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قواعد النشر
 تنشر املجلة البحوث العلمية ألاصيلة في مجال اللغة والتواصلّ ،
ً
 ال يكون البحث قد سبق نشره أو مقدما للنشر في مجلة أخرى ويتعهد الباحث بذلك وبعدم تقديمه للنشر إلى جهة
أخرى حتى يتم اتخاذ القرار املناسب في هذا الشأنّ .
 ال يجوز نشر البحث أو أجزاء منه في مكان آخر بعد إقرار نشره إال بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من مدير
املجلةّ .
 يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )15صفحة (حجم الصفحة :الطول  24سم ،العرض  61سم ّ
تكون الحواش ي  2سم على جوانب الصفحة ألاربعةّ .
 يكتب البحث بـ  Sakkal Majallaنمط ّ 64
 أن يحتوي البحث على :عنوان البحث و امللخص والكلمات الدالة باللغة الفرنسية وإلانجليزية في حدود ( )07كلمة
للمخلص ّ
ً
ً
هجائياّ ّ.
ّ
 تذكر قائمة املصادر واملراجع في أخر البحث مرتبة ترتيبا
 تذكر الهوامش في آخر املقال بطريقة غير آلية وفق آلاتيّ :
 كتاب :الخوجلي احمد ،مبادئ فيزياء الجوامد ،ط( .2الخرطوم ،عزة للنشر والتوزيع ،)2774 ،ج ،2ص ّ .61
 بحث منشور في دورية علمية :سعد هللا ،خالد ،مستقبل التعليم العالي في الوطن العربي .مجلة العلوم التربوية
والنفسية ،جامعة البحرين ،ع  ،70سنة  ،2764ص ّ .46
 فصل من كتاب :السالمة ،محمود ،تأثير برامج التلفاز العدوانية على سلوك ألاطفال .في كتاب سالم املحمود ،التلفاز
وألاطفال( ،عمان ،دار املسيرة للنشر والتوزيع ،)2764 ،ص ّ .22
 بحث في أعمال مؤتمر :عواد ،محمد ،دراسة تحليلية لتأثير سوق ألاوراق النقدية على الاقتصاد الوطني .ورقة عمل
مقدمة إلى مؤتمر الاقتصاد الوطني في القرن الحادي والعشرين ،جامعة الشارقة 66 –ّ64 ،تشرين أول ّ .2776
 رسالة ماجستير أو دكتوراه :بشارة ،موفق ،أثر برنامج تدريبي ملهارات التفكير عالي الرتبة في تنمية التفكير الناقد
وإلابداعي لدى طالب الصف العاشر ألاساس ي ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة اليرموك ،ألاردنّ .
ّ

التحكيم ّ
لتقرير أهليتها للتحكيم والتزامها بقواعد
تخضع كافة البحوث املقدمة للنشر إلى فحص أولي من قبل هيئة التحرير ّ
النشر ،ثم ترسل إلى متخصصين لتحكيمها حسب ألاصول العلمية ،ويلقى البحث القبول النهائي بعد أن يجري املؤلف
التعديالت التي يطلبها املحكمون ،ويحق لهيئة التحرير أن تعتذر عن قبول البحث دون إبداء ألاسبابّ .

