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 : المجلةعن 

 رؤية ورسالة المجلة

في إطار التعاون مع اتحاا  الاامعااا العية اا والفقافعاا إصاا إمالار ماصاا 

  ا التحاالتعص م الففتقح والتعص م إن ةعل في جامعا ةني سقيف ، ةعيار األمانا العام

ةعا ن الاامعاا العية ا الصا ر في الفؤتفي العام لالتحا  في  ورته السا سا واألر

من  لتي إعلا في رحاب جامعا مالح اللين في إقص م كي ستان العياق خالل الفتيةوا

  ومقافعااا ماصاام جامعااا ةنااي سااقيف فااي جصسااته الفنععاالة فااي  . 19-20/2013

  كص ا اآل اب . جامعا ةني سقيف ةإملار الفاصا .  إصا ةلء 30/4/2013

شئت كفا متخصصا أنماصا التعص م إن ةُعل والتعص م الففتقح ،  وريا إصف ا مح

 اب جامعا ةني سقيف، وكص اا األ ةفبا رة من إتحا  الاامعاا العية ا ةالتعاون مع 

ةاااا الاامعااا. ةافيقرياا مصااي العية اا، الستكشااال الاية  الفعامااية واآلفاااق 

م التعصا  الفستعبص ا لصتعص م إن ةُعل والتعص م الففتقح والفقضقإاا الفيكزيا لعالقاا

تم ، ح ث تإفتياض ا يتم ف يا الفصل ما ة ن األطيال الفاإصا جغيافً ا والتعصم في ة ئا

االتصااالا ماان خاالل تعن اااا مثال البااث الصاقتي والف االيق، والفاؤتفياا إاان ةُعاال 

 ااا والتساا الا، وأ لاا اللراسااا الفةبقإاا، وأنلفاا القسااادد الفتعال ة. والتكنقلقج

عل  م إن ةُ نت، والحعقل الفيإ ا لصتعصاليد سا التي تيم البحقث الحال ا أال وهي اإلنتي

غ ااي  مثال الاتعصم إباي اابكاا االتصاااالا، وأل اتياا، والاتعصم اإللكتيوناي، ، والاتعصم

 الفتزامن.

لتعص م اومع تزايل أإلا  األفيا  والفؤسساا الفعن ا ةياه األاكال الفختصفا من 

فا رل الع  ًا من الفعاإن ةُعل، تسعا ماصا التعص م إن ةُعل ةتقف ي أساسا إصف ُا منيا

لتع اريي العادفا إصا البحقث في هاا الفاال الح قي. واستعياض اإلنتاج الفكيي، وا

 إن أحلث النتادج في مااالا مثل:
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 وتقامل فعالا؛  ةناء و إم نلم تسص م• 

 تصف م اللوراا وتةب ق نليياا التصف م التعص في؛• 

 التلريم، والفلرة ن؛ وأإضاء ه ئا  تسي ل التفاإل ة ن االلارس ن• 

 العقامل الفؤثية في تحص ل الةالب• 

فتياضي، األ وار الفتباينا لصفؤسساا األكا يف ا العية ا، في ة ئا التعصم اإل• 

 والتغ ياا الثعاف ا الفؤسس ا الفصاحبا لياه الب ئا الفعامية

ال ف كامناقشا العضايا الس اسا العاما لصفاال الفعني ةفا فاي للاف فعال اا الت• 

 واإل اريا وحعقق الةبع والنشي والعقان ن الحاكفا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 
- 5 -  

 

 مجلة بالقواعد النشر 

  النشرأوال: شروط 

ن كص ا إصلر  وريا "ماصا التعص م إن ةُعل والتعص م الففتقح " ماصا إصف ا محكَّفا ُمعتفلة ت .1

 ية ا. الاامعاا العاآل اب . جامعا ةني سقيف ، ةافيقريا مصي العية ا ةالتعاون مع اتحا  

تعص م ل التعنا الفاصا ةنشي البحقث العصف ا الفعلما إل يا في مااالا تخصص اللوريا في ماا .2

 إن ةُعل و التعص م الففتقح. 

لا إيلل تتيحب الفاصا ةنشي البحقث واللراساا العصف ا التي تتسم ةاألمالا والالة، والتي  .3

ل يعع م، وقةعل ةشكل خاص التعص م الففتقح ةقجه إا إثياء الثعافا العية ا في ماال التعص م إن

 االخت ار إصا أةحاث في تخصصاا أخي  ليا مصا ةتخصصاا الفاصا.

و أبقع ال يتم نشي اللراساا التي سبق نشيها ةأي مقرة من مقر النشي سقاء في اكصيا الفة .4

نشي بقله لصال قالف، وفي حاليقفي ، أو قلمت لصنشي لايا أخي ، ويُعلّ إرساله إلا الفاصا  تعيلًا ة

ل ةع شيه ف يالصباحث ةنشيه في مكان آخي إال ةعل ميور سنا كامصا إصا تاريخ ن في الفاصا ال يسفح

 مقافعا كتاة ا من ه ئا تحييي اللوريا.

اا مه ةنت إإال يصتزم الباحث ةعلم تعليم اللراسا الفعلما لصنشي إلي أي ماصاأخيي، وللف حتي يتم .5

 التحك م.

 الباحث تكال ف تحك م البحث سقاء قُبل لصنشي أم لم يُعبل. يتحفل .6

 فصخصللن ينلي إلا األةحاث التي ال تتفق وايوط وققاإل النشي ةالفاصا ، أو تي  ناقصا  .7

 البحث في أي من الصغت ن. و التعبل البحقث التي سبق نشيها أوتعليفيا ألي جيا أخيي

 بصت لصنشي أم لم تُعبل.ال تي  أمقل األإفال الفعلما لصفاصا سقاء قُ  .8

ه ئا  رأي األفكار أو األراء القار ة في البحث تعبي إن رأي الباحث، وال تعبي ةالضيورة إن .9

  ا.التحييي، أو الي ئا األستشاريا، أو الكص ا، أو الاامعا، أو إتحا  الاامعاا العية

 ة اا أواأل تيتب البحقث وفعًا الإتباراا فن ا ال إالقا ليا ةفكانا الباحث العصف  .10
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منه  ي جزءتحتفظ الفاصا ةحعيا في أن تةصب من الفؤلف أن يحال، أو يع ل م اغا ةحثه، أو أ .11

 ةفا يتناسب وس استيا في النشي.

 إجراءات النشر 

ا إصا ( ةاإلضافا إلا نسخا إلكتيون A4يعلم الباحث نسخت ن ورق ت ن من البحث إصا ورق ) .1

CD  .أو إبي البييل اإللكتيوني 

لعفل، جيا اوالباحث ةتعليم س ية لات ا مختصية تتضفن: االسم كامال، واللرجا العصف ا، يصتزم  .2

جل أم من والعنقان البييلي، والبييل اإللكتيوني، وأرقام اليقاتف )األرضي والفحفقل( والفاك

 سيقلا االتصال وسيإته.

ن تقافي مأكل فاصا لصتتعقم ه ئا التحييي ةالعياءة األول ا لصبحقث العصف ا الفعلما لصنشي ةال .3

 معقماا البحث العصفي، وتيسل ةعل للف إلا الفحكف ن، مع مياإاة ما يصي: 

 ي ن ن فتعيض البحقث الفعلما لصنشي ةالفاصا في حال قبقليا مبلد ا إصا محكف ن اث

 )األقل من لوي االختصاص يتم اخت ارهفا ةسييا مةصعا من قبل مليي التحييي 

 ( .ةتفقيض من ماصم اإل ارة

 ا لل إصييسل العفل العصفي إلا الفحكف ن ةصفا سييا ةلون لكي اسم الباحث أو ما ي

ي ي الفعاةاخص ته، وييفق مع العفل العصفي الفيا  تحك فه استفارة تعقيم تضم قادفا 

 التي إصا ضقديا يتم تعقيم العفل العصفي.

 الا لتعليق من است فاء ايتقلا أإضاء ه ئا التحييي متاةعا إجياءاا التعليل والتحع

 قبل نشي العفل العصفي.  الفةصقةا

 .يتم إةالغ جف ع الباحث ن ةعيار مالح ا ةحقثيم لصنشي من إلمه 

  ستقفا يا واينشي العفل العصفي إلا اجتاز التحك م وفق الضقاةد العصف ا الفتعارل إص

 . ققاإل وايوط النشي ةالفاصا ، ويعتار إن نشيه في حالا إلم تحعق للف
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 سياسات النشر 

ء، االستعصاوحاطا تنشي الفاصا البحقث العصف ا التي تتقافي ف يا األمالا والفنيا ا العصف ا واإل -1

، كان آخيمي أي والتي تياإا ف يا اإلااراا اللق عا إلا الفصا ر والفياجع، والتي لم تعلم لصنشي ف

جه و خارصا رة في القطن العيةي أوياقز نشي نعل متخصص أو مياجعا ألحل الفؤلفاا العصف ا ال

التي  لبحقثةاإلضافا لنشي تعاريي إن النلواا والفؤتفياا التخصص ا العية ا والعالف ا، وتعل ا

 تعبل لصنشي ةحقثاً معتفلة ألغياض التيق ا.

ييي ئا تحتعةا األولقيا في النشي لصبحقث والتعاريي حسب األسبع ا الزمن ا لصقرو  إلا ه  -2

ئا ياها ه لتي تمن قبل الفحكف ن، ووفعا لالإتباراا العصف ا والفن ا ا ةعل إجازتيا الفاصا ، وللف

 التحييي.  

غت ن   الصيعلم البحث ةالصغا العية ا مع مصخص له ةالصغا االناص زيا، وياقز أن يعلم ةإحل -3

 ع تعليمييي ماإلناص زيا أو الفينس ا أو أيا لغا أجنب ا أخي  تت سي طباإتيا ةفقافعا ه ئا التح

 مصخص له ةالصغا العية ا. 

لما لفستخيتم تيت ب األةحاث  اخل العل  مقضقإ ًا وفق خةا تصن ف  يقي العشيي العالف ا ا -4

صف ا في تصن ف الفعيفا في الفكتباا، وفي الفقضقع القاحل يياإا التيت ب وفق اللرجا الع

 لصاحب العفل، ثم هااد ًا.

لايا ةفي  بحث: مفحا العنقان، الفستخصص ةالصغا العية ايياإا التيت ب التالي في أجزاء ال  -5

الحق، ول والفالالاوالبحث، الكصفاا اللالا، الفعلما الفنيا ا، النتادج ومناقشتيا، الفياجع، األاكال 

 الفستخصص ةالصغا اإلناص زيا في نيايا البحث

   /يسال إصا مفحا العنقان: إنقان البحث في منتصف الصفحا، واسم الباحث

لخاص وني االباحث ن متبقإًا ةاسم الفؤسسا التي يعفل/ يعفصقن ةيا، والبييل اإللكتي

 ةه/ ةيم.

   كصفا، وخال من االختصاراا والفياجع 150يياإا أن يكقن الفستخصص في حلو ،

 ويش ي ةقضقح إلا أهلال البحث ومنيا ته وأهم نتاداه.

 فباحثفي متن البحث أو ال يعصل ةالكصفاا اللالا: الفصةصحاا اليد سا التي ور ا 

 الفيإ ا التي تم تناوليا.
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 بع الفت يياإا في الفعلما أن تعلم خصف ا كاف ا إن الفقضقع، وأن يقضح ةيا الفنيج

، إن وأ واا جفع الب اناا، وإجياءاا اللراسا والتحص الا اإلحصاد ا الفستخلما

 وجلا، واللراساا الساةعا، والفث صا.

 شا هاه مناق تم إيض النتادج التي تقمل إل يا الباحث، يصي للفةعل الفعلما الفنيا ا ي

لتي اشقرة النتادج ومناقشا محا فيض اا اللراسا ومل  ارتباط النتادج ةاألإفال الفن

 تناولت نفم الفقضقع.

 متن  يياإا إلم وضع الالاول الكب ية واألاكال التقض ح ا والخيادد الكب ية في

ام يتفكن الفياجعقن من التحكم في حافيا وفق ح البحث ةل تقضع في نيايته حتا

ن كل مفحا الفاصا، أما الالاول واألاكال التي تقضع في متن البحث ف اب أن يكق

 منيا في مفحا مستعصا إصا أن يقضع رقم الالول وإنقانه أإاله، ورقم الشكل

 وإنقانه أ ناه.

:تسال الفياجع إصا النحق التالي 

 في حالة الكتب:

 .لناايامكان النشي: اسم  -رقم الةبعا. -ف )سنا النشي(. إنقان الكتاب.اسم الفؤل

 في حالة مقاالت الدوريات:

عل (، قم الرقم الفاصل )ر -إنقان اللوريا. -اسم الفؤلف )سنا النشي(. إنقان الفعال.

 الصفحاا التي يشغصيا الفعال.

 في حالة المصدر اإللكتروني على الويب:

إصا  تاحا إصا الفققع(. إنقان الفصلر اإللكتيوني. متاحاسم الفؤلف )تاريخ اإل

 الياةد: >يقضع الياةد< تاريخ االطالع.

 حقوق النشر 

ةا ةعل لفةصقيُفنح كل ةاحث إفا ة ةعبقل ةحثه لصنشي ةعل إتفام كافا التصقيباا والتعليالا ا -1

 التحك م.

نه. الا منشيه إشية مست تيلي "ماصا التعص م إن ةُعل والتعص م الففتقح" لفؤلف البحث ةعل -2

 .فضاًل إن نسخا من العل  الاي تضفن ةحثه


