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 قواعد النشر:

وإذ ترحب المجلة بإسهامات الباحثين والكتاب في المجاالت المعرفية المشار إليها؛ تحيطهم علماً 

 :بقواعد وشروط النشر فيها وفق اآلتي

ب على ان تعالج القضايا والموضوعات بأسلو *البحوث باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسيةقبل ت -1

الدراسة وأهدافها ومنهجها  العلمية؛ بعرض موضوع علمي موثق؛ يعتمد االجرائية المعتمدة في األبحاث

 .وتقنياتها وصوالً إلى نتائجها وتوصياتها ومقترحاتها

يًا، ومعلومات عن مجال تخصصه، وعند النشر في المجلة ألول مرة أن يتضمن البحث اسم كاتبه ثالث -2

 يرفق الباحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية.

 ألمريكية،اوفق دليل النشر للجمعية النفسية يكون التوثيق بذكر المصادر والمراجع بأسلوب أكاديمي،  -3

(APA) .الطبعة السادسة 

ق، وخلوه من األخطاء ة واألمانة العلمية ودرجة التوثيمعيار النشر هو المستوى العلمي، والموضوعي -4

 .النحوية واالمالئية والطباعيةالتحريرية و

قوالب مع مراعاة A4 ويكون حجم الصفحة Word Microsoft أن يكون النص مطبوعا على برنامج -5

 الكتابة.

صة للبحث خالكحد أقصى، وأن يرفق ب  A4صفحة بحجم 33أن ال يزيد حجم الدراسة أو البحث على  -6

 كلمة. 13أو المقال ال تتجاوز 

تكتب المصطلحات األجنبية التي لم يستقر الرأي عليها بجانب المصطلحات العربية في متن البحث  -7

عند ورودها للمرة األولى، ثم تكتب بعد ذلك باللغة العربية فقط، وكذلك تكتب أسماء العلماء األجانب 

 لغة العربية في المرة األولى لورود االسم.باللغة األجنبية إلى جانب كتابتها بال

 .ال تدفع المجلة آية مكافآت مالية عما تقبله للنشر فيها -8

 .ال تكون المواد المرسلة للنشر في المجلة قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجالت أخرىأ -9

 .يختارهم أعضاء هيئة التحرير سراً ن اثنين من المحكميتخضع المواد الواردة للتقويم من قبل  -13

يجري إعالم الباحث أو الكاتب بقرار اللجنة التحكيمية وهيئة تحرير المجلة خالل شهرين من تاريخ  -11

الطلب من الباحث أن يحذف أي جزء أو يعيد الصياغة، بما  اإلشعار باستالم النص؛ وللمجلة الحق في

 .يتوافق وقواعدها

 دولي 4.3الترخيص بالمثل  -وفق رخصة نَسب الُمصنَّف  ير؛وفق خطة التحر جميع الموادنشر ت -12

 " Attribution-ShareAlike 4.0 International." 
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 .يكون ترتيب البحوث والدراسات المنشورة وفقاً لتراتب الحروف األبجدية ألسماء الباحثين والكتاب -13

 لكتروني.ترسل البحوث والدراسات والمقاالت باسم امين سر المجلة على البريد اال -14

يلتزم الباحث بأخالقيات البحث العلمي والنشر وفي حالة ثبوت أي احتيال او سرقة علمية فأن للمجلة  -15

 حق رفض النشر وحرمان الباحث من النشر مجدداً في المجلة وحتى التشهير به.

 رفض األبحاث:

 احتوائها على أخطاء في المفاهيم األساسية. -1

 او انتهاك لحقوق النشر.احتواء الورقة على سرقات علمية  -2

 احتواء الورق على أخطاء لغوية ومطبعية كثيرة. -3

 اكتشاف ازدواجية بالنشر او المراجعة في نفس الوقت بمجالت أخرى. -4
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