
 

 (ضوابط النشر يف )اجمللة اجلامعة

المجمة الجامعة سنوية عممية ُمحْكمة تصدر عف مركز البحوث واالستشارات العممية والتدريب، وىي تيدؼ إلى إتاحة 
الفرصة لمباحثيف في الجامعات والمؤسسات والييئات العممية المختصة في دفع عجمة التقدـ والتطور، وتقديـ المزيد مف العطاء 
العممي والثقافي المبدع والمتجػدد، وتشػجيع البحػوث الصػيمة التػي تتأػمف رأيػا  أصػير  أو نظريػة مبتكػرة أو اكتشػافا  جديػدا  فػي 
شتى فروع المعرفػة بػالميتيف العربيػة والنجميزيػة، كمػا تسػعى المجمػة إلػى نشػر التقػارير العمميػة ومستخمصػات الكتػب والبحػوث 

 والطروحات العممية.
 في البحوث المقدمة إلييا ما يمي:وتشترط 

البحوث المقدمة إلى المجمة أصيمة أو مبتكرة ولـ يسبؽ أف ُنِشرت أو قدمت لمنشر في مجمة أخػر،، وييػر مسػتمة مػف أ   -1
 أطروحة عممية.

اسمة في تحمؿ الصفحة الولى مف البحث عنواف البحث، واسـ الباحث ثرثيا ، ودرجتو العممية والعنواف الذ  تتـ عميو المر  -2
صفحة مستقمة، ترفؽ مع البحث وتعػاد كتابػة عنػواف البحػث واسػـ الباحػث والمؤسسػة العمميػة التػي يتبعيػا عمػى الصػفحة 
الولى منو، ويفأؿ أال تزيػد صػفحات البحػث عػف عشػريف صػفحة بمػا فييػا صػفحات الرسػـو والشػكاؿ والجػداوؿ وقائمػة 

 المراجع.

ير ال يتجاوز صفحة واحدة بالمية التي ُكتب بيا البحث، عمى أف يرفؽ بكػؿ يجب أف يرفؽ بكؿ بحث أو دراسة ممخص قص -3
 بحث كتب المية النجميزية ممخص بالمية العربية وآخر بالمية النجميزية.

سػـ( مرفػؽ بنسػختيف مػع تػرؾ A4( )21×29)يقدـ البحث مطبوعا  عمى جياز الحاسوب وعمى وجو واحد مف ورؽ مقاس  -4
ترقيمػػا  متسمسػػر  بمػػا فػػي ذلػػؾ الجػػداوؿ والشػػكاؿ حات الربػػع، ويجػػب أف تػػرقـ الصػػفحات سػػـ مػػف جيػػات الصػػف3مسػػافة 

 والصور والموحات وقائمة المراجع.

في التوثيؽ تتـ الشارة إلى مصادر البحث بأرقاـ مسمسمة في المتف وفقا  لترتيب ورودىا فيو، وتمحؽ ىوامش كؿ صفحات  -5
 ينبيي أف يمتـز بالباحث بذكر معمومات التوثيؽ عمى النحو التالي:البحث في نياية البحث تبعا  لتسمسميا، و 

( في حالة الكتب: يذكر اسػـ المؤلػؼ كػامر ، ثػـ عنػواف الكتػاب، بمػد النشػر، دار النشػر، سػنة النشػر، ورقػـ الصػفحة أو أ 
 الصفحات.

د ورقػـ العػدد، ثػـ تػارين النشػر ب( في حالة المقاالت المنشورة في دوريات متخصصة، يذكر اسػـ الدوريػة، ثػـ رقػـ المجمػ
 ورقـ الصفحة أو الصفحات التي يشيميا المقاؿ.

ج ( إذا كاف المرجع جزءا  مف كتاب ليير مؤلفو، يذكر اسـ صاحب البحث أوَّال ، ثـ عنواف البحث بػيف عرمتػي التنصػيص، 
النحو المشػار إلييػا فػي الفقػرة  ثـ كممة )في( ثـ اسـ صاحب الكتاب أو المرجع، ثـ تستوفي بقية عناصر التوثيؽ عمى

 السابقة.
ا لـ يتقرر نشره فييا، وال تمتـز المجمة برد ذتقـو المجمة بإبرغ الباحث بوصوؿ بحثو إلى ىيئة التحرير، وتبميو باعتبارىا إ -6

 البحاث التي ال يتـ نشرىا إلى أصحابيا.

في مجمة الجامعة، كما ال يحػؽ لػو طمػب اسػترجاعو ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخر، بعد نشره  -7
 سواء ٌقبؿ لمنشر أـ لـ يقبؿ.

تخأع جميع الدراسات والبحوث والمقاالت الواردة لممجمة عمى ُمحكميف مختصيف تختػارىـ ىيئػة التحريػر عمػى نحػو سػر   -8
ذ كػاف المقػاؿ أو ف ومقترحػاتيـ إلتقدير مد، الصرحية لمنشر، وتقـو ىيئة تحرير المجمة بإخطار البػاحثيف بػاراء المحكمػي

 البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ والتصحيح.

 لييئة التحرير الحؽ في عدـ نشر أ  بحث أو دراسة تتعارض مع ىذه الشروط دوف إبداء السباب. -9
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