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  يغهخ االعزبرششٔط انُشش فٙ 

 

( رًٓٛذا نذخٕل لبػذح ثٛبَبد Impact Factorرغؼٗ ْٛأح انزؾشٚش فٙ يغهخ االعزبر انٗ االسرمبء ثًؼبيم رأصٛش انًغهخ )

ٔانمًٛخ انًؼشفٛخ  ٔثغاليخ انهغخ ٔدلخ  ثبنشطبَخ انؼهًٛخ انؼهًٛخ انؼبنًٛخ. ٔػهّٛ رُشش يغهخ األعزبر االثؾبس انزٙ رزغىانًغزٕػجبد 

 ٔٔفك انششٔط انًجُٛخ فٙ ادَبِ: انزٕصٛك

 ػهٗعضءاً يٍ ثؾش عبثك يُشٕس أٔ يٍ سعبنخ عبيؼٛخ ٔ انجؾش يُشٕسا عبثمب فٙ يغهخ اخشٖ. ٔأٌ ال ٚكٌٕ ٚكٌٕ أٌ ال .1

ٔأٌ ال ٚمذيّ نهُشش فٙ يغهخ  يغهخ أخشٖ. فٙنهُشش  عجك رمذًّٚثأال ٚكٌٕ انجؾش يُشٕساً أٔاٌ ٕٚلغ ًَٕرط رؼٓذ  انجبؽش

ًَٕرط اخشٖ ثؼذ َششِ فٙ يغهخ االعزبر. ٔأٌ ٕٚافك ػهٗ  َمم ؽمٕق َشش انجؾش انٗ انًغهخ فٙ ؽبنخ لجٕل انجؾش نهُشش )

 (.انزؼٓذ

 أشبسح رذل ػهّٛ فٙ يزٍ انجؾش نضًبٌ عشٚخ ٔؽٛبدٚخ ػًهٛخ انزؾكٛى. أٌ ال ٚزكش اعى انجبؽش أٔ اٚخ .2

 ( كهًخ ثضًُٓب انًظبدس ٔانًالؽك.8888)انجؾش ػهٗ  انكهًبد فٙٚضٚذ ػذد  ٌ الأ .3

 يب ٚأرٙ )كًب فٙ انًضبل(: ػهٗ انجؾش يٍ األٔنٗ انظفؾخ رؾزٕ٘ أٌ .4

 .  انجؾش ػُٕاٌ . أ

 .ٔشٓبدرّ انؼهًٛخ ٔدسعزّ انجبؽش اعى . ة

 انجبؽش . ػُٕاٌ د

 .اإلنكزشَٔٙ انجبؽش ثشٚذ ـ د
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االَكهٛضٚخ ػهٗ يهخض ثبنهغخ االَكهٛضٚخ رؾزٕ٘ االثؾبس انًكزٕثخ ثبنهغخ انؼشثٛخ ٔانهغبد االخشٖ يٍ غٛش انهغخ أٌ  .5

(Abstract  ّال رزغبٔص كهًبر )أٌ كهًخ يغجٕلب ثؼُٕاٌ انجؾش ٔاعى انجبؽش ٔيكبٌ ػًهّ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ اٚضب. ٔ 288

كهًخ يغجٕلب  288رؾزٕ٘ االثؾبس انًكزٕثخ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ ػهٗ يهخض ثبنهغخ انؼشثٛخ )خالطخ( ال رزغبٔص كهًبرّ 

 ثؼُٕاٌ انجؾش ٔاعى انجبؽش ٔيكبٌ ػًهّ ثبنهغخ انؼشثٛخ اٚضب.

 (Key Words( يجبششح انكهًبد انًفزبؽٛخ نًٕضٕع انجؾش ) Abstractأٌ ٚؼمت انًهخض)  .6

( نالثؾبس انًكزٕثخ ثبنهغخ Arabic Simplified( ثخظ ) Microsoft Wordركزت االثؾبس يكزٕثخ ػهٗ ثشَبيظ ) .7

( نهؼُبٍٔٚ  14( نهًزٍ ٔؽغى )12( نالثؾبس انًكزٕثخ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ ٔثؾغى ) Times New Romanانؼشثٛخ ٔ ثخظ )
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 انشئٛغخ ٔانفشػٛخ .

 

ٔأخاللٛبد ، ٔػهٗ انجبؽش ارجبع لٕاػذ االلزجبط ٔرٕصٛك انًظبدس  فٙ انزٕصٛك ( نهُشش انؼهًٙ(APAرؼزًذ انًغهخ دنٛم  .8

 ثًب ٚزٕافك يغ ْزا انُظبو. انجؾش انؼهًٙ

                يظبدس انجؾش فٙ  طفؾخ أٔ طفؾبد يغزمهخ يشرجخ ٔفمبً نألطٕل انًؼزًذح ػهٗ ٔفك انزشرٛت االرٙ:ركزت  .9

                    (. داس انُشش. يكبٌ انُشش)انًذُٚخ(.3كُٛخ انًؤنف، اعًّ .) عُخ انطجغ( .ػُٕاٌ انكزبة.سلى انطجؼخ)ط

 (https//www.apa.orgد اكضش )نزٕصٛك انًظبدس(. ٔنًؼهٕيبAPAأَظش )َظبو  

 ركزت كم انًظبدس فٙ يزٍ انجؾش ثبنهغخ االَكهٛضٚخ اضبفخ انٗ كزبثزٓب ثهغخ انجؾش. )أَظش( .18

رشعًخ كبفخ انًظبدس غٛش اإلَكهٛضٚخ )ثًب فٙ رنك انؼشثٛخ( إنٗ انهغخ اإلَكهٛضٚخ، يغ اثمبء انمبئًخ  انًكزٕثخ ثهغخ انجؾش  .11

 يٕعٕدح. )أَظش(

انزٙ  ظبدسزًذح فٛغت اػزًبدْب ، أيب انًس انؼشثٛخ ) أ أ٘ نغخ اخشٖ غٛش االَكهٛضٚخ( رشعًخ إَكهٛضٚخ يؼارا كبٌ نهًظبد .12

هٛضٚخ كثبألؽشف اإلَ ظذس(أ٘ كزبثخ انTransliterationًنٛظ نٓب رشعًخ إَكهٛضٚخ يؼزًذح )يضم: انكبفٙ( فٛزى ػًم   )

 (.AlKafyكزبثخ ؽشفٛخ  ) 

انزٙ ٚفزشع أَٓب لذ أطجؾذ ثبنهغخ اإلَكهٛضٚخ( ؽغت رشرٛت األؽشف اإلَكهٛضٚخ إػبدح رشرٛت لبئًخ انًظبدس ) .13

((Alphabets  ٔٔفك َظبو(APA). 

( يُفظم ػٍ انجؾش فٙ Wordاعطش ٔ ثًهف ) 4( نهجبؽش ال رزغبٔص  Short Biographyلظٛشح )عٛشح ػهًٛخ  رمذٚى .14

 َفظ انمشص.

(  حيث يتم رفض نشر االبحاث التي تتجاوز فيها نسبة Turnitin)تطبق المجلة نظام فحص االستالل باستخدام برنامج  .15

 االستالل النسبة المقبولة عالميا.

 ػٍ رؼززس أٌ نٓب ٔٚؾك نهزؾكٛى، انجؾش أْهٛخ نزمشٚش ٔرنك انًغهخ انزؾشٚش فٙ ْٛئخ ثّ رمٕو أٔنٙ ٚخضغ انجؾش نفؾض .16

 دٌٔ رمذٚى االعجبة.  انجؾش لجٕل

كًٍٛ اصٍُٛ يٍ ٚؼشع انجؾش انًمذو نهُشش ػهٗ يؾ ؽٛشنهُشش،  طالؽٛخ انجؾشانغش٘ نجٛبٌ  انًضدٔط نزمٕٚىرزجغ انًغهخ ا .17

فضال ػٍ ػشع انجؾش  ثغشٚخ يطهمخ. بٚزى اخزٛبسًْٔ أؽذًْب يٍ داخم انؼشاق ٔاالخش يٍ خبسعّ رٔ٘ االخزظبص

 ػهٗ خجٛش نغٕ٘ نزمٕٚى عاليزّ انهغٕٚخ.

ػهٛٓب نزكٌٕ طبنؾخ نهُشش رؼبد انٗ اطؾبثٓب العشاء انزؼذٚالد انًطهٕثخ  االثؾبس انزٙ ٚمزشػ انًؾكًٌٕ اعشاء رؼذٚالد .18

 .نهُشش ال ُٚؼبد انجؾش إنٗ طبؽجّ إرا نى ُٚمجمػهٛٓب ٔ

األعزبر انًششف ػهٗ انجؾش،  خطٛخ يٍ يٕافمخ ذكزٕساِان نُشش االثؾبس انًغزهخ يٍ سعبئم انًبعغزٛش ٔاطبسٚؼٚشزشط  .19

 )يٕافمخ انًششف ( ٔفك انًُٕرط انًؼزًذ فٙ انًغهخ.

 رُؼجّش األثؾبس انًُشٕسح فٙ انًغهخ ػٍ آساء أطؾبثٓب، ال ػٍ سأ٘ انًغهخ. .28

 انًزٕافمخ يغ رخظض انًغهخ. بنًؤرًشاد انؼهًٛخأػذاد خبطخ ث رُشش انًغهخ .21

يٍ ال رغزٕفٙ انًغهخ ا٘ اعٕس نُشش االثؾبس انًمذيخ يٍ ثبؽضٍٛ يٍ خبسط انؼشاق. ٔركٌٕ اعٕس َشش انجؾش نهجبؽضٍٛ  .22

( انف دُٚبس يُٓب ػُذ رغهٛى انجؾش نزغطٛخ اعٕس انزؾكٛى ػهٗ أٌ ٚكًم 58ٚذفغ انجبؽش ) ( انف دُٚبس .125داخم انؼشاق )

 انجبلٙ يٍ االعٕس ػُذ لجٕل انجؾش نهُشش.

 ًٚكٍ رغهٛى االثؾبس انًمذيخ نهُشش فٙ انًغهخ  ػهٗ ٔفك يب ٚأرٙ: .23

 عبيؼخ ثغذاد / يغًغ ثبة انًؼظى. –ذ نهؼهٕو االَغبَٛخ ٚذٔٚب فٙ يمش انًغهخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ/ اثٍ سش . أ

 ػجش رؾًٛم انجؾش ػهٗ انًٕلغ االنكزشَٔٙ نهًغهخ ٔفك انشاثظ: . ة
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 االنكزشَٔٙ نهًغهخ: انجشٚذ ػُٕاٌ ػهٗيشاعهخ انًغهخ  . د
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