستشاري هيئة 

ً املجالت التي تستهدف مجهورا دولياوهذا مهم بشكل خاص يف. حترير املجلة ً. 

فالبحوث العلمية التي نشهدها اليوم تستحث اخلطى يف سباق عاملي، ضمن جمالت 

متنوعة عىل الصعيد الدويل وتفضل أن يكون هلا أمهية يف جمتمع الباحثني من دول العامل 

  .املختلفة

 
اإلقليمية املمتازة، وهي قادرة عىل ضم  باملجالت - ًأيضا- هتتم تومسون رويرتز 

فاملجالت اإلقليمية تستهدف باحثني . ًنسبة صغرية نسبيا من هذه املجالت كل سنة

 ويلعب. ًحمليني بدال من اجلمهور الدويل، والتي تركز بصورة أقل عىل التنوع الدويل

ً دورا خمتلفا يف تقييم املجالت اإلقليمية -ًأيضا- حتليل االستشهادات  التي عادة ما ً

ماعدا ذلك، فإن معايري اختيار املجالت اإلقليمية تكون هي  ً.يكون تأثريها متواضعا

وتقاس أمهية املجلة اإلقليمية بشكل كبري بداللة . نفسها بالنسبة للمجالت دولية

خصوصيتها ونوعية مضموهنا، وما إذا كانت ستثري تغطية تومسون رويرت ملوضوع 



  

  

٤٢ 

 

من منظور إقليمي حمدد؟ وجيب عىل مجيع املجالت اإلقليمية أن معني أو تقدم دراسات 

ُتنرش يف الوقت املحدد، وأن تكتب املعلومات الببليوغرافية والعنوان والكلامت 

حتكيم املقاالت من قبل /الرئيسية يف املقال باللغة اإلنجليزية، وأن تتم مراجعة

اجع املشار إليها يف وجيب أن تكون املر )peer review( املختصني يف املجال

 . املقاالت باألبجدية الرومانية

 
تعترب عملية اختيار جملة ما يف تومسون رويرتز فريدة يف أن حمررهيا لدهيم ثروة 

وألن شبكة العلوم عبارة عن مؤرش صحيح، . كبرية من البيانات عن االستشهادات

وم يتم فهرستها بحيث يتم بيان ما إذا فكل االستشهادات من كل جملة ضمن شبكة العل

من خالل هذه البيانات . كانت املراجع أو االستشهادات منشورة ضمن شبكة العلوم

وال يمكن . االستشهاد من املجالت التي هي حتت التقييم/ االقتباستأثرييمكن قياس 

واستخدام بيانات . التأكيد عىل أمهية رشح وفهم هذه البيانات بشكل كبري

ًتشهادات الكمية لقياس التأثري يكون قويا فقط عندما تكون املجالت يف نفس االس

ًفمثال، املجاالت الصغرية مثل اهلندسة الزراعية ال تنتج مقاالت . املجال العلمي العام

أو استشهادات كثرية كام هو احلال يف املجاالت األكرب مثل التكنولوجيا احليوية أو علم 

ًالت، وحتديدا األدب واإلنسانيات، أي مقال قد يأخذ وقتا ويف بعض املجا. الوراثة ً

لكن يف املجاالت األخرى مثل . ًطويال من أجل أن جيذب عدد من االستشهادات

العلوم احليوية يكون من املألوف رسعة زيادة االستشهادات وتبلغ ذروهتا بعد سنتني 

ُا يراد استخدام بيانات هذه احلقائق جيب أن تؤخذ يف االعتبار عندم. أو ثالث سنوات
 .االستشهادات املرجعية بشكل صحيح



  

  

٤٣ 

 

حيث تبحث تومسون .  عىل األقل- ُحتليل االقتباس يستخدم عىل مستويني 

أو جمموع /رويرتز عن استشهادات للمجلة نفسها، كام يعرب عنه بمعامل التأثري و

هادات عىل بالنسبة للمجالت اجلديدة التي ليس لدهيا تاريخ لالستش. االستشهادات

مستوى النرش، يقوم املحللون بفحص سجل االستشهادات ألعضاء هيئة التحرير 

وهذا يسمح بمعرفة ما إذا كانت املجلة قادرة عىل جذب . واملؤلفني املسامهني

 . ًمسامهات من العلامء الذين نرشوا أعامال سابقة استفاد منها املجتمع العلمي والبحثي

وهذه املجالت يمكن أن . يم املجالت الناشئة غرياملدرجةًوباملثل، غالبا، يعاد تقي

ً االقتباس منها ويكون ناجتا من تغيريات مثل الرتمجة إىل اللغة اإلنجليزية، تأثرييزيد 

والتغيري يف الرتكيز عىل مواضيع معينة، وتغيري النارش، وكذلك  املجتمع الذي يتم فيه 

 .النرش، الخ

يرتز تضم معلومات عن كل املراجع املشار إليها كام ذكر أعاله، ألن تومسون رو

 - ًأيضا- فإن معلومات االستشهاد ) ١٢٠٠٠أكثر من (من كل املجالت املدرجة 

 .متاحة يف املجالت التي ال تغطيها، وكذلك تلك التي يتم تغطيتها

 بعني االعتبار، وهو يرتبط - ًأيضا-كام يؤخذ معدل االستشهادات الذاتية 

ُاتية للمجلة إىل عدد املرات التي أشري إىل املجلة من مجيع املجالت، باالستشهادات الذ

مرة من قبل ١٥٠٠٠ أستشهد هبا "س"فعىل سبيل املثال،  جملة . بام يف ذلك املجلة نفسها

 مرة من نفس املجلة، وبالتايل فإن معدل االستشهاد ٢٠٠٠مجيع املجالت، بام يف ذلك 

 . %١٣أو ) ١٥\٢(الذايت 

بيعي بالنسبة للمؤلفني أن يدونوا املراجع السابقة التي تكون هلا عالقة إنه من الط

ومع . الوعاء الذي قام بنرش املجلة/كبرية بنتائجهم احلالية بغض النظر عن املصدر



  

  

٤٤ 

 

ًذلك، هناك جمالت يكون معدل االستشهاد الذايت لدهيا عاليا، مما يساهم بشكل كبري يف 

سبة هلذه املجالت، فاالستشهاد الذايت قد يؤدي إىل وبالن. املجموع الكيل لالستشهادات

 .تشويه التأثري احلقيقي للمجلة بام خيص األدبيات األساسية ملجاهلا املعريف

م يف قسم العلوم، ٢٠١٠ومن بني كل املجالت يف تقارير االستشهادات املرجعية 

ا يبني أن وهذ%. ١٥منها لدهيا معدل استشهاد ذايت مقداره % ٨٥عىل سبيل املثال، 

ًاالستشهاد الذايت يعترب طبيعيا متاما ملعظم املجالت واالنحراف عن هذا املعدل . ً

الطبيعي جيعل تومسون رويرتز حتدد تأثريه عىل معامل التأثري والذي بدوره يؤدي إىل 

حذف معامل التأثري ملدة ال تقل عن سنتني وربام حتذف املجلة من شبكة العلوم إذا 

 .د الذايت بشكل غري مناسباستخدم االستشها



  

  

٤٥ 

 

 
 

 
 :ةــ مقدم١-٣

تفتقر أوعية النرش املختصة ببحوث األوقاف يف العامل اإلسالمي إىل العديد من 

. امليةاملعايري الدولية والتي تقف حجر عثرة يف وصول الرتاث العلمي املنشور هبا إىل الع

جملة أوقاف جامعة امللك سعود : وبنظرة رسيعة عىل واقع تلك املجالت وهي

، وجملة األوقاف )القطرية(، وجملة أوقافنا )الكويتية(، وجملة أوقاف )السعودية(

نجد أن األعامل ) اإليرانية( الرتاث اخلالد - ، وجملة الوقف)السورية (اإلسالمية

من قبل نظراء التخصص، عدا جملة أوقاف املنشورة هبا قد ال ختضع للتحكيم 

ومع ذلك فإن األخرية ال تزال تراوح . التي متثل حالة خاصة يف هذا الشأن) الكويتية(

يف طورها املحيل واإلقليمي ومل تصل إىل الفضاء العاملي بعد، إذ مل يتم إدراجها يف 

عزى ذلك إىل وربام ي. شبكات الفهرسة العاملية مثل شبكة العلوم أو قاعدة سكوبس

 املجلة بمعايري النرش العاملي يف إدارهتا وطريقة تكوين هيئة حتريرها، ونوعية التزامعدم 

املحكمني، وعدم مراعاة التنوع اجلغرايف والدويل ملؤلفي األبحاث، وكذلك طريقة 

ًونظرا لعدم . ًالنرش اإللكرتوين وحتكيم األبحاث إلكرتونيا، ونوعية القضايا املطروحة

 تعنى بشئون األوقاف، يصبح تطوير إحدى االنتشار جمالت عاملية واسعة وجود

ًاملجالت العربية املتخصصة ووضعها عىل الطريق العاملي أمرا ملحا ومن أجل ذلك، . ً

البد من النظر يف حالة أبحاث األوقاف اإلسالمية العاملية يف قواعد املعلومات العاملية 

 .ودراسة واقعها
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 : إىل أربعة حماوروينقسم هذا الفصل

دراسة الوضع الراهن لألبحاث املعنية بموضوع األوقاف العاملية واملفهرسة  -١

   )Web of Science( يف شبكة العلوم
دراسة الوضع الراهن لألبحاث املعنية بموضوع األوقاف اإلسالمية  - ٢

 واملفهرسة يف شبكة العلوم 

اإلسالمية دراسة الوضع الراهن لألبحاث املعنية بموضوع األوقاف  -٣

   )Scopus(واملفهرسة يف قاعدة سكوبس 
مقارنة بني األبحاث املعنية باألوقاف العاملية، واألبحاث املعنية باألوقاف  - ٤

 .  اإلسالمية

 :ويشتمل  الفصل عىل ثالثة مالحق

قائمة بالبحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية يف شبكة العلوم، مرتبة حسب  - ١

 .كل بحث عدد االستشهادات التي ناهلا

نبذة خمترصة عن أهم مؤلفي البحوث املفهرسة يف بشبكة العلوم، يف جمال  - ٢

 .األوقاف اإلسالمية

قائمة بالبحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية يف قاعدة سكوبس غري الواردة  - ٣

 .يف شبكة العلوم، مرتبة حسب عدد االستشهادات التي ناهلا كل بحث

 .ُت التي تلخص أهم ما تم التوصل إليهُوخيتتم الفصل بمجموعة من املالحظا
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  :لألبحاث املعنية باألوقاف العاملية عىل شبكة العلوم  دراسة الوضع الراهن٢- ٣

 : منهجية الدراسة١- ٢- ٣

 التابعة ملؤسسة تومسون رويرتز )Web of Science( ومــتعترب شبكة العل
)Thomson Reuters (ية املهمة يف مجيع واحدة من مصادر املعلومات الببليوجراف

التخصصات العلمية، والتي تقدم خدمة فهرسة األبحاث املنشورة وما نالتها هذه 

ومتثل األبحاث املعنية بموضوع األوقاف عىل . األبحاث من استشهادات مرجعية

الصعيد العاملي، واملنشورة يف املجالت وكتب إجراءات املؤمترات الدولية املفهرسة يف 

ًء واسعا للدراسة يمكن من خالله استقصاء حالة النرش العاملي يف  فضا،شبكة العلوم ً
بدمج الطريقتني اآلتيتني  )Topics( هذا املجال، وذلك بالبحث عن املوضوعات

 :ًمعا

يف فهرس  )Endowments or Awqaf or Waqf( استخدام كلامت - ١

 Arts & Humanities استشهادات الفنون والعلوم اإلنسانية

Citation Index (A&HCI)-١٩٧٥-present . ولقد تم يف هذا

، )Music( املوسيقى: البحث جتاهل االجتاهات البحثية الرئيسة اآلتية
 ،)Classics(، والكالسيكيات )Dance( والرقص، )Theater(واملسرح 

، )Neuroscience and Neurology(اب ــــوعلم األعص

ا املبارش بموضوع دم ارتباطهــــ، وذلك لع)Linguistics( واللغويات

 .الدراسة احلالية

)  Islamic Endowments or Awqaf or Waqf( استخدام  كلامت - ٢

 ً:يف الفهارس التالية معا



  

  

٤٨ 

 

  فهرس استشهادات العلوم االجتامعية  ) أ

  Social Sciences Citation Index (SSCI)-١٩٠٠-present     

  فهرس استشهادات الفنون والعلوم اإلنسانية  ) ب 

 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)-١٩٧٥-

present   

 فهرس استشهادات مؤمترات العلوم االجتامعية واإلنسانية  ) جـ

      Conference Proceedings Citation Index- Social 

Science & Humanities (CPCI-SSH)-١٩٩٠-present 

هـ ١٤٣٥رمضان ُالتي مجعت من املوقع خالل شهر ولقد أفىض حتليل النتائج، 

 : إىل احلقائق التالية م، ٢٠١٤املوافق شهر يوليو 

   :عدد البحوث املنشورة  ٢- ٢- ٣

ًأظهرت هذه الدراسة وصول العدد الكيل للبحوث املعنية باألوقاف عامليا  إىل 

) ١- ٣(وجدول ) ١- ٣(ًبحثا كام هو مبني يف شكل ) ٤٤٦(أربعامئة وستة وأربعني 

يعها عىل السنوات املختلفة، خالل العقدين املاضيني، اللذين يوضحان طريقة توز

وعىل الرغم من أن متوسط معدل النتاج السنوي كان يف . والعقد األخري، عىل التوايل

، إال أن هناك )٢٠٠٤- ١٩٩٥(ًبحثا خالل العقد قبل املايض ) ١٥(حدود مخسة عرش 

اقرتب عدد ولقد ). ٢٠١٤ - ٢٠٠٥(زيادة مطردة قد حدثت خالل العقد املايض 

من % ٦.٥م وبنسبة جتاوزت ٢٠٠٩ًبحثا عام ) ٣٠(األبحاث املنشورة من الثالثني 

ًهتامما متزايدا بموضوعات األوقاف العاملية خالل العقد اإمجايل ما تم نرشه، مما يعكس  ً

 .األخري



  

  

٤٩ 

 

   :االستشهادات املرجعية اإلمجالية  ٣- ٢- ٣

 Total(  املرجعيةأظهرت الدراسة وصول العدد الكيل لالستشهادات

Citations ( التي نالتها  البحوث املعنية بموضوع األوقاف العاملية، واملدرجة يف

ًاستشهادا، )  ٩٦٣(، إىل تسعامئة وثالثة وستني )Web of Science( شبكة العلوم

ًواردا )   ٩٠٣ (وكان معظم هذه االستشهادات . مقالة بحثية خمتلفة) ٨٨٠(موزعة عىل 

 آخرين من غري أصحاب هذه البحوث، ومل يتعد عدد االستشهادات من قبل باحثني

ًاستشهادا، مما يعكس جودة األبحاث وجدية هذه االستشهادات ) ٦٠(الذاتية الستني 

وبعدها عن اهلوى الذايت، ولقد جتاوز املعدل السنوي لالستشهاد هبذه البحوث املائة 

ًومخسني استشهادا مرجعيا عام  وسط عدد االستشهادات لكل م، وجتاوز مت٢٠١٣ً

هذه ) ٢- ٣(والشكل ) ٢- ٣(، ويبني اجلدول )٢.١٦(بحث منشور العدد اثنني 

االجتاه التصاعدي الواعد لعدد االستشهادات ) ٢- ٣(ويظهر من الشكل . احلقائق

املرجعية التي حظيت هبا البحوث املتعلقة بموضوع األوقاف العاملية خالل العقدين 

 .املاضيني



  

  

٥٠ 

 

 

 

عدد  السنة
البحوث 

 النسبة املئوية

مل تكتمل  ٢٠١٤ (%)
 بعد

  مل تكتمل
٥.١٥٧ ٢٣ ٢٠١٣ 
٦.٠٥٤ ٢٧ ٢٠١٢ 
٥.٨٣ ٢٦ ٢٠١١ 
٦.٠٥٤ ٢٧ ٢٠١٠ 
٦.٥٠٢ ٢٩ ٢٠٠٩ 
٣.٨١٢ ١٧ ٢٠٠٨ 
٤.٢٦ ١٩ ٢٠٠٧ 
٢.٩١٥ ١٣ ٢٠٠٦ 
٢.٠١٨ ٩ ٢٠٠٥ 
٢.٢٤٢ ١٠ ٢٠٠٤ 
٣.١٣٩ ١٤ ٢٠٠٣  

 :)١-٣(شكل 

ملعنية بموضوع األوقاف العاملية موزعة عدد البحوث ا

عىل السنوات املختلفة خالل العقـدين املاضـيني، كـام 

 .ورد يف شبكة العلوم

 ):١-٣(جدول 

عدد البحوث املعنيـة بموضـوع األوقـاف 

ــسنوات املختلفــة  ــة موزعــة عــىل ال العاملي

خــالل العقــد األخــري، كــام ورد يف شــبكة 

 .العلوم

 



  

  

٥١ 

 

 

 

 عدد األبحاث ٤٤٦

 عدد االستشهادات ٩٦٣

عدد االستشهادات  ٩٠٣
بدون االستشهادات (

 )الذاتية

عدد املقاالت  ٨٨٠

 املستشهد هبا 

عدد االستشهادات  ٢.١٦

 لكل بحث 

١٨ h- املؤرش  
 

 ):٢-٣(شكل 

عدد االستشهادات املرجعية جلميع البحوث املعنية باألوقاف 

 يف شـبكة العاملية موزعـة عـىل الـسنوات املختلفـة، كـام ورد

 .العلوم

 ):٢-٣(جدول 

ـــة  ـــشهادات املرجعي ـــدد االست ع

ومؤرشاهتا املختلفة جلميع البحوث 

املعنية بموضوع األوقـاف العامليـة، 

 .كام ورد يف شبكة العلوم
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   h     (h-Index) -رــ املؤش٤- ٢- ٣
 يستند هذا املؤرش عىل طريقة توزيع االستشهادات املرجعية التي تلقتها البحوث

  للبحوث املتعلقة بموضوع h-بلغ املؤرش. التي نرشها املتخصصون يف هذا املجال

) ١٧(، فهذا يعني أن )١٧(وكون قيمة هذا املؤرش هي ). ١٧(األوقاف العاملية العدد 

 من جممل -   عىل األقل- من االستشهادات املرجعية ) ١٧(ًبحثا لقي فقط عدد 

ًبحثا، مل حيظ أي منها ) ٤٢٨(دد الباقي وقدره والع. األبحاث املنشورة يف هذا املجال

ًاستشهادا مرجعيا) ١٧(بعدد يتجاوز  قائمة بأفضل سبعة عرشة ) ٣- ٣(ويبني جدول . ً

ًبحثا من حيث كم االستشهاد، وعدد االستشهادات التي ناهلا كل بحث، وسنة ) ١٧(

 . نرش البحث
 

 بيانات البحث رقم
عدد 

 االستشهادات
سنة 

 النرش
١  The provision of public goods under Islamic law: 

Origins, impact, and limitations of the Waqf system 
By: Kuran, T 
LAW & SOCIETY REVIEW  Volume: ٣٥   Issue: ٤   
Pages: ٨٩٧-٨٤١    

٢٠٠١  ٤٥  

٢  Short Arms and Talking Eggs: Why We Should No 
Longer Abide the Nativist-Empiricist Debate 
By: Spencer, John P.; Blumberg, Mark S.; McMurray, 
Bob; et al.  
CHILD DEVELOPMENT PERSPECTIVES  Volume: ٣   
Issue: ٢   Pages: ٨٧-٧٩    

٢٠٠٩ ٤٣  

٣  Restrictions on biological adaptation in language 
evolution 
By: Chater, Nick; Reali, Florencia; Christiansen, Morten 
H.  
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
Volume: ١٠٦   Issue: ٤  Pages: ١٠٢٠  -١٠١٥    

٢٠٠٩ ٤٠ 

٤   The human-capital century and American leadership: 
Virtues of the past 
By: Goldin, C 
JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY  Volume: ٦١   
Issue: ٢   Pages: ٢٩٢-٢٦٣    

٢٠٠١ ٣٤ 



  

  

٥٣ 

 

 بيانات البحث رقم
عدد 

 االستشهادات
سنة 

 النرش
 

٥  
IDENTITY, MORALS, AND TABOOS: BELIEFS AS 
ASSETS 
By: Benabou, Roland; Tirole, Jean 
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS  Volume: 
١٢٦   Issue: ٢   Pages: ٨٥٥-٨٠٥    

٢٠١١  ٢٩  

٦  Transforming the integrated conservation and 
development project (ICDP) approach: Observations 
from the Ranomafana  National Park Project, 
Madagascar 
By: Peters, J 
JOURNAL OF AGRICULTURAL & 
ENVIRONMENTAL ETHICS  Volume: ١١   Issue: ١   
Pages: ٤٧-١٧     

١٩٩٨ ٢٨  

٧  Resources, techniques, and strategies south of the 
Sahara: revising the factor endowments perspective on 
African economic  development, ٢٠٠٠-١٥٠٠  
By: Austin, Gareth 
Conference: ٤٥th Annual Meeting of the African-Studies-
Association ٤٨th Annual Meeting of the African-Studies-
 AssociationLocation: WASHINGTON, D.C. Location: 
Washington, DC Date: DEC ٢٠٠٢ ,٠٨-٠٥ Date: NOV ١٧-
٢٠٠٥ ,٢٠   
Sponsor(s): African Studies Assoc Sponsor(s): African 
Studies Assoc 
ECONOMIC HISTORY REVIEW  Volume: ٦١   Issue: ٣   
Pages: ٦٢٤-٥٨٧    

٢٠٠٨ ٢٧ 

٨  USURIOUS PIETY - CASH WAQF CONTROVERSY 
IN THE OTTOMAN EMPIRE 
By: MANDAVILLE, JE 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST 
STUDIES  Volume: ١٠   Issue: ٣   Pages: ٣٠٨-٢٨٩     

١٩٧٩  ٢٦ 

٩  Why isn't the whole of Spain industrialized? New 
economic geography and early industrialization, ١٧٩٧-
١٩١٠ 
By: Roses, JR 
JOURNAL OF ECONOMIC 
HISTORY  Volume: ٦٣   Issue: ٤   Pages: ١٠٢٢-٩٩٥    

٢٠٠٣ ٢٤ 

١٠ ORIENTALISM, COLONIALISM, AND LEGAL 
HISTORY - THE ATTACK ON MUSLIM FAMILY 
ENDOWMENTS IN ALGERIA  AND INDIA 
By: POWERS, DS 
COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND 
HISTORY  Volume: ٣١   Issue: ٣   Pages: ٥٧١-٥٣٥    

 ٢٣ 
 

١٩٨٩ 



  

  

٥٤ 

 

 بيانات البحث رقم
عدد 

 االستشهادات
سنة 

 النرش
١١ Public Islam and the problem of democratization 

By: Hefner, RW 
SOCIOLOGY OF RELIGION  Volume: ٦٢   Issue: ٤   
Pages: ٥١٤-٤٩١    

٢٠٠١ ٢٢  

١٢ Science and the environment: assessing cultural 
capacity for ecological modernization 
By: Cohen, MJ 
PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE  Volume: ٧   
Issue: ٢   Pages: ١٦٧-١٤٩     

١٩٩٨  ٢٢  

١٣ Poverty of the Stimulus Revisited 
By: Berwick, Robert C.; Pietroski, Paul; Yankama, 
Beracah; et al.  
COGNITIVE SCIENCE  Volume: ٣٥   Issue: ٧   Pages: 
١٢٤٢-١٢٠٧    

٢٠١١ ٢١ 

١٤ The absence of the corporation in Islamic law: Origins 
and persistence 
By: Kuran, Timur 
AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW  
Volume: ٥٣   Issue: ٤   Pages: ٨٣٤-٧٨٥      

٢٠٠٥  ١٩ 

١٥ GENEROUS CONGREGATIONS, GENEROUS 
GIVERS - CONGREGATIONAL CONTEXTS THAT 
STIMULATE INDIVIDUAL  GIVING 
By: OLSON, DVA; CADDELL, D 
REVIEW OF RELIGIOUS RESEARCH  Volume: ٣٦   
Issue: ٢   Pages: ١٨٠-١٦٨    

١٩٩٤ ١٩ 

١٦ The logic of financial westernization in the Middle East 
By: Kuran, T 
Conference: Conference on Economic Behavior and 
Organization held in Honour of Richard Day Location: 
Univ SO Calif, Los Angeles,  CA Date: APR ٢٠٠٣ ,٢٦-
APR ٢٠٠٤ ,٢٧  
JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & 
ORGANIZATION  Volume: ٥٦   Issue: ٤   Pages: ٥٩٣-
٦١٥    

٢٠٠٥ ١٨ 

١٧ Path dependency, or why Britain became an 
industrialized and urbanized economy long before 
France 
By: OBrien, PK 
ECONOMIC HISTORY REVIEW  Volume: ٤٩   Issue: ٢   
Pages: ٢٤٩-٢١٣ 

١٩٩٦ ١٨ 

 ًأفضل سبعة عرش بحثا يف جمال األوقاف العاملية من حيث كم االستشهاد قائمة ب): ٣-٣(جدول 
 .وعدد االستشهادات التي ناهلا كل  بحث وسنة نرشه، كام ورد يف شبكة العلوم

  



  

  

٥٥ 

 

  (Research Areas)  : االجتاهات البحثية٥- ٢- ٣
تصنف البحوث املدرجة بشبكة العلوم واملتعلقة بموضوع األوقاف العاملية إىل 

ًنية وثالثني اجتاها بحثيا رئيساثام ً عدد البحوث املرصودة يف ) ٣-٣(ويمثل الشكل . ً

هذه االجتاهات الرئيسة املختلفة والتي نرش يف كل منها عدد يتجاوز العرشة أبحاث، 

، ) بحث٥٨(، والفنون والعلوم اإلنسانية ) بحث١٣٠(التاريخ : حيث حتتل اجتاهات

 ٤٨(، والدراسات اآلسيوية ) بحث٥١(الفنون ، و) بحث٥٥ (االجتامعيةوالعلوم 

عدد البحوث ) ٤-٣(وملزيد من التفصيل يرسد اجلدول . املراتب اخلمس األول) بحث

 .املرصودة يف مجيع االجتاهات الرئيسة املختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ): ٣-٣(شكل 

 .عدد البحوث املرصودة يف االجتاهات البحثية املتعلقة باألوقاف العاملية



  

  

٥٦ 

 

  

  عدد األحباث املدرجة (Research Areas)   اهات البحثيةاالجت
(Records) 

 النسبة املئوية
(%) 

HISTORY ٢٩.١٤٨ ١٣٠  التاريخ 
ARTS HUMANITIES OTHER TOPICS 

 ١٣.٠٠٤ ٥٨ الفنون والعلوم اإلنسانية ومواضيع أخرى

SOCIAL SCIENCES OTHER TOPICS 
 ١٢.٣٣٢ ٥٥   العلوم االجتماعية ومواضيع أخرى

ART ١١.٤٣٥ ٥١  الفنون 
ASIAN STUDIES ١٠.٧٦٢ ٤٨  الدراسات اآلسيوية 
BUSINESS ECONOMICS ت األعمال  ١٠.٥٣٨ ٤٧ اقتصاد
RELIGION  ٩.١٩٣ ٤١  الدين 
LITERATURE ٧.١٧٥ ٣٢  األدب 
AREA STUDIES  ٤.٠٣٦ ١٨   الدراسات اإلقليمية  
GOVERNMENT LAW 

 ٣.٨١٢ ١٧   التشريعات احلكومية

SOCIOLOGY  ٣.٥٨٧ ١٦  علم االجتماع 
ARCHITECTURE  ٣.١٣٩ ١٤  العمارة 
ARCHAEOLOGY ر  ٣.١٣٩ ١٤  علم اآل
PHILOSOPHY ٢.٤٦٦ ١١  الفلسفة 
ANTHROPOLOGY اإلنسانعلم    ٢.٢٤٢ ١٠ 
HISTORY PHILOSOPHY OF SCIENCE 

وفلسفة العلوم ريخ   ٢.٠١٨ ٩ 

ENVIRONMENTAL SCIENCES 
ECOLOGY ١.٣٤٥ ٦   علوم البيئة 

CULTURAL STUDIES ١.١٢١ ٥   الدراسات الثقافية 
PSYCHOLOGY٠.٨٩٧ ٤  علم النفس 
INFORMATION SCIENCE LIBRARY 
SCIENCE  

 علم املعلومات وعلم املكتبات
٠.٨٩٧ ٤ 

GEOGRAPHY ٠.٨٩٧ ٤  اجلغرافيا 



  

  

٥٧ 

 

  عدد األحباث املدرجة (Research Areas)   اهات البحثيةاالجت
(Records) 

 النسبة املئوية
(%) 

EDUCATION EDUCATIONAL 
RESEARCH 

  البحث الرتبويالتعليم و
٠.٨٩٧ ٤ 

URBAN STUDIES ٠.٦٧٣ ٣  الدراسات احلضرية 
SCIENCE TECHNOLOGY OTHER 
TOPICS 

 العلوم والتكنولوجيا وغريها من املواضيع
٠.٦٧٣ ٣ 

PUBLIC ADMINISTRATION   اإلدارة العامة   ٠.٦٧٣ ٣ 
WOMEN S STUDIES ٠.٤٤٨ ٢  دراسات املرأة 
SOCIAL ISSUES  االجتماعيةالقضا    ٠.٤٤٨ ٢ 
HEALTH CARE SCIENCES 
SERVICES 

   واخلدمات  الصحية الرعاية
٠.٤٤٨ ٢ 

COMPUTER SCIENCE  ٠.٤٤٨ ٢  علوم احلاسب اآليل 
PSYCHIATRY ٠.٢٢٤ ١  الطب النفسي 
PHYSICAL GEOGRAPHY  ٠.٢٢٤ ١  اجلغرافيا الطبيعية 
INTERNATIONAL RELATIONS   العالقات
ةالدولي   

٠.٢٢٤ ١ 

GEOLOGY ٠.٢٢٤ ١  اجليولوجيا 
ETHNIC STUDIES  ٠.٢٢٤ ١  الدراسات العرقية 
DEMOGRAPHY (  علم السكان)الدميوغرافيا   ٠.٢٢٤ ١ 
CONSTRUCTION BUILDING 
TECHNOLOGY 

 تقنية التشييد والبناء
٠.٢٢٤ ١ 

COMMUNICATION  ٠.٢٢٤ ١    االتصاالت
AGRICULTURE  ٠.٢٢٤ ١     الزراعة 

 ): ٤-٣(جدول 

 .البحوث املتعلقة باألوقاف العاملية موزعة حسب االجتاهات البحثية املعتمدة يف شبكة العلوم



  

  

٥٨ 

 

  (Research Subjects) موضوعات األبحاث  ٦- ٢- ٣

الذي تعتمده شبكة العلوم، ) Subject Category (ًطبقا للتبويب املوضوعي

 -  عىل األقل-وقاف العاملية ببحث واحد فلقد أسهمت البحوث املتعلقة بموضوع األ

) ٥- ٣(من املوضوعات املعتمدة يف الشبكة ونرسد يف جدول ) ٦٠(ًيف ستني موضوعا 

، ) بحث٥١(، والفنون ) بحث١٣٠(وكانت موضوعات التاريخ . قائمة هبا

 ٤٤( ، واالقتصاد ) بحث٤٤(، والعلوم اإلنسانية ) بحث٤٨(والدراسات اآلسيوية 

ًهي املوضوعات األكثر بروزا، حيث جتاوز عدد األبحاث )  بحث٤١(ن ، والدي)بحث

 . عىل األقل- ًبحثا يف كل موضوع ) ٤٠(املنشورة أربعني 

 
  التبويب املوضوعي يف شبكة العلوم

(Web of Science Categories) 
عدد األحباث 

 املدرجة
 النسبة املئوية

(%) 
HISTORY  ٢٩.١٤٨ ١٣٠ التاريخ 

ART  ١١.٤٣٥ ٥١ الفنون 
ASIAN STUDIES اآلسيوية الدراسات  ١٠.٧٦٢ ٤٨ 

HUMANITIES MULTIDISCIPLINARY 
املتعددة التخصصات :اإلنسانية العلوم  ٩.٨٦٥ ٤٤ 

ECONOMICS  ٩.٨٦٥ ٤٤ االقتصاد 
RELIGION  ٩.١٩٣ ٤١ الدين 

HISTORY OF SOCIAL SCIENCES  ريخ 
االجتماعية العلوم  ٨.٥٢ ٣٨ 

AREA STUDIES  اإلقليمية الدراسات  ٤.٠٣٦ ١٨ 
SOCIOLOGY  االجتماع علم  ٣.٥٨٧ ١٦ 

LITERATURE  ٣.٥٨٧ ١٦ األدب 
ARCHITECTURE  ٣.١٣٩ ١٤ العمارة 



  

  

٥٩ 

 

  التبويب املوضوعي يف شبكة العلوم
(Web of Science Categories) 

عدد األحباث 
 املدرجة

 النسبة املئوية
(%) 

ARCHAEOLOGY ر علم اآل  ٣.١٣٩ ١٤ 
SOCIAL SCIENCES 

INTERDISCIPLINARY 
البينية التخصصات :االجتماعية العلوم  

٢.٦٩١ ١٢ 

PHILOSOPHY ةالفلسف  ٢.٤٦٦ ١١ 
MEDIEVAL RENAISSANCE STUDIES 

 ٢.٤٦٦ ١١ الوسطى القرون يف النهضة دراسات

LAW ٢.٢٤٢ ١٠ القانون 
ANTHROPOLOGY اإلنسان علم  ٢.٢٤٢ ١٠ 

HISTORY PHILOSOPHY OF SCIENCE  
العلوم وفلسفة ريخ  ٢.٠١٨ ٩ 

LITERARY REVIEWS  األدبية املراجعات  ١.٧٩٤ ٨ 
POLITICAL SCIENCE  السياسية العلوم  ١.٥٧ ٧ 

ETHICS  ١.١٢١ ٥ األخالق 
ENVIRONMENTAL STUDIES  بيئية دراسات  ١.١٢١ ٥ 

CULTURAL STUDIES  الثقافية الدراسات  ١.١٢١ ٥ 
INFORMATION SCIENCE LIBRARY 

SCIENCE 
املكتبات وعلم املعلومات علم  

٠.٨٩٧ ٤ 

GEOGRAPHY  ٠.٨٩٧ ٤ اجلغرافيا 
FOLKLORE  ٠.٨٩٧ ٤ الفولكلور 

EDUCATION EDUCATIONAL 
RESEARCH 

 الرتبوي والبحث التعليم
٠.٨٩٧ ٤ 

BUSINESS  ٠.٨٩٧ ٤ األعمال 



  

  

٦٠ 

 

  التبويب املوضوعي يف شبكة العلوم
(Web of Science Categories) 

عدد األحباث 
 املدرجة

 النسبة املئوية
(%) 

URBAN STUDIES  احلضرية الدراسات  ٠.٦٧٣ ٣ 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES  العلوم: 

متعددة ختصصات  ٠.٦٧٣ ٣ 

WOMEN S STUDIES املرأة دراسات  ٠.٤٤٨ ٢ 
SOCIAL ISSUES االجتماعية القضا  ٠.٤٤٨ ٢ 

PSYCHOLOGY EXPERIMENTAL علم 
التجرييب النفس  ٠.٤٤٨ ٢ 

POETRY ٠.٤٤٨ ٢ الشعر 
PLANNING DEVELOPMENT  ٠.٤٤٨ ٢ التخطيط والتنمية 

MANAGEMENT  ٠.٤٤٨ ٢ اإلدارة 
LITERATURE AFRICAN AUSTRALIAN  

CANADIAN )يل، والكندياألفريقي، واألسرتا(األدب       ٠.٤٤٨ ٢ 

HEALTH CARE SCIENCES SERVICES 
 ٠.٤٤٨ ٢ الرعاية الصحية واخلدمات

ENVIRONMENTAL SCIENCES ٠.٤٤٨ ٢ العلوم البيئية 
PUBLIC ADMINISTRATION ٠.٢٢٤ ١ اإلدارة العامة 

PSYCHOLOGY MULTIDISCIPLINARY 
 ٠.٢٢٤ ١ علم النفس، ختصصات متعددة

PSYCHOLOGY DEVELOPMENTAL  علم
 ٠.٢٢٤ ١ النفس التنموي

PSYCHIATRY ٠.٢٢٤ ١ الطب النفسي 
LITERATURE ROMANCE ٠.٢٢٤ ١ األدب الرومانسي 

LITERATURE GERMAN DUTCH 
SCANDINAVIAN 

يف(األدب  )األملاين، واهلولندي، واإلسكند  
٠.٢٢٤ ١ 



  

  

٦١ 

 

  التبويب املوضوعي يف شبكة العلوم
(Web of Science Categories) 

عدد األحباث 
 املدرجة

 النسبة املئوية
(%) 

LITERATURE BRITISH ISLES 
)اجلزر الربيطانية (األدب  ٠.٢٢٤ ١ 

LITERATURE AMERICAN )األمريكي (ألدبا  ٠.٢٢٤ ١ 
LITERARY THEORY CRITICISM  نظرية 

االديب النقد  ٠.٢٢٤ ١ 

INTERNATIONAL RELATION  العالقات   
 ٠.٢٢٤ ١ الدولية

HOSPITALITY LEISURE SPORT 
TOURISM 

ضية والسياحة والرتفيه الضيافة  الر
٠.٢٢٤ ١ 

GEOSCIENCES MULTIDISCIPLINARY 
متعددة ختصصات األرض، علوم  ٠.٢٢٤ ١ 

PHYSICAL GEOGRAPHY الطبيعية اجلغرافيا  ٠.٢٢٤ ١ 
ETHNIC STUDIES العرقية الدراسات  ٠.٢٢٤ ١ 

DEMOGRAPHY   الدميوغرافيا (السكان علم(  ٠.٢٢٤ ١ 

 ): ٥-٣(جدول 

 .مد يف شبكة العلومالبحوث املتعلقة باألوقاف العاملية موزعة حسب التبويب املوضوعي املعت



  

  

٦٢ 

 

   (Document Type)  أنوع األوراق املنشورة٧-٢-٣

ًصنفت هذه األبحاث يف شبكة العلوم طبقا لنوع الورقة العلمية كـام هـو مبـني يف  ُ
 .، الذي يوضح عدد األبحاث املنتمية لكل نوع ونسبتها املئوية)٦-٣(اجلدول 

  

   نوع البحث املنشور
عدد األحباث 

   املدرجة
 بة املئويةالنس

(%) 

ARTICLE   مقالة   ٦٠.٣١٤ ٢٦٩ 

BOOK REVIEW  ٢٢.٨٧ ١٠٢  عرض كتاب 

EDITORIAL MATERIAL   مادة حتريرية   ٥.٦٠٥ ٢٥ 
PROCEEDINGS PAPER  
 ٥.١٥٧ ٢٣   مقالة ضمن إجراءات مؤمتر

NOTE ٢.٦٩١ ١٢  رسالة موجزة 

REVIEW ٢.٢٤٢ ١٠  مراجعة علمية 

NEWS ITEM باريموضوع إخ   ١.٧٩٤ ٨ 
MEETING ABSTRACT  

مؤتمرملخص حبث ضمن إجراءات   ١.٥٧ ٧ 

LETTER ٠.٦٧٣ ٣  رسالة 

POETRY٠.٢٢٤ ١  أشعار 

DISCUSSION ٠.٢٢٤ ١  مناقشة 
 :)٦-٣(جدول 

 .البحوث املتعلقة باألوقاف العاملية موزعة حسب نوع البحث املنشور، كام ورد يف شبكة العلوم



  

  

٦٣ 

 

، %٦٠نسبة  )Original Articles( املقاالت األصيلةوجتاوزت مسامهة 

فيام توزعت النسبة . من إمجايل ما تم نرشه%  ٢٠ومسامهة استعراض الكتب نسبة 

 .عىل بقية أوعية النرش األخرى%) ٢٠(الباقية 

  )Countries and Organizations (الدول واملؤسسات مسامهة ٨- ٢- ٣

فة يف النتاج العلمي للبحوث املتعلقة لبيان مدى مسامهة باحثي الدول املختل

 دولة يف بحوث ٣٧حيث شاركت ). ٧- ٣(ًبموضوع األوقاف عامليا، نورد اجلدول 

وبنسبة فاقت ثلث )  بحث١٥٥(األوقاف، واحتل باحثو الواليات املتحدة األمريكية 

 ١٤ (الكيان الصهيوين، و) بحث١٧(، وأملانيا ) بحث٣١(إمجايل ما تم نرشه، وإنجلرتا 

، املراتب اخلمس األول من خالل نرش عدد بلغ عرشة ) بحث١٣(، وكندا ) بحث

، ) أبحاث٨(تركيا : وجاءت مسامهات الدول اإلسالمية كام ييل.  عىل األقل- بحوث 

، )بحثان(، و اإلمارات العربية املتحدة ) أبحاث٣(، و الكويت  ) أبحاث٧(وماليزيا 

 ).بحث وحيد(وكل من سوريا ولبنان 
 

 اء الدولأمس
(Countries/Territories) 

 عدد األحباث املدرجة
  (Records) 

 النسبة املئوية
(%) 

USA ت املتحدة  ٣٤.٧٥٣ ١٥٥   الوال
ENGLAND ٦.٩٥١ ٣١   إجنلرتا 
GERMANY  ٣.٨١٢ ١٧ أملانيا 
ISRAEL )الكيان الصهيوين (   ٣.١٣٩ ١٤ 
CANADA ٢.٩١٥ ١٣  كندا 
TURKEY ١.٧٩٤ ٨  تركيا 
FRANCE ١.٧٩٤ ٨  فرنسا 
NETHERLANDS ١.٥٧ ٧  هولندا 
MALAYSIA ١.٥٧ ٧   ماليز 



  

  

٦٤ 

 

 اء الدولأمس
(Countries/Territories) 

 عدد األحباث املدرجة
  (Records) 

 النسبة املئوية
(%) 

AUSTRALIA ١.٣٤٥ ٦  أسرتاليا 
SPAIN ١.١٢١ ٥  إسبانيا 
ITALY ١.١٢١ ٥  إيطاليا 
SCOTLAND ٠.٦٧٣ ٣  سكوتلندا 
HUNGARYر  ٠.٦٧٣ ٣  ا
BRAZIL ٠.٦٧٣ ٣  الربازيل 
BELGIUM ٠.٦٧٣ ٣  بلجيكا 
KUWAIT ٠.٦٧٣ ٣  الكويت 
SWITZERLAND ٠.٤٤٨ ٢  سويسرا 
SWEDEN ٠.٤٤٨ ٢  السويد 
PEOPLES R CHINA ٠.٤٤٨ ٢  الصني الشعبية 
JAPAN ن  ٠.٤٤٨ ٢  اليا
CZECH REPUBLIC ٠.٤٤٨ ٢   مجهورية التشيك 
AUSTRIA ٠.٤٤٨ ٢  النمسا 
U ARAB EMIRATES  ٠.٤٤٨ ٢  اإلمارات العربية املتحدة 
TAIWAN يوان   ٠.٢٢٤ ١ 
SYRIA ٠.٢٢٤ ١  سور 
SOUTH KOREA ٠.٢٢٤ ١  كور اجلنوبية 
SOUTH AFRICA ٠.٢٢٤ ١  جنوب أفريقيا 
SERBIA ٠.٢٢٤ ١  صربيا 
RUSSIA ٠.٢٢٤ ١  روسيا 
PORTUGAL ٠.٢٢٤ ١  الربتغال 
NORWAY ٠.٢٢٤ ١  النرويج 
LEBANON ٠.٢٢٤ ١   لبنان 
INDIA هلندا   ٠.٢٢٤ ١ 
ESTONIA ٠.٢٢٤ ١  إستونيا 
CHILE ٠.٢٢٤ ١  تشيلي 



  

  

٦٥ 

 

 اء الدولأمس
(Countries/Territories) 

 عدد األحباث املدرجة
  (Records) 

 النسبة املئوية
(%) 

ARGENTINA ٠.٢٢٤ ١  األرجنتني 
 ): ٧-٣(جدول 

 التي ينتسب هلا املشاركون بالبحث،  ألوقاف العاملية موزعة حسب الدولالبحوث املتعلقة با

 .كام ورد يف شبكة العلوم

ًقة باألوقاف عامليا، فلقد تعاون وبخصوص املؤسسات املسامهة يف البحوث املتعل

.  عـىل األقـل-مؤسسة خمتلفة يف هذا النتاج ببحث واحـد) ٢٣٨(باحثون ينتمون إىل 

 كام هـو مبـني بجـدول - عىل األقل -وسامهت ثامن وعرشون مؤسسة بثالثة أبحاث 

وشغلت جامعة كاليفورنيـا، وجامعـة لنـدن، وجامعـة كاليفورنيـا بـريكيل، ). ٨-٣(

ارد، وجامعة تورنتو، وجامعة بنـسلفانيا، واجلامعـة العربيـة يف القـدس وجامعة هارف

 . لكل منها- عىل األقل- الرشيف املراتب السبع األول بخمسة أبحاث



  

  

٦٦ 

 

  

 النسبة املئوية
(%) 

عدد األحباث 
  املدرجة

(Records) 

  أمساء املؤسسات
(Organization Names) 

١٥ ٣.٣٦٣ 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SYSTEM كاليفورنيا جامعة   

١٠ ٢.٢٤٢ UNIVERSITY OF LONDON لندن جامعة   

٨ ١.٧٩٤ 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
BERKELEY بريكلي كاليفورنيا جامعة   

٧ ١.٥٧ HARVARD UNIVERSITY هارفارد جامعة   
٥ ١.١٢١ UNIVERSITY OF TORONTO تورنتو جامعة   

٥ ١.١٢١ 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 

بنسلفانيا ةجامع   

٥ ١.١٢١ 
HEBREW UNIVERSITY OF 
JERUSALEM الشريف القدس يف العربية اجلامعة   

٤ ٠.٨٩٧ 
UNIVERSITY SYSTEM OF GEORGIA 

جورجيا جامعة   

٤ ٠.٨٩٧ 
UNIVERSITY OF WISCONSIN 
SYSTEM ويسكونسن جامعة   

٤ ٠.٨٩٧ 
UNIVERSITY OF SOUTHERN 
CALIFORNIA ياكاليفورن جنوب جامعة   

٤ ٠.٨٩٧ 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 

كارولينا نورث جامعة   
٤ ٠.٨٩٧ TEL AVIV UNIVERSITY أبيب تل جامعة    
٤ ٠.٨٩٧ PRINCETON UNIVERSITY برينستون جامعة   

٤ ٠.٨٩٧ 
PENNSYLVANIA COMMONWEALTH 
SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 
PCSHE يلفانيابنس يف العايل التعليم كومنولث نظام   

٤ ٠.٨٩٧ OHIO STATE UNIVERSITY أوهايو والية جامعة   

٤ ٠.٨٩٧ 
LONDON SCHOOL ECONOMICS 
POLITICAL SCIENCE 

 السياسية والعلوم لالقتصاد لندن جامعة



  

  

٦٧ 

 

 النسبة املئوية
(%) 

عدد األحباث 
  املدرجة

(Records) 

  أمساء املؤسسات
(Organization Names) 

٤ ٠.٨٩٧ 
CITY UNIVERSITY OF NEW YORK 
CUNY SYSTEM  نيويورك مدينة  جامعة  

٤ ٠.٨٩٧ BOSTON UNIVERSITY نبوسط جامعة   

٤ ٠.٨٩٧ 
ARIZONA STATE UNIVERSITY  

أريزو والية جامعة   
٣ ٠.٦٧٣ UNIVERSITY OF OXFORD أكسفورد جامعة   
٣ ٠.٦٧٣ UNIVERSITY OF HAIFA حيفا جامعة   

٣ ٠.٦٧٣ 
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE  

كامربيدج جامعة   

٣ ٠.٦٧٣ 
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK 
SUNY SYSTEM 

  نيويورك ةوالي جامعة

٣ ٠.٦٧٣ 
PENN STATE UNIVERSITY  

بنسلفانيا والية جامعة   

٣ ٠.٦٧٣ 
ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITY 

التقنية األوسط الشرق جامعة    

٣ ٠.٦٧٣ 
NATL ENDOWMENT ARTS  

األهلي الوقف فنون   
٣ ٠.٦٧٣ INDIANA UNIVERSITY إند جامعة   

٣ ٠.٦٧٣ 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 
SYSTEM كاليفورنيا والية جامعة   

 ): ٨-٣(جدول 

 البحوث املتعلقة باألوقاف العاملية موزعة حسب املؤسسات التي ينتسب هلا املشاركون بالبحث، 

 .كام ورد يف شبكة العلوم

  

  



  

  

٦٨ 

 

  )Research Funds ( متويل األحباث٩-٢-٣

ث عرش بخصوص املؤسسات املمولة لبحوث األوقاف العاملية، ظهرت ثال

حيث ) ٩- ٣(ً ألربعة عرش بحثا فقط، كام هو مبني باجلدول -  "كهيئة ممولة" - مؤسسة 

الذي ) ١٠- ٣(تظهر فيه قائمة باجلهات التي قامت بتمويل البحوث، وجدول رقم 

ِّيبني رقم املنحة، حيث مولت أربعة بحوث بأربع منح خمتلفة ُ. 
  

 النسبة املئوية
(%) 

 عدد األحباث املدرجة
 (Records) 

(Funding Agencies) ِّاجلهات املمولة  

٢ ٠.٤٤٨ leverhulme trust 
١ ٠.٢٢٤ wellcome trust 
١ ٠.٢٢٤ human frontiers science program 

١ ٠.٢٢٤ franco lebanese project cedre eclipse 
cnrs 

١ ٠.٢٢٤ esrc 

١ ٠.٢٢٤ ecole des hautes etudes en sciences 
sociales 

١ ٠.٢٢٤ 
departments of geology and 
geography university of szeged 
hungary 

١ ٠.٢٢٤ 
department of geology and 
paleontology university of szeged 
hungary 

١ ٠.٢٢٤ department of antiquities of lebanon 
unesco 

١ ٠.٢٢٤ 

centre de recherche medecine sciences 
sante sante mentale societe a research 
unit of the centre national de la 
recherche scientifique institut national 
de la sante et de la recherche medicale 

١ ٠.٢٢٤ berlin graduate school muslim 
cultures and societies 



  

  

٦٩ 

 

 النسبة املئوية
(%) 

 عدد األحباث املدرجة
 (Records) 

(Funding Agencies) ِّاجلهات املمولة  

١ ٠.٢٢٤ association internationale pour la 
sauvegarde de tyr 

١ ٠.٢٢٤ american council of learned societies 
 ): ٩-٣(جدول 

 البحوث املتعلقة باألوقاف العاملية حسب املؤسسات املمولة للمشاركني بالبحث، 

 .كام ورد يف شبكة العلوم
 

 النسبة املئوية
(%)  

  عدد األحباث املدرجة
(Records) 

 Grant Numbers)  (املنح أرقام

١ ٠.٢٢٤ TAMOP-٤.٢.١/B-٠٩/١/KONV-٠٠٠٥-٢٠١٠ 
١ ٠.٢٢٤ RGP٠١٧٧/٢٠٠١-B 
١ ٠.٢٢٤ RES-٢٧٦٨-٠٠٠٢٢ 
٧٤٩٨٨ ١ ٠.٢٢٤ 

 ): ١٠-٣(جدول 

 البحوث املتعلقة باألوقاف العاملية حسب رقم املنحة املقدمة من جهة التمويل، 

 .كام ورد يف شبكة العلوم

  



  

  

٧٠ 

 

  )Journals & Journals Rank( مستوى املجالت  ١٠- ٢- ٣

توزعت البحوث املتعلقة بموضوع األوقاف العاملية عىل أكثر من مائتني ومخسني 

قائمة باملجالت التي نرش يف كل منها ثالثة ) ١١- ٣(جملة خمتلفة، ونورد يف جدول 

ًهذا ومل ينرش بأي جملة ما يتجاوز العرشين بحثا إطالقا، وكانت .  عىل األقل-بحوث  ً

هي املجلة املفضلة لباحثي هذا  Journal of Economic History جملة

  %. ٥التخصص بنسبة قاربت 
 

  اسم املصدر
)Source Title( 

عدد األحباث 
   املدرجة

 النسبة املئوية
(%) 

 ثريمعامل 
لة  ا

الرتتيب النسيب 
للمجلة داخل 
ا  نطاق ختصصا

)(% 

الربع الذي 
تنتمي له  

لة  ا

Journal of Economic 
History ٢٣  ١.٠٣٢  ٤.٤٨٤ ٢٠ Q١ 

Museum News ٣.٨١٢ ١٧ NA NA Q٤ 
Artnews ٣.٣٦٣ ١٥ NA NA Q٤ 
Journal of Arts 
Management Law and 
Society 

٩٦ ٠.٢٣٣ ٢.٦٩١ ١٢ Q٤ 

Islam Zeitschrift Fur 
Geschichte Und Kultur 
Des Islamischen Orients 

٢.٢٤٢ ١٠ NA NA Q٤ 

Bulletin of the School of 
Oriental and African 
Studies University of 
London 

٢.٢٤٢ ١٠ NA NA Q٤ 

Zeitschrift Fur 
Geschichtswissenschaft ٢.٠١٨ ٩ NA NA Q٤ 

Art in America ٢.٠١٨ ٩ NA NA Q٤ 
Journal of The Economic 
and Social History of the 
Orient 

٧٢  ٠.١٢٢  ١.٧٩٤ ٨ Q٣ 

International Journal of 
Middle East Studies ٣٦  ٠.٤٧٢  ١.٧٩٤ ٨ Q٢ 

Historische Zeitschrift ١.٣٤٥ ٦ NA NA Q٤ 
Economic History Review ١٥  ١.٣٢١  ١.٣٤٥ ٦ Q١ 
Journal of the American 
Oriental Society ١.١٢١ ٥ NA NA Q٤ 



  

  

٧١ 

 

  اسم املصدر
)Source Title( 

عدد األحباث 
   املدرجة

 النسبة املئوية
(%) 

 ثريمعامل 
لة  ا

الرتتيب النسيب 
للمجلة داخل 
ا  نطاق ختصصا

)(% 

الربع الذي 
تنتمي له  

لة  ا

Revue D Histoire 
Ecclesiastique ٠.٨٩٧ ٤ NA NA Q٤ 

Quaderni Storici ٠.٨٩٧ ٤ NA NA Q٤ 
Journal of the Royal 
Asiatic Society ٠.٨٩٧ ٤ NA NA Q٤ 

Journal of Global History ٨  ٠.٥٨٥  ٠.٨٩٧ ٤ Q١ 
Cliometrica ١٥  ١.٠٣٦  ٠.٨٩٧ ٤ Q١ 
American Historical 
Review ١  ١.٢٩٣  ٠.٨٩٧ ٤ Q١ 

Zeitschrift Der Deutschen 
Morgenlandischen 
Gesellschaft 

٠.٦٧٣ ٣ NA NA Q٤ 

Poetics ١٢  ١.٦٦١  ٠.٦٧٣ ٣ Q١ 
Middle East Journal ٨٢  ٠.١٧٥  ٠.٦٧٣ ٣ Q٤ 
International Proceedings 
of Economics 
Development and 
Research 

٠.٦٧٣ ٣ NA NA Q٤ 

International Journal of 
African Historical Studies ٠.٦٧٣ ٣ NA NA Q٤ 

Foreign Literature Studies ٠.٦٧٣ ٣ NA NA Q٤ 
European Review of 
Economic History ٨٢  ٠.١٧٥  ٠.٦٧٣ ٣ Q٤ 

Belleten ٠.٦٧٣ ٣ NA NA Q٤ 
Architectural Record ٠.٦٧٣ ٣ NA NA Q٤ 

 ):١١-٣(جدول 

 كل جملة وترتيبها تأثريهبا ومعامل البحوث املتعلقة باألوقاف العاملية موزعة عىل املجالت التي نرشت 

ستشهادات املرجعية وفق آخر حتديث لتقارير االضمن نطاق التخصص، كام ورد يف شبكة العلوم وعزز 

 ).  تأثري تعني املجلة ليس هلا معامل :NA (م،٢٠١٤م، والذي نرش يف شهر يوليو عام ٢٠١٣لعام 

 يف املجالت الواردة يف ً بحثا فقط نرشت١٨٠ومن حيث الكيف، فقد تم تقييم 

 االستشهادات املرجعية  جملة، وتم فحص تقارير٢٨وعددها ) ١١- ٣(جدول 
 املجلة تأثريملعرفة معامل ،  Journal Citation Reports (JCR)للمجالت



  

  

٧٢ 

 

ُولقد وجد أن مستوى . وكذلك حلساب متوسط ترتيبها النسبي داخل نطاق ختصصها
من نتاج % ٢٢ُحيث نرش : ملعدالت العامليةأبحاث ختصص األوقاف أقل من متوسط ا

وهو ما يقارب متوسط ) Q١ (هذا التخصص يف جمالت تنتمي ملستوى الربع األول

يف % ٤.٥و ، )Q٢( يف جمالت تنتمي ملستوى الربع الثاين% ٤.٥املعدل العاملي، و 

يف جمالت تنتمي ملستوى الربع % ٦٩، و )Q٣ (جمالت تنتمي ملستوى الربع الثالث

  ).Q٤(رابع ال
ولقد كان الرتتيب النسبي ألفضل جملة تم النرش فيها داخل موضوع ختصصها هو 

 AMERICAN HISTORICAL األول من بني مائة جملة، وهي جملة

REVIEW،ونرش هبا أربعة أبحاث ُ . 

يف جمال % ١٠وتم نرش ثامنية أبحاث يف جمالت يقع ترتيبها النسبي ضمن أفضل 

  AMERICAN HISTORICAL REVIEWةــــــــختصصها وهي جمل

 ). أبحاث٤( JOURNAL OF GLOBAL HISTORY، وجملة) أبحاث٤(

ًبحثا يف جمالت يزيد معامل تأثريها عن الواحد ) ٣٧(ُوقد نرش سبع وثالثني 

 ٢٠(   JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY:وهي) ١(الصحيح 

، ) أبحاث٦( ECONOMIC HISTORY REVIEW و،)بحث

 ،)اثــــــــــــــ أبح٤(  AMERICAN HISTORICAL REVIEWو

  ). أبحاث٣(  POETICSو ،) أبحاث٤( CLIOMETRICA و



  

  

٧٣ 

 

  )International Conferences( املؤمترات الدولية ١١- ٢- ٣

تعد مشاركة باحثي موضوع األوقاف العاملية يف املؤمترات الدولية متوسطة، حيث 

لمي واحد، وببحثني فقط يف مؤمتر شارك باحثو التخصص بخمسة أبحاث يف مؤمتر ع

ًآخر، وببحث وحيد يف سبعة عرش مؤمترا خمتلفا أدرجت أعامهلا يف شبكة العلوم كام هو  ً

 ).  ١٢- ٣(موضح يف اجلدول 
 

  عدد األحباث املدرجة )Conference Title (اسم املؤمتر
  (Records) 

 النسبة املئوية
(%) 

٢٨th german orientaust day conference ١.١٢١ ٥ 
international conference on sociality and 
economics development icsep ٠.٤٤٨ ٢ ٢٠١١ 
social theory politics and the arts 
conference ٠.٢٢٤ ١ 
pacific division meeting of the american 
philosophical association ٠.٢٢٤ ١ 
international congress on interdisciplinary 
business and social sciences icibsos ٠.٢٢٤ ١ 
international conference on social science 
and humanity icssh ٠.٢٢٤ ١ ٢٠١١ 
international conference on community 
engagement countering extremism and 
building social resilience ٠.٢٢٤ ١ 
inter asia cultural studies conference on 
emerging subjectivities cultures and movements ٠.٢٢٤ ١ 
great lakes ottomanist workshop ٠.٢٢٤ ١ ٢٠٠٦ 
global economic history network workshop ٠.٢٢٤ ١ 
conference on economic behavior and 
organization held in honour of richard day ٠.٢٢٤ ١ 
conference on civil society europe 
encountering the other ٠.٢٢٤ ١ 
annual meeting of the mormon history 
association ٠.٢٢٤ ١ 
٥٢nd annual meeting of the economic 
history assoc ٠.٢٢٤ ١ 



  

  

٧٤ 

 

  عدد األحباث املدرجة )Conference Title (اسم املؤمتر
  (Records) 

 النسبة املئوية
(%) 

٤٨th annual meeting of the african studies 
association ٠.٢٢٤ ١ 
٤٥th annual meeting of the african studies 
association ٠.٢٢٤ ١ 
٢٨th german conference on oriental studies ٠.٢٢٤ ١ 
٢٢nd congress of the union of european of 
arabisants and islamisants ٠.٢٢٤ ١ 
٢٠١٠ international conference on 
humanities historical and social sciences ٠.٢٢٤ ١ 

 ):١٢-٣(جدول 

 البحوث املتعلقة  باألوقاف العاملية موزعة عىل املؤمترات الدولية التي نرشت هبا، 

 .كام ورد يف شبكة العلوم

  



  

  

٧٥ 

 

   )Book Series(  سالسل الكتب١٢- ٢- ٣

ُنــرشت ســبعة بحــوث فقــط يف أربعــة سالســل كتــب خمتلفــة، وكــان نــصيب 

 International Proceedings of Economics  Developmentسلـسلة

and Research ًوث تقريبا كام هو موضـح يف اجلـدول ــف عدد البحــحوايل نص

)١٣-٣ .( 
  

  عدد األحباث املدرجة )Book Series( سالسل الكتب
(Records) 

النسبة 
 (%) املئوية

international proceedings of 
economics  development and 
research ٠.٦٧٣ ٣ 
orientalia lovaniensia analecta ٠.٤٤٨ ٢ 
procedia social and behavioral 
sciences ٠.٢٢٤ ١ 
imperial college press insurgency 
and terrorism series ٠.٢٢٤ ١ 
 ):١٣-٣(جدول  

 .بيان بسالسل الكتب التي نرش هبا بحوث متعلقة باألوقاف العاملية، كام ورد يف شبكة العلوم

  



  

  

٧٦ 

 

  )Languages( وث لغة البح١٣-٢-٣

توزعت بحوث األوقاف العاملية عىل جمالت تنرش نتاجها العلمي بتسع لغات 

ًمن النتاج منشورا باللغة % ٨٤وكان حوايل ). ١٤-٣(خمتلفة كام هو موضح يف اجلدول 

 .باللغة الفرنسية% ٣باللغة األملانية، و % ٩اإلنجليزية، و 

 
  عدد األحباث املدرجة  (%)النسبة املئوية

(Records) 
  اللغات املستخدمة

)Languages( 
 م

٣٧٦ ٨٤.٣٠٥ english ١ 
٤٠ ٨.٩٦٩ german ٢ 
١٣ ٢.٩١٥ french ٣ 
٦ ١.٣٤٥ turkish ٤ 
٥ ١.١٢١ italian ٥ 
٢ ٠.٤٤٨ spanish ٦ 
٢ ٠.٤٤٨ dutch ٧ 
١ ٠.٢٢٤ swedish ٨ 
١ ٠.٢٢٤ russian ٩ 

 ):١٤-٣(جدول  

 .ث املتعلقة باألوقاف العاملية، كام ورد يف شبكة العلومبيان باللغات املختلفة للبحو

  



  

  

٧٧ 

 

  )Authors( املؤلفون ١٤- ٢- ٣

 -  عىل األقل- ويف هذه الفقرة نفرد قائمة بالباحثني الذين شارك كل منهم ببحثني

 وذلك -  حسب ما هو مدرج يف شبكة العلوم- يف موضوعات تتعلق باألوقاف العاملية

 ). ١٥- ٣(يف جدول 

وساهم عدد . دول وجود عرشة بحوث جمهولة املؤلفـــ اجلح منــويتض

لضيق ) ١٥- ٣( يف جدول أسامءهمباحث خمتلف ببحث وحيد، ومل تدرج ) ٤٨٠(

 .املساحة
 

  املؤلفون
) Authors( 

 األحباث عدد

 (Records)  املدرجة
 املئوية النسبة

(%)  

anonymous االسم جمهول  ٢.٢٤٢ ١٠ 
cembalest r ١.٣٤٥ ٦ 

kuran t ٠.٨٩٧ ٤ 
orbay k ٠.٦٧٣ ٣ 
layish a ٠.٦٧٣ ٣ 

hoexter m ٠.٦٧٣ ٣ 
ebony d ٠.٦٧٣ ٣ 
cash s ٠.٦٧٣ ٣ 

werner c ٠.٤٤٨ ٢ 
van leeuwen r ٠.٤٤٨ ٢ 

urice jk ٠.٤٤٨ ٢ 
sartori p ٠.٤٤٨ ٢ 

mohammad mtsh ٠.٤٤٨ ٢ 
melcak m ٠.٤٤٨ ٢ 
levinson n ٠.٤٤٨ ٢ 
irigoin ma ٠.٤٤٨ ٢ 



  

  

٧٨ 

 

  املؤلفون
) Authors( 

 األحباث عدد

 (Records)  املدرجة
 املئوية النسبة

(%)  

hathaway j ٠.٤٤٨ ٢ 
frankema e ٠.٤٤٨ ٢ 
evans bh ٠.٤٤٨ ٢ 
dale sf ٠.٤٤٨ ٢ 

carter mn ٠.٤٤٨ ٢ 
ab rahman a ٠.٤٤٨ ٢ 

 ):١٥-٣(جدول 

 .بيان بمؤلفي البحوث املتعلقة باألوقاف العاملية، كام ورد يف شبكة العلوم

  

  



  

  

٧٩ 

 

  :لألبحاث املعنية باألوقاف اإلسالمية عىل شبكة العلوم   دراسة الوضع الراهن٣- ٣

 : منهجية الدراسة١- ٣- ٣

متثل األبحاث املعنية بموضوع األوقاف اإلسالمية، واملنشورة يف املجالت 

ًملدرجة بشبكة العلوم، فضاء نوعيا مناسبا للدراسة يمكن من خالله استقصاء حالة ا ً ً
النرش العاملي يف هذا املجال اهلام للباحثني يف املنطقة العربية والعامل اإلسالمي، وذلك 

  :مستخدمني كلامت )Topics(بالبحث عن املوضوعات 

) Islamic Endowments or Awqaf or Waqf(س التالية، يف الفهار:  

 فهرس استشهادات العلوم االجتامعية  ) أ

  Social Sciences Citation Index (SSCI)-١٩٠٠-present     

 فهرس استشهادات الفنون والعلوم اإلنسانية   ) ب 

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)-١٩٧٥-present   

 سانيةفهرس استشهادات مؤمترات العلوم االجتامعية واإلن  ) جـ

      Conference Proceedings Citation Index- Social Science & 

Humanities (CPCI-SSH)-١٩٩٠-present  

هــ ١٤٣٥التي مجعت من املوقع خالل شهر رمـضان ولقد أفىض حتليل النتائج، 

 : إىل احلقائق التاليةم، ٢٠١٤املوافق شهر يوليو 

   : عدد البحوث املنشورة٢-٣-٣

بحث كام ) ١٠٠(لدراسة وصول العدد الكيل هلذه البحوث إىل مائة أظهرت هذه ا

اللذين يوضـحان طريقـة توزيعهـا عـىل ) ١٦-٣(وجدول ) ٤-٣(هو مبني يف شكل 

وعىل الرغم من . السنوات املختلفة، خالل العقدين املاضيني والعقد احلايل، عىل التوايل



  

  

٨٠ 

 

أبحاث خـالل العقـد قبـل ) ٥(أن متوسط معدل النتاج السنوي كان يف حدود مخسة 

، إال أن زيادة ملموسة قـد حـدثت خـالل العقـد املـايض )م٢٠٠٤-١٩٩٥(املايض 

ًبحثـا عـام ) ١١(وجتاوز عدد األبحـاث املنـشورة أحـد عـرش ). م٢٠١٤ -٢٠٠٥(

ًهتاممـا متزايـدا امن إمجايل مـا تـم نـرشه، ممـا يعكـس % ١٠م وبنسبة جتاوزت ٢٠١٢ ً

قائمة ) ١(ونرسد يف امللحق رقم . ل العقد األخريبموضوعات األوقاف اإلسالمية خال

 .هبذه البحوث مع ترمجة عربية لعناوينها
  

 

  

عدد  السنة
البحوث 

النسبة 
املئوية   مل تكتمل بعد   مل تكتمل بعد  ٢٠١٤

٧ ٧ ٢٠١٣ 
١١ ١١ ٢٠١٢ 
١٠ ١٠ ٢٠١١ 
٧ ٧ ٢٠١٠ 
٦ ٦ ٢٠٠٩ 
٥ ٥ ٢٠٠٨ 
٥ ٥ ٢٠٠٦ 
٢ ٢ ٢٠٠٥ 
٤ ٤ ٢٠٠٤ 
٢ ٢ ٢٠٠٣  

 ):٤-٣(شكل 

عدد البحوث املنـشورة و املعنيـة باألوقـاف اإلسـالمية  

موزعة عىل السنوات املختلفة خالل العقدين املاضيني، 

 .   كام ورد يف شبكة العلوم

 ):١٦-٣(جدول 

ـــة  ـــشورة  واملعني ـــوث املن عـــدد البح

باألوقــاف اإلســـالمية موزعـــة عـــىل 

د األخـري، السنوات املختلفة خالل العق

 .   كام ورد يف شبكة العلوم

  



  

  

٨١ 

 

  ) Total Citations( االستشهادات املرجعية اإلمجالية  ٣- ٣- ٣

بينت الدراسة وصول العدد الكيل لالستشهادات املرجعية التي نالتها البحوث   

املعنية بموضوع األوقاف اإلسـالمية، واملدرجـة بـشبكة العلـوم، إىل مـائتني وأربعـة 

 . مقالة بحثية خمتلفة) ٢٠٠(ًاستشهادا، موزعة عىل )  ٢٤٤(وأربعني 

ثني من غري أصحاب هذه ــــورد من قبل باح)   ٢٠٦ (ومعظم هذه االستشهادات 

ًاستشهادا، ) ٣٨(الثني ـــة الثامنية والثــــالبحوث، ومل يتعد عدد االستشهادات الذاتي

املعدل السنوي لالستـشهاد مما يعكس بعدها عن اهلوى الذايت إىل حد ما، ولقد جتاوز 

ًوث مخس وثالثني استشهادا مرجعيا عام ـــــهبذه البح دى متوسط ــــم، وتع٢٠١٣ً

وهو أعىل من نظـريه ) ٢.٤٤(دد اثنني ـــــعدد االستشهادات لكل بحث منشور الع

هـذه ) ٥-٣(كل ــــوالـش) ١٧-٣(ة، ويبـني اجلـدول ــــألبحاث األوقاف العاملي

 . احلقائق

االجتاه الواعد لعدد االستشهادات املرجعية التي حتظى ) ٥-٣(من الشكل ويظهر 

 .  هبا البحوث املتعلقة بموضوع األوقاف اإلسالمية خالل العقدين املاضيني

 

 

 

 

 

 

 



  

  

٨٢ 

 

 

 

 

 عدد األحباث ١٠٠
 عدد االستشهادات ٢٤٤
بدون (عدد االستشهادات  ٢٠٦

 )االستشهادات الذاتية
ا عدد املقاالت املستشه ٢٠٠  د 
عدد االستشهادات لكل  ٢.٤٤

 حبث 
٨ h- املؤشر  

 ):٥-٣(شكل 

عدد االستشهادات املرجعية جلميـع البحـوث املعنيـة 

باألوقاف اإلسالمية موزعة عىل الـسنوات املختلفـة، 

 .   كام ورد يف شبكة العلوم

 ):١٧-٣(جدول 

ــا  ــة  ومؤرشاهت ــشهادات املرجعي عــدد االست

 املعنيـة بموضــوع املختلفـة جلميـع البحـوث

األوقــاف اإلســالمية، كــام ورد يف شــبكة 

 .   العلوم

  



  

  

٨٣ 

 

   h     (h-Index)- املؤرش٤-٣-٣

ويـستند ) ٨(للبحوث املتعلقة بموضوع األوقاف اإلسالمية العدد  h-بلغ املؤرش

هذا املؤرشعىل طريقة توزيع االستشهادات املرجعية التي تلقتها البحوث التي نـرشها 

) ٨(يعني أنـه قـد لقـي ) ٨(وكون قيمة هذا املؤرش تبلغ . هذا املجالاملتخصصون يف 

 من جممـل األبحـاث - عىل األقل-من االستشهادات املرجعية) ٨(أبحاث فقط عدد 

ًبحثا، مل حيظ أي منها بعدد يتجاوز ) ٩٢(والعدد الباقي وقدره . املنشورة يف هذا املجال

قائمة بأفضل ثامنية أبحاث من ) ١٨-٣(ويبني جدول . استشهادات مرجعية) ٨(ثامنية 

  .حيث كم االستشهاد، وعدد االستشهادات التي ناهلا كل بحث، وسنة نرش البحث
  

ت البحث رقم عدد  بيا
 سنة النشر االستشهادات

١ the provision of public goods under 
islamic law: origins, impact, and 
limitations of the waqf system 

األصول، واألثر، :  السلع العامة مبقتضى الشريعة اإلسالميةتوفري
 والقيود املفروضة على نظام الوقف

by: kuran, t 
law & society review  volume: ٣٥   issue: 
٤   pages: ٨٩٧-٨٤١   published: ٢٠٠١  

٢٠٠١  ٤٥ 

٢ usurious piety - cash waqf controversy in 
the ottoman empire 

  جدل وقف النقود  يف اإلمرباطورية العثمانية–لتقوى الربوية ا
by: mandaville, je 
international journal of middle east 
studies  volume: ١٠   issue: ٣   pages: 
٣٠٨-٢٨٩    

١٩٧٩ ٢٦ 

٣ public islam and the problem of 
democratization 

ةمجهور اإلسالم، ومشكلة الدميقراطي  
by: hefner, rw 
sociology of religion  volume: ٦٢   issue: 
٤   pages: ٥١٤-٤٩١    

٢٠٠١ ٢٢ 



  

  

٨٤ 

 

ت البحث رقم عدد  بيا
 سنة النشر االستشهادات

٤ the absence of the corporation in islamic 
law: origins and persistence 

األصول واملثابرة: غياب الشركة يف الشريعة اإلسالمية  
by: kuran, timur 
american journal of comparative law  
volume: ٥٣   issue: ٤   pages: ٨٣٤-٧٨٥     

٢٠٠٥ ١٩ 

٥ the logic of financial westernization in 
the middle east 
by: kuran, t 

 منطق التغريب املايل يف الشرق األوسط
conference on economic behavior and 
organization, los angeles,  ca date: apr ٢٦, 
٢٠٠٣-apr ٢٠٠٤ ,٢٧  
journal of economic behavior & 
organization  volume: ٥٦   issue: ٤   
pages: ٦١٥-٥٩٣     

٢٠٠٥ ١٨ 

٧ women and waqf: toward a 
reconsideration of women's place in the 
mamluk household 

ململوكيةحنو إعادة النظر يف مكانة املرأة يف األسرة ا: املرأة والوقف  
by: fay, ma 
international journal of middle east 
studies  volume: ٢٩   issue: ١   pages: ٣٣-
٥١     

١٩٩٧ ١١ 

٨ the influence of the islamic law of waqf 
on the development of the trust in 
england - the case of  merton-college 

:للوقف على تطوير مؤسسيت التشريع اإلسالمي ثري  
the trust in england و the case of  merton-

college 
by: gaudiosi, mm 
university of pennsylvania law review  
volume: ١٣٦   issue: ٤   pages: ١٢٣١-
١٢٦١    

١٩٩٨ ١٠ 

 ):١٨-٣(جدول 
دات التي ناهلا كل  بحث وسنة قائمة بأفضل ثامنية أبحاث من حيث كم االستشهاد وعدد اإلستشها

 .نرشه، كام ورد يف شبكة العلوم
  



  

  

٨٥ 

 

  (Research Areas)   االجتاهات البحثية٥-٣-٣

تصنف البحوث املدرجة بشبكة العلوم واملتعلقة بموضوع األوقاف اإلسالمية إىل 

ًمخسة وعرشين اجتاها بحثيا رئيسا ً عدد البحوث املرصـودة يف ) ٦-٣(ويمثل الشكل . ً

 عىل األقل، حيث حتتل -ُجتاهات الرئيسة املختلفة والتي نرش يف كل منها بحثنيهذه اال

 ١٤(، والدراسات اإلقليميـة ) بحث٢٢(، والتاريخ ) بحث٢٨(الدراسات األسيوية 

املراتب اخلمس )  بحوث٩(، والفنون والعلوم اإلنسانية ) بحث١١(، والدين )بحث

عدد البحوث املرصـودة يف مجيـع ) ١٩-٣(وملزيد من التفصيل يرسد اجلدول . األول

 .االجتاهات الرئيسة املختلفة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ):٦-٣(شكل 

 . البحثية املتعلقة باألوقاف اإلسالمية، كام ورد يف شبكة العلوماالجتاهاتعدد البحوث املرصودة يف 



  

  

٨٦ 

 

  

 (Research Areas)  البحثية االجتاهات
 األحباث عدد

 (Records) املدرجة
 ويةاملئ النسبة

(%) 

ASIAN STUDIES اآلسيوية الدراسات   ٢٨ ٢٨ 

HISTORY  ٢٢ ٢٢  التاريخ 

AREA STUDIES اإلقليمية الدراسات    ١٤ ١٤ 

RELIGION ١١ ١١   الدين 
ARTS HUMANITIES OTHER TOPICS 

 ٩ ٩ اإلنسانية وموضوعات أخرى والعلوم الفنون

GOVERNMENT LAW احلكومية التشريعات    ٨ ٨ 
SOCIAL SCIENCES OTHER TOPICS 

 ٧ ٧  أخرى ومواضيع االجتماعية العلوم
BUSINESS ECONOMICS  

ت األعمال اقتصاد  ٧ ٧ 

ARCHAEOLOGY  ر علم اآل    ٧ ٧ 

SOCIOLOGY  االجتماع علم    ٦ ٦ 

URBAN STUDIES  احلضرية الدراسات   ٢ ٢ 

PUBLIC ADMINISTRATION  العامة اإلدارة    ٢ ٢ 

PHILOSOPHY  ٢ ٢  الفلسفة 

LITERATURE ٢ ٢  األدب 

GEOGRAPHY ٢ ٢  اجلغرافيا 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 

ECOLOGY البيئية العلوم   ٢ ٢ 

ANTHROPOLOGY اإلنسان علم    ٢ ٢ 



  

  

٨٧ 

 

 (Research Areas)  البحثية االجتاهات
 األحباث عدد

 (Records) املدرجة
 ويةاملئ النسبة

(%) 

WOMEN S STUDIES  املرأة دراسات    ١ ١ 

SOCIAL ISSUES االجتماعية القضا   ١ ١ 
SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS 

 ١ ١ املواضيع من وغريها والتكنولوجيا العلوم

PHYSICAL GEOGRAPHY  الطبيعية اجلغرافيا   ١ ١ 

LINGUISTICS ت  ١ ١  اللغو
INTERNATIONAL RELATIONS  

الدولية العالقات   ١ ١ 

ETHNIC STUDIES العرقية الدراسات   ١ ١ 
EDUCATION EDUCATIONAL 
RESEARCH 

 ١ ١  الرتبوي والبحث التعليم
 ): ١٩-٣(جدول 

 .البحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية موزعة حسب االجتاهات البحثية املعتمدة يف شبكة العلوم

  



  

  

٨٨ 

 

  :(Research Subjects) موضوعات األبحاث ٦-٣-٣

الذي تعتمده شبكة العلوم،  )Subject Category( ًطبقا للتبويب املوضوعي

 عىل األقل -بموضوع األوقاف اإلسالمية ببحث واحد فقد أسهمت البحوث املتعلقة 

-٣(من املوضوعات املعتمدة يف الشبكة، ونرسد يف جـدول ) ٣٢( يف اثنني وثالثني -

 ٢٢(، والتاريخ ) بحث٢٨(وتعترب الدراسات األسيوية . قائمة هبذه املوضوعات) ٢٠

 ٧(ثـار ، وعلـم اآل) بحـث١١(، والدين ) بحث١٤(، والدراسات اإلقليمية )بحث

 .ًهي املوضوعات األكثر بروزا من بني األبحاث املنشورة) بحوث
  

  التبويب املوضوعي يف شبكة العلوم
(Web of Science Categories) 

 النسبة املئوية
(%) 

 عدد األحباث املدرجة
(Records) 

ASIAN STUDIES ٢٨ ٢٨ الدراسات اآلسيوية 
HISTORY ٢٢ ٢٢ التاريخ 

AREA STUDIES اإلقليمية ساتالدرا  ١٤ ١٤ 
RELIGION ١١ ١١ الدين 

ARCHAEOLOGY ر علم اآل  ٧ ٧ 
SOCIOLOGY االجتماع علم  ٦ ٦ 

SOCIAL SCIENCES INTERDISCIPLINARY 
البينية التخصصات :االجتماعية العلوم  ٦ ٦ 

HUMANITIES MULTIDISCIPLINARY 
املتعددة التخصصات :اإلنسانية العلوم  

٦ ٦ 

LAW٥ ٥ القانون 
ECONOMICS ٤ ٤ االقتصاد 

POLITICAL SCIENCE السياسية العلوم  ٣ ٣ 
BUSINESS ٣ ٣ األعمال 

URBAN STUDIES احلضرية الدراسات  ٢ ٢ 
PLANNING DEVELOPMENT والتنمية التخطيط  ٢ ٢ 

PHILOSOPHY ٢ ٢ الفلسفة 



  

  

٨٩ 

 

  التبويب املوضوعي يف شبكة العلوم
(Web of Science Categories) 

 النسبة املئوية
(%) 

 عدد األحباث املدرجة
(Records) 

MEDIEVAL RENAISSANCE STUDIES 
 ٢ ٢ الوسطى القرون يف النهضة دراسات

MANAGEMENT ٢ ٢ اإلدارة 
GEOGRAPHY ٢ ٢ اجلغرافيا 

ENVIRONMENTAL STUDIES 
البيئية الدراسات  ٢ ٢ 

ANTHROPOLOGY  اإلنسان علم  ٢ ٢ 
WOMEN S STUDIES   املرأة دراسات  ١ ١ 

SOCIAL ISSUES االجتماعية القضا  ١ ١ 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

التخصصات متنوعة  علوم  ١ ١ 

LITERATURE ROMANCE  ١ ١  الرومانسي األدب 
LITERATURE  ١ ١  األدب
LINGUISTICS ت  ١ ١ اللغو

INTERNATIONAL RELATIONS  
الدولية العالقات  ١ ١ 

HOSPITALITY LEISURE SPORT TOURISM 
ضية والسياحة والرتفيه الضيافة  ١ ١ الر

GEOGRAPHY PHYSICAL  الطبيعية اجلغرافيا  ١ ١ 
FOLKLORE ١ ١ الفولكلور 

ETHNIC STUDIES العرقية الدراسات  ١ ١ 
EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH 

 ١ ١ الرتبوي والبحث التعليم

 :  )٢٠-٣ (جدول

 البحوث املتعلقة بموضوع األوقاف اإلسالمية  موزعة حسب التبويب املوضوعي 

 . املعتمد يف شبكة العلوم

  



  

  

٩٠ 

 

  (Document Type)   أنوع األوراق املنشورة٧-٣-٣

ًصنفت هذه األبحاث يف شبكة العلوم طبقا لنوع الورقة املنـشورة كـام هـو مبـني  ُ
، %٦٧بنسبة ) Original Articles (سامهت املقاالت األصيلة ).٢١-٣(باجلدول 

 .من إمجايل ما تم نرشه% ١٨وعرض الكتب بنسبة 

 

 عدد األحباث املدرجة (Document Type) نوع البحث املنشور
 )Records( 

النسبة 
 (%) املئوية

ARTICLE  ٦٧ ٦٧    مقالة
BOOK REVIEW  ١٨ ١٨   كتاب عرض 
PROCEEDINGS PAPER 

 ١٣ ١٣  مؤمتر إجراءات ضمن مقالة
REVIEW  ٤ ٤   علمية مراجعة 
EDITORIAL MATERIAL  ٢ ٢   حتريرية مواد  

 ): ٢١-٣(جدول 

 .وع البحث املنشورلبحوث املتعلقة بموضوع األوقاف موزعة حسب ن

  



  

  

٩١ 

 

    )Countries and Organizations(الدول واملؤسسات  مسامهة ٨- ٣-٣
 دولة يف بحوث األوقاف اإلسالمية، كام هو مبني يف اجلدول رقم ١٩شاركت 

وبنسبة تعادل ثلث )  بحث٣٠(واحتل باحثو الواليات املتحدة األمريكية ). ٢٢- ٣(

 ٧(، وماليزيا ) بحوث٧(، وتركيا ) بحث١١ (الكيان الصهيوينإمجايل ما تم نرشه، و

َاملراتب اخلمس األول من خالل نرش ستة بحوث )  بحوث٦(، وإنجلرتا )بحوث ُ - 

، وماليزيا ) أبحاث٧(تركيا : وجاءت مسامهات الدول اإلسالمية كاآليت. عىل األقل

، وكل من اإلمارات العربية )بحثان(، واألردن )بحثان(، والكويت ) أبحاث٧(

  ). بحث وحيد(تحدة وسوريا ولبنان امل
 

  (Countries/Territories)   أمساء الدول
عدد األحباث 

  املدرجة
  (Records) 

النسبة 
 (%) املئوية

USA ت املتحدة  ٣٠ ٣٠   الوال
ISRAEL  )١١ ١١  )الصهيوين الكيان 
TURKEY    تركيا   ٧ ٧ 
MALAYSIA  ماليز    ٧ ٧ 
ENGLAND  إجنلرتا    ٦ ٦ 
GERMANY  ٥ ٥ أملانيا 
KUWAIT ٢ ٢  الكويت 
JORDAN ٢ ٢  األردن 
FRANCE ٢ ٢  فرنسا 
CZECH REPUBLIC التشيك مجهورية    ٢ ٢ 
CANADA ٢ ٢  كندا 
U ARAB EMIRATES املتحدة العربية اإلمارات   ١ ١ 
SYRIA ١ ١  سور 
SERBIA ١ ١  صربيا 



  

  

٩٢ 

 

  (Countries/Territories)   أمساء الدول
عدد األحباث 

  املدرجة
  (Records) 

النسبة 
 (%) املئوية

SCOTLAND ١ ١  سكوتلندا 
NETHERLANDS ١ ١  هولندا 
LEBANON ١ ١  لبنان 
JAPAN  ن  ١ ١  اليا
AUSTRIA ١ ١  النمسا 

 ):٢٢-٣(جدول 

 البحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية موزعة حسب الدول التي ينتسب هلا املشاركون بالبحث،

 . كام ورد يف شبكة العلوم

ثر من سبعني وبخصوص املؤسسات املسامهة، فقد تعاون باحثون ينتمون إىل أك

وسامهت ثالث عرشة مؤسسة .  عىل األقل- بحث واحدإنتاجمؤسسة خمتلفة يف ) ٧٠(

وشغلت جامعة جنوب ). ٢٣- ٣( كام هو مبني بجدول - عىل األقل-ببحثني

كاليفورنيا، وجامعة والية أوهايو، واجلامعة العربية يف القدس الرشيف وجامعة 

 .بحاث لكل منهاهارفارد املراتب األربع األول، بأربعة أ
 

النسبة 
  املئوية
(%)  

عدد األحباث 
  املدرجة

(Records) 
 (Organization Names)   أمساء املؤسسات

٤ ٤ 

UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA  
  جامعة جنوب كاليفورنيا

٤ ٤ OHIO STATE UNIVERSITYجامعة والية أوهايو  

٤ ٤ 

HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM 
ة العربية يف القدس الشريف  اجلامع  

٤ ٤ HARVARD UNIVERSITY جامعة هارفارد  



  

  

٩٣ 

 

النسبة 
  املئوية
(%)  

عدد األحباث 
  املدرجة

(Records) 
 (Organization Names)   أمساء املؤسسات

٣ ٣ TEL AVIV UNIVERSITY جامعة تل أبيب   

٣ ٣ 

ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITY 
  جامعة الشرق األوسط التقنية 

٢ ٢ UNIVERSITY OF HAIFA جامعة حيفا  

٢ ٢ 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM  
ورنياجامعة كاليف   

٢ ٢ UNIVERSITI MALAYA اجلامعة املاليزية  

٢ ٢ 

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK SUNY 
SYSTEM 

  جامعة والية نيويورك

٢ ٢ 

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK SUNY 

STONY BROOK  جامعة والية نيويورك، ستوين برووك 

٢ ٢ 

MASARYK UNIVERSITY BRNO 
 جامعة مزاريك التشيكية 

٢ ٢ KUWAIT UNIVERSITY جامعة الكويت  

 ):٢٣-٣(جدول 

البحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية موزعة حسب املؤسسات التي ينتسب هلا املشاركون بالبحث، كام 

 .ورد يف شبكة العلوم

  



  

  

٩٤ 

 

  )Research Funds( متويل البحوث ٩-٣-٣

 ! اإلطالقمل يتم ذكر أي متويل لبحوث األوقاف اإلسالمية من أي جهة عىل 

  )Journals & Journals Rank(   مستوى املجالت١٠-٣-٣

توزعت البحوث املتعلقة بموضوع األوقاف اإلسالمية عىل أكثر من سـتني جملـة 

 عـىل –ُقائمة باملجالت التي نرش يف كل منها بحثـان ) ٢٤-٣(خمتلفة، نورد يف جدول 

ــل ــة أب.  األق ــاوز الثامني ــا يتج ــة م ــأي جمل ــرش ب ــذا، ومل ين ــرب ه ــا، وتعت ــاث إطالق ًح

 INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE  EASTجملتــا

STUDIES، وBULLETIN OF THE SCHOOL OF 

ORIENTAL  AND AFRICAN STUDIES UNIVERSITY OF 

 LONDON  لكل منهام% ٨مها املجلتان  املفضلتان لباحثي هذا التخصص بنسبة. 

 

  اسم املصدر
عدد 

األحباث 
 املدرجة

النسبة 
 ويةاملئ

(%) 

معامل 
 ثري
لة  ا

الرتتيب 
النسيب للمجلة 
داخل موضوع 

 ختصصها
(%) 

الربع الذي 
تنتمي إليه  

لة  ا

international journal of 
middle east studies ٠.٤٧  ٨ ٨

٣٦  ٢ q٢ 

bulletin of the school of 
oriental and african studies 

university of london 
٨ ٨ na na q٤ 

journal of the economic and 
social history of the orient ٠.١٢  ٦ ٦

٧٢  ٢ q٣ 

journal of the american 
oriental society ٤ ٤ na na q٤ 



  

  

٩٥ 

 

  اسم املصدر
عدد 

األحباث 
 املدرجة

النسبة 
 ويةاملئ

(%) 

معامل 
 ثري
لة  ا

الرتتيب 
النسيب للمجلة 
داخل موضوع 

 ختصصها
(%) 

الربع الذي 
تنتمي إليه  

لة  ا

islam zeitschrift fur 
geschichte und kultur des 

islamischen orients 
٤ ٤ na na q٤ 

quaderni storici ٣ ٣ na na q٤ 

middle east journal ٠.١٧  ٣ ٣
٨٢  ٥ q٤ 

international proceedings 
of economics development 

and research 
٣ ٣ na na q٤ 

belleten ٣ ٣ na na q٤ 
zeitschrift der deutschen 

morgenlandischen 
gesellschaft 

٢ ٢ na na q٤ 

welt des islams ٢ ٢ na na q٤ 
sociality and economics 

development ٢ ٢ na na q٤ 

orientalia lovaniensia 
analecta ٢ ٢ na na q٤ 

journal of the royal asiatic 
society ٢ ٢ na na q٤ 

journal of palestine studies ٠.١٥  ٢ ٢
٨٥  ٨ q٤ 

journal of economic 
behavior organization ٠.٩٦ ٢ ٢

٤٢ ٢ q٢ 

international journal of ٠.٦٥  ٢ ٢
٥٠  ٨ q٣ 



  

  

٩٦ 

 

  اسم املصدر
عدد 

األحباث 
 املدرجة

النسبة 
 ويةاملئ

(%) 

معامل 
 ثري
لة  ا

الرتتيب 
النسيب للمجلة 
داخل موضوع 

 ختصصها
(%) 

الربع الذي 
تنتمي إليه  

لة  ا

heritage studies 
catholic university law 

review ٢ ٢ na na q٤ 

archiv orientalni ٢ ٢ na na q٤ 
african journal of business 

management ٢ ٢ na na q٤ 

 ):٢٤-٣(جدول 

ل جملـة  كـتـأثريالبحوث  املتعلقة باألوقاف اإلسالمية موزعة عىل املجالت التي نـرشت هبـا ومعامـل 

م وعـزز وفـق آخـر وترتيبها ضمن نطاق التخصص، كام ورد يف شبكة العلوم كام ورد يف شـبكة العلـو

 :NA( ،م٢٠١٤ م، والذي نرش يف شهر يوليو عـام٢٠١٣ ستشهادات املرجعية لعامحتديث لتقارير اال

 ).تأثريتعني املجلة ليس هلا معامل 

  



  

  

٩٧ 

 

يف املجالت الواردة يف جدول ًبحثا نرشت  ٦٤ ومن حيث الكيف، وبتقييم عدد

 جملة، تم فحص تقارير االستشهادات املرجعية اخلاصة هبا، ٢٠وعددها ) ٢٤- ٣(

وجد أن مستوى أبحاث ختصص األوقاف اإلسالمية أقل بكثري من متوسط املعدالت 

حيث مل ينرش من نتاج هذا التخصص أي بحث يف جمالت تنتمي ملستوى الربع : العاملية

) Q٢ (منه يف جمالت تنتمي ملستوى الربع الثاين% ١٥.٥ نرشو، )Q١ (األول
منه يف جمالت % ٧٢و) Q٣ (منه يف جمالت تنتمي ملستوى الربع الثالث % ١٢.٥و

  ).Q٤  (تنتمي ملستوى الربع الرابع
ولقد كان الرتتيب النسبي ألفضل جملة تم النرش فيها داخل موضوع ختصصها هو 

ٍ متأخرا إىل حد ما، وهذه املجلة هيً من مائة، والذي يعترب رقام٣٦ ً 

INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE  EAST 

STUDIES ، أبحاث٨ونرش هبا .  



  

  

٩٨ 

 

  )International Conferences( املؤمترات الدولية ١١- ٣- ٣
يعد مستوى مشاركة باحثي األوقاف اإلسالمية يف املؤمترات الدولية دون 

ببحثني فقط يف أحد املؤمترات، وببحث املتوسط، حيث شارك باحثو هذا التخصص 
ُوحيد يف أحد عرش مؤمترا خمتلفا  أدرجت أعامهلا يف شبكة العلوم كام هو موضح يف  ً ً

 ).  ٢٥-٣( اجلدول 
 

  اسم املؤمتر
 )Conference Title(  

عدد األحباث 
  املدرجة

  (Records)  

 النسبة املئوية

(%) 

international conference on sociality and 
economics development icsep ٢ ٢ ٢٠١١ 

international congress on interdisciplinary 
business and social sciences icibsos ١ ١ 

international conference on social science and 
humanity icssh ١ ١ ٢٠١١ 

international conference on community 
engagement countering extremism and 
building social resilience 

١ ١ 

great lakes ottomanist workshop ١ ١ ٢٠٠٦ 
conference on economic behavior and 
organization held in honour of richard day ١ ١ 

conference on civil society europe 
encountering the other ١ ١ 

٧th international congress of coptic studies ١ ١ 
٢٨th german orientaust day conference ١ ١ 
٢٨th german conference on oriental studies ١ ١ 
٢٢nd congress of the union of european of 
arabisants and islamisants ١ ١ 

٢٠١٠ international conference on humanities 
historical and social sciences ١ ١ 

 ):٢٥-٣(جدول  
  البحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية موزعة عىل املؤمترات الدولية التي نرشت هبا، 

 .كام ورد يف شبكة العلوم



  

  

٩٩ 

 

   )Book Series( سالسل الكتب ١٢- ٣- ٣

ة، ــــة سالسـل كتـب خمتلفـــوث فقط يف أربعــــة بحــــُنرش عدد قدره سبع

 INTERNATIONAL PROCEEDINGS OFوكـان نـصيب سلـسلة 

ECONOMICS  DEVELOPMENT AND RESEARCH  حــوايل

 ).٢٦-٣(نصف عدد البحوث كام هو موضح يف اجلدول  رقم 

 

  الكتب سالسل
) Book Series( 

عدد األحباث 
  املدرجة

  (Records) 

  النسبة املئوية
(%)  

INTERNATIONAL PROCEEDINGS OF 
ECONOMICS DEVELOPMENT AND 
RESEARCH ٣ ٣ 
ORIENTALIA LOVANIENSIA 
ANALECTA ٢ ٢ 
PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIORAL 
SCIENCES ١ ١ 
IMPERIAL COLLEGE PRESS 
INSURGENCY AND TERRORISM 
SERIES ١ ١ 

 ):٢٦-٣(جدول  

 . بيان بسالسل الكتب التي نرش هبا بحوث متعلقة باألوقاف اإلسالمية، كام ورد يف شبكة العلوم

   



  

  

١٠٠ 

 

  )Languages( لبحوث لغة ا١٣- ٣- ٣

توزعت بحوث األوقاف اإلسالمية عىل جمالت تنرش نتاجها العلمي بخمس 

 ). ٢٧-٣(لغات خمتلفة كام هو موضح يف اجلدول 

 .باللغة الرتكية% ٦ًمن النتاج منشورا باللغة اإلنجليزية، و % ٨٥وكان 

 
  النسبة املئوية

(%) 
  عدد األحباث املدرجة
(Records) 

  مةاللغات املستخد
)Languages( 

٨٥ ٨٥ ENGLISH 
٦ ٦ TURKISH 
٥ ٥ GERMAN 
٣ ٣ ITALIAN 
١ ١ FRENCH 

 ):٢٧-٣(جدول  

 . بيان باللغات املختلفة للبحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية ، كام ورد يف شبكة العلوم

 

 

  



  

  

١٠١ 

 

  )Authors ( املؤلفون١٤- ٣- ٣

 عىل - كل منهم ببحث واحدويف هذا القسم نفرد قائمة بالباحثني الذين شارك 

ولقد تم ). ٢٨- ٣( وذلك  يف جدول -  حسب ما هو مدرج  يف شبكة العلوم- األقل

. ذكر أسامء مجيع الباحثني الذين سامهوا يف هذا النتاج، لبحث آلية التواصل معهم

من مالحق الفصل الثالث دراسة حالة مستقاه من ) ٢(ونستعرض يف ملحق رقم 

ة باحثني نرش كل منهم بحثني عىل األقل يف جمال األوقاف شبكة العلوم ألفضل عرش

 .اإلسالمية
 

  املؤلفون
)Authors( 

  عدد األحباث املدرجة
(Records) 

  النسبة املئوية
(%) 

kuran t ٤ ٤ 
orbay k ٣ ٣ 
layish a ٣ ٣ 

van leeuwen r ٢ ٢ 
sartori p ٢ ٢ 

mohammad mtsh ٢ ٢ 
melcak m ٢ ٢ 
hathaway j ٢ ٢ 

dale sf ٢ ٢ 
ab rahman a ٢ ٢ 

yaacob h ١ ١ 
wilkins cl ١ ١ 
werner c ١ ١ 
weiss m ١ ١ 

ustundag e ١ ١ 
sultonov u ١ ١ 

strothmann l ١ ١ 
stewart s ١ ١ 
singer a ١ ١ 

sharon m ١ ١ 



  

  

١٠٢ 

 

  املؤلفون
)Authors( 

  عدد األحباث املدرجة
(Records) 

  النسبة املئوية
(%) 

shaham r ١ ١ 
schwartz f ١ ١ 
saidouni n ١ ١ 
saidouni m ١ ١ 
rouighi r ١ ١ 
roded r ١ ١ 

richards ds ١ ١ 
reichmuth p ١ ١ 

rafeq ak ١ ١ 
philippon a ١ ١ 
petricca f ١ ١ 
peled ar ١ ١ 
payind a ١ ١ 

paul j ١ ١ 
pahlitzsch j ١ ١ 

ozbek y ١ ١ 
ogura n ١ ١ 
neveu n ١ ١ 

mohsin ab ١ ١ 
mohamad s ١ ١ 

miran j ١ ١ 
mandaville je ١ ١ 

mahendrarajah s ١ ١ 
lohmann l ١ ١ 
levanoni a ١ ١ 

kubba l ١ ١ 
khattab o ١ ١ 
khalidi w ١ ١ 
khalfan ka ١ ١ 

jafri ssa ١ ١ 
jackson p ١ ١ 

isin e ١ ١ 



  

  

١٠٣ 

 

  املؤلفون
)Authors( 

  عدد األحباث املدرجة
(Records) 

  النسبة املئوية
(%) 

isa zm ١ ١ 
immerzeel m ١ ١ 
ibrahim mf ١ ١ 
hoexter m ١ ١ 

herrmann g ١ ١ 
hefner rw ١ ١ 

harun r ١ ١ 
harris r ١ ١ 

hannemann t ١ ١ 
goldberg j ١ ١ 

ginio e ١ ١ 
gil m ١ ١ 

ghanim h ١ ١ 
gel m ١ ١ 

gaudiosi mm ١ ١ 
fuess a ١ ١ 

frenkel y ١ ١ 
fischbach mr ١ ١ 

fay ma ١ ١ 
emerson j ١ ١ 
elon dp ١ ١ 

durgun h ١ ١ 
dumper m ١ ١ 
doumani b ١ ١ 
dogan ns ١ ١ 

deweese d ١ ١ 
crecelius d ١ ١ 
creceliu d ١ ١ 
cohen ko ١ ١ 

clancy-smith j ١ ١ 
chowdhury msr ١ ١ 

catlos ba ١ ١ 



  

  

١٠٤ 

 

  املؤلفون
)Authors( 

  عدد األحباث املدرجة
(Records) 

  النسبة املئوية
(%) 

busch bc ١ ١ 
buang ah ١ ١ 

bobrovnikov v ١ ١ 
bin ghazali mf ١ ١ 

beverley el ١ ١ 
baker p ١ ١ 

bagaeen sg ١ ١ 
assi e ١ ١ 

arjomand sa ١ ١ 
amedoski d ١ ١ 

ali n ١ ١ 
al-mushawwah sam ١ ١ 

akgunduz a ١ ١ 
ahmad wmw ١ ١ 
abu-dayyeh n ١ ١ 

abdullah a ١ ١ 
 ): ٢٨-٣(جدول  

 .بيان بمؤلفي البحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية، كام ورد يف شبكة العلوم
 

 



  

  

١٠٥ 

 

لألبحاث املعنية باألوقاف اإلسالمية عىل قاعـدة  راسة الوضع الراهند  ٤-٣
  )Scopus( :سكوبس

 : منهجية الدراسة١- ٤- ٣
ًكام ذكر سابقا، تعد قاعدة سكوبس  ُ)Scopus( بيانات من أكرب قواعد ال

البيبليوجرافية العاملية وحتتوي مستخلصات واستشهادات مرجعية ملقاالت الدوريات 
ويبلغ عدد السجالت املتوفرة يف هذه القاعدة . العلمية والبحثية يف مجيع التخصصات

% ٨٤(م ١٩٩٥ مليون سجل للمراجع تعود إىل عام ٢٩ مليون سجل، ومنها ٥٠
 .  م١٨٢٣م ويرجع تارخيها إىل عام ١٩٩٦ عام  مليون ملا قبل٢١، و)حتتوي ملخصات

وتعد األبحاث املعنية بموضوع األوقاف اإلسالمية، واملنشورة يف املجالت 
جملة ) ٥٣٠٠(وعددها مخسة آالف وثالثامئة  )Scopus( املدرجة بقاعدة سكوبس

ًوسجل ملؤمتر، فضاء رحبا  يمكن مقارنته بنظريه املتواجد يف شبكة العلوم م ولقد ت. ً
، وملخصه )Title( ذلك بالبحث يف قاعدة سكوبس عن عنوان البحث

)Abstract( ،والكلامت الدالة )Kewords( مستخدمني كلامت ،)Islamic 

Endowments or Awqaf or Waqf( يف فهرس العلوم االجتامعية ،
ولقد أفىض حتليل النتائج، . )Social Sciences & Humanities( واإلنسانية

إىل  م، ٢٠١٤هـ املوافق شهر يوليو ١٤٣٥من املوقع خالل شهر رمضان التي مجعت 
 : احلقائق التالية

 : عدد البحوث املنشورة واملدرجة يف قاعدة سكوبس٢- ٤- ٣
أظهرت هذه الدراسة وصول العدد الكيل لبحوث األوقاف اإلسالمية يف قاعدة 

- ٣(جدول و) ٧- ٣(بحث كام هو مبني يف شكل ) ١٠٩(سكوبس إىل مائة وتسعة 
الذين يوضحان طريقة توزيعها عىل السنوات املختلفة، خالل العقدين املاضيني ) ٢٩



  

  

١٠٦ 

 

 . والعقد األخري، عىل التوايل
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 ):٧-٣(شكل 
عدد البحوث املعنية باألوقاف اإلسالمية 

موزعة عىل السنوات املختلفة خالل 

العقدين املاضيني، كام ورد يف قاعدة 

    .سكوبس
 

 

عدد  السنة
 البحوث

  املئوية النسبة
(%) 

  مل تكتمل بعد مل تكتمل بعد ٢٠١٤
١٣.٧٦ ١٥ ٢٠١٣ 
١١.٩٣ ١٣ ٢٠١٢ 
٩.١٧٤ ١٠ ٢٠١١ 
٩.١٧٤ ١٠ ٢٠١٠ 
٣.٦٧ ٤ ٢٠٠٩ 
٦.٤٢٢ ٧ ٢٠٠٨ 
١.٨٣٥ ٢ ٢٠٠٧ 
٢.٧٥٢ ٣ ٢٠٠٦ 
٣.٦٧ ٤ ٢٠٠٥ 
١.٨٣٥ ٢ ٢٠٠٤ 

 ):٢٩-٣(جدول 

عدد البحوث املعنية باألوقاف اإلسالمية 

ة عىل السنوات املختلفة خالل العقد موزع

    .األخري، كام ورد يف قاعدة سكوبس
 

أبحاث ) ٤(وعىل الرغم من أن متوسط معدل النتاج السنوي كان يف حدود أربعة 
، إال أنه لوحظ وجود زيادة مطردة خالل )م٢٠٠٤- ١٩٩٥(خالل العقد قبل املايض 

ألبحاث املنشورة ثالثة عرش ولقد أصبح عدد ا). م٢٠١٤ - ٢٠٠٥(العقد املايض 
ًمن إمجايل ما تم نرشه، مما يعكس اهتامما % ١١م وبنسبة جتاوزت ٢٠١٢ًبحثا عام ) ١٣(

ورغم أن هذه النتائج . ًمتزايدا بموضوعات األوقاف اإلسالمية خالل العقد األخري
ق هلا ًمقاربة إحصائيا ملا تم التوصل إليه بالبحث يف شبكة العلوم، إال أن الفحص الدقي

ونرسد يف . ًبحثا منها غري مفهرسة يف شبكة العلوم) ٦٦(أظهر وجود عدد ستة وستني 



  

  

١٠٧ 

 

من مالحق الفصل الثالث قائمة هبذه البحوث مع ترمجة عربية ) ٣(امللحق رقم 
 .لعناوينها

  :االستشهادات املرجعية اإلمجالية يف قاعدة سكوبس  ٣- ٤- ٣
 )Total Citations (ات املرجعيةأظهرت الدراسة أن العدد الكيل لالستشهاد

التي حصلت عليها أبحاث األوقاف اإلسالمية املدرجة يف قاعدة سكوبس جمتمعة قد 
أن عدد هذه ) ٣٠- ٣(وجدول ) ٨-٣(ويبني شكل . ً استشهادا٢٦١وصل إىل 

االستشهادات يتزايد بشكل مبرش، خاصة يف السنوات اخلمس األخرية، حيث بلغ 
أما متوسط عدد . ًاستشهادا) ٤١(م ٢٠١٣ألبحاث عام معدل االستشهاد هبذه ا

ًوتعد هذه النتائج مقاربة إحصائيا ملا . ٢.٣٩االستشهادات لكل بحث منشور فيعادل 

 .تم التوصل إليه بالبحث يف شبكة العلوم
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نة الس  

 

 عدد األحباث ١٠٩
 عدد االستشهادات  ٢٦١
  عدد االستشهادات لكل حبث  ٣٩٢

٨ h- املؤشر  

 ):٨-٣(شكل 
عدد االستشهادات املرجعية جلميع البحوث املعنية باألوقاف 
اإلسالمية موزعة عىل السنوات املختلفة، كام ورد يف قاعدة 

    .سكوبس

 ):٣٠-٣(جدول 
ــــة  ــــشهادات املرجعي عــــدد االست
ومؤرشاهتا املختلفة جلميـع البحـوث 
املعنية باألوقاف اإلسـالمية، كـام ورد 

 .   يف قاعدة سكوبس
 



  

  

١٠٨ 

 

   h -     (h-Index) املؤرش٤- ٤- ٣

اخلاص بمدى أمهية أبحاث األوقاف اإلسالمية املفهرسة بقاعدة  h - يشري املؤرش

وهو نفس الرقم الذي حازته األبحاث املفهرسة يف شبكة ) ٨(سكوبس إىل القيمة 

من أبحاث األوقاف اإلسالمية قد حصل كل ) ٨(العلوم، وهو يعني أن هناك  ثامنية 

) ١٠١(استشهادات مرجعية، أما بقية األبحاث وعددها ) ٨(ل عىل عدد منها عىل األق

) ٣١- ٣(ويبني جدول . استشهادات لكل منها) ٨(فقد حصلت عىل ما ال يزيد عن 

أبحاث معنية باألوقاف اإلسالمية مرتبة حسب عدد االستشهادات ) ٨(قائمة بأفضل 

  . التي نالتها من األبحاث املفهرسة يف قاعدة سكوبس

دير بالذكر أن مخسة من هذه األبحاث قد ظهرت يف القائمة املناظرة التي وج

حصلنا عليها بالبحث يف شبكة العلوم، مع اختالف الرتتيب وكذلك عدد 

 .االستشهادات التي ناهلا كل بحث
  

ت البحث رقم عدد  بيا
 االستشهادات

سنة 
 النشر

١ The provision of public goods under Islamic 
law: Origins, impact, and limitations of the 
Waqf system 

األصول، واألثر، والقيود : توفري السلع العامة مبقتضى الشريعة اإلسالمية
 املفروضة على نظام الوقف

By: Kuran, T. 
(٢٠٠١) LAW & SOCIETY REVIEW  Volume: ٣٥   
Issue: ٤   Pages: ٨٤١- 

٢٠٠١  ٤٧ 

٢ The absence of the corporation in Islamic law: 
Origins and persistence 

األصول واملثابرة: غياب الشركة يف الشريعة اإلسالمية  
By: Kuran, T. 
(٢٠٠٥) AMERICAN JOURNAL OF 
COMPARATIVE LAW  Volume: ٥٣   Issue: ٤   
Pages: ٨٣٤-٧٨٥    

٢٠٠٥ ٢٨ 



  

  

١٠٩ 

 

ت البحث رقم عدد  بيا
 االستشهادات

سنة 
 النشر

٣ The logic of financial westernization in the 
Middle East 
By: Kuran, T. 

 منطق التغريب املايل يف الشرق األوسط
Conference: Conference on Economic Behavior and 
Organization held in Honour of Richard Day 
Location: Univ SO Calif, Los Angeles,  CA Date: 
APR ٢٠٠٣ ,٢٦-APR ٢٠٠٤ ,٢٧  
(٢٠٠٥) JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & 
ORGANIZATION  Volume: ٥٦   Issue: ٤   Pages: 
٦١٥-٥٩٣    

٢٠٠٥ ٢٢ 

٤ Endowing family: Waqf, property devolution, 
and gender in greater Syria, ١٨٠٠ to ١٨٦٠  

الوقف، نقل امللكية، واملساواة بني اجلنسني يف بالد ): املاحنة(األسرة املوقفة 
 م١٨٦٠-١٨٠٠ الشام،

Doumani, B.  
 (١٩٩٨) Comparative Studies in Society and 
History, (١) ٤٠, pp. ٤١-٣.  

١٩٩٨ ١٦ 

٥ Waqf studies in the twentieth century: The state 
of the art 

الدراسات املعاصرة: دراسات الوقف يف القرن العشرين  
 Hoexter, M.  
 (١٩٩٨) Journal of the Economic and Social 
History of the Orient, (٤) ٤١, pp. ٤٩٥-٤٧٤. 

١٩٩٨ ١٥ 

٦ Women and WAQF: Toward a reconsideration 
of women's place in the Mamluk household 

حنو إعادة النظر يف مكانة املرأة يف األسرة اململوكية: املرأة والوقف  
Fay, M.A. 
(١٩٩٧) INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MIDDLE EAST STUDIES  Volume: ٢٩   
Issue: ١   Pages: ٥١-٣٣    

١٩٩٧ ١٠ 

٧ Islamic institutions and property rights: The 
case of the 'Public Good' Waqf 

  "الصاحل العام"الوقف  حالة: املؤسسات اإلسالمية وحقوق امللكية
Shatzmiller, M.  
 (٢٠٠١) Journal of the Economic and Social 
History of the Orient, (١) ٤٤, pp. ٧٤-٤٤.  

٢٠٠١ ٩ 



  

  

١١٠ 

 

ت البحث رقم عدد  بيا
 االستشهادات

سنة 
 النشر

٨ Waqf in Turkestan: The colonial legacy and the 
fate of an Islamic institution in early Soviet 
Central Asia,   ١٩٢٤-١٩١٧  

إرث االستعمار ومصري مؤسسة إسالمية يف أوائل آسيا : الوقف يف تركستان
١٩٢٤- ١٩١٧وسطى السوفياتية، ال  

Pianciola, N., Sartori, P.  
 (٢٠٠٧) Central Asian Survey, (٤) ٢٦, pp. ٤٧٥-
٤٩٨. 

٢٠٠٧ ٨ 

 ):٣١-٣(جدول 

قائمة بأفضل ثامنية أبحاث من حيث كم االستشهاد وعدد االستشهادات التي ناهلا كل  بحث وسنة 

 .، كام ورد يف قاعدة سكوبسنرشه

  

  (Research Areas)اهات البحثية   االجت٥- ٤- ٣

تصنف البحوث املدرجة بقاعدة سكوبس واملتعلقة بموضوع األوقاف اإلسالمية 

نسب البحوث املرصودة يف ) ٩- ٣(ويمثل الشكل . إىل تسعة اجتاهات بحثية رئيسة

، والفنون ) بحث٨٨(هذه االجتاهات الرئيسة املختلفة، حيث حتتل العلوم االجتامعية 

املراتب الثالث )  بحث٢٨(، واالقتصاد القيايس واملالية ) بحث٥٧(إلنسانية والعلوم ا

عدد البحوث املرصودة يف ) ٣٢- ٣(وملزيد من التفصيل يرسد اجلدول رقم . األول

 . مجيع االجتاهات الرئيسة املختلفة

وجدير بالذكر، أن ظهور بعض التخصصات الغريبة مثل األرض وعلوم 

 ال يعني بالرضورة تناول األبحاث املعنية باألوقاف اإلسالمية وعلوم البيئة الكواكب، 

ومنشأ ذلك قيام بعض الباحثني بنرش أبحاثهم يف جمالت . هلذه االجتاهات البحثية

 فعىل سبيل املثال فإن جملة. تغطي هذه االجتاهات ضمن نطاق ختصصاهتا الواسعة



  

  

١١١ 

 

(Erdkunde) املعنية باجلغرافيا العلمية (Scientific Geography)  نرش هبا عدة

أبحاث يف موضوع األوقاف اإلسالمية حتت االجتاه البحثي اخلاص بالعلوم االجتامعية 

 يف "داتا غانج بخش"الرعاية االجتامعية يف مزار : توفري الراحة وتبديد اخلوف: (بعنوان

، )نيةالزكاة، والفقراء، وتوزيع الصدقات يف والية اجلزائر العثام(، و) الهور، باكستان

 ). يزد، إيران) سوق(الوقف وبازار: اإلسالم والتجارة(و

ًأيضا اجتاهات بحثية أخرى تشمل  (Erdkunde) باإلضافة إىل ذلك، تغطي جملة

والعلوم ، (Earth and Planetary Sciences) وم األرض والكواكبــــعل

 ويقاس عىل ذلك ظهور بعض التخصصات.  (Environmental Science)البيئية

  .األخرى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ): ٩-٣(شكل 

 .نسب البحوث املرصودة يف االجتاهات البحثية املتعلقة باألوقاف اإلسالمية يف قاعدة سكوبس



  

  

١١٢ 

 

  
  االجتاهات البحثية

  (Research Areas) 
  عدد األحباث املدرجة
(Records) 

 النسبة املئوية
(%) 

Social Sciences   
 ٨٠.٧٣ ٨٨  العلوم االجتماعية

Arts and Humanities  
 ٥٢.٢٩ ٥٧  الفنون والعلوم اإلنسانية

Economics, Econometrics and 
Finance 

  االقتصاد واالقتصاد القياسي واملالية
٢٥.٦٩ ٢٨ 

Multidisciplinary 
 ٦.٤٢٢ ٧  متعددة التخصصات 

Business, Management and 
Accounting 

 األعمال واإلدارة واحملاسبة
٦.٤٢٢ ٧ 

Environmental Science    
 ٢.٧٥٢ ٣  العلوم البيئية

Earth and Planetary Sciences  
 ٢.٧٥٢ ٣  األرض وعلوم الكواكب

Engineering ١.٨٣٥ ٢  اهلندسة 
Computer Science ١.٨٣٥ ٢  علوم احلاسوب 

 ): ٣٢-٣(جدول 

 البحثية البحوث املتعلقة بموضوع األوقاف اإلسالمية  موزعة حسب االجتاهات 

 .املدرجة يف قاعدة سكوبس

  



  

  

١١٣ 

 

  (Document Type) أنوع األوراق املنشورة ٦- ٤- ٣

ًصنفت هذه األبحاث يف قاعدة سكوبس طبقا لنوع الورقة العلمية كام هو مبني 

 ).٣٣- ٣(باجلدول 
 

  عدد األحباث املدرجة (Document Type) نوع البحث املنشور
(Records) 

 النسبة املئوية
(%) 

Article ٧١.٥٦ ٧٨ مقالة 
Review علمية مراجعة  ١٥.٦٠ ١٧ 

Book Chapter  كتاب من فصل  ٦.٤٢٢ ٧ 
Conference Paper مؤمتر إجراءات ضمن مقالة  ٣.٦٧ ٤ 

Undefined حمدد غري  ١.٨٣٥ ٢ 
Note موجزة رسالة  ٠.٩١٧ ١ 

 ): ٣٣-٣(جدول 

 .نشور، كام ورد يف قاعدة سكوبسالبحوث املتعلقة بموضوع األوقاف موزعة حسب نوع البحث امل

،  %٧١متثل نسبة  )Articles(يتضح أن مسامهة املقاالت ) ٣٣-٣(من اجلدول 

 .من إمجايل ما تم نرشه% ١٥بينام متثل مسامهة املراجعات العلمية نسبة 
 



  

  

١١٤ 

 

  )Countries and Organizations (الدول واملؤسسات مسامهة ٧-٤-٣

 املختلفة يف النتاج العلمي للبحوث املتعلقة ولبيان مدى مسامهة باحثي الدول

اسهمت ). ٣٤-٣(بموضوع األوقاف اإلسالمية يف قاعدة سكوبس، نورد اجلدول 

 دولة يف أبحاث األوقاف اإلسالمية، واحتل باحثوا الواليات املتحدة األمريكية ٢٤

تحدة واململكة امل ،)  أبحاث٩ (الكيان الصهيوين، و) بحث١٥(، وماليزيا ) بحث٢٣(

املراتب اخلمس األول من خالل نرش عدد بلغ أربعة )  بحوث٤(، وكندا ) بحوث٨(

، ) بحث١٥(ماليزيا : وجاءت مسامهات الدول اإلسالمية كام ييل.  عىل األقل- بحوث

، وكل من مرص واألردن وفلسطني وقطر واإلمارات العربية ) أبحاث٣(وتركيا 

يا وباكستان واململكة العربية السعودية ، والكويت ولبنان ونيجري)بحثان(املتحدة 

 ).بحث وحيد(
 

  أمساء الدول
(Countries/Territories) 

  عدد األحباث املدرجة
(Records) 

  النسبة املئوية
(%) 

United States ت املتحدة  ٢١.١ ٢٣ الوال
Malaysia ١٣.٧٦ ١٥ ماليز 

Israel الصهيوين الكيان  ٨.٢٥٧ ٩ 
United Kingdom املتحدة لكةاملم  ٧.٣٣٩ ٨ 

Canada ٣.٦٧ ٤ كندا 
France ٣.٦٧ ٤ فرنسا 
Turkey ٢.٧٥٢ ٣ تركيا 

Germany ١.٨٣٥ ٢ أملانيا 
Egypt ١.٨٣٥ ٢ مصر 

Czech Republic  التشيك مجهورية  ١.٨٣٥ ٢ 
Japan ن  ١.٨٣٥ ٢ اليا



  

  

١١٥ 

 

  أمساء الدول
(Countries/Territories) 

  عدد األحباث املدرجة
(Records) 

  النسبة املئوية
(%) 

Jordan ١.٨٣٥ ٢ األردن 
Palestine ١.٨٣٥ ٢ فلسطني 

Qatar١.٨٣٥ ٢ قطر 
United Arab Emirates  

العربية املتحدة اإلمارات  ١.٨٣٥ ٢ 

Netherlands ٠.٩١٧ ١ هولندا 
Austria ٠.٩١٧ ١ النمسا 

Kuwait  ٠.٩١٧ ١ الكويت 
Lebanon ٠.٩١٧ ١ لبنان 

Australia ٠.٩١٧ ١ أسرتاليا 
Nigeria ٠.٩١٧ ١ نيجري 

Pakistan كستان  ٠.٩١٧ ١ 
Philippines ٠.٩١٧ ١ الفلبني 

Saudi Arabia  
السعودية العربية اململكة  ٠.٩١٧ ١ 

 ): ٣٤-٣(جدول 

البحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية موزعة حسب الدول التي ينتسب هلا املشاركون 

 .كام ورد يف قاعدة سكوبس ، بالبحث
  



  

  

١١٦ 

 

وبخصوص املؤسسات املسامهة، فقد تعاون باحثون ينتمون إىل أكثر من مخس 

وسامهت أربع .  عىل األقل- مؤسسة خمتلفة يف هذا النتاج ببحث واحد) ٧٥(وسبعني 

وشغلت اجلامعة ). ٣٥- ٣( كام هو مبني بجدول -  عىل األقل - عرش مؤسسة ببحثني

العربية يف القدس الرشيف، واجلامعة الوطنية املاليزية واجلامعة اإلسالمية العاملية 

 جنوب كاليفورنيا املراتب األول بعدد وجامعة العلوم اإلسالمية بامليزيا، وجامعة

 .  لكل منها- عىل األقل - ثالثة  أبحاث
  

النسبة 
  (%)املئوية

عدد األحباث 
  املدرجة

(Records) 

 (Organization Names)   أمساء املؤسسات

٧ ٦.٤٢٢ 
Hebrew University of Jerusalem 
 اجلامعة العربية يف القدس الشريف

٣ ٢.٧٥٢ 
Universiti Kebangsaan Malaysia 

 اجلامعة الوطنية املاليزية

٣ ٢.٧٥٢ 
International Islamic University Malaysia 

ماليز العاملية اإلسالمية اجلامعة  

٣ ٢.٧٥٢ 
University of Southern California 

كاليفورنيا جنوب جامعة  

٣ ٢.٧٥٢ 
Universiti Sains Islam Malaysia 

ماليز يةاإلسالم العلوم جامعة  

٢ ١.٨٣٥ 
Orta Dogu Teknik University 
 جامعة الشرق األوسط التقنية

٢ ١.٨٣٥ 
Tel Aviv University 

 جامعة تل أبيب

٢ ١.٨٣٥ 
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 

 املركز الوطين للبحث العلمي فرنسا



  

  

١١٧ 

 

النسبة 
  (%)املئوية

عدد األحباث 
  املدرجة

(Records) 

 (Organization Names)   أمساء املؤسسات

٢ ١.٨٣٥ University of New Orleans رليانزاو نيو جامعة  

٢ ١.٨٣٥ Georgetown University ون  جامعة جورج 

٢ ١.٨٣٥ Universiti Putra Malaysia ماليز بوترا جامعة  

٢ ١.٨٣٥ University of Malaya ماال جامعة  

٢ ١.٨٣٥ 
Masaryk University 

التشيكية مازاريك جامعة  

٢ ١.٨٣٥ 

Oriental Institute of the Academy of Sciences of the 
Czech Republic 

معهد الدراسات الشرقية التابع ألكادميية العلوم يف 
 اجلمهورية التشيكية

 ):٣٥-٣(جدول 

البحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية موزعة حسب املؤسسات التي ينتسب هلا املشاركون 

 .، كام ورد يف قاعدة سكوبسبالبحث
  



  

  

١١٨ 

 

  )Journals & Journals Rank(   مستوى املجالت٨-٤-٣

توزعت البحوث املتعلقة بموضوع األوقاف اإلسالمية عىل مخـس وسـتني جملـة 

 عـىل -قائمة باملجالت التي نرش يف كل منهـا بحثـان) ٣٦-٣(خمتلفة، نورد يف جدول 

ًهذا ومل ينرش بأي جملة ما يتجـاوز الثامنيـة عـرش بحثـا  إطالقـا، وكانـت جملـة. األقل ً 

Journal of the Economic and Social  History of the Orient  هي

  %.١٦املفضلة لباحثي هذا التخصص بنسبة جتاوزت 
  

  اسم املصدر
 

عدد 
األحباث 
 املدرجة

النسبة 
 املئوية
(%) 

معامل 
لةثري    ا

 

الرتتيب النسيب 
للمجلة داخل 

موضوع 
  ختصصها
(%) 

الربع الذي 
تنتمي له  

لة  ا

Journal of the Economic 
and Social History of the 

Orient 
٧١ ٠.١١١ ١٦.٥ ١٨ Q٣ 

Islamic Law and Society ٧٠ ٠.١٦٧ ٤.٥٨ ٥ Q٣ 
Middle East Journal of 

Scientific Research ٥٤ ٠.٢٨٩ ٣.٦٧ ٤ Q٣ 

Arab Law Quarterly ٨٤ ٠.٠٦٧ ٢.٧٥ ٣ Q٤ 
Islam Zeitschrift Fur 

Geschichte Und Kultur Des 
Islamischen Orients 

٨٠ ٠.٠٤٣ ٢.٧٥ ٣ Q٤ 

Muqarnas ٩٠ ٠.٠٠٠ ٢.٧٥ ٣ Q٤ 
Quaderni Storici ٨١ ٠.٠٣٤ ٢.٧٥ ٣ Q٤ 

International Journal of 
Heritage Studies ٢٠ ٠.٧٦٩ ١.٨٣ ٢ Q١ 

Contemporary Islamic 
Finance Innovations 

Applications and Best 
Practices 

١.٨٣ ٢ NA NA Q٤ 

Hawwa ٧٤ ٠.٠٨ ١.٨٣ ٢ Q٣ 
Humanomics ٦٨ ٠.٢٠ ١.٨٣ ٢ Q٣ 



  

  

١١٩ 

 

  اسم املصدر
 

عدد 
األحباث 
 املدرجة

النسبة 
 املئوية
(%) 

معامل 
لةثري    ا

 

الرتتيب النسيب 
للمجلة داخل 

موضوع 
  ختصصها
(%) 

الربع الذي 
تنتمي له  

لة  ا

Archiv Orientalni ٧٠ ٠.٠٤٣ ١.٨٣ ٢ Q٣ 
Erdkunde ٢٧ ١.٢٠٩ ١.٨٣ ٢ Q٢ 

International Journal of 
Middle East Studies ٤٢ ٠.٣٣٨ ١.٨٣ ٢ Q٢ 

Hollywood Gamers 
Digital Convergence in 

the Film and Video 
Game Industries 

١.٨٣ ٢ NA NA Q٤ 

Welt Des Islams ٣١ ٠.١٦٧ ١.٨٣ ٢ Q٢ 
 : )٣٦-٣(جدول 

 تأثريلبحوث املتعلقة بموضوع األوقاف اإلسالمية موزعة عىل املجالت التي نرشت هبا ومعامل ا

وعزز من تقارير سـكيامجو ، كام ورد يف قاعدة سكوبس كل جملة وترتيبها ضمن نطاق التخصص

 :NA( ،م٢٠١٤م، وذلك يف شهر يوليو عـام ٢٠١٣ لتقييم املجالت الذي تعتمده الشبكة لعام

 .)تأثريتعني املجلة ليس هلا معامل 

ً بحثا نرشت يف املجالت الواردة يف جدول ٥٧ومن حيث الكيف، وبتقييم عدد 

 SCImago Journal)  جملة تم فحص تقارير سكيامجو١٦وعددها ) ٣٦- ٣(

Ranking)  اخلاصة هبا، وجد أن مستوى أبحاث ختصص األوقاف اإلسالمية أقل

منه يف % ٣.٥ حيث نرش من نتاج هذا التخصص: ت العامليةبكثري من متوسط املعدال

منه يف جمالت تنتمي  %١٠.٥ ونرش، )Q١( جمالت تنتمي ملستوى الربع األول

 منه يف جمالت تنتمي ملستوى الربع الثالث% ٥٨، و)Q٢( ملستوى الربع الثاين
)Q(  منه يف جمالت تنتمي ملستوى الربع الرابع% ٢٨، و )٣Q٤(.  



  

  

١٢٠ 

 

تيب النسبي ألفضل جملة تم النرش فيها داخل موضوع ختصصها ما ويبلغ الرت

 International Journal  من مائة، وقد نرش هبا بحثان فقط، وهي جملة٢٠مقداره 

of Heritage Studies.   

  )Authors( املؤلفون ٩- ٤- ٣
 -  عىل األقل-  يف هذا القسم نفرد قائمة بالباحثني الذين شارك كل منهم ببحثني

وساهم عدد ). ٣٧-٣( وذلك يف جدول - ا هو مدرج يف قاعدة سكوبسحسب م

لضيق ) ٣٧- ٣(باحث خمتلف ببحث وحيد، ومل تدرج أسامءهم يف جدول ) ١٢٥(

 .املساحة

 
  املؤلفون

)Authors( 
  عدد األحباث املدرجة
(Records) 

 النسبة املئوية
(%) 

Kuran, T. ٣.٦٧ ٤ 
Sartori, P. ٢.٧٥٢ ٣ 

Beverley, E.L. ١.٨٣٥ ٢ 
Hassan, M.K. ١.٨٣٥ ٢ 
Hoexter, M. ١.٨٣٥ ٢ 
Layish, A. ١.٨٣٥ ٢ 
Melcak, M. ١.٨٣٥ ٢ 

Oberauer, N. ١.٨٣٥ ٢ 
Orbay, K. ١.٨٣٥ ٢ 
Shafii, Z. ١.٨٣٥ ٢ 
Isin, E. ١.٨٣٥ ٢ 

 ): ٣٧-٣(جدول 

 .، كام ورد يف قاعدة سكوبسبيان بمؤلفي البحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية 
 



  

  

١٢١ 

 

   :ألبحاث املعنية باألوقاف العاملية واألوقاف اإلسالميةمقارنة بني ا ٥- ٣

يف هذه املساحة نجري مقارنة بني األبحاث املعنية باألوقاف العاملية، واألبحاث 

الفهارس املستخدمة، وعدد : املعنية باألوقاف اإلسالمية من عدة أوجه تشمل

إلمجالية، ومعدل االستشهاد لكل بحث، األبحاث املنشورة، وعدد االستشهادات ا

، وأنواع األوراق املنشورة، وأهم الدول   وأهم االجتاهات البحثية،h  -وقيمة املؤرش

البحوث، والتمويل، وأهم  البحوث، وأهم املؤسسات املسامهة يف  املسامهة يف 

هذه ) ٣٨- ٣(دول جيبني و .  وأهم مؤلفي البحوث املنشورةاملجالت، ومستواها،

   .ملقارناتا
 

 وجه املقارنة
  أحباث األوقاف العاملية

 )شبكة العلوم(
  أحباث األوقاف اإلسالمية

 )شبكة العلوم(
  أحباث األوقاف اإلسالمية

 )قاعدة سكوبس(

الفهارس 
 املستخدمة

  الفنون والعلوم اإلنسانية
  العلوم االجتماعية

مؤمترات العلوم االجتماعية 
 واإلنسانية

  سانيةالفنون والعلوم اإلن
  العلوم االجتماعية

االجتماعية  مؤمترات العلوم
 واإلنسانية

 العلوم االجتماعية واإلنسانية

عدد األحباث 
 املنشورة

١٠٩ ١٠٠ ٤٤٦ 

عدد 
 االستشهادات

٢٦١  ٢٤٤ ٩٦٣ 

معدل 
االستشهاد 
 لكل حبث

٢.٣٩ ٢.٠٤٤ ٢.١٦ 

 ٨ ٨ ١٧ h -املؤشر
أهم االجتاهات 

  البحثية
عدد (

  )١٣٠(التاريخ 
الفنون والعلوم اإلنسانية 

)٥٨(  

) ٢٨(الدراسات األسيوية 
  )٢٢(التاريخ 

  )١٤(الدراسات اإلقليمية 

  )٨٨(العلوم االجتماعية 
  )٥٧(الفنون والعلوم اإلنسانية 

واالقتصاد القياسي االقتصاد 



  

  

١٢٢ 

 

 وجه املقارنة
  أحباث األوقاف العاملية

 )شبكة العلوم(
  أحباث األوقاف اإلسالمية

 )شبكة العلوم(
  أحباث األوقاف اإلسالمية

 )قاعدة سكوبس(
  )٥٥(العلوم االجتماعية  )البحوث

  )٥١(الفنون 
 )٤٨(الدراسات اآلسيوية 

 )١١(الدين 
 )٩(الفنون والعلوم اإلنسانية 

  )٢٨(واملالية 
  )٧(ختصصات متعددة 

 )٧(األعمال واإلدارة واحملاسبة 

أنواع األوراق 
 املنشورة

مقالة، عرض كتاب، مادة 
حتريرية، مقالة ضمن 

إجراءات مؤمتر، رسالة 
 موجزة، مراجعة علمية

مقالة، عرض كتاب، مقالة ضمن 
إجراءات مؤمتر، مراجعة علمية، 

 مادة حتريرية

 مقالة، مراجعة علمية
فصل من كتاب، مقالة ضمن 

 إجراءات مؤمتر، غري حمدد

أهم الدول 
املسامهة يف 

  البحوث
عدد (

 )البحوث

ت املتحدة    )١٥٥(الوال
  )٣١(إجنلرتا 
  )١٧(أملانيا 

  )١٤(الكيان الصهيوين 
 )١٣(كندا 

ت املتحدة    )٣٠(الوال
 )١١(الكيان الصهيوين 

 )٧(تركيا 
 )٧(وماليز 
 )٦(إجنلرتا 

ت املتحدة    )٢٣(الوال
  )١٥(ماليز 

  )٩(الكيان الصهيوين 
  )٧(تركيا 

  )٨(اململكة املتحدة 
 )٤(كندا 

أهم 
املؤسسات 

امهة يف ـاملس
 البحوث

  جامعة كاليفورنيا
  جامعة لندن

  جامعة كاليفورنيا بريكلي
  جامعة هارفارد
  جامعة تورنتو

  جامعة بنسلفانيا
قدس اجلامعة العربية يف ال

 الشريف

  جامعة  جنوب كاليفورنيا
 جامعة والية أوهايو

اجلامعة العربية يف القدس 
 الشريف

 جامعة هارفارد

اجلامعة العربية يف القدس 
  الشريف

  اجلامعة الوطنية املاليزية
اجلامعة اإلسالمية العاملية 

  مباليز
  جامعة جنوب كاليفورنيا 

 جامعة العلوم اإلسالمية مباليز

   التمويل
 )عدد البحوث(

 ال يوجد ال يوجد )١٤(يوجد 

الت  أهم ا

١) JOURNAL OF 
ECONOMIC 
HISTORY 
٢)MUSEUM 
NEWS 
٣) ARTNEWS 
٤) JOURNAL OF 
ARTS 

١)INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
MIDDLE EAST 
STUDIES 
٢) BULLETIN OF 
THE SCHOOL OF 
ORIENTAL AND 
AFRICAN 

١) JOURNAL OF 
THE ECONOMIC 
AND SOCIAL 
HISTORY  OF 
THE ORIENT 
٢) ISLAMIC LAW 
AND SOCIETY 
٣) MIDDLE EAST 



  

  

١٢٣ 

 

 وجه املقارنة
  أحباث األوقاف العاملية

 )شبكة العلوم(
  أحباث األوقاف اإلسالمية

 )شبكة العلوم(
  أحباث األوقاف اإلسالمية

 )قاعدة سكوبس(
MANAGEMENT 
٥) LAW  AND 
SOCIETY 

STUDIES, 
UNIVERSITY OF 
LONDON 
٣) JOURNAL OF 
THE ECONOMIC 
AND SOCIAL 
HISTORY OF THE 
ORIENT 
٤) JOURNAL OF 
THE AMERICAN 
ORIENTAL 
SOCIETY 
٥)ISLAM 
ZEITSCHRIFT FUR 
GESCHICHTE UND 
KULTUR DES 
ISLAMISCHEN 
ORIENTS 

JOURNAL OF 
SCIENTIFIC 
RESEARCH 
٤) ARAB LAW 
QUARTERLY 
٥)ISLAM 
ZEITSCHRIFT 
FUR 
GESCHICHTE 
UND KULTUR 
 DES 
ISLAMISCHEN 
ORIENTS 

مستوى 
الت  ا

٢٢%   )Q١( 
٤.٥%  ) Q٢( 
٤.٥%  ) Q٣( 
٦٩  % )Q٤( 

٠)    % Q١(  
١٥.٥%  )  Q٢(  
١٢.٥%  )  Q٣(  
٧٢)     %Q٤( 

٣.٥ %  )Q١( 
١٠.٥%  ) Q٢( 
٥٨ %   )Q٣( 
٢٨%    )Q٤( 

أهم مؤلفي 
 البحوث

ANONYMOUS 
        (غري معروف)

CEMBALEST R 
KURAN T 
ORBAY K 
LAYISH A 
HOEXTER M 
EBONY D 
CASH S 

KURAN T 
ORBAY K 
LAYISH A 
VAN LEEUWEN R 
SARTORI P 
MOHAMMAD 
MTSH 
MELCAK M 
HATHAWAY J 
DALE SF  
AB RAHMAN A 

Kuran, T.  
Sartori, P.  
Beverley, E.L.  
Hassan, M.K.  
Hoexter, M.  
Layish, A.  
Melcak, M.  
Oberauer, N.  
Orbay, K.  
Shafii, Z.  
Isin, E.  

 ): ٣٨-٣(جدول 

 يف قواعد املعلومات العامليةمقارنة بني األبحاث املعنية باألوقاف العاملية واألوقاف اإلسالمية 

 



  

  

١٢٤ 

 

 : يمكننا استخالص النقاط اآلتية) ٣٨-٣(من اجلدول 

 حالـة النـرش - بصفة عامـة-ْأثرت بحوث األوقاف املدرجة يف شبكة العلوم 

العاملي خالل عقدين من الزمن، حيث كان عدد األبحـاث الـصادرة يف هـذا 

ث خمتلف ينتمـون باح) ٤٨٠(ًبحثا ساهم يف تأليفها عدد ) ٤٤٦(التخصص 

مؤسسة خمتلفة، وجاوز معدل النتاج السنوي مخسة ) ٢٣٨(دولة و )  ٣٧(إىل  

وكان متوسط إنتاج الباحـث الواحـد يف . ًوعرشين بحثا يف السنوات األخرية

 . حدود بحث واحد، خالل العقدين املاضيني

  من حيث الكيف، وجد أن مستوى املجالت التي نرشت هبا أبحاث األوقاف

حيـث نـرش ثلـث : رجة يف شبكة العلوم أقل من متوسط املعدالت العامليةاملد

 والثالـث) Q٢ (والثـاين، )Q١(ل النتاج يف جمالت تنتمي ملستوى الربع األو

)Q(وثلثي النتاج يف جمالت تنتمي ملستوى الربع الرابع، )٣ Q٤.( 
 ة إىل تصنف البحوث املدرجة بشبكة العلوم واملتعلقة بموضوع األوقاف العاملي

ًثامنية وثالثني اجتاها بحثيا رئيسا، وحتتل اجتاهات التاريخ، والفنـون والعلـوم  ً ً

اإلنـسانية، والعلـوم االجتامعيـة، والفنـون، والدراسـات اآلسـيوية املراتــب 

 . اخلمس األول

  بخصوص بحوث األوقاف اإلسالمية املدرجة يف شبكة العلوم، وصـل عـدد

) ١٠٠(بحث، ساهم فيها عـدد ) ١٠٠(األبحاث الصادرة يف هذا التخصص 

مؤسسة خمتلفة، وجاوز معـدل النتـاج ) ٧٢(دولة و ) ١٩(باحث ينتمون إىل 

وكان متوسـط إنتـاج الباحـث . السنوي العرشة أبحاث يف السنوات األخرية

ًالواحد بحثا واحدا خالل العقدين املاضيني ً . 



  

  

١٢٥ 

 

 ملدرجـة يف ومن حيث الكيف، وجد أن مستوى أبحاث األوقاف اإلسالمية ا

حيـث مل يـتم النـرش يف : شبكة العلوم أقل بكثري من متوسط املعدالت العاملية

عىل اإلطالق، ونرش ربـع النتـاج يف ) Q١(جمالت تنتمي ملستوى الربع األول 

وثالثـة أربـاع ، ) Q٣ (والثالـث) Q٢ (جمالت تنتمي ملستوى الربعني الثاين

 ).Q٤ (النتاج يف جمالت تنتمي ملستوى الربع الرابع
 البحوث املدرجة بشبكة العلوم واملتعلقة بموضوع األوقاف اإلسالمية تصنف 

ًإىل مخسة وعرشين اجتاها بحثيـا رئيـسا، حيـث حتتـل الدراسـات اآلسـيوية،  ً ً

والتاريخ، والدراسات اإلقليمية، والدين، والفنون والعلوم اإلنسانية املراتب 

َاخلمس األول ُ. 

 قاف اإلسالمية أي متويل مادي خالل عقدين من مل يتلق أي بحث متعلق باألو

 .الزمن، مما يبني إحجام جهات التمويل وتقصريها املفرط يف هذا الصدد

  بخصوص بحوث األوقاف اإلسـالمية املدرجـة يف سـكوبس، وصـل عـدد

بحـث سـاهم فيهـا عـدد ) ١٠٩(األبحاث الـصادرة يف هـذا التخـصص إىل 

مؤسسة خمتلفة، وجاوز معدل ) ٨٠(دولة و )  ٢٤(باحث ينتمون إىل ) ١٣٧(

وكـان متوسـط إنتـاج . النتاج السنوي العرشة أبحاث يف الـسنوات األخـرية

 . الباحث الواحد أقل من بحث واحد خالل العقدين املاضيني

  ومن حيث الكيف، وجد أن مستوى أبحاث األوقاف اإلسالمية املدرجـة يف

منه % ٣.٥حيث نرش : ةشبكة سكوبس أقل بكثري من متوسط املعدالت العاملي

منـه يف جمـالت % ١٠.٥ ونـرش، )Q١ (يف جمالت تنتمي ملستوى الربع األول

منه يف جمالت تنتمـي ملـستوى % ٥٨ ونرش، )Q٢ (تنتمي ملستوى الربع الثاين



  

  

١٢٦ 

 

  منـه يف جمـالت تنتمـي ملـستوى الربـع الرابـع %٢٨، و )Q٣( الربع الثالث
)Q٤.( 

 املتعلقـة بموضـوع األوقـاف  البحـوث املدرجـة بقاعـدة سـكوبس وتصنف

اإلسالمية إىل تسعة اجتاهات بحثية رئيسة، حيـث حتتـل العلـوم االجتامعيـة، 

والفنون والعلوم اإلنسانية، واالقتصاد واالقتصاد القيايس واملالية، والبحوث 

 . متعددة التخصصات، واألعامل واإلدارة واملحاسبة املراتب اخلمس األول

ت التي ينرش هبا أبحا ث األوقاف اإلسـالمية تـصدر لوحظ أن العديد من املجال

. م يف ليدن هبولندا١٦٨٣هي دار نرش دولية تأسست عام ، )Brill (عن دار نرش بريل

جملـة ) ٢٠٠(ويصدر عـن دار نـرش بريـل أكثـر مـن . وهلا مكاتب يف ليدن وبوسطن

 والعلوم جملة،) ٣٧(جملة، والقانون ) ١٥٢ (اإلنسانيةمتخصصة تغطي جماالت العلوم 

وتنرش األبحاث يف هذه املجالت بالعديد من اللغات احلية وتشمل اللغات . جملة) ١٨(

جملـة، ) ١٨(جملة، وباللغـة الفرنـسية ) ٢٠٠(الرشقية حيث  يصدر باللغة اإلنجليزية 

جمالت، وجملتـان باللغـة الـصينية، ) ٣(جملة، وباللغة اهلولندية ) ١٢(وباللغة األملانية 

وجملـة املخطوطـات   (Abgadiyat)جملـة أبجـديات: غة العربيـة ومهـاوجملتان بالل

وتغطـي جمـالت العلـوم . )Journal of Islamic Manuscripts( اإلسـالمية

ة ـــــات متعددة منها الـرشق األوسـط والدراسـات اإلسالميــــاإلنسانية موضوع

ة أوقاف وإيصاهلا مما يؤهلها للتعاون مع جمل).  جملة٢٦(والدراسات الدينية )  جملة٢٨(

 .إىل العاملية



  

  

١٢٧ 

 

 
  

 

 : أبحاث املجلة واألعداد الصادرة١-٤
من خالل البحث، الذي تم مجع معلوماته من موقع جملة أوقاف عىل اإلنرتنت 

م، ٢٠١٤ يوليو- املوافق لشهري يونيوهـ ١٤٣٥رمضان  ١٥ إىل شعبان ١ خالل الفرتة

ً بحثا، وذلك من بداية العدد ١٤٦دد األبحاث املحكمة املنشورة يف جملة أوقاف بلغ ع

األول وحتى العدد اخلامس والعرشين، حيث بلغ عدد األبحاث يف القسم العريب 

ُويالحظ . ً بحثا يف القسم الفرنيس١٢ً بحثا يف القسم اإلنجليزي، و٢٨ أبحاث، و١٠٦
 غري متوفرة كوهنا أرشيف خاص غري قابل ٤ وحتى ١من موقع املجلة أن األعداد من 

ً بحثا ٢٨وحتتوي هذه األعداد األربعة عىل . للتوزيع حسب إفادة إدارة حترير املجلة

وبقية أعداد املجلة من اخلامس وحتى اخلامس . ًحمكام كام هو مبني من كشاف املجلة

 ١١٨عداد عىل ًوالعرشين متوفرة عىل موقع املجلة لكل القراء جمانا، وحتتوي هذه األ

ًبحثا حمكام، وبالتايل فمجموع األبحاث املحكمة املنشورة وصل إىل   .  ً بحثا١٤٦ً

وبالنظر إىل عدد املؤلفني بالنسبة لكل بحث، فقد تبني أن كل بحث قام بتأليفه 

مؤلف واحد فقط يف معظم األبحاث ماعدا ثالثة أبحاث، إثنان منها بمؤلفني اثنني 

 . مؤلفنيوالبحث اآلخر بثالثة

وبالنسبة لألبحاث املمولة، فقد متت اإلشارة إىل التمويل فقط يف بحثني، وكالمها 

يف العدد التاسع عرش، والتمويل جاء من جامعة امللك عبدالعزيز يف اململكة العربية 

 . السعودية، واآلخر ممول من وزارة التعليم األسبانية، أسبانيا
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 األبحاث املنشورة يف جملة أوقاف من العدد  التايل يبني عناوين )١- ٤(واجلدول 

 ). ٢٥(األول وحتى آخر عدد منشور عىل موقع املجلة 

فارغة ) ٤-١(ويالحظ أن املعلومات يف اخلانات األخرية يف اجلدول لألعداد 

حيث يبني اجلدول رقم العدد وتاريخ . لعدم توفر هذه األعداد عىل موقع املجلة

، وعدد )العريب واإلنجليزي والفرنيس(األقسام الثالثة إصداره، وعنوان األبحاث يف 

املؤلفني يف كل بحث، والدولة واملؤسسة البحثية التي ينتمي إليها املؤلفون، واجلهة 

 .املمولة للبحث إن وجدت

أو الدولة التي /ويالحظ يف بعض املقاالت املنشورة، عدم كتابة اجلهة البحثية و

والدولة هنا .  يعترب نوع من التقصري يف عملية النرشينتسب إليها مؤلف املقال، وهذا

تعني الدولة التي انتسب إليها الباحث املؤلف للبحث بسبب عمله يف أحد مؤسساهتا، 

 .ًوهي ال تعني دائام أن الباحث حيمل جنسية هذه الدولة
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ١   ال يوجد
جممع الربع الرشيدي يف 

 جتربة مؤسسية –مدينة تربيز 
 .رائدة

 ١   ال يوجد
حالة : تغيري مصارف الوقف

وقف السور الدفاعي يف 
 مدينة طرابلس الغرب منوذجا

 ١   ال يوجد

على األوقاف املنقوشة 
جدران مساجد طرابلس 
ا  الشام ومدارسها ودالال
 .التارخيية يف عصر املماليك

 ١   ال يوجد
تطور منشآت الوقف عرب 

) التكية/ العمارة (التاريخ، 
 منوذجا

 ١   ال يوجد
آفاق التعاون املشرتك بني 
مؤسسة الوقف واملنظمات 

 األهلية

   ١ 
العمل األهلي والتنمية 

 رؤية أولية -الثقافية

   ١ 

الوقف والنظم الشرعية 
واحلديثة ذات العالقة 

حماولة للتصنيف ومقرتحات (
 )للتفعيل والتعاون

 الشخصية االعتبارية للوقف ١   

يب 
عر

)٨
اث

 أحب
( 
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-هـ١٤٢٢

  م٢٠٠١
  

)١١-١-
٢٠٠١( 



  

  

١٣٠ 

 
ولة

املم
هة 

اجل
حثية 

 الب
سة

ؤس
امل

 

ولة
الد

فني 
ملؤل

د ا
عد

 

 عنوان البحث

ث
ألحبا

د  ا
عد

 

رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ١   ال يوجد
الشريعة والشخصية القانونية 

زي للوقف
جنلي

ا
 

 ١   ال يوجد
: علم االجتماع واألوقاف
رنس بعض املالحظات األولية

ف
 ي

 ١   ال يوجد
التجربة الوقفية يف اململكة 

 األردنية
 .اجلامعة الوقفية اإلسالمية ١   ال يوجد
 األوقاف واحملتسب ١   ال يوجد

 ١   ال يوجد
أثر الوقف يف دعم القيم 

تمــاإلس  ع الكوييتـالمية 

 ١   ال يوجد
لوقف وأسباب متلك بني ا

 املنافع

يب 
عر

)٥
اث

 أحب
( 

 ١   ال يوجد

إدارة الوقف اخلريي يف 
: تونس يف العصر احلديث
احتكار القطاع اخلاص 

 واالحتكار العام

سي
فرن

 

)٢(  
-هـ١٤٢٣

  م٢٠٠٢
  

)٥-١-
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 ١   ال يوجد
ئقية ألول وثيقة يف  دراسة و

وقفية عمر بن "اإلسالم 
 "اخلطاب 

 ١   ال يوجد
الوقف النقدي يف الدولة 
 العثمانية، قراءة معاصرة

 ١   ال يوجد
الوقف األهلي بني اإللغاء 

 واإلبقاء

يب 
عر

)٤
اث

 أحب
( 

)٣(  
-هـ١٤٢٣

  م٢٠٠٢
  

)١١-١-
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ١   ال يوجد
مدخل : الوقف النقدي

لتفعيل دور الوقف يف 
 حياتنا املعاصرة

 ١   ال يوجد
الدور االجتماعي 

واالقتصادي لألوقاف يف 
 تقدم املسلمني

زي
جنلي

ا
 

 ١   ال يوجد
دور الوقف يف النظام 
سي االقتصادي اإلسالمي

فرن
 

 ١   ال يوجد

أوقاف النساء مناذج ملسامهة 
النساء يف النهضة احلضارية؛ 

دراسة للحالة املصرية يف 
النصف الثاين من القرن 

 العشرين

 ١   ال يوجد
ملكة جتربة األوقاف يف امل
 العربية السعودية

 ١   ال يوجد
دور اإلعالم يف توعية 

لوقف  اجلمهور 

 ١   ال يوجد
الوقف اخلريي يف املغرب 
ًقدميا وحديثا وأثره الثقايف  ً
 واالجتماعي واالقتصادي

يب 
عر

)٤
اث

 أحب
( 

 ١   ال يوجد
: عن طبيعة األوقاف

املؤسسات الدينية املعاصرة 
 كسر التقليد: يف سور

زي
جنلي

ا
 

)٤(  
-هـ١٤٢٤

  م٢٠٠٢
  

)٥-١-
٢٠٠٣( 
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ١   يوجدال 
: الوقف يف عصر املماليك
سي مالت من عدة حاالت

فرن
 

 ال يوجد
  األمانة العامة

 لألوقاف
 ١ الكويت

ت اليت تواجه  التحد
مؤسسة الوقف وحتسني 

البناء املؤسسي ملواجهتها؛ 
جتربة األمانة العامة لألوقاف 

 .يف دولة الكويت

 ١ اإلمارات جامعة  زايد ال يوجد

التجربة الوقفية لدولة 
. اإلمارات العربية املتحدة
ًإمارة الشارقة أمنوذجا، 

 )م٢٠٠٢-١٩٩٦(

 ال يوجد
جامعة 
 الكويت

 ١ الكويت
أركان الوقف يف الفقه 

اإلسالمي؛ دراسة فقهية 
 مقارنة

 ال يوجد
جامعة أم 

 القرى
السعود

 ية
١ 

ظر الوقف يف  وظائف 
 الفقه اإلسالمي

 ال يوجد
  مكتبة الشيخ

عبدهللا 
 احملمود

 ١ اإلمارات
شرط الوقف وقضا 

 االستبدال

يب 
عر

)٥
اث

 أحب
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 ال يوجد

اجلامعة 
  اإلسالمية
العاملية 
 املاليزية

 ١ ماليز
التجارب الوقفية املعاصرة 
زي ومستقبل املؤسسات الوقفية

جنلي
ا

 

)٥(  
-هـ١٤٢٤

  م٢٠٠٣
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د  ا
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ال يوجد
  األمانة العامة

 لألوقاف
 ١ الكويت

ة العامة لألوقاف األمان
التجربة : بدولة الكويت
 وآفاقها

سي
فرن

 

 ال يوجد
جامعة  
 الشارقة

 ١ اإلمارات
مشموالت أجرة الناظر 

 املعاصرة

 ال يوجد
جامعة أم 

 القرى
السعود

 ية
 ديون الوقف ١

 ال يوجد
جامعة 
 األزهر

 فاستثمار أموال الوق ١ مصر

 ال يوجد
طبيب 
حث  و

 األوقاف والرعاية الصحية ١ مصر

 ال يوجد

األوقاف 
والشؤون 

اإلسالمية  
 بديب

 ١ اإلمارات
البيمارستان النوري حبلب 

 ووقفيته

 ال يوجد

املعهد 
العاملي 
للفكر 
 اإلسالمي

 جتربة الوقف يف إطار عاملي ١ األردن

 ال يوجد

مؤسسة 
األرض 

للدراسات 
 يةالفلسطين

 ١ سور
األوقاف اإلسالمية يف 

 فلسطني

يب 
عر

)٧
اث

 أحب
( 

)٦(  
-هـ١٤٢٥

  م٢٠٠٤
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 عنوان البحث

ث
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د  ا
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ال يوجد

حمامي 
ومستشار 

دولة 
 سريلنكا

زي جتربة األوقاف يف سريلنكا ١ سريلنكا
جنلي

ا
 

 ال يوجد
جامعة 
 الكويت

 ١ الكويت
العالقة بني اجلزائر العثمانية 
والبقاع املقدسة من خالل 
 دور مؤسسة أوقاف احلرمني

سي
فرن

 
 ال يوجد

  جامعة قطر
مع  ا
الفقهي 
 اإلسالمي

  قطر
السعود

 ية
١ 

تنمية موارد الوقف واحلفاظ 
 )دراسة فقهية مقارنة(عليها 

 ال يوجد

مستشار 
حمكمة 
واستاذ 
 متعاون

 ١ ليبيا
: مستقبل املؤسسات الوقفية
يف نطاق الثابت واملتغري 
 لنظام الوقف اإلسالمي

 وجدال ي
جامعة آل 

 البيت
 ١ األردن

بعض التطبيقات املعاصرة 
جامعة : للوقف يف اجلامعات

 ًالريموك منوذجا

 ال يوجد
كلية 

اآلداب، 
 القنيطرة

 ١ املغرب
اجلوامع واملدارس والزوا 

ت اليت ازدهرت مبال  واخلزا
 الوقف يف املغرب

 ال يوجد
جامعة 
فرحات 
 عباس

 ١ اجلزائر

الية دور املؤسسات امل
اإلسالمية يف النهوض 

مبؤسسة الوقف يف العصر 
 احلديث

يب 
عر
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اث

 أحب
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ال يوجد
جامعة 
ل  مونرت

 ١ كندا
الوقف كنموذج لسياسة 
تمعات زي ثقافية يف إدارة ا

جنلي
إ

 

 ال يوجد
جامعة 
 نواكشوط

 ١ موريتانيا

املؤسسات الوقفية 
تمع ) األحباس( يف ا

أعمال خريية أم : املوريتاين
 ؟مناورات فقهية

سي
فرن

 

 ال يوجد
جامعة امللك 

 سعود
 ١ السعودية

قيم الوقف والنظرية 
 صياغة معاصرة: املعمارية

 ال يوجد
جامعة آل 

 البت
 ١ األردن

دور الوقف يف نشوء املدن 
سراييفو (اجلديدة يف البوسنة 

 ً)منوذجا

 ----- ال يوجد
----
--- 

 مرتجم
األيديولوجيا واخلطاب 
: الفقهي يف مصر العثمانية
 استخدام مفهوم اإلرصاد

 ال يوجد
جامعة 
 الريموك

 ١ األردن
الوقف ودوره يف رعاية 

 األسرة

يب 
عر

)٤
اث

 أحب
( 

 ال يوجد
اجلامعة 

اإلسالمية 
 العاملية

 ١ ماليز
التجربة السودانية املعاصرة 

زي إلحياء سنة الوقف
جنلي

ا
 

 ال يوجد

املعهد 
الوطين 

للغات ا
واحلضارات 

 الشرقية

 ١ فرنسا

األوقاف العثمانية يف 
استانبول خالل القرن 

حية : السادس عشر
 )الفاتح(السلطان دمحم الثاين 

سي
فرن
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ١ اإلمارات جامعة زايد ال يوجد
جدلية : الوقف واآلخر

 العطاء واالحتواء واإللغاء

 دال يوج
جامعة آل 

 البت
  ١ األردن

دالالت وقف النقود يف 
القدس خالل احلكم 

 العثماين

 ال يوجد
جامعة 

 األسكندرية
 ١ مصر

تصور مقرتح للتمويل 
 لوقف

 ال يوجد
طبيب 
حث  و

 ١ مصر
السبيل إىل إصالحه : الوقف

 وصوال إىل تفعيل دوره

 ال يوجد
جامعة امللك 

 عبدالعزيز
السعود

 ية
١ 

واستثمار أوقاف عني تطوير 
زبيدة إلعمارها وتشغيلها 

 وصيانتها

يب 
عر
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 أحب
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سي األوقاف الدولية والعوملة ١ اإلمارات جامعة زايد ال يوجد
فرن
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 ال يوجد
جامعة امللك 

 فيصل
 ١ السعودية

مدى مشروعية الوقف على 
 غري املسلم

 ال يوجد

مؤسسة 
األرض 

دراسات لل
 الفلسطينية

 ١ سور

ت الصهيونية على  التعد
املساجد يف املناطق 
الفلسطينية منذ عام 

 م١٩٤٨

 ال يوجد
طبيب 
حث  و

 ١ مصر

موسوعة الوقف امليسرة 
حنو جتربة جديدة : لألطفال

رائدة لغرس سنة األوقاف 
 يف نفس الطفل املسلم

يب 
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ال يوجد
جامعة 
 القاهرة

 ١ مصر

ريية يف دور املؤسسات اخل
توجيه األكادمييات اإلفريقية 

 )حالة مؤسسة فورد(

زي
جنلي

ا
 

 ال يوجد

املعهد 
الوطين 
اللغات 

واحلضارات 
 الشرقية

 ١ فرنسا

أوقاف النساء يف استانبول 
يف النصف األول من القرن  

 السادس عشر امليالدي

سي
فرن

 
 ال يوجد

مستشار 
حمكمة 
واستاذ 
 متعاون

 ١ ليبيا
 أرض حكم املغارسة  يف

الوقف بني الوقع وقواعده يف 
 الفقه والقانون

 ال يوجد
جامعة امللك 

 فيصل
 ١ السعودية

ًوقف العلو مسجدا دون 
 السفل وعكسه

 ال يوجد
جامعة 
 اإلمام

 ١ السعودية
األثر الثقايف للوقف يف 

 احلضارة اإلسالمية

 ١ --- --- ال يوجد
تطوير أدوات البحث يف 

مكنز علوم : جمال الوقف
 ًالوقف منوذجا

يب 
عر

)٤
اث

 أحب
( 

 ١ --- --- ال يوجد
موظفو مؤسسة األوقاف 

جلزائر أواخر العهد 
 العثماين

سي
فرن
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 ال يوجد
جامعة امللك 

 سعود
 ١ السعودية

: وقف املخطوطات العربية
دراسة يف األمناط والداللة 

 والقيمة

يب 
عر

)٤ 
اث

أحب
( 
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ال يوجد
جامعة دمحم 
 بن عبدهللا

 ١ املغرب
االجتهادات الفقهية يف 
 نوازل الوقف عند املالكية

 ال يوجد
جامعة 
  األوزاعي
 واجلنان

 ١ لبنان

الوقف على املؤسسات 
 كلية التكنولوجيا –التعليمية 

 ًمنوذجا

 ال يوجد
جامعة 
 األوزاعي

 ١ لبنان

: وقف يف لبنانتطور تنظيم ال
منوذج رعاية اليتامى يف 

 مدينة بريوت

 ال يوجد
اجلامعة 

اإلسالمية 
 العاملية

 ١ ماليز

القضا الراهنة اليت تواجه 
بعض : األوقاف يف اهلند

 احللول املقرتحة
زي

جنلي
ا

 

 
)٦-١٧-
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 ال يوجد

اهليئة العامة 
للتعليم 

التطبيقي 
 والتدريب

 ١ الكويت
 يف واجلملي األفرادي الرتتيب

 الطبقات املرتب الوقف

 ال يوجد
كلية احلقوق 

 بطنجة
 ١ املغرب

 نظم يف القاصرين محاية
 ببالد املغرب الوقف

 واألندلس

 ال يوجد
جامعة امللك 

 عبدالعزيز
 ١ السعودية

 املنطقة أوقاف استثمار
احلرام  املسجد حول املركزية

أحسنت  لو بدأ نعم امل"
 "الوسيلة

يب 
عر

)٤
اث

 أحب
( 

 ال يوجد
جامعة 
 القاهرة

 ١ مصر

 الوقف دور :السياسة بعد ما
 يف لالستعمار التصدي يف

 )١٩٥٢-١٨٨٢(مصر 

زي
جنلي

ا
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ال يوجد
جمموعة 
عارف 

 اإلستشارية
 ١ الكويت

 طاقات وتفعيل الوقف
تمع  الكويت دولة جتربة :ا

 ١ اإلمارات جامة زايد ال يوجد
 حنو :اجلارية الصدقة عوملة
 الوقفي للقطاع كونية أجندة

 ال يوجد
جامعة آل 

 البيت
 ١ األردن

 يف معاصرة إسالمية مناذج
للوقف  االقتصادية املمارسة
 )حالة األردن(

 ال يوجد
جامعة 
 الباحة

 ١ السعودية

 للوقف املؤسسية املشكالت
 إلسالميةا التجربة يف

 التارخيية
يب 

عر
)٤

اث
 أحب

( 

 ال يوجد
جامعة 
جنوب 
 كارولينا

 ١ أمريكا
 تفعيل يف الغربية التجربة

ت زي األوقاف اقتصاد
جنلي

ا
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  م٢٠٠٨
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٢٠٠٨( 

 ال يوجد
  جامعة زايد
جامعة 
 القاهرة

  اإلمارات
 مصر

١ 
 الفعل واستدامة الوقف

 احلضاري

 معرفية رؤية: املدينة عطاء ١ أمريكا حث ال يوجد

 ١ بريطانيا جامعة لندن ال يوجد
 احلديثة اإلسالمية التجارب

 األوقاف وإدارة تنظيم يف
 ً)منوذجا الكويت دولة(

 ال يوجد

جامعة 
  البليدة

جامعة 
 بسكرة

 ٢ اجلزائر
 يف نظرة: اجلزائرية األوقاف

 واحلاضر املاضي

يب 
عر

)٥
اث

 أحب
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ال يوجد
وزارة الشؤون 

 ةاإلجتماعي
 ١ السعودية

 الوقف لدور مستقبلية رؤ
 الشباب من االستفادة يف

 ً)منوذجا الوقت وقف(

 ال يوجد
اجلامعة 

اإلسالمية 
 العاملية

 ١ ماليز

 يف الوقف أدبيات ببليوجرافيا
كستان اهلند  وبنغالدش و

من سنة  وأندونيسيا وماليز
٢٠٠٧-١٩٧٧ 

زي
جنلي

ا
 

 ال يوجد

مستشار 
حمكمة 
واستاذ 
 متعاون

 ١ ليبيا
أحكام وضع اليد على 

العقار املوقوف يف التشريع 
 اللييب

 ال يوجد
كلية العلوم 
 اإلسالمية

 ١ اجلزائر
مدى مشروعية الوقف على 
 احليوان يف الفقه اإلسالمي

 ال يوجد
جامعة امللك 

 فيصل
 السعودية

١ 
وفري دور األوقاف يف ت
 اخلدمات العامة

 جامعة زايد ال يوجد
 اإلمارات

١ 
دعم الوقف للموازنة العامة 

الدالالت املنهجية : للدولة
 والشروط املوضوعية

يب 
عر

)٤
اث

 أحب
( 

 ال يوجد

املركز القومي 
للبحوث 

االجتماعية 
 واجلنائية

 مصر

١ 
التكوين التارخيي لوظيفة 
تمع العريب زي الوقف يف ا

جنلي
ا
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ال يوجد
 جامعة دمحم

 -خيضر
 بسكرة

 اجلزائر

١ 

منوذج العمارة الوقفية 
ت  اإلسالمية بني نظر
العمارة ونظرية جودة 

 اخلدمات

 ال يوجد
جامعة أم 

 القرى
 ١ السعودية

االستكشاف : دراسة وحتقيق
عن تعامل األوقاف للعالمة 

 )هـ١٣٠٥(حممود احلمزاوي 

 جامعة تونس  يوجدال

 تونس

١ 

تسيري األوقاف اخلريية يف 
تونس خالل الفرتة احلديثة 
من االحتكار اخلاص إىل 

 االحتكار العام
يب 

عر
)٣

اث
 أحب

( 

 ال يوجد

جامعة 
  أيرالجنا

بيت املال 
  الكوييت
اجلامعة 

اإلسالمية 
 العاملية

  اندونيسيا
  البحرين
 ماليز

٣ 
إدارة األوقاف من خالل 

 صكوك االنتفاع

 ١ اإلمارات جامعة زايد ال يوجد
البناء املؤسسي للوقف يف 

 بلدان وادي النيل

زي
حنلي

ا
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اث

 أحب
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  م٢٠٠٩
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 ال يوجد
كلية العلوم 
 اإلسالمية

 ١ اجلزائر

املدنية للنظارة على املسؤلية 
املرفق الوقفي يف الفقه 

دراسة تطبيقية (اإلسالمي 
 )يف املذهب املالكي

يب 
عر

)٤
اث

 أحب
( 
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-هـ١٤٣١
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ث
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ال يوجد
وزارة 
 األوقاف

 ١ املغرب
اجتاه القضاء املغريب يف 
 موضوع إثبات األوقاف

تنة ال يوجد  ١ اجلزائر جامعة 
الوقف اجلريء أداة لتمويل 
 االخرتاعات واالبتكارات

 ال يوجد
جامعة 
 مارسيليا

 ١ فرنسا

حول طبيعة وقف 
املؤسسات الدينية يف سور 

ل عن االنفصا: املعاصرة
 الرتاث

 ال يوجد
معهد 

األحباث 
ضية  الر

 ١ ماليز
تمع املدين  الوقف وا

مالت : واالقتصاد املدين
 أوليه

 ال يوجد
أوقاف 
جنوب 
 أفريقيا

جنوب 
 أفريقيا

 دور الوقف يف حماربة الفقر ١

 ال يوجد
جامعة 
 نريويب

 ١ كينيا
إدارة مؤسسات الوقف يف 

 ينياساحل ك

زي
جنلي

ا
  

)٣
اث

 أحب
( 

 
)٩-١-
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 ممول
جامعة امللك 

 عبدالعزيز
 ١ السعودية

ت يف وادي ثري  التعد
نعمان على وقف عني زبيدة 

ومشعر عرفة وجامعة أم 
 القرى

 ال يوجد
جامعة 
ل  مونرت

 ١ كندا
دور الوقف يف احلفاظ على 

الرتاث العمراين وحتقيق 
 ستدامةالتنمية امل

يب 
عر

)٣
اث

 أحب
( 

)١٩(  
-هـ١٤٣١
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ال يوجد

املعهد 
الوطين 
اللغات 

واحلضارات 
 الشرقية

 ١ فرنسا
أوقاف النساء يف مدينة 

استانبول يف النصف األول 
 من القرن السادس عشر

 ممول

كلية 
الدراسات 
العربية، 
طة  غر

 ١ اسبانيا
حتويل ملكية األوقاف يف 

 األندلس

 ال يوجد

املركز العاملي 
عليم يف للت

املصرفية 
 اإلسالمية

 ١ ماليز
دور وقف النقود يف متويل 
املشاريع الصغرية واملتوسطة 

 احلجم

زي
جنلي

ا
  

)٢
اث

 أحب
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 ال يوجد
جامعة 
 القاهرة

 ١ مصر
حتوالت العالقة بني األوقاف 

والتعليم العايل يف مصر 
 احلديثة

 ١ تاإلمارا جامعة زايد ال يوجد
ا دالالت : هارفارد وأخوا

ت  الوقف التعليمي يف الوال
 املتحدة األمريكية

 ١ اإلمارات جامعة زايد ال يوجد
التعليم اجلامعي يف العامل 
اإلسالمي بني الدولة 

تمع  وا

يب 
عر

)٣
اث

 أحب
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 عنوان البحث

ث
ألحبا

د  ا
عد

 

رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ال يوجد

األكادميية 
الرتكية 
للوطنية 
للعلوم 
 السياسية

 ١ تركيا
مردود قانون األوقاف على 

لتعليمي يف تركيا النظام ا
 احلديثة

 ال يوجد

كلية 
الدراسات 
العربية، 
طة  غر

 ١ اسبانيا
التعليم واألوقاف الدينية يف 

 األندلس

زي
جنلي

ا
  

)٢
اث

 أحب
( 

 ال يوجد
جامعة 

األوزاعي 
 واجلنان

 ١ لبنان

حنو مراقب شرعي وقفي 
معاصر إلدارة املؤسسة 

الوقفية االجتماعية "
 "املعاصرة

 ال يوجد
اجلامعة 
 اإلسالمية

 ١ العراق
تفعيل دور الوقف للنهوض 

 لتنمية البشرية

 ال يوجد
جامعة 
 دمشق

 ١ سور

شي  وقفية عائلة األودة 
الدمشقية من حمفوظات 
الزاوية السعدية يف حي 

 امليدان الدمشقي

يب 
عر

)٣
اث

 أحب
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 ال يوجد
جامعة 
 القاهرة

 ١ مصر
ة فورد والبحوث مؤسس

 االجنماعية

 ال يوجد
األمانة العامة 

 لألوقاف
 ١ الكويت

دور مؤسسة الوقف املعاصرة 
: يف رعاية قضا املرأة
 إشكاليات وجتارب

زي
جنلي

ا
  

)٢
اث

 أحب
( 
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ث
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ال يوجد
مالية 

األوقاف 
 العامة

 ١ املغرب

دراسة قانونية لعشر قضا 
إشكالية يف مدونة األوقاف 

 ببعض املغربية مقارنة
 التشريعات العربية

 ال يوجد

جامعة األمري 
عبدالقادر 
للعلوم 
 اإلسالمية

 ١ اجلزائر

وقف الكتاب يف البالد 
العربية يف العهد العثماين 

وقفية الباي التونسي املشري 
شا عام  هـ ١٢٥٦أمحد 

 منوذج) م ١٨٤٠(

 ال يوجد

جامعة 
  إلسكندريةا

جامعة 
 دمنهور

 ١ مصر
العمل التطوعي دراسة يف 
 األبعاد الفكرية واحلضارية

 ال يوجد
جامعة 

عبدالرمحن 
 مرية

 ١ اجلزائر
دور الوقف يف متويل 
 املشروعات الصغرية

يب 
عر

)٤
اث

 أحب
( 

 ال يوجد
جامعة آل 

 البيت
 ١ األردن

دالالت ظهور وقف النقود 
يف القدس خالل احلكم 

 العثماين

 ال يوجد
اجلامعة 

اإلسالمية 
 العاملية

 ١ ماليز
 -الوقف والتعليم يف ماليز

 قضا خمتارة

زي
جنلي

ا
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 ال يوجد
جامعة عمر 

 املختار
 ١ ليبيا

احلماية القانونية لألوقاف 
لقدس يف  اإلسالمية 

 القانون الدويل

يب 
عر
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اث

أحب
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رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

 ال يوجد
جامعة 

 رقةالشا
 ١ اإلمارات

تدابري شرعية مهمة لتكثري 
الوقف العلمي وإعادته إىل 
دوره الفاعل يف النهضة 

 العلمية لألمة

 ١ اليمن جامعة عدن ال يوجد

أثر الوقف اإلسالمي يف 
النهضة العلمية يف اليمن من 
منتصف القرن السادس إىل 
 اية القرن الثامن اهلجريني

 ال يوجد

دائرة الشؤون 
سالمية اإل

والعمل 
 اخلريي

 ١ اإلمارات
استبدال الوقف الزراعي 
لوقف التعليمي  املعطل 

 الصحي

 ال يوجد

مؤسسة 
األرض 

للدراسات 
 الفلسطينية

 ١ سور
األوقاف اإلسالمية يف 

زي فلسطني
جنلي

ا
 

سي األوقاف املسيحية يف لبنان ١ فرنسا حث ال يوجد
فرن
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 ال يوجد

كلية العلوم 
ة اإلنساني

واالجتماع
 ية

 ١ تونس

الوقف اإلسالمي يف ضوء 
ت التاريخ  حتد

ومستلزمات الفكر 
واملياومة من خالل املنوال 

 التونسي

يب 
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السعود

 ية
١ 

ظاهرة وقف الكتب يف 
مدينة حائل خالل عصر 

-١٢٥١آل رشيد 
 هـ١٣٤٠

 ال يوجد
جامعة 
 األزهر

 ١ مصر
ضة  دور األوقاف يف 

اجلامعات "تركيا احلديثة 
 "ًالوقفية منوذجا

 ال يوجد
جامعة 

 امللك سعود
 ١ السعودية

قيم الوقف والنظرية 
صياغة (ة ــــاملعماري

 )معاصرة
زي

جنلي
ا

 

)٤-٤-
٢٠١٣( 

 ال يوجد
جامعة 
امللك 
 عبدالعزيز

 ١ السعودية
 ُاحلاجة لتحديد حرم حول
املشاعر املقدسة توقف 

 عليها

 ال يوجد

الكلية 
-اجلامعية
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 املفتوحة
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١٤٨ 

 
ولة

املم
هة 

اجل
حثية 

 الب
سة

ؤس
امل

 

ولة
الد

فني 
ملؤل

د ا
عد

 

 عنوان البحث

ث
ألحبا

د  ا
عد

 

رقم (
  )العدد

ريخ 
 اإلصدار

  يوجدال
جامعة أيب 
بكر بلقايد 

  تلمسان-
 ١ اجلزائر

أثر الوقف يف ملكية املال 
املوقوف يف نظر الفقه 
اإلسالمي والقانون 

 اجلزائري

 ال يوجد
جامعة آل 

 البيت
 ١ األردن

وقفية شاهددار زوجة 
الغازي خسرو بك يف 

 سراييفو

 ): ١-٤(جدول 

 ).٢٥(وحتى آخر عدد منشور ) ١(األبحاث املنشورة يف جملة أوقاف من العدد 

  



  

  

١٤٩ 

 

 : اسهامات الدول يف أبحاث جملة أوقاف٢- ٤

ماعدا (ً، واعتامدا عىل األعداد املنشورة يف موقع جملة أوقاف )٢- ٤(من جدول 

، يمكن استخالص اسهامات الدول يف األبحاث املنشورة يف )األعداد األربعة األول

 دولة، من أربع ٢٨ً أبحاثا يف املجلة وقد بلغ عدد الدول التي نرشت. جملة أوقاف

، وهذا يبني مدى تنوع املؤلفني )آسيا، أفريقيا، أوروبا، وأمريكا(قارات يف العامل 

ويتبني من البيانات أن اململكة . ًجغرافيا مما يساعد يف ظهور املجلة عىل النطاق العاملي

ًا يف جملة أوقاف، وقد العربية السعودية احتلت الرتتيب األول كأكثر دولة نرشت أبحاث

ً بحثا، تليها اإلمارات ومرص بنفس القدر من عدد األبحاث ١٨أسهمت يف تأليف 

 أبحاث، ويأيت كل من األردن وماليزيا يف املرتبة ٩ً بحثا، ثم اجلزائر بـ ١٤ولكليهام 

 . أبحاث٧ أبحاث لكل منهام، والكويت يف املركز اخلامس بـ ٨الرابعة بـ 
  

  
ـــلدولا عدد األحباث ـــ ــــ ــــ ــــ  م ةـــــ

 ١ السعودية ١٨

 ٢ اإلمارات ١٤

 ٣ مصر ١٤

 ٤ اجلزائر ٩

 ٥ األردن ٨

 ٦ ماليز ٨

 ٧ الكويت ٧

 ٨ فرنسا ٥

 ٩ املغرب ٥

 ١٠ سور ٤



  

  

١٥٠ 

 

ـــلدولا عدد األحباث ـــ ــــ ــــ ــــ  م ةـــــ

 ١١ ليبيا ٤

 ١٢ لبنان ٣

 ١٣ أسبانيا ٢

 ١٤ أمريكا ٢

 ١٥ تونس ٢

 ١٦ كندا ٢

 ١٧ أندونوسيا ١

 ١٨ بريطانيا ١

 ١٩ البحرين ١

 ٢٠ تركيا ١

 ٢١ جنوب أفريقيا ١

 ٢٢ سريلنكا ١

 ٢٣ العراق ١

 ٢٤ فلسطني ١

 ٢٥ قطر ١

 ٢٦ كينيا ١

 ٢٧ موريتانيا ١

 ٢٨ اليمن ١

 جمموع األحباث ١١٨

 ): ٢-٤(جدول 

 )٢٥ - ٥األعداد (ترتيب الدول حسب عدد األبحاث املنشورة يف جملة أوقاف 

  



  

  

١٥١ 

 

 :املؤسسات البحثية يف أبحاث جملة أوقافاسهامات   ٣- ٤

ًأما بالنسبة للمؤسسات البحثية األكثر نرشا ألبحاث األوقاف، فقد تم بيان 

، عىل الرغم من )٣- ٤( أبحاث عىل األقل يف جدول ٣املؤسسات البحثية التي نرشت 

 ً. أيضا-  أبحاث ٣ بنرش -  عىل األقل-ُوجود باحثني مل تذكر جهة انتساهبم قد قاموا

ًالذي يبني ترتيب املؤسسات البحثية األكثر نرشا ) ٣- ٤(وبالنظر إىل اجلدول 

، فقد تصدرت جامعة زايد، اإلمارات )٢٥ -  ٥لألعداد (لألبحاث يف جملة أوقاف 

 أبحاث، تلتها جامعة آل البيت ٩ًالعربية املتحدة، قائمة اجلهات البحثية األكثر نرشا بـ 

 .  أبحاث لكال اجلامعتني٦ة العاملية يف ماليزيا بـ يف األردن، واجلامعة اإلسالمي

 أبحاث، ثم جامعة امللك ٥ مرص بـ - ويف املركز الثالث جاءت جامعة القاهرة

ة ــــوحلت عدة مؤسسات بحثي.  أبحاث٤ السعودية يف املركز الرابع بـ - عبدالعزيز

 أبحاث لكل ٣ا يف املركز اخلامس بنرشه) ٣- ٤(دول ــــكام هو مبني يف اجل(خمتلفة 

 .منها
  

ـــالدول عدد األحباث  م املؤسسة البحثية ةـــــ
 ١ جامعة زايد اإلمارات ٩

 ٢ جامعة آل البيت األردن ٦

 ٣ اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليز ٦

 ٤ جامعة القاهرة مصر ٥

 ٥ جامعة امللك عبدالعزيز السعودية ٤

 ٦ األمانة العامة لألوقاف الكويت ٣

 ٧ جامعة أم القرى لسعوديةا ٣



  

  

١٥٢ 

 

ـــالدول عدد األحباث  م املؤسسة البحثية ةـــــ
 ٨ جامعة األوزاعي لبنان ٣

 ٩ جامعة الفيصل السعودية ٣

 ١٠ جامعة امللك سعود السعودية ٣

 ١١ املعهد الوطين للغات واحلضارات الشرقية فرنسا ٣

 ١٢ مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية سور ٣

 ): ٣-٤(جدول 

 )٢٥ - ٥لألعداد (بحاث يف جملة أوقاف ًترتيب املؤسسات البحثية األكثر نرشا لأل

 



  

  

١٥٣ 

 

 :االجتاهات البحثية لألبحاث املنشورة يف جملة أوقاف  ٤-٤

من خالل الكشاف التحلييل ملجلة أوقاف لألعداد العرشة األوىل التـي نـرشت يف 

م، أي يف غضون حـوايل ٢٠٠٦-٢٠٠١هـ، املوافق ١٤٢٦ و١٤٢٢الفرتة ما بني سنة 

ُجاالت التي نرشت فيها بحوث األوقاف اشتملت عىل حـوايل مخس سنني، تبني أن امل

ً جماال موضوعيا٢٠  أبحاث، يليه ٧وقد جاء موضوع تاريخ الوقف يف املرتبة األوىل بـ . ً

 أبحاث، ٦التجارب الوقفية املعارصة وموضوع الوقف والتنمية ولكل منهام موضوع 

تني الثالثة والرابعة عىل التـوايل استثامر الوقف وفقة الوقف يف املرتب: فيام حل موضوعا

 . بخمسة وأربعة أبحاث، لكل منهام

 :وتشمل رؤوس املوضوعات املستخدمة يف الكشاف عىل التايل

 .إدارة الوقف .١

 .استبدال الوقف .٢

 .استثامر الوقف .٣

 .أوقاف النساء .٤

 .تاريخ الوقف .٥

 .التجارب الوقفية املعارصة .٦

 .ديون الوقف .٧

 .فقه الوقف .٨

  . الوقف األهيل .٩

 .وقف اخلريي ال .١٠

 . فلسطني- الوقف .١١



  

  

١٥٤ 

 

 . وقف النقود .١٢

 . الوقف واألرسة .١٣

 . الوقف واإلعالم .١٤

 . الوقف والتنمية .١٥

 . الوقف والرعاية الصحية .١٦

 . الوقف واملعامر .١٧

 . الوقف واملجتمع املدين .١٨

 . الوقف والنظم القانونية .١٩

 . الوقف والتعليم .٢٠

وضوعات ُويلحظ من قائمة رؤوس املوضوعات أعاله، وجود عمق يف دراسة امل

مقارنـة مـع املوضـوعات املـصنفة يف ) حسب كشاف املجلة(املنشورة يف جملة أوقاف 

ًوهـذا قـد يكـون عائـدا  شبكة العلوم وقاعدة سكوبس التي تعترب موضوعات عامة، 

وعات الفقهيـة يف ديننـا اإلسـالمي عـن تلـك التـي يف الـدول غـري ــــلكثافة املوض

 ملوضوع األوقـاف يف الـدول التـي أجريـت فيـه  املنظمةالقواننياإلسالمية، وكذلك 

 .البحوث العاملية



  

  

١٥٥ 

 

 : نظرة عىل حمتويات املوقع اإللكرتوين ملجلة أوقاف٥-٤

ْمن خـالل تـصفح البـاحثني واستكـشافهام للموقـع اإللكـرتوين ملجلـة أوقـاف  َ

ومكونات املوقع وأعداد املجلة املتوفرة، وبمعرفـة واقـع املكونـات األساسـية ملواقـع 

 : م املجالت العاملية، تم مالحظة النقاط التالية عىل موقع جملة أوقافمعظ

 .عدم وجود نسخة للموقع اإللكرتوين للمجلة باللغة اإلنجليزية -١

احلصول عىل البحث أو املقال املطلوب بمفرده بل /عدم القدرة عىل تنزيل -٢

ول ًالبد من تنزيل العدد كامال مما يزيد من الوقت واجلهد الالزمني للحص

 .عىل املقال ضمن العدد

-p( للنسخة املطبوعة "ردمد"اري للدورية ـــعدم وضع الرقم الدويل املعي -٣

ISSN(  عىل موقع املجلة، فهو يعترب بمثابة اسم للمجلة. 

عـــدم امـــتالك املجلـــة للـــرقم الـــدويل املعيـــاري للدوريـــة بـــشكلها  -٤

 . )e-ISSN( اإللكرتوين/الرقمي
ُويـات املجلـة، متكـن القـارئ مـن عدم وجود خاصـية للبحـث عـن حمت -٥

عىل بحث أو مقال بعينـه، أو عـىل مـؤلفي املـادة العلميـة بكـل : احلصول

 .سهولة

اقتصار بيانات الكـشاف التحلـييل للمجلـة عـىل األعـداد العـرشة األوىل  -٦

 .للمجلة

ة اإلنجليزيـة لنمـوذج نـرش البحـوث يف جملـة ـــعدم وجود نـسخة باللغ -٧

 .أوقاف

 لصفحة نموذج نرش البحوث، حيـث يـتم إحالـة عدم وجود رابط مبارش -٨
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ًاملستخدم إىل موقع األمانة العامة لألوقـاف أوال، ثـم يوجـه إىل النمـوذج 

 .ضمن املوقع

مل يتم حتديث بيانات هيئة التحرير عىل املوقع رغم تغيري أعضاء اهليئة كام هو  -٩

 . املطبوع٢٥مدون عىل العدد 

 .اء هيئة التحرير ككلعن أعض) سرية ذاتية(عدم وجود معلومات  -١٠

ًغري متوفرة رقميا عىل موقع املجلـة، وبحـسب رؤيـة هيئـة  ٤-١ األعداد -١١

حترير املجلة فهي تعترب أن هذه األعداد عبارة عن أرشيف خاص غري قابل 

 .للتوزيع

األبحـاث مل تـدون معلومـات عـن انتـساهبم إىل /بعض مؤلفي املقـاالت -١٢

 .أو دوهلم/مؤسساهتم البحثية و

 )!٢٥(يئة اإلستشارية من العدد األخري تم حذف اهل -١٣

من تاريخ إصدار أعداد املجلة يتبني أن املجلة ال تلتزم بتاريخ إصدار موحد  -١٤

يف كل سنة، عىل الرغم من أن املجلـة حمافظـة عـىل إصـدار عـددين اثنـني 

 .ًسنويا

بعض األبحاث ال تكتب كل املراجع جمتمعة يف مكان واحـد، عـىل سـبيل  -١٥

ًة األخرية، وبدال من ذلك تكتفي بذكر املراجع يف هـامش املثال يف الصفح

 .كل صفحة

طريقة تسلسل املراجع واملصادر غري موحدة؛ فـبعض األبحـاث تسلـسل  -١٦

املراجع بالرتتيب من بداية البحـث إىل آخـره، بيـنام الـبعض اآلخـر يبـدأ 

 .تسلسل املراجع يف كل صفحة عىل حده
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ليـة نظـرة لقلـة املعلومـات جودة صفحة املجلة عىل االنرتنـت ليـست عا -١٧

 .  املطلوبة وطريقة عرضها للقراء واملستفيدين

الكويتية وأبحاثها مع جمالت مفهرسة يف قواعـد -مقارنة جملة أوقاف    ٦-٤
  :البيانات العاملية

ملقارنة حالة جملة أوقاف مع غريها من املجال ت العاملية، تم اختيار أكثر املجـالت 

 ألوقـاف وهـي املجلـة الدوليـة للدراسـات الـرشق أوسـطيةًالعاملية نرشا ألبحـاث ا
)International Journal of Middle East Studies( ، وجملـة التـاريخ

 Journal of the Economic and Social( االقتصادي واالجتامعي للرشق

History of the Orient( ،وجملـة الـرشيعة اإلسـالمية واملجتمـع )Islamic 

Law and Society(.  

يتبني أن لغة نرش املجالت العاملية هي اإلنجليزية، يف حني أن ) ٤-٤( فمن جدول 

منشورات جملة أوقاف تتنوع بني العربيـة واإلنجليزيـة والفرنـسية، إال أهنـا يف العـدد 

، أصدرت نسخة كاملة مرتمجة باللغة اإلنجليزية ملحتوى القـسم )٢٥(األخري املنشور 

ًتوجها نحو العاملية، ويتضح مـن اجلـدول أيـضا أن املجلـة ًالعريب، وهذا يعد انجازا و ً

ٍالدولية للدراسات الرشق أوسطية وجملة أوقاف مها فقط اللتني لدهيام راع للنـرش مـن 

بني املجالت األربع، كام يتضح أن املجالث العاملية الثالث متتلك الرقم الدويل املوحد 

بينام جملة ، )e-ISSN( لكرتوينواإل )p-ISSN(  بشكلية املطبوع"ردمد"للدوريات 

 . أوقاف متتلك فقط الرقم لإلصدارات املطبوعة

أما واجهة التواصل بـني هيئـة التحريـر واملحكمـني ومـؤلفي البحـوث بالنـسبة 

للمجالت املدرجة يف قواعد البيانات العاملية فتـستخدم نظـامي خمطوطـات الباحـث 



  

  

١٥٨ 

 

 )ScholarOne Manuscripts( )سـكوالر ون مانوسـكريبتس(العلمـي األول 
بيـنام جملـة أوقـاف ، )Editorial Manager( )ايدوتريال مانيجر(ومدير التحرير 

تستخدم نظامها اإللكرتوين اخلاص للتواصل بني هيئة التحرير ومؤلفي البحـوث وال 

 .نعرف كيفية إجراء التواصل بني هيئة التحرير واملحكمني

 العاملية، فاملجلتان يف العمودين األوليني وبالنسبة حلالة الفهرسة يف قواعد البيانات

مفهرستان يف شبكة العلوم وقاعدة سكوبس، بينام املجلة الثالثة مفهرسـة يف سـكوبس 

 .أما جملة أوقاف فمن غري املعروف أهنا مفهرسة يف قواعد البيانات العاملية. فقط

 فيتـضح أن أما يف جانب االجتاهات واملوضوعات البحثية التي تتناوهلا املجالت،

ًجملة أوقاف أكثر عمقا يف تناول األبحاث املتنوعة يف الوقف بسبب ختصصها الدقيق يف 

 .املوضوع

، ونتيجة لعدم فهرسـة )٤-٤(وبالنسبة ملؤرشات قياس آداء املجالت يف اجلدول 

جملة أوقاف يف قواعد املعلومات العاملية وتقييم االستشهادات املرجعية التي تكتـسبها 

وبالتايل غري ، h- وليس لدهيا قيمة للمؤرشتأثرياملنشورة فهي ال متتلك معامل أبحاثها 

 .مصنفة يف تصنيف املواضيع العاملية

ًكام أن جملة أوقاف هي أقل املجالت الثالث من ناحية عدد األعداد املنشورة سنويا 

، عـىل ) مرجـع٤٥(، وأقلها من حيث متوسط عدد املراجع لكل بحث )عددين فقط(

ًم من وجود تقارب كبري جدا بينها وبني املجلتني يف العمـودين األولـني بالنـسبة الرغ

 .ملتوسط عدد املراجع

، ) أبحـاث حمّكمـة٨(م يف جملة أوقـاف ٢٠١٣ويبلغ عدد األبحاث املنشورة عام 

املجلة الدولية للدراسات الرشق أوسطية، وهذا ماتم نرشه يف ) ١/٨(ُوهو حوايل ثمن 



  

  

١٥٩ 

 

 ). ابحاث٧(شورات جملة الرشيعة اإلسالمية واملجتمع العدد أكثر من من

ويعيب عىل أبحاث جملة أوقاف غياب التعـاون الـدويل يف نـرش البحـث الواحـد 

؛ ففي جملة أوقاف تم نرش بحث واحـد )وهو حال جملة الرشيعة اإلسالمية واملجتمع(

، كام هو %٠.٧، اي بنسبة )١٧يف العدد ( باحثني من ثالث دول خمتلفة ٣فقط بمشاركة 

، بينام جملة الـرشيعة اإلسـالمية واملجتمـع مل تنـرش أي بحـث )١-٤(مبني من جدول 

 .بتعاون دويل

أما تكوين هيئة التحرير يف جملة أوقاف فيبدو أنه مماثل ومطـابق ملعظـم املجـالت 

العاملية، ولكن يغيب عن هيئة التحرير التنوع الـدويل وبالتـايل التنـوع املؤسـيس هليئـة 

 . ير، وال توجد معلومات كافية عنهمالتحر

، تم مقارنة أبحاث جملة أوقاف باألبحاث املعنية باألوقاف يف )٥-٤(ويف جدول 

 سـنة ١٣قواعد البيانات، ويتضح من اجلدول أن جملة أوقاف نـرشت خـالل حـوايل 

أكثر من تلك لألبحاث املعنية باألوقاف اإلسـالمية املفهرسـة يف قاعـدة ) ً بحثا١٤٦(

كام أن األبحاث املعنية باألوقـاف ). ً بحثا١٠٠(وشبكة املعرفة ) ً بحثا١٠٩(س سكوب

 .ُبشكل عام نرشت بحوايل عرش لغات

أن جملة أوقاف تأيت يف الرتتيب الثاين مـن حيـث عـدد ) ٥-٤(ويتبني من جدول 

الدول املسامهة، لكنها تأيت يف الرتتيب األخري من حيث عـدد املؤسـسات املـسامهة يف 

 .ً أبحاث األوقاف عاملياتأليف
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للغة  لة  اسم ا
 العربية

لة الدولية  ا
للدرراسات الشرق 

 أوسطية

جملة التاريخ 
االقتصادي 

 واالجتماعي للشرق

جملة الشريعة 
اإلسالمية 

تمع  وا

جملة أوقاف 
 الكويتية

للغة  لة   اسم ا
 اإلجنليزية

International 
Journal of 

Middle East 
Studies 

Journal of 
the 

Economic 
and Social 
History of 
the Orient 

Islamic 
Law and 
Society 

AWQAF 

 مربرات اإلختيار

ـــــــا  ـــــــشر   أحبـــــــاث ٨ن
ألوقـــــــــــــــــاف  تعـــــــــــــــــىن 

شـــــــــــبكة (اإلســـــــــــالمية 
  )العلوم

ــــا حبثــــان تعـــــىن  نــــشر 
ــــــاف اإلســــــالمية  ألوق

 )سكوبس(

ـــــــا  ـــــــشر   أحبـــــــاث ٦ن
ألوقـــــــــــــــــاف  تعـــــــــــــــــىن 

شـــــــــــبكة (اإلســـــــــــالمية 
  )ومالعل

ــــــا  ــــــشر   حبــــــث ١٨ن
ألوقـــــــــــــــــاف  تعـــــــــــــــــىن 

 )سكوبس(اإلسالمية 

ا   أحبـاث ٥نشر 
ألوقــــــــاف  تعــــــــىن 
اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــالمية 

 )سكوبس(

لـــــة هـــــي موضـــــوع  ا
 الدراسة احلالية

 دار النشر

   

 راعي النشر
هيئة الدراسات شرق 
 أوسطية بشمال أمريكا

 ال يوجد ال يوجد
األمانة العامة 

 لألوقاف
 الكويت هولندا هولندا ة املتحدةاململك بلد النشر

 اإلجنليزية اإلجنليزية اإلجنليزية لغة النشر
العربية، اإلجنليزية، 

 الفرنسية

ISSN ١٦٠٩-٤٦٦٢ ٠٩٢٨٩٣٨٠  ٠٠٢٢٤٩٩٥ ٠٠٢٠٧٤٣٨ 

EISSN ال يوجد ١٥٦٨٥١٩٥ ١٥٦٨٥٢٠٩ ١٤٧١٦٣٨٠ 
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للغة  لة  اسم ا
 العربية

لة الدولية  ا
للدرراسات الشرق 

 أوسطية

جملة التاريخ 
االقتصادي 

 واالجتماعي للشرق

جملة الشريعة 
اإلسالمية 

تمع  وا

جملة أوقاف 
 الكويتية

واجهة التواصل 

بني هيئة التحرير 

واملراجعني ومؤلفي 

 البحوث

ScholarOne 

Manuscripts

 

ScholarOne 

Manuscripts

 

Editorial 

Manager  

 

منوذج نشر البحوث 

 يف جملة أوقاف

الفهرسة يف قواعد 
ت العاملية  البيا

شبكة العلوم و قاعدة 
 سكوبس

شبكة العلوم وقاعدة 
 سكوبس

 غري معروف قاعدة سكوبس

التغطية يف قاعدة 
 سكوبس

٢٠١٣-١٩٧٩ 
١٩٥٩، ١٩٥٧-
١٩٧٨، ١٩٧٦-

٢٠١٣ 
 ال يوجد ٢٠١٣-٢٠٠٧

االجتاهات 
  البحثية

(Subject 
Area) 

ـــــــــــوم ) ١ الفنـــــــــــون والعل
  اإلنسانية

 العلوم االجتماعية) ٢

االقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاد، ) ١
والقياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

  اإلقتصادية، واملالية
ـــــــــــوم ) ٢ الفنـــــــــــون والعل

  اإلنسانية
 العلوم االجتماعية) ٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ) ١ العل
 االجتماعية

املوضوعات 
  البحثية

Subject 
Categories 

  .التاريخ) ١
علــــــــم االجتمـــــــــاع،  ) ٢

  والعلوم السياسية
اجلغرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، ) ٣

 والتخطيط ، والتنمية

  التاريخ) ١
االقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاد، ) ٢

  والقياسات اإلقتصادية
،  علــــــــم االجتمـــــــــاع) ٣

 والعلوم السياسية

 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم )٢
االجتمــــــــــــــــــــــــــــــــاع،  

 والعلوم السياسية

  ريخ الوقف) ١
التجارب الوقفيـة ) ٢
  عاصرةامل
  والتنميةالوقف ) ٣
  استثمار الوقف) ٤
 فقه الوقف )٥

  
عينـــــة مـــــن األعـــــداد (
١٠-١(  
 

لةثريمعامل     ا
Impact 
Factor 

 غري حمدد ٠.١٦٧ ٠.١١١ ٠.٣٣٨

 غري حمدد ٤ ١١ ١٨  للمجلةh-املؤشر
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للغة  لة  اسم ا
 العربية

لة الدولية  ا
للدرراسات الشرق 

 أوسطية

جملة التاريخ 
االقتصادي 

 واالجتماعي للشرق

جملة الشريعة 
اإلسالمية 

تمع  وا

جملة أوقاف 
 الكويتية

الرتتيب النسيب 
داخل  للمجلة 

موضوعات  
 ختصصها 

 (Relative 
ranking 
within 

Categorie)  

 غري حمدد %٧٠ ٧١% ٤٢%

تنتمي  الربع الذي 
لة له   ا

 ) Quarter 
 Number (  

Q٢ Q٣ Qغري حمدد ٣ 

لة  عدد أعداد ا
 ٢ ٤ ٥ ٤ ًسنو

عدد البحوث 
ا عام  املنشورة 

٢٠١٣ 
٨ ٧ ١٩ ٦٤ 

متوسط عدد 
املراجع املشار 
إليها لكل حبث 

 ٢٠١٣عام 

٦٥ ٤٥ ٤٧ 
عينة من  (٤٤
 )٢٥و ٢٤ العدد

النسبة املئوية 
لدويل يف للتعاون ا

األحباث املنشورة 
 م٢٠١٣عام 

٠.٧ %٠.٠٠ %٥.٢٦  %٤.٦٩% 
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للغة  لة  اسم ا
 العربية

لة الدولية  ا
للدرراسات الشرق 

 أوسطية

جملة التاريخ 
االقتصادي 

 واالجتماعي للشرق

جملة الشريعة 
اإلسالمية 

تمع  وا

جملة أوقاف 
 الكويتية

تكوين هيئة 
 التحرير

رئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ) ١
  )مؤسسة أمريكية(حترير

ـــــــــــــــــر ) ٢ مـــــــــــــــــدير حتري
  )مؤسسة أمريكية(
هيئــــــــــــــة التحريــــــــــــــر ) ٣
  ) عضو٢٥(
ـــــــــــيس ) ٤ مـــــــــــساعد رئ

حترير لشئون مراجعـات 
مؤســـــــــــــسة (الكتـــــــــــــب 

  )أمريكية
هيئــة حتريـــر خمتـــصة ) ٥

 ٧(مبراجعـــات الكتـــب 
  )أعضاء

  
  
  
 

ــــــــــــــــر ) ١ رئــــــــــــــــيس حتري
  )مؤسسة منساوية(
هيئــــــــــــــة التحريــــــــــــــر ) ٢
  ) عضو١١(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

رئـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ) ١
مؤســــــــــسة (حتريــــــــــر
  )أمريكية

ــــــيس حتريــــــر ) ٢ رئ
مؤســـسة (مـــشارك 
  )أمريكية

مساعد رئـيس ) ٣
حتريـــــــــــــر لـــــــــــــشئون 
مراجعــات الكتــب 

مؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسة (
  )أمريكية

ــــر ) ٣ ــــة التحري هيئ
  ) عضو٢٤(
  
  
  
 

رئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ) ١
مؤســـــــــــــــسة (حتريـــــــــــــــر

  )كويتية
ئـــــــــــب رئـــــــــــيس ) ٢

مؤســـــــــــــسة (حتريـــــــــــــر 
  )كويتية

مـــــــــــــدير حتريـــــــــــــر ) ٣
  )مؤسسة كويتية(
مستـــــشار حتريـــــر ) ٤
 عـــضو، مؤســـسة ١(

  )إماراتية
 ٥(هيئـــــة حتريــــــر ) ٥

  )غري حمدد
هيئـــــة استــــــشارية ) ٦
 أعــــــــــــضاء غــــــــــــري ٤(

حمـــددين، مت حـــذفهم 
 ٢٥مـــــــــــــن العـــــــــــــدد 

 )املطبوع

التنوع الدويل هليئة 
 التحرير

ينتمي أعضاء هيئة 
 ٢٥ددهم التحرير وع

  . دول خمتلفة٦إىل 
ت املتحدة  ١٦: الوال

  عضو
 ٣: اململكة املتحدة

  أعضاء
   أعضاء٣: املانيا
  عضو واحد: فرنسا

ينتمي أعضاء هيئة 
 ١١عددهم التحرير و

  . دول خمتلفة٧إىل 
   أعضاء٣: هولندا 

: اململكة املتحدة
  عضوين

  عضوين: املانيا
  عضو واحد: فرنسا

ت املتحدة عضو : الوال

ينتمي أعضاء هيئة 
التحرير وعددهم 

 دولة ١١ إىل ٢٤
  .خمتلفة

ت املتحدة : الوال
   عضو١١
   أعضاء٣: إسرئيل
  عضوين: تركيا
  عضو واحد: كندا

أعضاء هيئة التحرير 
، غري ٥وعددهم 

م  حمدد انتماءا
 املؤسساتية
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 تنتمي ٧وعددهم 
ت  م  للوال مؤسسا

 املتحدة

  واحد
  عضو واحد: لبنان
ن   عضو واحد: اليا

  
 

  عضو واحد: املانيا
  عضو واحد: فرنسا

  : سنغافورة
  عضو واحد

  : أسبانيا
  عضو واحد

  : هولندا
  عضو واحد

: اململكة املتحدة
  عضو واحد

  ع: النرويج
 ضو واحد

التنوع املؤسسي 
 هليئة التحرير

أعضاء هيئة نتمي ي
 ٢٥التحرير وعددهم 

  . مؤسسة خمتلفة٢٣إيل 
أعضاء هيئة ينتمي 

التحرير املختصة 
مبراجعات الكتب 

 ٧ إيل ٧وعددهم 
 .مؤسسات خمتلفة

أعضاء هيئة ينتمي 
 ١١التحرير وعددهم 

 . مؤسسة خمتلفة١١إيل 

أعضاء هيئة ينتمي 
التحرير وعددهم 

 ٢١ إيل ٢٤
 .مؤسسة خمتلفة

  
 غري حمدد

 ): ٤-٤(جدول 

الكويتية بثالث جمالت تعنى بنرش بحوث األوقاف اإلسالمية مفهرسة يف قاعدة -مقارنة جملة أوقاف

 ).مؤرشات قياس أداء املجالت يف اجلدول مأخوذة من قاعدة بيانات سكوبس(سكوبس 
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 يف شبكة العلوم

البحوث املعنية 
  ألوقاف اإلسالمية

 يف شبكة العلوم

البحوث املعنية 
  ألوقاف اإلسالمية
 يف قاعدة سكوبس

  البحوث املنشورة
مبجلة أوقاف 

 الكويتية
  عدد األحباث
  املنشورة 

 )عينة الدراسة(
١٤٦ ١٠٩ ١٠٠ ٤٤٦ 

لغة نشر 
  األحباث

مرتبة حسب 
 عدد األحباث
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  الفرنسية
  الرتكية
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عدد الدول 
 املسامهة

٢٨ ٢٤ ١٩ ٣٧ 

عدد 
املؤسسات 
 املسامهة

٦٨ ٧٥ ٧٠ ٢٣٨ 

أهم االجتاهات 
 البحثية

مرتبة حسب 
 عدد األحباث

    التاريخ
الفنون والعلوم 

اإلنسانية ومواضيع 
 أخرى

العلوم االجتماعية 

    الدراسات اآلسيوية 
    التاريخ 

     الدراسات اإلقليمية 
     لدينا 

الفنون والعلوم 

     العلوم اإلجتماعية 
الفنون والعلوم 

    اإلنسانية
االقتصاد، والقياسات 

     اإلقتصادية واملالية

  ريخ الوقف
التجارب الوقفية 

  املعاصرة
  والتنميةالوقف 

  استثمار الوقف
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 جمال الدراسة
البحوث املعنية 
  ألوقاف العاملية
 يف شبكة العلوم

البحوث املعنية 
  ألوقاف اإلسالمية

 يف شبكة العلوم

البحوث املعنية 
  ألوقاف اإلسالمية
 يف قاعدة سكوبس

  البحوث املنشورة
مبجلة أوقاف 

 الكويتية
    ومواضيع أخرى

    الفنون 
    الدراسات اآلسيوية

ت األعمال   اقتصاد
    لدينا
    األدب 

   الدراسات اإلقليمية 
التشريعات احلكومية  

    علم االجتماع 
    العمارة

ر      علم اآل
    الفلسفة 

    علم االنسان
   ريخ وفلسفة العلوم 

     العلوم البيئية 
    الدراسات الثقافية  

    علم النفس
علم املعلومات وعلم 

 املكتبات
    اجلغرافيا 
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    الرتبوي
    الدراسات احلضرية 

العلوم والتكنولوجيا 
 وغريها من املواضيع

    اإلدارة العامة
    دراسات املرأة 

اإلنسانية 
 وموضوعات أخرى

  التشريعات احلكومية 
العلوم االجتماعية 

    ومواضيع أخرى
ت األعمال   اقتصاد

ر      علم اآل
     علم االجتماع 
    الدراسات احلضرية 

    اإلدارة العامة 
    الفلسفة 
    األدب 
    اجلغرافيا 

     علم االنسان 
  املرأةدراسات  

 ختصصات متعددة
األعمال، واإلدارة 

   واحملاسبة
    اهلندسة 

 اآليل   علوم احلاسوب

 فقه الوقف
 الوقف والتعليم
  إدارة الوقف
  أوقاف النساء
  الوقف األهلي
  الوقف اخلريي

   فلسطني-الوقف
  وقف النقود

  الوقف واألسرة
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 الوقف والنظم القانونية

  ديون الوقف
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 جمال الدراسة
البحوث املعنية 
  ألوقاف العاملية
 يف شبكة العلوم

البحوث املعنية 
  ألوقاف اإلسالمية

 يف شبكة العلوم

البحوث املعنية 
  ألوقاف اإلسالمية
 يف قاعدة سكوبس

  البحوث املنشورة
مبجلة أوقاف 

 الكويتية
  القضا االجتماعية 

      الصحية    الرعاية
    واخلدمات

  علوم احلاسب اآليل 
   

 ): ٥-٤(جدول 

  املنشورة يف جملة أوقاف بمجموعات البحوث املعنية باألوقاف العاملية واإلسالمية مقارنة البحوث

 يف شبكة العلوم وقاعدة سكوبس
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قامت هذه  الدراسة بمسح بحثي ملوضوع األوقاف يف قواعد البيانات العاملية 

 "أوقاف" املنشورة ملجلة ، إضافة إىل األعداد)شبكة العلوم وقاعدة سكوبس(الرئيسة 
 . وموقعها اإللكرتوين الكويتية

 :وخلصت الدراسة اىل املقرتحات العامة التالية

 بحث يف جمال األوقاف خالل عقدين من الزمن ٥٠٠إن نرش ما يربو عن  - ١

ً بحثا يف السنة يشجع عىل تطوير جملة عاملية ٢٠وبمعدل متوسط 

 . جال يف هذا امل- نصف أو ربع  سنوية –متخصصة

تطوير جملة أوقاف الكويتية لتصبح جملة عاملية متخصصة يف شئون الوقف  - ٢

عامة، خالل عامني، أو تبني كريس بن دايل التفكري يف إنشاء جملة 

 .متخصصة يف الوقف اإلسالمي

التواصل والتعاون مع العديد من الباحثني ذوي اخلربات العاملية الذين  - ٣

 بالوقف، والنظر يف دعوهتم للمشاركة هيتمون بدراسة املوضوعات املتعلقة

 .كمستشارين هليئات التحرير

التواصل والتعاون مع الباحثني يف العامل اإلسالمي الذين هيتمون بنرش  - ٤

بحوث عاملية متعلقة بالوقف اإلسالمي والنظر يف دعوهتم للمشاركة 

 .كأعضاء يف هيئات التحرير
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، "أوقاف"ي نرش أعداد جملة  يف كيفة تبن"بريل"دراسة اإلتفاق مع دار نرش  - ٥

كون هذه الدار خمتصة بنرش جمالت عربية، وجمالت معنية بشئون الدين 

 .اإلسالمي

/ الرشوع يف احلصول عىل الرقم الدويل املعياري للدورية بشكلها الرقمي - ٦

، وحصول مجيع البحوث املنشورة "أوقاف"ملجلة  )e-ISSN( اإللكرتوين

 Digital Object Identifier)قمية هبا عىل رقم تعريف الوثيقة الر

(doi)) ، بام يسهل الوصول للبحوث بطريقة فريدة داخل فضاء اإلنرتنت

 .اهلائل

ًإعادة تكوين هيئة حترير جملة أوقاف بحيث تكون متنوعة دوليا، وحث  - ٧

 .مؤلفي البحوث املنشورة فيها عىل التعاون الدويل

ل بني هيئة التحرير واملحكمني النظر يف اعتامد النظام اإللكرتوين يف التواص - ٨

 .يف جملة أوقاف، كام هو احلال يف التواصل مع مؤلفي البحوث

حمرري املجلة جيب أن يكون هلم رصيد بحثي قوي، وأن تكون أبحاثهم قد  - ٩

استشهد هبا يف بحوث منشورة يف جمالت مفهرسة يف قواعد البيانات 

 .العاملية

 وموقعها "قافأو"نية اخلاصة بمجلة باإلضافة لذلك، نويص ببعض املقرتحات اآل

 .اإللكرتوين
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بمقارنة حمتويات الصفحة الرئيسة والصفحات الفرعية ملجلة أوقاف مع نظرياهتا 

من املجالت العاملية، يمكن وضع التوصيات التالية التي من شأهنا زيادة كفاءة املوقع 

 :ملجلة أوقاف، ورسعة فهرستها يف قواعد الفهرسة العامليةاإللكرتوين 

 .تصميم نسخة إضافية للموقع اإللكرتوين للمجلة باللغة اإلنجليزية - ١

وضع صفحة فرعية لكل عدد بحيث يتم وضع رابط لكل بحث أو مقال  - ٢

ًيف العدد من أجل أال يضطر القارئ إىل تنزيل العدد كامال واإلكتفاء فقط 

ً توفريا للوقت واجلهد الالزمني للحصول عىل املقال ضمن بالبحث املراد،

 .العدد

-p( ةــللنسخة املطبوع "ردمد"اري للدورية ــــــوضع الرقم الدويل املعي - ٣

ISSN(  عىل موقع املجلة يف اإلنرتنت، فهو يعترب بمثابة اسم للمجلة. 

ة البدء باخلطوات املطلوبة للحصول عىل الرقم الدويل املعياري للدوري - ٤

ووضعة عىل موقع املجلة يف  )e-ISSN( اإللكرتوين/بشكلها الرقمي

 . اإلنرتنت حال احلصول عليه

ُإضافة خاصية للبحث عن حمتويات أعداد املجلة، متكن القارئ من  - ٥

 .احلصول عىل بحث، أو مقال، أو مؤلفي املادة العلمية بكل سهولة

 .افة األعداداستكامل بيانات الكشاف التحلييل للمجلة بحيث يشمل ك - ٦

تصميم نسخة إضافية باللغة اإلنجليزية لنموذج نرش البحوث يف جملة  - ٧

 .أوقاف

ًوضع رابط مبارش لصفحة لنموذج نرش البحوث يف جملة أوقاف، بدال من  - ٨
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 .توجيه املستخدم إىل موقع األمانة العامة لألوقاف

 .حتديث بيانات هيئة التحرير عىل املوقع حال تغيري أعضاء اهليئة - ٩

 .عن أعضاء هيئة التحرير) سرية ذاتية(افة معلومات إض -١٠

اإلهتامم بجودة صفحة املجلة عىل االنرتنت وحتديثها عىل الدوام، وإضافة  -١١

 .ُاألعداد الصادرة حاملا تنرش بشكل رسمي

 

لومات بتفحص أعداد املجلة، الحظ الباحثان وجود بعض القصور يف املع

املطلوب توفرها يف األبحاث مقارنة مع املجالت املفهرسة يف قواعد الفهرسة العاملية، 

 :ويمكن التغلب عليها كام ييل

ات العلمية والبحثية التي ينتسب إليها مؤلفي ـــــــتدوين اجله - ١

املقاالت املحكمة بشكل كامل عىل كل بحث، وتشمل /األبحاث

 يف املؤسسة، والدولة التي حتتضن معلومات عن القسم الذي يعمل به

 –املؤسسة، والربيد اإللكرتوين للمؤلفني، أو املؤلف املتواصل مع املجلة 
 .عىل األقل

مراعاة تواريخ صدور أعداد املجلة، واالهتامم بانتظام اصداراهتا يف  - ٢

 .ًاملوعد الذي حيدد مسبقا من قبل هيئة حتريرها

يف كل األبحاث؛ بتسلسلها توحيد طريقة تسلسل املراجع واملصادر  - ٣

، ويقرتح كتابة كل املراجع واملصادر هبالرتتيب من بداية البحث إىل آخر

ًجمتمعة يف مكان واحد، يف الصفحة األخرية عىل سبيل املثال، بدال من 

 .االكتفاء برسد املراجع يف هوامش الصفحات
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 شبكة العلوم(من أجل فهرسة املجلة يف قواعد املعلومات العاملية  - ٤

، البد أن تكون املراجع مكتوبة باحلروف الرومانية أو حتول )وسكوبس

 .إىل هذه احلروف

عىل األقل، جيب توفري مستخلصات األبحاث مكتوبة باللغة اإلنجليزية،  - ٥

 .ًإن مل يكن البحث كامال باللغة اإلنجليزية

َّيفضل كتابة تاريخ استالم البحث من الباحث، وتاريخ قبوله من هيئة  - ٦ ُ
 .ًيم، وأيضا تاريخ نرشه، عىل كل بحث مقبولالتحك
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١- Ove Kähler, Combining peer review and metrics to assess journals for 

inclusion in Scopus, Learned Publishing, ٣٤٦–٣٣٦:(٤)٢٣, Oct. ٢٠١٠  

doi:١٠.١٠٨٧/٢٠١٠٠٤١١. 

لبيانات من املوقع خالل تم احلصول عىل ا(موقع أوقاف جامعة امللك سعود،  -٢

 ):هـ١٤٣٥ شعبان ٣٠- ١الفرتة 

 http://endowment.ksu.edu.sa/page/٣٤  

- شعبان١تم احلصول عىل البيانات من املوقع خالل الفرتة (موقع جملة أوقاف،  -٣

 ):هـ١٤٣٥ رمضان ١٥

 http://www.awqaf.org.kw/awqafjournal/  

 ٣٠- ١تم احلصول عىل البيانات من املوقع خالل الفرتة (موقع أوقافنا قطر،  -٤

 ):هـ١٤٣٥شعبان 

 http://www.awqaf.gov.qa 

صول عىل البيانات من املوقع خالل تم احل(،"الوقف، الرتاث اخلالد"جملة  موقع  -٥

 ):هـ١٤٣٥ رمضان ٥-شعبان١الفرتة 

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/٣٩٦  

تم مجع البيانات من املوقع املذكور أدناه خالل شهر  (:موقع شبكة العلوم -٦

  )م٢٠١٤افق شهر يوليو ه، املو١٤٣٥رمضان 

http://apps.webofknowledge.com/  
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تم مجع البيانات من املوقع املذكور أدناه خالل شهر (موقع قاعدة سكوبس،  -٧

  ):م٢٠١٤هـ، املوافق شهر يوليو ١٤٣٥رمضان 

 http://www.scopus.com/ 

تم تقييم املجالت املفهرسة يف (، )سكيامجو(موقع تصنيف املجالت والدول  -٨

م، وذلك يف شهر ٢٠١٣قاعدة سكوبس وفق آخر حتديث لتقارير سكيامجو 

 ):م٢٠١٤يوليو 

 http://www.scimagojr.com/ 

تم تقييم املجالت املفهرسة يف (، )JCR(ستشهادات املرجعية موقع تقارير اال -٩

م، و ٢٠١٣شبكة العلوم وفق آخر حتديث لتقارير اإلستشهادات املرجعية لعام 

 ):م٢٠١٤الذي نرش يف شهر يوليو عام 

http://adminapps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=H

ome&SID=N١NFMjw٥NwMIuvyuhmy  

احلصول عىل البيانات من املوقع يف (موقع تقديم املجالت إىل تومسون رويرتز،  -١٠

 ):هـ١٤٣٥ رمضان ١٤

 http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission/  

احلصول عىل البيانات من (موقع  متابعة تقييم املجالت يف تومسون رويرتز،  -١١

 ):هـ١٤٣٥ رمضان ١٤املوقع يف 

http://ip-science.thomsonreuters.com/info/jrneval-status  

 International Journal of Middle ( موقع املجلة الدولية للدراسات الرشق أوسطية -١٢

East Studies ( ،) ـه١٤٣٥مجعت املعلومات من موقع املجلة يف شهر شوال عام ،

 ):م٢٠١٤املوافق أغسطس 
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http://mesana.org/publications/ijmes.html  

 Journal of the Economic and (    موقع جملة التاريخ االقتصادي واالجتامعي للرشق -١٣

 Social History of the Orient( ،) مجعت املعلومات من موقع املجلة يف شهر شوال

 ) م٢٠١٤، املوافق أغسطس ـه١٤٣٥عام 

http://www.brill.com/journal-economic-and-social-history-orient  

مجعت (  ،) Islamic Law and  Society ( موقع جملة الرشيعة اإلسالمية واملجتمع -١٤

ق أغسطس هـ، املواف١٤٣٥املعلومات من موقع املجلة يف شهر شوال عام 

 ) م٢٠١٤

http://www.brill.com/islamic-law-and-society  
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ووسائل  بيانات أعضاء اإلدارة وهيئة التحرير احلالية للمجالت املتعلقة بالوقف، 

 :التواصل معها
 : السعودية- "سعودأوقاف جامعة امللك "جملة  )١(

 :اإلدارة وهيئة التحرير احلالية
فإن هيئة حترير وإدارة املجلة تضم التالية ) العدد الثالث(حسب آخر عدد للمجلة 

 :أسامءهم
 :املرشف العام

 )أمني عام أوقاف اجلامعة (عبدالرمحن بن محد احلركان.  د - 
   :رئيس التحرير

 صنهات بن بدر العتيبي. د  - 
 :  هيئة التحرير

 عبداحلميد بن عبد الرمحن العبد اجلبار.  د - 
 أمحد عمر حممد سيد مصطفى.  د - 
 عبد الوهاب بن عيل القحطاين.  أ - 
 أمحد بن سعيد مهدي.  أ - 

 :أدوات التواصل مع املجلة
 )رئيس التحرير( sunhat@ksu.edu.sa :للتواصل مع املجلة عرب الربيد اإللكرتوين -

 : للتواصل باستخدام رقم اهلاتف - 
   ٤٦٧٠١٩٥-١١-٠٠٩٦٦ :فاكس    ٤٦٧٣٠٨٨-١١-٠٠٩٦٦ :تلفون -

  ١٠٥٧/http://endowment.ksu.edu.sa/ar/node :املوقع اإللكرتوين -
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 : إيران-"الوقف الرتاث اخلالد"جملة  )٢(
 :اإلدارة وهيئة التحرير احلالية

 خلريية األوقاف والشؤون ا :املالك - 

 حممد عيل خرسوي :مدير ورئيس التحرير - 

 سيد ناثر هشام زادة: املدير التنفيذي - 

 عيل املايس: املدير الفني - 

 أدوات التواصل مع املجلة

 :للتواصل مع املجلة عرب الربيد اإللكرتوين - 

info@mirasejavidan.com   

  ٠٣١١ ٢٣٤٣٦١٠: هاتف - 

 :املوقع اإللكرتوين - 

http://www.mirasejavidan.com  
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 : قطر- "أوقافنا"جملة  )٣(
 :اإلدارة وهيئة التحرير احلالية

 :العام اإلرشاف

 الدورسي جعيثن بن اهللا عبد - 

 :التحرير رئيس

 اخللييل حممد - 

 :التحرير سكرتري

 الشوربجي مهند - 

 :التحرير

 الرميحي غانم - 

 احلول جواهر - 

 :الفني املدير

 الطائي اتمح عدي - 

 : اللغوي التدقيق

 العالف زكريا - 

 : اإلعالنات تصميم

 دياب املنعم عبد - 

 ):الطباعة(تنفيذ 

 الرشق دار – الفني املركز - 
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 :أدوات التواصل مع املجلة

 ٤٤٢٣٤٤٤٤ ٩٧٤+ :البدالة - 

 ٤٤٢٣٤٣١٨ ٩٧٤+ :العامة العالقات - 

 ٤٤١٣٥٩٦٧ ٩٧٤+ :فاكس - 

 ٢٨٢٢٢ :ب .ص - 

 

 :وريا س- جملة األوقاف اإلسالمية )٤(

 .ال يوجد معلومات عن املجلة - 

 

 : الكويت- "أوقاف"جملة  )٥(
 :اإلدارة وهيئة التحرير احلالية

 :رئيس التحرير

 عبداملحسن اجلاراهللا  اخلرايف . د - 

 لالوقافويشغل منصب االمني العام لالمانة 

 :نائب رئيس التحرير

 إيامن حممد احلميدان. أ - 

 . يف االمانة العامة لالوقافوتشغل نائب االمني العام للخدمات املساندة

 :مدير التحرير

 منصور خالد الصقعبي. أ - 
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 :مستشار التحرير 

 طارق عبداهللا.  د - 

 :هيئة التحرير

 عيسى زكي شقرة. د - 

 حممد حممد رمضان. د - 

 منال عبداهللا الصقر. أ - 

 عبداهللا زايد السامل. أ - 

 إبراهيم حممود عبدالباقي . د - 

 :اهليئة االستشارية

 لتوجيريعبدالعزيز ا.  د - 

 عبد املحسن العثامن - 

 فؤاد عبداهللا العمر. د - 

 منظور عامل.  د - 

 :أدوات التواصل مع املجلة

 : العنوان الربيدي

 .، دولة الكويت١٣٠٠٥لة أوقاف، رئيس التحرير، صندوق بريد الصفاة، جم - 

 ٠٠٩٦٥١٨٠٤٧٧٧: هاتف - 

 ٠٠٩٦٥٢٢٥٤٢٥٢٦: فاكس - 

 awqafjournal@awqaf.org :الربيد اإللكنروين -

 awqafjournal.net :املوقع اإللكرتوين -
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 :بيان بعض املصطلحات واملفاهيم الواردة يف هذا الفصل

  ):Impact Factor (معامل التأثري

ضمن جمال ختصصها البحثي،  هو مقياس ألمهية املجالت العلمية املحكمة

ًإشارة األبحاث اجلديدة لألبحاث التي نرشت سابقا يف تلك املجلة ويعكس مدى 

 عايل أكثر أمهية من تلك التي تأثريهبا، وبذا تكون املجلة التي متلك معامل  واالستشهاد

 منخفض، ويتم حساب معامل التأثري ملجلة ما كمعدل عدد املرات تأثريمتلك معامل 

نشورة يف تلك املجلة خالل السنتني اث املــالتي تم االستشهاد فيها من األبح

 .املاضيتني

  :)ISSN( "ردمد"الرقم الدويل املوحد للدوريات 

هو رقم تسلسيل عاملي يسمح برتقيم الدوريات واملجالت بحيث يسهل التعامل 

معها ويدخلها ضمن نظام عاملي حمكم يمكن من معاجلتها آليا عىل النطاق العاملي 

 من ثامنية أجزاء ويرتبط بنظام املعلومات الدويل "ردمد"بوضوح ودقة، ويتكون الرقم 

 .عن الدوريات

  :)Citation( االستشهادات املرجعية

هي اإلشارات املرجعية التي حيظى هبا مقال علمي منشور بالفعل، وذلك يف مقال 

 .  آخر يعقب ذلك املقال  ونرشه ذات الباحث أو باحثون آخرون
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 Journal Citation Reports ة للمجالتتقارير االستشهادات املرجعي

(JCR):  

تقوم الشبكة بعملية تقييم للمجالت العلمية املعتربة، وذلك بإصدار تقارير سنوية 

 Journal يف شهر يونيو من كل عام تسمي بـتقارير االستشهادات املرجعية للمجالت

Citation Reports (JCR) ، ة دورية  لكل جملتأثريو يتم بواسطتها إعطاء معامل

وتقسم  .Impact Factor (IF) مندرجة ضمن شبكة العلوم، ويسمى هذا املعامل

املجالت العلمية املختلفة إىل  )JCR( تقارير االستشهادات املرجعية للمجالت

 Science جمالت العلوم الطبيعية والتطبيقية، ويضمنها حتت مؤرش العلوم: قسمني

Citation Index (SCI) ، اإلنسانية واالجتامعية يضمنها مؤرش وجمالت العلوم

  .Social Science Citation Index (SSCI) العلوم االجتامعية
  :)Peer Review(حتكيم اخلرباء املناظرين يف املجال العلمي 

هو قيام الباحثني واملتخصصني الذين ينتمون إىل نفس املجال العلمي واملعريف 

املقدم لإلدراج أو النرش وتقييمه والتأكد من البحث /الدقيق بمراجعة املجلة أو املقال

 .استيفائه للمعايري العاملية لإلدراج أو النرش
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ألوقـاف اإلسـالمية يف شـبكة العلـوم ، مرتبـة حـسب عـدد ): ١(ملحق  لبحـوث املتعلقـة  قائمة 
هلا البحث   :االستشهادات اليت 

١.  The provision of public goods under Islamic law: Origins, impact, and limitations of 
the Waqf system 

األصول، واألثر، والقيود املفروضة على نظام الوقف: توفري السلع العامة مبقتضى الشريعة اإلسالمية  
By: Kuran, T 
LAW & SOCIETY REVIEW  Volume: ٣٥   Issue: ٤   Pages: ٨٩٧-٨٤١   Published: ٢٠٠١  
 Times Cited:  ٤٥  
 ٢.  USURIOUS PIETY - CASH WAQF CONTROVERSY IN THE OTTOMAN 
EMPIRE 

  النقد، الوقف، اجلدل يف اإلمرباطورية العثمانية–التقوى الربوية 
By: MANDAVILLE, JE 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES  Volume: ١٠   Issue: ٣   
Pages: ٣٠٨-٢٨٩   Published: ١٩٧٩  
 Times Cited:   ٢٦  
 ٣.  Public Islam and the problem of democratization 

 مجهوراإلسالم، ومشكلة الدميقراطية
By: Hefner, RW 
SOCIOLOGY OF RELIGION  Volume: ٦٢   Issue: ٤   Pages: ٥١٤-٤٩١   Published: WIN 
٢٠٠١  
 Times Cited:   ٢٢   
 ٤.  The absence of the corporation in Islamic law: Origins and persistence 

األصول واملثابرة: غياب الشركة يف الشريعة اإلسالمية  
By: Kuran, Timur 
AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW  Volume: ٥٣   Issue: ٤   Pages: ٧٨٥-
٨٣٤   Published: FAL ٢٠٠٥  
 Times Cited:  ١٩   
 ٥.  The logic of financial westernization in the Middle East 

 منطق التغريب املايل يف الشرق األوسط
By: Kuran, T 
Conference: Conference on Economic Behavior and Organization held in Honour of 
Richard Day Location: Univ SO Calif, Los Angeles,  CA Date: APR ٢٠٠٣ ,٢٦-APR ٢٧, 
٢٠٠٤  
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JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION  Volume: ٥٦   Issue: ٤   
Pages: ٦١٥-٥٩٣   Published: APR ٢٠٠٥  
 Times Cited:   ١٧   
 ٦.  The logic of financial westernization in the Middle East 

 منطق التغريب املايل يف الشرق األوسط
By: Kuran, T 
Conference: Conference on Economic Behavior and Organization held in Honour of 
Richard Day Location: Univ SO Calif, Los Angeles,  CA Date: APR ٢٠٠٣ ,٢٦-APR ٢٧, 
٢٠٠٤  
JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION  Volume: ٥٦   Issue: ٤   
Pages: ٦١٥-٥٩٣   Published: APR ٢٠٠٥  
 Times Cited:  ١٧  
 ٧.  Women and WAQF: Toward a reconsideration of women's place in the Mamluk 
household 

حنو إعادة النظر يف مكانة املرأة يف األسرة اململوكية: املرأة والوقف  
By: Fay, MA 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES  Volume: ٢٩   Issue: ١   
Pages: ٥١-٣٣   Published: FEB ١٩٩٧  
 Times Cited:   ١١   
 ٨.  THE INFLUENCE OF THE ISLAMIC LAW OF WAQF ON THE 
DEVELOPMENT OF THE TRUST IN ENGLAND - THE CASE OF  MERTON-
COLLEGE 

ة كلية مريتوندراسة حال: التشريع اإلسالمي للوقف على تنمية الثقة داخل إجنلرتاثري  
By: GAUDIOSI, MM  
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW  Volume: ١٣٦   Issue: ٤   Pages: 
١٢٦١-١٢٣١   Published: APR ١٩٨٨  
Times Cited:   ١٠  
  ٩.  The Ahrari Waqf in Kabul in the year ١٥٤٦ and the Mughul Naqshbandiyyah 

املغول النقشبندية"م، و١٥٤٦ العام  يف كابول يف"أحراري"وقف  " 
By: Dale, SF; Payind, A 
JOURNAL OF THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY  Volume: ١١٩   Issue: ٢   Pages: 
٢٣٣-٢١٨   Published: APR-JUN ١٩٩٩  
 Times Cited:   ٨  
 ١٠.  Political and social aspects of Islamic religious endowments (awqaf): Saladin in 
Cairo (٧٣-١١٦٩) and Jerusalem (٩٣-١١٨٧)  
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 -١١٦٩(صـــالح الـــدين األيـــويب يف القـــاهرة : اجلوانـــب الـــسياسية واالجتماعيـــة لألوقـــاف اإلســـالمية
 )م١١٩٣-١١٨٧(، والقدس الشريف )م١١٧٣

By: Frenkel, Y  
BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES-
UNIVERSITY OF LONDON  Volume: ٦٢   Pages: ٢٠-١   Part: ١  Published: ١٩٩٩  
 Times Cited:   ٨  
 ١١.  Endowing family: Waqf, property devolution, and gender in Greater Syria, ١٨٠٠ 
to ١٨٦٠  

ـــشام، الوقـــف، نقـــل امللكيـــة، واملـــساواة بـــني اجلنـــسني يف بـــال): املاحنـــة(األســـرة املوقفـــة  -١٨٠٠د ال
 م١٨٦٠

By: Doumani, B 
COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY  Volume: ٤٠   Issue: ١   
Pages: ٤١-٣   Published: JAN ١٩٩٨  
 Times Cited:  ٨  
 ١٢.  Wills, deeds, acts: women's civic gift-giving in Ottoman Istanbul 

مدنية املرأة، وتقدمي اهلدا يف اسطنبول العثمانية: الوصا والعقود، واألعمال  
By: Isin, Engin; Uestuendag, Ebru 
Conference: Great Lakes Ottomanist Workshop ٢٠٠٦ Location: Univ Toronto, Toronto, 
CANADA Date: MAR ٢٠٠٦ ,١٩-١٧  
GENDER PLACE AND CULTURE  Volume: ١٥   Issue: ٥   Pages: ٥٣٢-٥١٩   Published: 
٢٠٠٨  
 Times Cited: ٧  
 ١٣.  THE MALIKI FAMILY WAQF ACCORDING TO WILLS AND WAQFIYYAT 

   وقف عائلة املالكي،  حسب الوصا والوقفيات
By: LAYISH, A 
BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES-
UNIVERSITY OF LONDON  Volume: ٤٦   Pages: ٣٢-١   Part: ١  Published: ١٩٨٣  
 Times Cited: ٧   
 ١٤.  The institutional dynamics of early modern Eurasian trade: The commenda and 
the corporation 

الزعامة والشركة: الديناميكا املؤسسية يف بداية  جتارة أوراسيا احلديثة  
By: Harris, Ron 
JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION  Volume: ٧١   Issue: ٣   
Special Issue: SI   Pages: ٦٢٢-٦٠٦   Published:SEP ٢٠٠٩  
 Times Cited: ٤   
 ١٥.  CHRISTIAN AND JEWISH WAQF IN PALESTINE DURING THE LATE 
OTTOMAN PERIOD 
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ينالوقف املسيحي واليهودي يف فلسطني خالل أواخر العهد العثما  
By: SHAHAM, R 
BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES-
UNIVERSITY OF LONDON  Volume: ٥٤   Pages: ٤٧٢  -٤٦٠  Part: ٣   Published: ١٩٩١  
 Times Cited:   ٤  
  ١٦.  ORGANIZATION OF WAQF DOCUMENTS IN CAIRO 

ئق الوقف يف القاهرة  تنظيم و
By: CRECELIU.D 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES  Volume: ٢   Issue: ٣   
Pages: ٢٧٧-٢٦٦   Published: ١٩٧١  
Times Cited:   ٤  
 ١٧.  Coffeehouses, guilds and oriental despotism government and civil society in late 
١٧th to early ١٨th century Istanbul and  Isfahan, and as seen from Paris and London 

تمع املدين يف أواخر القرن  ت ،حكومة االستبداد الشرقية، وا  وحىت أوائل القرن ١٧املقاهي، النقا
ريس ولندن١٨ سطنبول وأصفهان، وكما ترى من    

By: Arjomand, SA 
Conference: Conference on Civil Society - Europe Encountering the Other Location: 
Maison Sci Homme, Paris, FRANCE Date: JUN ٢٠٠٣ ,١٤-١٢  
ARCHIVES EUROPEENNES DE SOCIOLOGIE  Volume: ٤٥   Issue: ١   Pages: ٢٣-+   
Published: ٢٠٠٤  
 Times Cited:  ٣  
 ١٨.  Towards autonomy? The Islamist movement's quest for control of Islamic 
institutions in Israel 
 حنو احلكم الذايت؟ سعي احلركات اإلسالمية للسيطرة على املؤسسات اإلسالمية يف الكيان الصهيوين

By: Peled, AR  
MIDDLE EAST JOURNAL  Volume: ٥٥   Issue: ٣   Pages: ٣٩٨-٣٧٨   Published: SUM 
٢٠٠١  
 Times Cited:   ٣   
 ١٩.  The earliest waqf foundations (Origins of Islamic religious endowment system)  

)أصول نظام الدين اإلسالمي للوقف(مؤسسات الوقف األقدم    
By: Gil, M 
JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES  Volume: ٥٧   Issue: ٢   Pages: ١٤٠-١٢٥   
Published: APR ١٩٩٨  
 Times Cited:  ٣  
 ٢٠.  THE WAQF OF ALDHAHAB,MUHAMMAD,BEY,ABU IN HISTORICAL-
PERSPECTIVE 
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رخيي"دمحم بك أبوالدهب"وقف     من منظور 
By: CRECELIUS, D 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES  Volume: ٢٣   Issue: ١   
Pages: ٨١-٥٧   Published: FEB ١٩٩١  
 Times Cited:   ٣  
 ٢١.  WAQFS AND SUFI MONASTERIES IN THE OTTOMAN POLICY OF 
COLONIZATION, SULTAN SELIM-I WAQF OF ١٥١٦ IN  FAVOR OF DAYR-AL-
ASAD 

  ١٥١٦األوقاف وصوفية األديرة يف سياسة االستعمار العثماين، وقف السلطان سليم األول عام 
ديرالسعد"لصاحل  " 

By: LAYISH, A 
BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES-
UNIVERSITY OF LONDON  Volume: ٥٠   Pages: ٦١- &   Part: ١  Published: ١٩٨٧  
 Times Cited:  ٣  
 ٢٢.  Authorized Lies: Colonial Agency and Legal Hybrids in Tashkent, c. ١٨٩٣-١٨٨١  

ا م١٨٩٣-١٨٨١نية يف طشقند،وكالة املستعمرة واهلجينة القانو: أكاذيب مصرح   
By: Sartori, Paolo 
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١٩٩٠  
  Times Cited:   ٠  
 ٩٩.  THE WAQF OF IPSIR-PASA IN ALEPPO (١٦٥٣-١٠٦٣) - HISTORICAL 
URBANISM STUDY - FRENCH - DAVID,JC 
By: RAFEQ, AK 

شا يف حلب  رخيية–) ١٦٥٣ -١٠٦٣(وقف إبصري    دراسة عمرانية 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES  Volume: ١٧   Issue: ٤   
Pages: ٥٥٩-٥٥٨   Published: NOV ١٩٨٥  
  Times Cited:   ٠  
 ١٠٠.  A CODE OF MUSLIM PERSONAL LAW, VOL ٢, CONTAINING LAWS OF 
GIFT, WAQF, WILL AND INHERITANCE CODIFIED  AND RESTATED IN THE 



  

  

٢٠٥ 

 

LIGHT OF THE HOLY QURAN, SUNNAH AND AUTHENTIC BOOKS OF FIQH - 
UR-RAHMAN,T 

ية، ، حتتوي على قوانني اهلبة، الوقف، الوص٢مبادئ قانون األحوال الشخصية اإلسالمية، جزء 
 .واإلرث مقننة ومنقحة الصياغه يف ضوء القرآن الكرمي والسنة وكتب أصول الفقه

By: BAKER, P 
BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES-
UNIVERSITY OF LONDON  Volume: ٤٦   Pages: ٥٧٣  -٥٧٢  Part: ٣   Published: ١٩٨٣  
  Times Cited:   ٠  



  

  

٢٠٦ 

 

 ):٢(ملحق 
 نبذة خمترصة عن أهم مؤلفي البحوث املدرجة بشبكة العلوم 

 يف جمال األوقاف اإلسالمية
 

١) Kuran, Timur أمريكي، من أصول تركية، ومؤلف لستة كتب   
Professor and Gorter Family Professor of Islamic Studies 
Economics, Department of Economics 
DUKE UNIVERSITY 
Phone: (٩١٩) ١٨٧٢-٦٦٠ 
t.kuran@duke.edu 

 

 

بحث  يف شبكة العلوم، نرشت خالل العرشين سنة ) ٦٩(يوجد له عدد ) ١

) ١٤٣٧(تلقت أبحاثه جمتمعة عدد . ًأبحاث سنويا) ٣(املاضية، وينرش بمعدل 

ًاستشهادا مرجعيا بمعدل   . َاستشهادا مرجعيا لكل بحث) ٢١(ً

بحث له تلقى كل ) ٢٠( بمعني وجود ،)٢٠( له يساوي h  - ر ـــــوكان املؤش

ًاستشهادا مرجعيا عىل األقل) ٢٠(منها عدد  ) ١٤٠(تلقت أبحاثه جمتمعة عدد . ً

ًإستشهادا مرجعيا عام   . م٢٠١٣ً

 

 

 

 

 

 

 



  

  

٢٠٧ 

 

 
Published Items in Each 

Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Citations in Each Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Results found:   ٦٩  

Sum of the Times Cited   :   ١٤٣٧  
Sum of Times Cited 
 without  self-citations   :  

 ١٣٥٤  

Citing Articles:   ١٠٩٩  
Citing Articles without 
 self- citations :  

 ١٠٦٢  

Average Citations  per 
 Item:  

 ٢٠.٨٣

h-index:   ٢٠  
  

  

ا، وعدد األحباث املنشورة) ٢    :أمساء املؤسسات اليت عمل 

 Field: Organizations-Enhanced  Record Count  % of ٦٩  Bar Chart  
UNIVERSITY OF SOUTHERN 
CALIFORNIA  ٧٩.٧١٠  ٥٥ %      

DUKE UNIVERSITY  ١٨.٨٤١  ١٣ %      
CALIFORNIA INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY  ٢.٨٩٩  ٢ %      

  

  :أهم االجتاهات البحثية، وعدد األحباث قرين كل إجتاه) ٣

 Field: Research Areas  Record Count  % of ٦٩  Bar Chart  
BUSINESS ECONOMICS  ٦٣.٧٦٨  ٤٤ %      
SOCIAL SCIENCES OTHER TOPICS  ١٣.٠٤٣  ٩ %      
GOVERNMENT LAW  ١٣.٠٤٣  ٩ %      
AREA STUDIES  ١٣.٠٤٣  ٩ %      
SOCIOLOGY  ٧.٢٤٦  ٥ %      
HISTORY  ٤.٣٤٨  ٣ %      
INTERNATIONAL RELATIONS  ٢.٨٩٩  ٢ %      

  



  

  

٢٠٨ 

 

ا) ٤ الت املفضلة لديه، وعدد األحباث املنشورة    :ا

 Field: Source Titles  Record Count  % of ٦٩  Bar Chart  
JOURNAL OF ECONOMIC 
LITERATURE  ١٣.٠٤٣  ٩ %      

JOURNAL OF ECONOMIC 
BEHAVIOR ORGANIZATION  ١٠.١٤٥  ٧ %      

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MIDDLE EAST STUDIES  ١٠.١٤٥  ٧ %      

JOURNAL OF INSTITUTIONAL 
AND THEORETICAL ECONOMICS 
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE 
STAATSWISSENSCHAFT 

 ٤.٣٤٨  ٣ %      

JOURNAL OF ECONOMIC 
PERSPECTIVES  ٤.٣٤٨  ٣ %      

AMERICAN ECONOMIC REVIEW  ٤.٣٤٨  ٣ %      
PUBLIC CHOICE  ٢.٨٩٩  ٢ %      
JOURNAL OF LEGAL STUDIES  ٢.٨٩٩  ٢ %      
JOURNAL OF ECONOMIC 
HISTORY  ٢.٨٩٩  ٢ %      

JOURNAL OF COMPARATIVE 
ECONOMICS  ٢.٨٩٩  ٢ %      

  

  .  ال يشارك ببحوث منشورة ضمن أعمال املؤمترات الدولية)٥
  . ظهر امسه على معظم أحباثه كمؤلف وحيد)٦
  . ال تظهر جهات متويل على أي من أحباثه)٧
 : أفضل مخسة أحباث له من حيث معدل االستشهاد)٨

 ١.  Availability cascades and risk regulation 
By: Kuran, T; Sunstein, CR 
STANFORD LAW REVIEW  Volume: ٥١   Issue: ٤   Pages: ٧٦٨-٦٨٣   Published: APR 
١٩٩٩  
 ٢.  NOW OUT OF NEVER-THE ELEMENT OF SURPRISE IN THE EAST EUROPEAN 
 REVOLUTION OF ١٩٨٩  
By: KURAN, T 
WORLD POLITICS  Volume: ٤٤   Issue: ١   Pages: ٤٨-٧   Published: OCT ١٩٩١  
  ٣.  SPARKS AND PRAIRIE FIRES - A THEORY OF UNANTICIPATED POLITICAL 
 REVOLUTION 



  

  

٢٠٩ 

 

By: KURAN, T 
PUBLIC CHOICE  Volume: ٦١   Issue: ١   Pages: ٧٤-٤١   Published: APR ١٩٨٩  
  ٤.  Why the Middle East is economically underdeveloped: Historical mechanisms of 
 institutional stagnation 
By: Kuran, T 
JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES  Volume: ١٨   Issue: ٣   Pages: ٩٠-٧١   
Published: SUM ٢٠٠٤  
 ٥. PREFERENCE FALSIFICATION, POLICY CONTINUITY AND COLLECTIVE 
 CONSERVATISM 
By: KURAN, T 
ECONOMIC JOURNAL  Volume: ٩٧   Issue: ٣٨٧   Pages: ٦٦٥-٦٤٢   Published: SEP ١٩٨٧  

   :  Google Scholar للباحث ترمجة شخصية موجزة على موقع) ٩
http://scholar.google.com/citations?user=zgPXIvMAAAAJ&hl=en&oi=ao  

  .ك بكثريتوضح هذه الرتمجة أن إنتاجه أكثر من ذل
  :ترمجة شخصية موجزة للباحث على موقع اجلامعة اليت ينتسب هلا) ١٠

http://econ.duke.edu/people?Uil=٦٧٠٦&subpage=profile  



  

  

٢١٠ 

 

  
٢) Dale, Stephen  أمريكي 
Emeritus Professor 
OHIO STATE UNIVERSITY 
University Email: dale.١@osu.edu  

  

حبــث  يف شــبكة العلــوم نــشرت خــالل العــشرين ســنة املاضــية، ) ٣٣ (يوجــد لــه عــدد) ١
  . ًوينشر مبعدل حبثني سنو
ًاستشهادا مرجعيا مبعدل) ٣٣ (تلقت أحباثه عدد ًاستـشهادا مرجعيـا لكـل حبـ) ١.٣٣ (ً . ثً

) ٤ (تلقـــى كـــل منهـــا عـــدد أحبـــاث) ٤ (، مبعـــين وجـــود عـــدد)٤ (لـــه يـــساوي h -وكـــان املؤشـــر

  .استشهادات مرجعية على األقل
  

Published Items in Each 
Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Citations in Each Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Results found: ٣٣ 

 
Sum of the Times 
Cited: ٤٤ 

Sum of Times Cited 
without self-citations: ٤١ 

 
Citing Articles: ٤٣ 

Citing Articles 
without self-citations: ٤٠ 

 
Average Citations per 
Item: ١.٣٣

 
h-index: ٤  

  

  

  



  

  

٢١١ 

 

ا، وعدد األحباث املنشورة) ٢   :أمساء املؤسسات اليت عمل 

Field: Organizations-Enhanced  Record Count  % of ٣٣  Bar Chart  
OHIO STATE UNIVERSITY  ٨٧.٨٧٩  ٢٩ %      

  

  :أهم االجتاهات البحثية، وعدد األحباث قرين كل إجتاه) ٣

 Field: Research Areas  Record Count  % of ٣٣  Bar Chart  
AREA STUDIES  ٥٤.٥٤٥  ١٨ %      
ASIAN STUDIES  ٤٥.٤٥٥  ١٥ %      
HISTORY  ٢٤.٢٤٢  ٨ %      
LITERATURE  ٣.٠٣٠  ١ %      
INTERNATIONAL RELATIONS  ٣.٠٣٠  ١ %      
GOVERNMENT LAW  ٣.٠٣٠  ١ %      
ARTS HUMANITIES OTHER TOPICS  ٣.٠٣٠  ١ %      

  

الت املفضلة لديها، وعدد األحب) ٤ اا    :اث املنشورة 

Field: Source Titles  Record Count  % of ٣٣  Bar Chart  
JOURNAL OF ASIAN STUDIES  ٣٠.٣٠٣  ١٠ %      
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MIDDLE EAST STUDIES  ١٢.١٢١  ٤ %      

JOURNAL OF THE ROYAL ASIATIC 
SOCIETY  ٩.٠٩١  ٣ %      

MODERN ASIAN STUDIES  ٦.٠٦١  ٢ %      
INTERNATIONAL HISTORY 
REVIEW  ٦.٠٦١  ٢ %      

AMERICAN HISTORICAL REVIEW  ٦.٠٦١  ٢ %      
  

   :املؤمترات الدولية) ٥

 Field: Conference Titles  Record Count  % of ٣٣  Bar Chart  
OHIO STATE UNIV HUMANITIES SYMP  ٣.٠٣٠  ١ %      
CONFERENCE ON EXPANDING 
FRONTIERS IN SOUTH ASIAN AND 
WORLD HISTORY 

 ٣.٠٣٠  ١ %      

  



  

  

٢١٢ 

 

  .ظهر امسه على معظم أحباثه كمؤلف وحيد) ٦

  .ال تظهر جهات متويل على أي من أحباثه) ٧

  :أفضل مخسة أحباث له من حيث معدل اإلستشهاد) ٨
١. RELIGIOUS SUICIDE IN ISLAMIC ASIA - ANTICOLONIAL TERRORISM IN 
INDIA, INDONESIA, AND THE PHILIPPINES 
By: DALE, SF 
JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION  Volume: ٣٢   Issue: ١   Pages: ٥٩-٣٧   
Published: MAR ١٩٨٨  
٢. The Ahrari Waqf in Kabul in the year ١٥٤٦ and the Mughul Naqshbandiyyah 
By: Dale, SF; Payind, A 
JOURNAL OF THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY  Volume: ١١٩   Issue: ٢   Pages: 
٢٣٣-٢١٨   Published: APR-JUN ١٩٩٩ 
٣. STEPPE HUMANISM - THE AUTOBIOGRAPHICAL WRITINGS OF 
BABUR,ZAHIR,AL,DIN,MUHAMMAD ١٥٣٠-١٤٨٣ 
By: DALE, SF 
Conference: OHIO STATE UNIV HUMANITIES SYMP Location: OHIO STATE UNIV, 
COLUMBUS, OH Date: APR, ١٩٨٨  
Sponsor(s): OHIO STATE UNIV 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES  Volume: ٢٢   Issue: ١   
Pages: ٥٨-٣٧   Published: FEB ١٩٩٠ 
٤. MAPPILLA OUTBREAKS - IDEOLOGY AND SOCIAL CONFLICT IN ١٩TH-
CENTURY KERALA 
By: DALE, SF 
JOURNAL OF ASIAN STUDIES  Volume: ٣٥   Issue: ١   Pages: ٩٧-٨٥   Published: ١٩٧٥
  
٥. The legacy of the Timurids 
By: Dale, SF 
JOURNAL OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY Volume: ٨   Pages: ٥٨-٤٣   Part: ١   
Published: APR ١٩٩٨  

  

   :  Google Scholar   يوجد للباحث ترمجة شخصية موجزة على موقعال) ٩

  :ترمجة شخصية موجزة للباحث على موقع اجلامعة اليت ينتسب هلا) ١٠
http://history.osu.edu/directory/dale١ 



  

  

٢١٣ 

 

 

٣) Hathaway, Jane أمريكية( ) 
٣٣٩A Dulles Hall, ٢٣٠ West ١٧th Avenue, Columbus, OH, 
٤٣٢١٠ 
Phone: ٧١٣٨-٢٩٢-٦١٤ 
Fax: ٢٢٨٢-٢٩٢-٦١٤ 
University Email: Hathaway.٢٤@osu.edu 
Alternative Email: hathawayj@hotmail.com 

 

 

حبــث  يف شــبكة العلــوم نــشرت خــالل العــشرين ســنة املاضــية، ) ٢٦ (يوجــد هلــا عــدد) ١
  . ًوتنشر مبعدل حبثني سنو

ًاستـــشهادا مرجعيـــا لكـــل ) ٠.٣٥ (استـــشهاداات مرجعيـــة مبعـــدل) ٩ (تلقـــت أحباثهـــا عـــدد
ً، مبعين وجود حبث واحد تلقى استشهادا مرجعيا واحد)١ (هلا يساوي h -وكان املؤشر. حبث ًا ً

   .على األقل
Published Items in Each 

Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Citations in Each Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Results found: ٢٦ 

 
Sum of the Times 
Cited: ٩ 

Sum of Times Cited 
without self-citations: ٩ 

 
Citing Articles: ٩ 

Citing Articles 
without self-citations: ٩ 

 
Average Citations per 
Item: ٠.٣٥

 
h-index: ١ 

  
  

  



  

  

٢١٤ 

 

  
ا، وعدد األحباث املنشورة) ٢   : أمساء املؤسسات اليت عملت 

 Field: Organizations-Enhanced  Record Count  % of ٢٦  Bar 
Chart  

OHIO STATE UNIVERSITY  ١٠٠.٠٠٠  ٢٦ %      
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE CNRS  ٣.٨٤٦  ١ %      

  

  :أهم االجتاهات البحثية، وعدد األحباث قرين كل إجتاه) ٣

Field: Research Areas  Record Count  % of ٢٦  Bar Chart  
AREA STUDIES  ٤٦.١٥٤  ١٢ %      
HISTORY  ٣٤.٦١٥  ٩ %      
ASIAN STUDIES  ١٥.٣٨٥  ٤ %      
ARTS HUMANITIES OTHER TOPICS  ٣.٨٤٦  ١ %    

  

ا) ٤ الت املفضلة لديها، وعدد األحباث املنشورة     :ا

 Field: Source Titles  Record Count  % of ٢٦  Bar Chart  
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MIDDLE EAST STUDIES  ٢٦.٩٢٣  ٧ %      

MIDDLE EAST JOURNAL  ١٩.٢٣١  ٥ %      
JOURNAL OF THE AMERICAN 
ORIENTAL SOCIETY  ١٥.٣٨٥  ٤ %      

AMERICAN HISTORICAL REVIEW  ١٥.٣٨٥  ٤ %      
SPECULUM A JOURNAL OF 
MEDIEVAL STUDIES  ٣.٨٤٦  ١ %      

MEDITERRANEAN HISTORICAL 
REVIEW  ٣.٨٤٦  ١ %      

JOURNAL OF WORLD HISTORY  ٣.٨٤٦  ١ %      
JOURNAL OF SOCIAL HISTORY  ٣.٨٤٦  ١ %      
JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY 
HISTORY  ٣.٨٤٦  ١ %      

HISTORIAN  ٣.٨٤٦  ١ %    
  

  



  

  

٢١٥ 

 

حباث يف أعمال املؤمترات الدولية) ٥    .ال تشارك 

  .اثها كمؤلف وحيدظهر امسها على معظم أحب) ٦
  .ال تظهر جهات متويل على أي من أحباثها) ٧

  :أفضل مخسة أحباث هلا من حيث معدل االستشهاد) ٨
١. THE MILITARY HOUSEHOLD IN OTTOMAN EGYPT 
By: HATHAWAY, J 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES  Volume: ٢٧   Issue: ١   
Pages: ٥٢-٣٩   Published: FEB ١٩٩٥  
٢. The grand vizier and the false Messiah: The Sabbatai Sevi controversy and the Ottoman 
reform in Egypt 
By: Hathaway, J 
JOURNAL OF THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY  Volume: ١١٧   Issue: ٤   Pages: 
٦٧١-٦٦٥   Published: OCT-DEC ١٩٩٧  
٣. Ottoman conquest of Egypt (١٥١٧): background, impact, echos 
By: Hathaway, Jane 
MEDITERRANEAN HISTORICAL REVIEW  Volume: ٢٨   Issue: ٢   Pages: ٢٤٥-٢٤٣   
Published: DEC ٢٠١٣ ١ 
٤. Artisan Entrepreneurs in Cairo and Early-Modern Capitalism (١٨٠٠-١٦٠٠) 
By: Hathaway, Jane 
JOURNAL OF SOCIAL HISTORY  Volume: ٤٧   Issue: ١   Pages: ٢٤٩-٢٤٧   Published: 
FAL ٢٠١٣ 
٥. The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern 
World 
By: Hathaway, Jane 
JOURNAL OF WORLD HISTORY  Volume: ٢٣   Issue: ١   Special Issue: SI   Pages: ١٧٧-
١٨٠   Published: MAR ٢٠١٢ 

  

   .Google Scholar  ال يوجد للباحثة ترمجة شخصية موجزة على موقع) ٩

  :ترمجة شخصية موجزة للباحثة على موقع اجلامعة اليت ينتسب هلا) ١٠
http://history.osu.edu/directory/Hathaway٢٤ 



  

  

٢١٦ 

 

 

٤)  Layish, Aharon  أستاذ متفرغ، وله مثانية كتب)يان الصهيوينالك(يهودي ،  
PROFESSOR EMERITUS OF ASIAN AND AFRICAN 
STUDIES  
Status : EMERITUS Birth place : SUVALK, POLAND 
Office Phone: ٤٩٥٨-٥٦٣-٠٢ Fax: ٩٤٠١-٥٦٦-٠٢ 
E-Mail: mslayish@mscc.huji.ac.il 

 

 

م، ونشر ثالثـة منهـا فقـط خـالل  العـشرين حبث  يف شبكة العلو) ١٣ (يوجد له عدد) ١
  . سنة املاضية

ًاستشهادا مرجعيا مبعدل) ٢٩ (تلقت أحباثه عدد ًاستـشهادا مرجعيـا لكـل حبـث) ٢.٢٣ (ً ً .
ــــساوي h -وكــــان املؤشــــر ــــه ي ــــه تلقــــى كــــل منهــــا عــــدد) ٣ (، مبعــــين وجــــود)٣ (ل )  ٣ (أحبــــاث ل

   .استشهادات مرجعية على األقل
  

Published Items in Each Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Citations in Each Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Results found:  ١٣ 

Sum of the Times Cited   :  ٢٩ 

Sum of Times Cited  without 
 self-citations   :  

٢٦ 

Citing Articles:  ٢٦ 

Citing Articles without  self-
 citations :  

٢٣ 

Average Citations  per  Item:  ٢.٢٣ 

h-index:  ٣ 

  
  

  

  

  



  

  

٢١٧ 

 

  

ا، وعدد األحباث املنشورة) ٢    :أمساء املؤسسات اليت عمل 

 Field: Organizations-Enhanced  Record Count  % of ١٣  Bar Chart  
HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM  ٣٠.٧٦٩  ٤ %      
TEL AVIV UNIVERSITY  ٧.٦٩٢  ١ %      

  

    :أهم االجتاهات البحثية، وعدد األحباث قرين كل إجتاه) ٣

Field: Research Areas  Record Count  % of ١٣  Bar Chart  
ASIAN STUDIES  ٦١.٥٣٨  ٨ %      
AREA STUDIES  ٢٣.٠٧٧  ٣ %      
HISTORY  ٧.٦٩٢  ١ %      
GOVERNMENT LAW  ٧.٦٩٢  ١ %      

 

ا) ٤ الت املفضلة لديه، وعدد األحباث املنشورة    :ا

Field: Source Titles  Record Count  % of ١٣  Bar Chart  
BULLETIN OF THE SCHOOL OF 
ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES 
UNIVERSITY OF LONDON 

 ٤٦.١٥٤  ٦ %      

MIDDLE EASTERN STUDIES  ٢٣.٠٧٧  ٣ %      
JOURNAL OF THE AMERICAN 
ORIENTAL SOCIETY  ١٥.٣٨٥  ٢ %      

JOURNAL OF THE ECONOMIC AND 
SOCIAL HISTORY OF THE ORIENT  ٧.٦٩٢  ١ %      

ISRAEL LAW REVIEW  ٧.٦٩٢  ١ %     
  

حباث يف أعمال املؤمترات الدولية) ٥    .ال يشارك 

  .على كل أحباثه كمؤلف وحيدظهر امسه ) ٦

  .ال تظهر جهات متويل على أي من أحباثه) ٧

فضل  مخسة أحباث) ٨   :قائمة 
 ١. SAUDI-ARABIAN LEGAL REFORM AS A MECHANISM TO MODERATE 
WAHHABI  DOCTRINE 



  

  

٢١٨ 

 

By: LAYISH, A 
JOURNAL OF THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY  Volume: ١٠٧   Issue: ٢   Pages: 
  ٢٩٢-٢٧٩   Published: APR-JUN ١٩٨٧  
 ٢.  THE MALIKI FAMILY WAQF ACCORDING TO WILLS AND WAQFIYYAT 
By: LAYISH, A 
BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES-
UNIVERSITY  OF LONDON  Volume: ٤٦   Pages: ٣٢-١   Part: ١   Published: ١٩٨٣  
 ٣.  CONTRIBUTION OF THE MODERNISTS TO THE SECULARIZATION OF 
ISLAMIC  LAW 
By: LAYISH, A 
MIDDLE EASTERN STUDIES  Volume: ١٤   Issue: ٣   Pages: ٢٧٧-٢٦٣   Published:   ١٩٧٨  
 ٤.  CUSTOMARY KHUL AS REFLECTED IN THE SIJILL OF THE LIBYAN SHARIA 
 COURTS 
By: LAYISH, A 
BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES-
UNIVERSITY  OF LONDON  Volume: ٥١   Pages: ٤٣٩-٤٢٨   Part: ٣   Published: ١٩٨٨  
 ٥.  WAQFS AND SUFI MONASTERIES IN THE OTTOMAN POLICY OF 
COLONIZATION,  SULTAN SELIM-I WAQF OF ١٥١٦ IN FAVOR OF DAYR-AL-
ASAD 
By: LAYISH, A 
BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES-
UNIVERSITY  OF LONDON  Volume: ٥٠   Pages: ٦١-&   Part: ١   Published: ١٩٨٧  

  :  Google Scholar  ال يوجد للباحث ترمجة شخصية موجزة على موقع) ٩

  : اليت ينتسب هلاترمجة شخصية موجزة للباحث على موقع اجلامعة) ١٠
http://www.huji.ac.il/dataj/controller/ihoker/MOP-STAFF_LINK?sno=٤٥٩٧٥٠&Save_t= 



  

  

٢١٩ 

 

 

٥) Sartori, Paolo إيطايل  
paolo.sartori@oeaw.ac.at 
Telefon   ٦٥١٦ ٥١٥٨١ ١ ٠٠٤٣ 
Telefax   ٦٥٢٠ ٥١٥٨١ ١ ٠٠٤٣ 

 

 

   .م٢٠١٤ و  ٢٠٠٨  بني عاميأحباث يف شبكة العلوم، نشرت) ١٠ (يوجد له عدد) ١

ًاستشهادا مرجعيا مبعـدل) ١٥ (تلقت أحباثه عدد ًاستـشهادا مرجعيـا لكـل حبـث) ١.٥٠ (ً ً .
ـــساوي h -وكـــان املؤشـــر ـــه ي ـــه تلقـــى كـــل منهمـــا عـــدد)٢ (ل ـــني  ل مـــن  )  ٢ (، مبعـــين وجـــود حبث

   .االستشهادات املرجعية على األقل
Published Items in Each Year 

 

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Citations in Each Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Results found:   ١٠  

Sum of the Times Cited:   ١٥  
Sum of Times Cited without 
self- citations :  

 ٧  

 

Citing Articles:   ١١  
Citing Articles without self-
 citations:  

 ٦  

 

Average Citations per Item:   ١.٥٠
 

h-index:   ٢  
  

  

  

  

  

  



  

  

٢٢٠ 

 

  

ا، وعدد األحباث املنشورة) ٢   : أمساء املؤسسات اليت عمل 
 Field: Organizations-Enhanced  Record Count  % of ١٠  Bar Chart  

AUSTRIAN ACADEMY OF SCIENCES  ٣٠.٠٠٠  ٣ %      
MARTIN LUTHER UNIVERSITY 
HALLE WITTENBERG  ٢٠.٠٠٠  ٢ %      

UNIVERSITY OF HAIFA  ١٠.٠٠٠  ١ %      
INST IRANIST  ١٠.٠٠٠  ١ %      

  

  :أهم االجتاهات البحثية، وعدد األحباث قرين كل إجتاه) ٣

Field: Research Areas  Record Count  % of ١٠  Bar Chart  
HISTORY  ٧٠.٠٠٠  ٧ %      
RELIGION  ٣٠.٠٠٠  ٣ %      
SOCIOLOGY  ١٠.٠٠٠  ١ %      
ASIAN STUDIES  ١٠.٠٠٠  ١ %      
ANTHROPOLOGY  ١٠.٠٠٠  ١ %      

  

ا) ٤ الت املفضلة لديه، وعدد األحباث املنشورة    :ا

Field: Source Titles  Record Count  % of ١٠  Bar Chart  
JOURNAL OF THE ECONOMIC AND 
SOCIAL HISTORY OF THE ORIENT  ٣٠.٠٠٠  ٣ %      

WELT DES ISLAMS  ٢٠.٠٠٠  ٢ %      
CAHIERS DU MONDE RUSSE  ٢٠.٠٠٠  ٢ %      
QUADERNI STORICI  ١٠.٠٠٠  ١ %      
ISLAM ZEITSCHRIFT FUR 
GESCHICHTE UND KULTUR DES 
ISLAMISCHEN ORIENTS 

 ١٠.٠٠٠  ١ %      

COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY 
AND HISTORY  ١٠.٠٠٠  ١ %     

  

حباث يف أعمال املؤمترات الدولية) ٥    .ال يشارك 

  .ظهر امسه على معظم  أحباثه كمؤلف وحيد) ٦



  

  

٢٢١ 

 

  .ال تظهر جهات متويل على أي من أحباثه) ٧

فضل مخسة من أحباثه) ٨   :قائمة 
١. JUDICIAL ELECTIONS AS A COLONIAL REFORM The Qadis and Biys in 
Tashkent, ١٨٨٣-١٨٦٨ 
By: Sartori, Paolo 
CAHIERS DU MONDE RUSSE  Volume: ٤٩   Issue: ١   Pages: ٧٩-+   Published: JAN-
MAR ٢٠٠٨ 
٢. Authorized Lies: Colonial Agency and Legal Hybrids in Tashkent, c. ١٨٩٣-١٨٨١ 
By: Sartori, Paolo 
JOURNAL OF THE ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THE ORIENT  Volume: 
٥٥   Pages: ٧١٧-٦٨٨   Part: ٥-٤   Published: ٢٠١٢ 
٣. The Evolution of Third-Party Mediation in Shari'a Courts in ١٩th-and early ٢٠th-century 
Central Asia 
By: Sartori, Paolo 
JOURNAL OF THE ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THE ORIENT  Volume: 
٥٤   Pages: ٣٥٢-٣١١   Part: ٣   Published: ٢٠١١ 
٤. Legal Pluralism in Muslim-Majority Colonies: Mapping the Terrain 
By: Sartori, Paolo; Shahar, Ido 
JOURNAL OF THE ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THE ORIENT  Volume: 
٥٥   Pages: ٦٦٣-٦٣٧   Part: ٥-٤   Published: ٢٠١٢  
٥. Towards a History of the Muslims' Soviet Union: A View from Central Asia 
By: Sartori, Paolo 
WELT DES ISLAMS  Volume: ٥٠   Issue: ٤-٣   Pages: ٣٣٤-٣١٥   Published: ٢٠١٠ 
 

   :  Google Scholar   للباحث ترمجة شخصية موجزة على موقعال يوجد) ٩

  :ترمجة شخصية موجزة للباحث على موقع اجلامعة اليت ينتسب هلا) ١٠
http://www.oeaw.ac.at/iran/german/sartori_paolo.html 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

٢٢٢ 

 

 

٦) Orbay, Kayhan   تركي  
Middle East Technical University  
Social Sciences Building, #Z-٢٩ 
+٥٩٧٥ ٢١٠ ٣١٢ ٩٠ 
korbay(at)metu.edu.tr 

 

   
   .م٢٠١٢ و  ٢٠١١ أحباث يف شبكة العلوم، نشرت عامي) ٣ (يوجد له عدد ) ١

  . مل يتلق أي من أحباثه استشهادات مرجعية بعدو
Published Items in Each 

Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Citations in Each Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Results found:  ٣ 

Sum of the Times Cited   :  ٠ 

Sum of Times Cited 
 without  self-citations   :  

٠ 

Citing Articles:  ٠ 

Citing Articles without 
 self- citations :  

٠ 

Average Citations  per 
 Item:  

٠ 

h-index:  ٠ 

  
  

ا، وعدد األحباث املنشورة) ٢   :أمساء املؤسسات اليت عمل 

Field: Organizations-Enhanced  Record Count  % of ٣  Bar Chart  
ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITY  
(Middle East Technical University) 

 ١٠٠.٠٠٠  ٣ %     

  

  :أهم االجتاهات البحثية، وعدد األحباث قرين كل إجتاه) ٣

Field: Research Areas  Record Count  % of ٣  Bar Chart  
HISTORY  ١٠٠.٠٠٠  ٣ %      
ARCHAEOLOGY  ٣٣.٣٣٣  ١ %      

  



  

  

٢٢٣ 

 

ا ) ٤ الت املفضلة لديه، وعدد األحباث املنشورة     :ا

 Field: Source Titles  Record 
Count  % of ٣  Bar Chart  

JOURNAL OF THE ECONOMIC AND 
SOCIAL HISTORY OF THE ORIENT  ٣٣.٣٣٣  ١ %      

BULGARIAN HISTORICAL REVIEW 
REVUE BULGARE D HISTOIRE  ٣٣.٣٣٣  ١ %      

BELLETEN  ٣٣.٣٣٣  ١ %      
  

حباث يف) ٥    . أعمال املؤمترات الدوليةال يشارك 

  .ظهر امسه على كل أحباثه كمؤلف وحيد) ٦

  .ال تظهر جهات متويل على أي من أحباثه) ٧
 :قائمة جبميع  أحباثه) ٨

١. Financial Development of the Waqfs in Konya and the Agricultural Economy in the 
Central Anatolia (Late Sixteenth-Early Seventeenth Centuries) 
By: Orbay, Kayhan 
JOURNAL OF THE ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THE ORIENT  Volume: 
٥٥   Pages: ١١٦-٧٤   Part: ١   Published: ٢٠١٢  
٢. The Waqf of Saruca Pasha in Gallipoli and Agricultural Economy in ١٧th-Century 
Thrace 
By: Orbay, Kayhan 
BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE  Issue: ٢-١   
Pages: ١٢٦-١٠٩   Published: ٢٠١٢  
٣. The Magnificent Suleymaniye Owed a Debt to the Butcher and the Grocer 
By: Orbay, Kayhan 
BELLETEN  Volume: ٧٥   Issue: ٢٧٢   Pages: ٨٧-+   Published: APR ٢٠١١ 
  

   :  Google Scholar  ال يوجد للباحث ترمجة شخصية موجزة على موقع) ٩

  :ترمجة شخصية موجزة للباحث على موقع اجلامعة اليت ينتسب هلا) ١٠
http://hist.metu.edu.tr/assoc-prof-dr-kayhan-orbay  



  

  

٢٢٤ 

 

 

٧) Van Leeuwen, Richard )هولندي(   
Faculteit der Geesteswetenschappen 
Capaciteitsgroep Religiestudies 
Oude Turfmarkt  ١٤٧ 
١٠١٢ GC  Amsterdam 
R.L.A.vanLeeuwen@uva.nl 
T: ٠٢٠٥٢٥٤٨٥٥ 

 

 
  . م٢٠١٤ و  ٢٠٠٦ أحباث  يف شبكة العلوم، نشرت بني عامي) ٥ (يوجد له عدد) ١
   .مل يتلق أي من أحباثه استشهادات مرجعية بعدو

Published Items in Each Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Citations in Each Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Results found: ٥ 

 
Sum of the Times 
Cited: ٠ 

Sum of Times Cited 
without self-
citations: ٠ 

 
Citing Articles : ٠ 

Citing Articles 
without self-
citations : ٠ 

 
Average Citations 
per Item: ٠.٠٠

 
h-index : ٠ 

  
  

ا، وعدد األحباث املنشورة) ٢   :أمساء املؤسسات اليت عمل 

Field: Organizations-Enhanced  Record Count  % of ٥  Bar Chart  
UNIVERSITY OF AMSTERDAM  ٦٠.٠٠٠  ٣ %    

  



  

  

٢٢٥ 

 

  :، وعدد األحباث قرين كل إجتاهأهم االجتاهات البحثية) ٣
Field: Research Areas  Record Count  % of ٥  Bar Chart  

HISTORY  ٦٠.٠٠٠  ٣ %      
RELIGION  ٢٠.٠٠٠  ١ %      
PHILOSOPHY  ٢٠.٠٠٠  ١ %      
ASIAN STUDIES  ٢٠.٠٠٠  ١ %      
ARTS HUMANITIES OTHER TOPICS  ٢٠.٠٠٠  ١ %     

  

ا) ٤ الت املفضلة لديه، وعدد األحباث املنشورة     :ا

 Field: Source Titles  Record 
Count  % of ٥  Bar 

Chart  
TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS  ٢٠.٠٠٠  ١ %      
ORIENTALIA LOVANIENSIA ANALECTA  ٢٠.٠٠٠  ١ %      
JOURNAL OF AMERICAN FOLKLORE  ٢٠.٠٠٠  ١ %      
CATHOLIC HISTORICAL REVIEW  ٢٠.٠٠٠  ١ %      
BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL 
AND AFRICAN STUDIES UNIVERSITY OF 
LONDON 

 ٢٠.٠٠٠  ١ %      

AUTHORITY PRIVACY AND PUBLIC 
ORDER IN ISLAM  ٢٠.٠٠٠  ١ %    

  

  :املؤمترات الدولية) ٥

 Field: Conference Titles  Record 
Count  % of ٥  Bar 

Chart  
٢٢ND CONGRESS OF THE UNION OF 
EUROPEAN OF ARABISANTS AND 
ISLAMISANTS 

 ٢٠.٠٠٠  ١ %      

   

  .ظهر امسه على كل أحباثه كمؤلف وحيد) ٦

  .ال تظهر جهات متويل على أي من أحباثه) ٧

 :قائمة جبميع  أحباثه ) ٨
 ١.  Hindiyya, Mystic and Criminal, ١٧٩٨-١٧٢٠: A Political and Religious Crisis in Lebanon  
By: van Leeuwen, Richard 



  

  

٢٢٦ 

 

CATHOLIC HISTORICAL REVIEW  Volume: ١٠٠   Issue: ٣   Pages: ٦٢١-٦١٩   
 Published: SUM ٢٠١٤  
  ٢.  A Motif Index of The Thousand and One Nights 
By: van Leeuwen, Richard 
JOURNAL OF AMERICAN FOLKLORE  Volume: ١٢٤   Issue: ٤٩٣   Pages: ٢٣٤-٢٣٣   
 Published: SUM ٢٠١١  
 ٣.  Islamic Reformism and Christianity: A Critical Reading of the Works of Muhammad 
 Rashid Rida and His Associates (١٩٣٥-١٨٩٨)  
By: van Leeuwen, Richard 
BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES-
UNIVERSITY  OF LONDON  Volume: ٧٤   Pages: ١٤٦-١٤٤   Part: ١   Published: ٢٠١١  
 ٤. The struggle for Arab independence. Riad el-Solh and the makers of the modern  Middle 
East 
By: van Leeuwen, Richard 
TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS  Volume: ١٢٤   Issue: ٤   Pages: ٥٨٤-٥٨٣   
 Published: ٢٠١١  
 ٥.  Social functions of the waqf institution 
By: Van Leeuwen, Richard 
Edited by: MichalakPikulska, B; Pikulski, A 
Conference: ٢٢nd Congress of the Union-of-European-of-Arabisants-and-Islamisants 
 Location: Cracow, POLAND Date: SEP ٢٩-OCT ٢٠٠٤ ,٠٤   
Sponsor(s): Union European Arabisants & Islamisants 
Authority, Privacy and Public Order in Islam  Book Series: ORIENTALIA 
LOVANIENSIA  ANALECTA   Volume: ١٤٨   Pages: ٤٢١-٤٠٧   Published: ٢٠٠٦   
 

   :  Google Scholar  ال يوجد للباحث ترمجة شخصية موجزة على موقع) ٩

  :ترمجة شخصية موجزة للباحث على موقع اجلامعة اليت ينتسب هلا) ١٠
http://www.uva.nl/over-de-

uva/organisatie/medewerkers/content/l/e/r.l.a.vanleeuwen/r.l.a.van-leeuwen.html



  

  

٢٢٧ 

 

 

 ٨) Ab Rahman, Asmak  )ماليزية(   
Senior Lecturer 
Tel. No. (Office) ٧٩٦٧٦٠٤٢-٠٣ 
E-mail Address asmak@um.edu.my 
Department of Syariah and Economics, Academy of Islamic Studies, 
University of Malaya, ٥٠٦٠٣ Kuala Lumpur, MALAYSIA 

 

 

  . م ٢٠١٢ و  ٢٠٠٩ ث  يف شبكة العلوم نشرت  بني عاميحب) ٥ (يوجد هلا عدد) ١
   .مل يتلق أي من أحباثها استشهادات مرجعية بعدو

Published Items in Each Year 

  
The latest ٢٠ years are 

displayed. 

Citations in Each Year 

  
The latest ٢٠ years are 

displayed. 

Results found: ٥ 

 
Sum of the Times 
Cited : ٠ 

Sum of Times Cited 
without self-
citations: ٠ 

 
Citing Articles: ٠ 

Citing Articles 
without self-
citations: ٠ 

 
Average Citations 
per Item: ٠.٠٠ 

 
h-index : ٠ 

  
  

ا، وعدد األحباث املنشورة) ٢   :أمساء املؤسسات اليت عملت 

 Field: Organizations-Enhanced  Record Count  % of ٥  Bar Chart  
UNIVERSITI MALAYA  ١٠٠.٠٠٠  ٥ %     

  



  

  

٢٢٨ 

 

  :أهم االجتاهات البحثية، وعدد األحباث قرين كل إجتاه) ٣

 Field: Research Areas  Record Count  % of ٥  Bar Chart  

BUSINESS ECONOMICS  ٦٠.٠٠٠  ٣ 
%      

SOCIAL SCIENCES OTHER TOPICS  ٢٠.٠٠٠  ١ 
%      

INFORMATION SCIENCE LIBRARY 
SCIENCE  ٢٠.٠٠٠  ١ 

%      

ARTS HUMANITIES OTHER TOPICS  ٢٠.٠٠٠  ١ 
%     

  

ا) ٤ الت املفضلة لديها، وعدد األحباث املنشورة    :ا

Field: Source Titles  Record 
Count  % of ٥  Bar 

Chart  
AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS 
MANAGEMENT  ٤٠.٠٠٠  ٢ %      

PROCEEDINGS OF ٢٠١٠ 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
HUMANITIES HISTORICAL AND SOCIAL 
SCIENCES 

 ٢٠.٠٠٠  ١ %      

PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIORAL 
SCIENCES  ٢٠.٠٠٠  ١ %      

MALAYSIAN JOURNAL OF LIBRARY 
INFORMATION SCIENCE  ٢٠.٠٠٠  ١ %      

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
INTERDISCIPLINARY BUSINESS AND 
SOCIAL SCIENCES ٢٠١٢ ICIBSOS ٢٠١٢ 

 ٢٠.٠٠٠  ١ %      

 

   :املؤمترات الدولية) ٥

 Field: Conference Titles  Record 
Count 

 % 
of ٥  Bar Chart  

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
INTERDISCIPLINARY BUSINESS AND 
SOCIAL SCIENCES ICIBSOS 

 ٢٠.٠٠٠  ١ 
%      

٢٠١٠ INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON HUMANITIES HISTORICAL AND 
SOCIAL SCIENCES 

 ٢٠.٠٠٠  ١ 
%      



  

  

٢٢٩ 

 

  

  .تشرتك مع آخرين يف مجيع أحباثها) ٦

  .ال تظهر جهات متويل على أي من أحباثها) ٧

حباثهاقا) ٨   :ئمة 
١. Insurability and Suicide: Shariah Issues in Underwriting 
By: Ab Rahman, Asmak; Ahmad, Wan Marhaini Wan; Mohamad, Shamsiah; et al. 
Edited by: Gaol, FL 
Conference: International Congress on Interdisciplinary Business and Social Sciences 
(ICIBSoS) Location: Jakarta, INDONESIA Date: DEC ٢٠١٢ ,٠٢-٠١ 
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS AND SOCIAL 
SCIENCES ٢٠١٢ (ICIBSOS ٢٠١٢)  Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences   
Volume: ٦٥   Pages: ٦٠١-٥٩٣   Published: ٢٠١٢  
٢. Can a takaful company reinsure with a reinsurance company? 
By: Ab Rahman, Asmak; Ahmad, Wan Marhaini Wan; Buang, Ahmad Hidayat 
AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT  Volume: ٥   Issue: ٣٠   Pages: 
١١٧٧٨-١١٧٦٨   Published: NOV ٢٠١١ ٣٠  
٣. Can supportive management contribute to the well being of Muslim working women in 
Malaysia? 
By: Marican, Sabitha; Sabil, Surena; Zakaria, Roza Hazli; et al. 
AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT  Volume: ٥   Issue: ١٢   Pages: 
٤٨٩٠-٤٨٨٣   Published: JUN ٢٠١١ ١٨  
٤.  Analysis of Tabarru' Principle in Takaful Contract: Malaysian Experience 
By: Ab Rahman, Asmak; Mohamad, Shamsiah 
Edited by: Rawani, AM; Kettani, H; Ting, Z 
Conference: ٢٠١٠ International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences 
Location: Singapore, SINGAPORE Date: FEB ٢٠١٠ ,٢٨-٢٦  
Sponsor(s): IACSIT, Social Sci & Humanities Soc; IACSIT, Econom & Business Soc 
PROCEEDINGS OF ٢٠١٠ INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES, 
HISTORICAL AND SOCIAL SCIENCES  Pages: ٥٥٣-٥٤٩   Published: ٢٠١٠  
٥. Fifteen years of Jurnal Syariah (٢٠٠٧-١٩٩٣): a bibliometric study 
By: Abdullah, Raihanah; Ab Rahman, Asmak 
MALAYSIAN JOURNAL OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE  Volume: ١٤   
Issue: ٣   Pages: ٧٦-٥٩   Published: DEC ٢٠٠٩ 

   : Google Scholar  يوجد  للباحثة ترمجة شخصية موجزة على موقع) ٩
http://scholar.google.com/citations?user=WOPbu٤oAAAAJ&hl=en 

  :ترمجة شخصية موجزة للباحثة على موقع اجلامعة اليت ينتسب هلا) ١٠
http://umexpert.um.edu.my/cv_papar.php?id=e٩١cac١٤٢٠ddbd٠٦b٨٩٧b٧c٥d٨a١٣cb٦ 
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 ٩) Mohammad, Mohammad Tahir Sabit Haji ( اليزيم )  
JABATAN PENTADBIRAN TANAH FAKULTI 
GEOINFORMASI DAN HARTA TANAH 
tahirsabit@utm.my 
Office No : ٠٧٥٥٣٠٧٣٨ Ext. No : ٣٠٧٣٨  

 

  .  م٢٠١١ أحباث  يف شبكة العلوم، نشرت عام) ٣ (يوجد له عدد) ١
   .ومل يتلق أي من أحباثه استشهادات مرجعية بعد

Published Items in Each 
Year  

  
The latest ٢٠ years are 

displayed. 

Citations in Each Year 

  
The latest ٢٠ years are 

displayed. 

Results found: ٣ 

 
Sum of the Times 
Cited: ٠ 

Sum of Times Cited 
without self-citations: ٠ 

 
Citing Articles : ٠ 

Citing Articles 
without self-citations: ٠ 

 
Average Citations per 
Item: ٠.٠٠

 
h-index: ٠ 

  
  

ا، وعدد األحباث املنشورة) ٢   :أمساء املؤسسات اليت عمل 

Field: Organizations-Enhanced  Record Count  % of ٣  Bar Chart  
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA  ٦٦.٦٦٧  ٢ %      
FAC GEOINFROMAT REAL ESTATE  ٣٣.٣٣٣  ١ %      

  

  



  

  

٢٣١ 

 

  

  :أهم االجتاهات البحثية له وعدد األحباث قرين كل إجتاه) ٣

 Field: Research Areas  Record Count  % of ٣  Bar Chart  
SOCIAL SCIENCES OTHER TOPICS  ٦٦.٦٦٧  ٢ %      
ARTS HUMANITIES OTHER TOPICS  ٦٦.٦٦٧  ٢ %      
BUSINESS ECONOMICS  ٣٣.٣٣٣  ١ %      

 

ا) ٤ الت املفضلة لديه، وعدد األحباث املنشورة    :ا

 Field: Source Titles  Record 
Count  % of ٣  Bar 

Chart  
INTERNATIONAL PROCEEDINGS OF 
ECONOMICS DEVELOPMENT AND 
RESEARCH 

 ١٠٠.٠٠٠  ٣ 
%      

SOCIAL SCIENCE AND HUMANITY PT 
TWO  ٦٦.٦٦٧  ٢ %      

SOCIALITY AND ECONOMICS 
DEVELOPMENT  ٣٣.٣٣٣  ١ %      

  

   :املؤمترات الدولية) ٥

 Field: Conference Titles  Record 
Count  % of ٣  Bar 

Chart  
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
SOCIAL SCIENCE AND HUMANITY 
ICSSH ٢٠١١ 

 ٦٦.٦٦٧  ٢ %      

INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
SOCIALITY AND ECONOMICS 
DEVELOPMENT ICSEP ٢٠١١ 

 ٣٣.٣٣٣  ١ %      

  

  .ظهر امسه على حبث واحد كمؤلف وحيد) ٦

  .ال تظهر جهات متويل على أي من أحباثه) ٧
حباثه) ٨  :قائمة 

١. Weaknesses of Current Capital Raising, Financing, and Investment Methods of Awqaf 
(Islamic Trusts) 



  

  

٢٣٢ 

 

By: Mohsin, Aminah Binti; Mohammad, Mohammad Tahir Sabit Haji 
Edited by: Tao, F 
Conference: International Conference on Social Science and Humanity (ICSSH ٢٠١١) 
Location: Singapore, SINGAPORE Date: FEB ٢٠١١ ,٢٨-٢٦ 
SOCIAL SCIENCE AND HUMANITY, PT TWO  Book Series: International Proceedings 
of Economics Development and Research   Volume: ٥   Pages: ٤٠٥-٤٠١   Part: ٢   
Published: ٢٠١١ 
٢. Review of Club Theory in Context of Effective and Efficient Security Management in 
Malaysian Gated and Guarded Communities 
By: Narayanasamy, Jivasangeeta; Mohammad, Mohammad Tahir Sabit Haji 
Edited by: Tao, F 
Conference: International Conference on Social Science and Humanity (ICSSH ٢٠١١) 
Location: Singapore, SINGAPORE Date: FEB ٢٠١١ ,٢٨-٢٦ 
SOCIAL SCIENCE AND HUMANITY, PT TWO  Book Series: International Proceedings 
of Economics Development and Research   Volume: ٥   Pages: ٥٠١-٤٩٧   Part: ٢   
Published: ٢٠١١  
٣. Permissibility of Establishing Waqf Bank in Islamic Law 
By: Mohammad, Mohammad Tahir Sabit Haji 
Edited by: Tao, F 
Conference: International Conference on Sociality and Economics Development (ICSEP 
٢٠١١) Location: Kuala Lumpur, MALAYSIA Date: JUN ٢٠١١ ,١٩-١٧ 
SOCIALITY AND ECONOMICS DEVELOPMENT  Book Series: International 
Proceedings of Economics Development and Research   Volume: ١٠   Pages: ٢٥٤-٢٥٠   
Published: ٢٠١١ 
 

   : Google Scholar  يوجد  للباحث ترمجة شخصية موجزة على موقع) ٩
http://scholar.google.com/citations?user=٠IlFKmYAAAAJ&hl=en  

  :ينتسب هلاترمجة شخصية موجزة للباحث على موقع اجلامعة اليت ) ١٠
http://www.utm.my/staff-faces/projects/mohammad-tahir-sabit-haji-mohammad/ 
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 ١٠) Melcak, Miroslav  )تشيكي(       
E-mail: melcak@orient.cas.cz ; melcak@yahoo.com 
Web: http://cas.academia.edu/MiroslavMelcak 
Telelefon: ٢١٠ ٠٥٢ ٢٦٦ 

 
 

  . م ٢٠١٢ و ٢٠١٠ د حبثني يف شبكة العلوم نشرا عامييوجد له عد) ١
   .مل يتلق أي من أحباثه استشهادات مرجعية بعدو
  

Published Items in Each 
Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Citations in Each Year 

  

The latest ٢٠ years are 
displayed. 

Results found: ٢ 

 
Sum of the Times Cited: ٠ 

Sum of Times Cited 
without self-citations : ٠ 

 
Citing Articles: ٠ 

Citing Articles without 
self-citations: ٠ 

 
Average Citations per 
Item: ٠.٠٠ 

 
h-index: ٠ 

  
  

ا، وعدد األحباث املنشورة) ٢   :أمساء املؤسسات اليت عمل 

Field: Organizations-Enhanced  Record Count  % of ٢  Bar Chart  
MASARYK UNIVERSITY BRNO  ١٠٠.٠٠٠  ٢ %      

  

  

  



  

  

٢٣٤ 

 

  :أهم اإلجتاهات البحثية له وعدد األحباث قرين كل إجتاه) ٣

 Field: Research Areas  Record Count  % of ٢  Bar Chart  
ASIAN STUDIES  ١٠٠.٠٠٠  ٢ %      
ARTS HUMANITIES OTHER TOPICS  ١٠٠.٠٠٠  ٢ %      

  

ا) ٤ الت املفضلة لديه، وعدد األحباث املنشورة    :ا

Field: Source Titles  Record Count  % of ٢  Bar Chart  
ARCHIV ORIENTALNI  ١٠٠.٠٠٠  ٢ %      

  

   .ال توجد أحباث له منشورة  ضمن أعمال املؤمترات الدولية) ٥

  .أمسه على البحثني كمؤلف وحيدظهر ) ٦

  .ال تظهر جهات متويل على أي من أحباثه) ٧

حباثه) ٨  :قائمة 
١. Reconstruction of the Lost Ayyubid Waqf. Madrasa al-Shamiya al-Juwwaniya in 
Damascus as Depicted in the Fatawa of Taqi al-Din al-Subki (d. ٧٥٦/١٣٥٥) 
By: Melcak, Miroslav 
ARCHIV ORIENTALNI  Volume: ٨٠   Issue: ١   Pages: ١-+   Published: ٢٠١٢ 
٢. The Development of Diwan al-awqaf in Egypt in the ١٩(th) Century: Regulations of 
١٨٣٧ and ١٨٥١ 
By: Melcak, Miroslav 
ARCHIV ORIENTALNI  Volume: ٧٨   Issue: ١   Pages: ١-+   Published: ٢٠١٠ 
 

   :  Google Scholar  ال يوجد  للباحث بروفيل على موقع) ٩

  :على موقع اجلامعة اليت ينتسب هلا بروفايل الباحث) ١٠
http://www.orient.cas.cz/kontakty/pracovnici/melcak.html  

  

 

 

 



  

  

٢٣٥ 

 

 ): ٣(ملحق 
رسة قائمة بالبحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية يف قاعدة سكوبس وغري مفه

 بشبكة العلوم، مرتبة حسب عدد االستشهادات
 

١) Hoexter, M. 
Waqf studies in the twentieth century: The state of the art 

 احلالة املعاصرة: دراسات الوقف يف القرن العشرين
(١٩٩٨) Journal of the Economic and Social History of the Orient, (٤) ٤١, pp. ٤٩٥-٤٧٤. 
Cited ١٥ times. 
٢) Shatzmiller, M. 
Islamic institutions and property rights: The case of the 'Public Good' Waqf 

  "الصاحل العام"حالة وقف : املؤسسات اإلسالمية وحقوق امللكية
 (٢٠٠١) Journal of the Economic and Social History of the Orient, (١) ٤٤, pp. ٧٤-٤٤. Cited 
٩ times. 
٣) Pianciola, N., Sartori, P. 
Waqf in Turkestan: The colonial legacy and the fate of an Islamic institution in early 
Soviet Central Asia, ١٩٢٤-١٩١٧ 

اإلرث االستعماري ومـصري مؤسـسة إسـالمية يف أوائـل آسـيا الوسـطى الـسوفياتية، : الوقف يف تركستان
١٩٢٤-١٩١٧ 

(٢٠٠٧) Central Asian Survey, (٤) ٢٦, pp. ٤٩٨-٤٧٥. Cited ٨ times. 
٤) Fernandes, L. 
The foundation of baybars al-Jashankir: Its waqf, history, and architecture  

  الوقف، والتاريخ، والعمارة: مؤسسة بيربس اجلاشانكري 
(١٩٨٧) Muqarnas, ٤, pp. ٤٢-٢١. Cited ٧ times. 
٥) Crecelius, D. 
Incidences of waqf cases in three Cairo courts: ١٨٠٢-١٦٤٠ 

لقاهرة  ١٨٠٢-١٦٤٠: وقائع قضا الوقف يف ثالث حماكم 
(١٩٨٦) Journal of the Economic and Social History of the Orient, (٢) ٢٩, pp. ١٨٩-١٧٦. 
Cited ٧ times. 
٦) Yayla, H.E. 
Operating regimes of the government: Accounting and accountability changes in the 
sultan süleyman waqf of the ottoman empire (the ١٨٢٦ experience) 

التغيــريات احملاســبية واملــساءلة يف وقــف الــسلطان ســليمان لإلمرباطوريــة : أنظمــة التــشغيل يف احلكومــة
 )١٨٢٦جتربة (العثمانية 

(٢٠١١) Accounting History, (١) ١٦, pp. ٣٤-٥. Cited ٦ times. 



  

  

٢٣٦ 

 

٧) Wahab, A.R.A., Lewis, M.K., Hassan, M.K. 
Islamic takaful: Business models, Shariah concerns, and proposed solutions 

 مناذج جتارية، وإهتمامات شرعية، وحلول مقرتحة: التكافل اإلسالمي
(٢٠٠٧) Thunderbird International Business Review, (٣) ٤٩, pp. ٣٩٦-٣٧١. Cited ٦ times. 
٨) Sadeq, A.M. 
Waqf, perpetual charity and poverty alleviation 

 الوقف، والصدقة اجلارية والتخفيف من حدة الفقر
(٢٠٠٢) International Journal of Social Economics, (٢-١) ٢٩, pp. ١٥١-١٣٥. Cited ٦ times. 
٩) Oberauer, N. 
"fantastic charities": The transformation of waqf practice in colonial Zanzibar 

 التحول يف ممارسة الوقف يف مستعمرة زجنبار : "األعمال اخلريية الرائعة"
(٢٠٠٨) Islamic Law and Society, (٣) ١٥, pp. ٣٧٠-٣١٥. Cited ٥ times. 
١٠) Deguilhem, R. 
Gender blindness and societal influence in late ottoman damascus: Women as the 
creators and managers of endowments 

تمعــي يف دمــشق يف أواخـــر العهــد العثمــاين النــساء كمنـــشئات : عــدم التمييــز بــني اجلنـــسني والتــأثري ا
 ومديرات لألوقاف

(٢٠٠٣) Hawwa, (٣) ١, pp. ٣٥٠-٣٢٩. Cited ٥ times. 
١١) Shaham, R. 
Masters, their freed slaves, and the waqf in Egypt (eighteenth-twentieth centuries) 

 ) القرن العشرين–القرن الثامن عشر (السادة، ومواليهم، والوقف يف مصر 
(٢٠٠٠) Journal of the Economic and Social History of the Orient, (٢) ٤٣, pp. ١٨٨-١٦٢. 
Cited ٤ times. 
١٢) Sartori, P. 
Waqf in Russian Turkestan: Between colonial legislation and administrative practice 
[Il «Waqf» nel Turkestan Russo: Tra legislazione e pratica amministrativa coloniale] 

 ري واملمارسة اإلداريةبني التشريع اإلستعما: الوقف يف تركستان الروسية
(٢٠٠٩) Quaderni Storici, (٣) ٢٠٠٩, pp. ٨٢٥-٧٩٧. Cited ٣ times. 
١٣) Isin, E.F., Lefebvre, A. 
The gift of law: Greek euergetism and Ottoman waqf 

ين والوقف العثماين : هبة القانون  اإلحسان اليو
(٢٠٠٥) European Journal of Social Theory, (١) ٨, pp. ٢٣-٥. Cited ٣ times. 
١٤) Kana'An, R. 
Waqf, architecture, and political self-fashioning: The construction of the Great 
Mosque of Jaffa by Muhammad Aga Abu Nabbut 

فا بواسطة دمحم آغا أ: الوقف، والعمارة، والتشكيل الذايت السياسي  بو نبوتبناء اجلامع الكبري يف 
(٢٠٠١) Muqarnas, ١٨, pp. ١٤٠-١٢٠. Cited ٣ times. 
١٥) Bonine, M.E. 
Islam and commerce: waqf and the bazaar of Yazd, Iran. 
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زار: اإلسالم والتجارة   .يزد، إيران) سوق(الوقف و 
(١٩٨٧) Erdkunde, (٣) ٤١, pp. ١٩٦-١٨٢. Cited ٣ times. 
١٦) Hoexter, M. 
Charity, the poor, and distribution of alms in Ottoman Algiers 

 الزكاة، والفقراء، وتوزيع الصدقات يف والية اجلزائر العثمانية
(٢٠٠٣) Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts, pp. ١٦٢-١٤٥. Cited ٢ times. 
١٧) Garcin, J.-C., Taher, M.A. 
Enquête sur le Financement d'un Waqf Égyptien du XVe Siècle: Les Comptes de 
Jawhār Al-Lālā 

ت جوهر الالال: مسح لتمويل الوقف يف القرن اخلامس عشر مبصر  حسا
(١٩٩٥) Journal of the Economic and Social History of the Orient, (٣) ٣٨, pp. ٣٠٤-٢٦٢. 
Cited ٢ times. 
١٨) Hennequin, G. 
Waqf et Monnaie dans l'Égypte Mamlūke 

 الوقف والعمالت يف مصر اململوكية
(١٩٩٥) Journal of the Economic and Social History of the Orient, (٣) ٣٨, pp. ٣١٢-٣٠٥. 
Cited ٢ times. 
١٩) Peri, O. 
Waqf and ottoman welfare policy 

 الوقف وسياسة الرفاه العثمانية
(١٩٩٢) Journal of the Economic and Social History of the Orient, (٢) ٣٥, pp. ١٨٦-١٦٧. 
Cited ٢ times. 
٢٠) Osman, A. 
Human intervention in divine speech: Waqf rules and the redaction of the Qur'anic 
text 

 قواعد الوقف والتنقيح من النص القرآين: التدخل البشري يف اخلطاب اإلهلي
(٢٠١٢) Journal of Qur'anic Studies, (٢) ١٤, pp. ١٠٩-٩٠. Cited ١ time. 
٢١) Beverley, E.L. 
Property, authority and personal law: Waqf in colonial south asia 

 الوقف يف مستعمرة جنوب آسيا: امللكية والسلطة وقانون األحوال الشخصية
(٢٠١١) South Asia Research, (٢) ٣١, pp. ١٨٢-١٥٥. Cited ١ time. 
٢٢) Brown, R.A. 
Islamic endowments and the land economy in Singapore the genesis of an ethical 
capitalism, ٢٠٠٧-١٨٣٠ 

 ٢٠٠٧-١٨٣٠ نشأة الرأمسالية األخالقية، -األوقاف اإلسالمية واقتصاد األراضي يف سنغافورة 
(٢٠٠٨) South East Asia Research, (٣) ١٦, pp. ٤٠٣-٣٤٣. Cited ١ time. 
٢٣) McLoughlin, S., Khan, M. 
Ambiguous traditions and modern transformations of Islam: The waxing and waning 
of an 'intoxicated' Sufi cult in Mirpur 
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  التقاليد الغامضة والتحوالت احلديثة يف اإلسالم
(٢٠٠٦) Contemporary South Asia, (٣) ١٥, pp. ٣٠٧-٢٨٩. Cited ١ time. 
٢٤) Ehlers, E., Momeni, M. 
Religion and urban development in Islam: Teheran/Iran as a case study [Religion und 
Stadtentwicklung im Islam - das Beispiel Teheran/Iran] 

  كدراسة حالة إيران/ طهران : الدين والتنمية احلضرية يف اإلسالم
(٢٠٠٢) Erdkunde, (٣) ٥٦, pp. ٣٠٩-٢٨٦. Cited ١ time. 
٢٥) Singer, A. 
The Mülknāmes of Hürrem Sultan's Waqf in Jerusalem 

ئق متلك وقف    يف القدس الشريف"حرم السلطان"و
(١٩٩٧) Muqarnas, ١٤, pp. ١٠٢-٩٦. Cited ١ time. 
٢٦) Sourdel-Thomine, J., Sourdel, D. 
Biens fonciers constitues waqf en syrie fatimide pour une famille de sarlfs damascains 

 أرض الوقف املوقوفة يف سور ألسرة الفاطميني الدمشقيني
(١٩٧٢) Journal of the Economic and Social History of the Orient, (٣-١) ١٥, pp. ٢٩٦-٢٦٩. 
Cited ١ time. 
٢٧) Anwar, H.M.M., Muhammad Abbas, E., Kamal Mujan, W., Sidik, R., Sidek, M. 
Waqf land in the West Bank and investment current state of affairs 

 أرض الوقف يف الضفة الغربية واستثمار الوضع الراهن
(٢٠١٤) Asian Social Science, (١٤) ١٠, pp. ٣٩-٢٣.  
٢٨) Abdullah, W.H., Sakat, A.A., Mohamad, S., Jamsari, E.A. 
Meaning-based Tarannum: Preliminary research on uslub qira'ah of Sheikh 
Muhammad Rif'at (١٩٥٠-١٨٨٠) 
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(٢٠١٤) Middle - East Journal of Scientific Research, (١٢) ٢٠, pp. ٢١٧٦-٢١٧٢.  
٢٩) Haneef, M.A., Muhammad, A.D., Pramanik, A.H., Mohammed, M.O. 
Integrated waqf based islamic microfinance model (IWIMM) for poverty alleviation 
in OIC member countries 

،  للتخفيــف مــن )IWIMM( علــى الوقــف املتكامــل منــوذج إســالمي للتمويــل متنــاهي الــصغر مبــين
 حدة الفقر يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

(٢٠١٤) Middle - East Journal of Scientific Research, (٢) ١٩, pp. ٢٩٨-٢٨٦.  
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The challenge in poverty alleviation: Role of Islamic microfinance and social capital 
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approach 
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ت واحللول يف جمال التمويل اإلسالمي  متناهي الصغر   التحد
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(٢٠١٣) Statute Law Review, (٣) ٣٤, pp. ٢٩٥-٢٨١.  
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٤٠) Hisham, S., Jasiran, H.A., Jusoff, K. 
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٦٥) Gronke, M. 
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ريخ مزار إسالمي. الوقف يف آسيا الوسطى: ماكنزي. دي.  آر  .أربعمائة عام  يف 
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Un acte de fondation de waqf par une chretienne (Xe siècle h., xvie s. chr.) 
introduction et édition par 

ســيس الوقــف قبــل املــسيحية  مركــز . القــرن العاشــر اهلجــري، القــرن الــسادس عــشر املــيالدي (وثيقــة 
 .مقدمة اإلصدار) حقوق االنسان

(١٩٧٥) Journal of the Economic and Social History of the Orient, (٣-١) ١٨, pp. ٥٢-٤٣.  
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   املوضوعاتفهرس

  
  

 ٥ ة ـــمقدم
 ٧ :املجالت املتخصصة يف الوقف: الفصل األول

 ٨ السعودية -جملة  أوقاف جامعة امللك سعود ١-١
 ١٠ إيران -جملة  الوقف الرتاث اخلالد ٢-١
 ١١ قطر -جملة  أوقافنا ٣-١
 ١٣ سوريا -جملة األوقاف اإلسالمية ٤-١
 ١٣ الكويت - أوقافجملة ٥-١
 ١٦ مقارنة بني املجالت املتخصصة يف الوقف ٦-١

معايري إدراج املجالت العلميـة يف قاعـدة سـكوبس وشـبكة : الفصل الثاين
 :العلوم

١٩ 

 ١٩ متهيد ١-٢
 ٢١ قاعدة سكوبس ٢-٢
 ٣٦ شبكة العلوم ٣-٢

 ٤٥ :مليةاألبحاث املعنية باألوقاف يف قواعد املعلومات العا: الفصل الثالث

 ٤٥ مقدمة ١-٣

دراسة الوضع الراهن لألبحـاث املعنيـة باألوقـاف العامليـة عـىل  ٢-٣
 شبكة العلوم

٤٧ 

دراسة الوضع الراهن لألبحاث املعنية باألوقاف اإلسـالمية عـىل  ٣-٣
 شبكة العلوم

٧٩ 
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دراسة الوضع الراهن لألبحاث املعنية باألوقاف اإلسـالمية عـىل  ٤-٣
 قاعدة سكوبس

١٠٥ 

 ١٢١ مقارنة بني األبحاث املعنية باألوقاف العاملية واألوقاف اإلسالمية   ٥-٣

 ١٢٧ :احلالة الواقعية ملجلة أوقاف: الفصل الرابع

 ١٢٧ أبحاث املجلة واألعداد الصادرة ١-٤

 ١٤٩ اسهامات الدول يف أبحاث جملة أوقاف ٢-٤

 ١٥١ اسهامات املؤسسات البحثية يف أبحاث جملة أوقاف ٣-٤

 ١٥٣ االجتاهات البحثية لألبحاث املنشورة يف جملة أوقاف ٤-٤

 ١٥٥ نظرة عىل حمتويات املوقع اإللكرتوين ملجلة أوقاف ٥-٤

 ١٥٧ مقارنة بني األبحاث املعنية باألوقاف العاملية واألوقاف اإلسالمية   ٦-٤

 ١٦٩ التوصيات: الفصل اخلامس

 ١٧٥ عــــاملراج

 ١٧٨ ملحق الفصل األول

 ١٨٣ ملحق الفصل الثاين

 ١٨٥ مالحق الفصل الثالث

 ٢٤٥ فهرس املوضوعات

 ٢٤٧ قائمة اجلداول

 ٢٥٣ قائمة األشكال
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  اجلداول فهرس
 

  

 ١٦ .مقارنة املجالت املتخصصة يف الوقف):  ١-١(جدول 

جـالت يف قاعـدة املعايري التـصنيفية الرئيـسة إلدراج امل): ١-٢(جدول 
 .سكوبس

٢٩ 

عدد البحوث املعنية بموضوع األوقاف العاملية موزعـة ): ١-٣(جدول 
 .عىل السنوات املختلفة خالل العقد األخري، كام ورد يف شبكة العلوم

٥٠ 

ة ومؤرشاهتـا املختلفـة ــــعدد االستـشهادات املرجعي): ٢-٣(جدول 
ة، كـام ورد يف شـبكة جلميع البحوث املعنية بموضـوع األوقـاف العامليـ

 .العلوم
٥١ 

ًقائمة بأفضل سبعة عرش بحثا يف جمال األوقاف العامليـة ): ٣-٣(جدول 
من حيث كم االستشهاد وعـدد االستـشهادات التـي ناهلـا كـل  بحـث 

 .وسنة نرشه، كام ورد يف شبكة العلوم
٥٢ 

البحـوث املتعلقـة باألوقـاف العامليـة موزعـة حـسب ): ٤-٣(جدول 
 .البحثية املعتمدة يف شبكة العلوماالجتاهات 

٥٦ 

البحـوث املتعلقـة باألوقـاف العامليـة موزعـة حـسب ): ٥-٣(جدول 
 .التبويب املوضوعي املعتمد يف شبكة العلوم

٥٨ 

البحوث املتعلقة باألوقاف العاملية موزعة حـسب نـوع ): ٦-٣(جدول 
 .البحث املنشور، كام ورد يف شبكة العلوم

٦٢ 



  

  

٢٤٨ 

 

  

حـوث املتعلقـة باألوقـاف العامليـة موزعـة حـسب الب): ٧-٣(جدول 
 .الدول التي ينتسب هلا املشاركون بالبحث، كام ورد يف شبكة العلوم

٦٣ 

البحـوث املتعلقـة باألوقـاف العامليـة موزعـة حـسب ): ٨-٣(جدول 
املؤسـسات التــي ينتـسب هلــا املـشاركون بالبحــث، كـام ورد يف شــبكة 

 .العلوم
٦٦ 

تعلقة باألوقاف العاملية حـسب املؤسـسات البحوث امل): ٩-٣(جدول 
 .املمولة للمشاركني بالبحث، كام ورد يف شبكة العلوم

٦٨ 

البحوث املتعلقة باألوقاف العاملية حسب رقم املنحـة ): ١٠-٣(جدول 
 .املقدمة من جهة التمويل، كام ورد يف شبكة العلوم

٦٩ 

ة عــىل البحــوث املتعلقــة باألوقــاف العامليــة موزعــ): ١١-٣(جــدول 
املجالت التي نرشت هبا ومعامل تأثري كل جملـة وترتيبهـا ضـمن نطـاق 
التخصص، كام ورد يف شبكة العلوم وعزز وفـق آخـر حتـديث لتقـارير 

م، والذي نرش يف شـهر يوليـو عـام ٢٠١٣اإلستشهادات املرجعية لعام 
 ).   تعني املجلة ليس هلا معامل تاثري:NA(، م٢٠١٤

٧٠ 

 املتعلقــة  باألوقــاف العامليــة موزعــة عــىل البحــوث): ١٢-٣(جــدول 
 .املؤمترات الدولية التي نرشت هبا، كام ورد يف شبكة العلوم

٧٣ 

بيان بسالسل الكتب التـي نـرش هبـا بحـوث متعلقـة ): ١٣-٣(جدول 
 . باألوقاف العاملية، كام ورد يف شبكة العلوم

٧٥ 

األوقـاف بيان باللغات املختلفـة للبحـوث املتعلقـة ب): ١٤-٣(جدول 
 .العاملية، كام ورد يف شبكة العلوم

٧٦ 



  

  

٢٤٩ 

 

  

بيان بمؤلفي البحوث املتعلقة باألوقاف العامليـة، كـام ): ١٥-٣(جدول 
 .   ورد يف شبكة العلوم

٧٧ 

عدد البحوث املنشورة  واملعنية باألوقاف اإلسـالمية ): ١٦-٣(جدول 
شـبكة موزعة عىل السنوات املختلفة خالل العقـد األخـري، كـام ورد يف 

 .   العلوم
٨٠ 

عـدد االستـشهادات املرجعيـة  ومؤرشاهتـا املختلفـة ): ١٧-٣(جدول 
جلميع البحوث املعنية بموضوع األوقاف اإلسالمية، كـام ورد يف شـبكة 

 .   العلوم
٨٢ 

قائمة بأفضل ثامنية أبحاث من حيث كـم االستـشهاد ): ١٨-٣(جدول 
رشه، كام ورد يف شـبكة وعدد اإلستشهادات التي ناهلا كل  بحث وسنة ن

 .   العلوم
٨٣ 

البحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية موزعة حـسب ): ١٩-٣(جدول 
 .االجتاهات البحثية املعتمدة يف شبكة العلوم

٨٦ 

البحــوث املتعلقــة بموضــوع األوقــاف اإلســالمية : )٢٠-٣ (جــدول
 .موزعة حسب التبويب املوضوعي املعتمد يف شبكة العلوم

٨٨ 

البحوث املتعلقة بموضوع األوقـاف موزعـة حـسب ): ٢١-٣(جدول 
 .نوع البحث املنشور

٩٠ 

البحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية موزعة حـسب ): ٢٢-٣(جدول 
ــام ورد يف ش ــث، ك ــشاركون بالبح ــا امل ــسب هل ــي ينت ــدول الت ـــال بكة ـ

 .   ومــــالعل
٩١ 



  

  

٢٥٠ 

 

  

عة حـسب البحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية موز): ٢٣-٣(جدول 
املؤسـسات التــي ينتـسب هلــا املـشاركون بالبحــث، كـام ورد يف شــبكة 

 .   العلوم
٩٢ 

البحوث املتعلقة باألوقـاف اإلسـالمية موزعـة عـىل ): ٢٤-٣(جدول 
املجالت التي نرشت هبا ومعامل تأثري كل جملـة وترتيبهـا ضـمن نطـاق 

ز وفق التخصص، كام ورد يف شبكة العلوم كام ورد يف شبكة العلوم وعز
م، والـذي ٢٠١٣هادات املرجعيـة لعـام ــآخر حتديث لتقارير اإلستـش

 تعني املجلـة لـيس هلـا معامـل :NA(م، ٢٠١٤نرش يف شهر يوليو عام 
 ).تاثري

٩٤ 

البحوث املتعلقة باألوقـاف اإلسـالمية موزعـة عـىل ): ٢٥-٣(جدول 
 .   املؤمترات الدولية التي نرشت هبا، كام ورد يف شبكة العلوم

٩٨ 

بيان بسالسل الكتب التـي نـرش هبـا بحـوث متعلقـة ): ٢٦-٣(جدول 
 .   باألوقاف اإلسالمية، كام ورد يف شبكة العلوم

٩٩ 

بيان باللغات املختلفـة للبحـوث املتعلقـة باألوقـاف ): ٢٧-٣(جدول 
 .    اإلسالمية، كام ورد يف شبكة العلوم

١٠٠ 

ألوقـاف اإلسـالمية، بيان بمؤلفي البحوث املتعلقة با): ٢٨-٣(جدول 
 .   كام ورد يف شبكة العلوم

١٠١ 

المية موزعـة ــة باألوقاف اإلســعدد البحوث املعني): ٢٩-٣(جدول 
د األخــري، كــام ورد يف قاعــدة ــــعــىل الــسنوات املختلفــة خــالل العق

 .   سكوبس
١٠٦ 



  

  

٢٥١ 

 

  

عـدد االستـشهادات املرجعيـة ومؤرشاهتـا املختلفـة ): ٣٠-٣(جدول 
ــوث ا ــع البح ــدة جلمي ــام ورد يف قاع ــالمية، ك ــاف اإلس ــة باألوق ملعني

 .   سكوبس
١٠٧ 

قائمة بأفضل ثامنية أبحاث من حيث كـم االستـشهاد ): ٣١-٣(جدول 
وعدد االستشهادات التي ناهلا كل  بحث وسنة نرشه، كام ورد يف قاعـدة 

 .   سكوبس
١٠٨ 

البحــوث املتعلقــة بموضــوع األوقــاف اإلســالمية ): ٣٢-٣(جــدول 
 .حسب االجتاهات البحثية املدرجة يف قاعدة سكوبسموزعة 

١١٢ 

البحوث املتعلقة بموضوع األوقاف  موزعـة حـسب ): ٣٣-٣(جدول 
 .نوع البحث املنشور، كام ورد يف قاعدة سكوبس

١١٣ 

البحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية موزعة حـسب ): ٣٤-٣(جدول 
 .   رد يف قاعدة سكوبسالدول التي ينتسب هلا املشاركون بالبحث، كام و

١١٤ 

البحوث املتعلقة باألوقاف اإلسالمية موزعة حـسب ): ٣٥-٣(جدول 
املؤسـسات التـي ينتـسب هلـا املـشاركون بالبحـث، كـام ورد يف قاعـدة 

 .   سكوبس
١١٦ 

البحــوث املتعلقــة بموضــوع األوقــاف اإلســالمية ): ٣٦-٣(جــدول 
 كـل جملـة وترتيبهـا موزعة عىل املجالت التي نرشت هبا ومعامـل تـأثري

ضمن نطاق التخصص، كام ورد يف قاعدة سكوبس وعـزز مـن تقـارير 
م، وذلك يف ٢٠١٣سكيامجو لتقييم املجالت الذي تعتمده الشبكة لعام 

 ).     تعني املجلة ليس هلا معامل تاثري:NA(م، ٢٠١٤م شهر يوليو عا

١١٨ 



  

  

٢٥٢ 

 

  

إلسـالمية ، بيان بمؤلفي البحوث املتعلقة باألوقاف ا): ٣٧-٣(جدول 
 .   كام ورد يف قاعدة سكوبس

١٢٠ 

ــدول  ــة ): ٣٨-٣(ج ــاف العاملي ــة باألوق ــاث املعني ــني األبح ــة ب مقارن
 . واألوقاف اإلسالمية يف قواعد املعلومات العاملية

١٢١ 

وحتى ) ١(األبحاث املنشورة يف جملة أوقاف من العدد ): ١-٤(جدول 
 ).٢٥(آخر عدد منشور 

١٢٨ 

يب الدول حسب عدد األبحـاث املنـشورة يف جملـة ترت): ٢-٤(جدول 
 ) ٢٥ - ٥األعداد (أوقاف 

١٤٩ 

ًترتيب املؤسسات البحثية األكثر نرشا لألبحاث يف جملة ): ٣-٤(جدول 
 )٢٥ - ٥األعداد (أوقاف 

١٥١ 

الكويتية بثالث جمالت تعنى بنـرش -مقارنة جملة أوقاف): ٤-٤(جدول 
مـؤرشات ( قاعـدة سـكوبس بحوث األوقـاف اإلسـالمية مفهرسـة يف

 )قياس أداء املجالت يف اجلدول مأخوذة من قاعدة بيانات سكوبس
١٦٠ 

مقارنة البحوث املنشورة يف جملة أوقـاف بمجموعـات ): ٥-٤(جدول 
البحوث املعنية باألوقاف العاملية واإلسالمية يف شـبكة العلـوم وقاعـدة 

 سكوبس
١٦٥ 

  



  

  

٢٥٣ 

 

  األشكال فهرس
 

  

ًعدد العناوين املقرتحة لـإلدراج يف سـكوبس شـهريا خـالل ): ١-٢(شكل 

 .م٢٠١٢ إىل سبتمرب ٢٠١١الفرتة يناير 
٢٧ 

ًعدد العناوين التي تم مراجعتها لإلدراج يف سكوبس شـهريا ): ٢-٢(شكل 

ــاوين املراجعــة، خــالل الفــرتة ينــاير   إىل ســبتمرب ٢٠١١ونــسية قبــول العن

 .م٢٠١٢

٢٨ 

عدد البحوث املعنية بموضوع األوقاف العامليـة موزعـة عـىل ): ١-٣(شكل 

 .السنوات املختلفة خالل العقدين املاضيني، كام ورد يف شبكة العلوم
٥٠ 

عدد االستشهادات املرجعية جلميع البحوث املعنية باألوقاف ): ٢-٣(شكل 

 .العاملية موزعة عىل السنوات املختلفة، كام ورد يف شبكة العلوم
٥١ 

ــة ): ٣-٣(كل شــ ــة املتعلق ــات البحثي ــوث املرصــودة يف االجتاه عــدد البح

 .باألوقاف العاملية
٥٥ 

عدد البحوث املنشورة و املعنية باألوقاف اإلسـالمية  موزعـة ): ٤-٣(شكل 

 .   عىل السنوات املختلفة خالل العقدين املاضيني، كام ورد يف شبكة العلوم
٨٠ 

جعية جلميع البحوث املعنية باألوقاف عدد االستشهادات املر): ٥-٣(شكل 

 .   بكة العلومـاإلسالمية موزعة عىل السنوات املختلفة، كام ورد يف ش
٨٢ 

ــة ): ٦-٣(شــكل  ــة املتعلق ــات البحثي ــوث املرصــودة يف اإلجتاه عــدد البح

 .   باألوقاف اإلسالمية، كام ورد يف شبكة العلوم
٨٥ 



  

  

٢٥٤ 

 

  

اإلســالمية موزعــة عــىل عــدد البحــوث املعنيــة باألوقــاف ): ٧-٣(شــكل 

 .   السنوات املختلفة خالل العقدين املاضيني، كام ورد يف قاعدة سكوبس
١٠٦ 

عدد االستشهادات املرجعية  جلميع البحوث املعنية باألوقاف ): ٨-٣(شكل 

 .   اإلسالمية موزعة عىل السنوات املختلفة، كام ورد يف قاعدة سكوبس
١٠٧ 

ودة يف االجتاهــات البحثيــة املتعلقــة نــسب البحــوث املرصــ): ٩-٣(شــكل 

 .باألوقاف اإلسالمية يف قاعدة سكوبس
١١١ 

  
 

  


