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 .والفرنسية واإليطالية العربية واإلجنليزية اث والدراسات األكادميية باللغاتتنشر اجمللة األحب (1

 .املواد واألفكار الواردة يف اجمللة تعّبر عن آراء أصحابها (2

 .العالي وقضاياه وأساليب تطورهيشرتط يف املوضوعات املقدمة للمجلة أْن تكون يف جمال التعليم  (3

تباع املنهجية السليمة والتوثيق العلمي مع توفر فيها األصالة واالبتكار، واتنشر اجمللة البحوث اليت ت (4

 .سالمة الفكر واللغة واألسلوب، وأْن ّلا يكون البحث مستلًّا من رسالة علمية أو كتاب

كلمة يكون يف ( 333)تزيد كلماته عن يقدم الباحث حبثه من ثالث نسخ مطبوعة مع ملّخص ال  (5

 .أن يدرج فيه ملّخص باللغة العربية غري العربية ث، ويشرتط يف البحث املقّدم باللغاتمقدمة البح

املتوسط ( A4)صفحة من القطع ( 25)يزيد عن  صفحة وال (12)البحث عن  قلييراعى أّلا  (6

نات الرئيسة يف منت البحث، والعنوا العربيةللغة ( 14)مقاس Traditional Arabicباستخدام اخلط 

(16 )Bold  ( 14)مقاس والفرعية يف بداية السطر باخلط نفسهBold ، اخلط بالسفلية واحلاشية

 .1515يف االجتاهات األربع، وتباعد السطور  2553، ومسافة اهلامش (13) نفسه مقاس

للمنت، واخلط نفسه  (14)مقاس  Times New Romanباستخدام اخلط األخرى ــــاتاللغو

باخلط  حلاشية السفلية، واBold( 14)والفرعية يف بداية السطر  Bold( 16)للعنوانات الرئيسة 

 .1515يف االجتاهات األربع، وتباعد السطور  2553، ومسافة اهلامش (13)نفسه مقاس 

جيوز له عند قبول يلزم إقرار الباحث اخلطي عند تقديم حبثه للمجلة بأنه مل يسبق له نشره، وال  (7

 .حبثه للنشر أْن ينشره يف وعاء آخر

متخصصني ختتارهم هيئة التحرير بشكل سري، وللمجلة أْن ترسل البحوث املقّدمة حملّكمني  (8

 .تطلب إجراء تعديالت على البحث حسب رأي احملكمني قبل اعتماد البحث للنشر

 .واد إىل أصحابها سواء ُقِبلت أم مل ُتقَبليبلَّغ الباحث بقبول النشر أو رفضه، وال ُتَرّد أصول امل (9

 .ي مطبوعة أخرى إالَّ بإذٍن كتابيٍّ من رئيس التحريرأال جيوز إعادة أحباث اجمللة يف  (13

من حبثه باإلضافة إىل (  إلكرتونية أو مطبوعة)يف حالة نشر البحث ُيمَنح الباحث نسخة جمانية  (11

 .العدد الذي نشر فيه حبثه



 الفنيةالقواعد 
 .ينبغي أْن ُيرَفق بالعمل املراد نشره خطاب من صاحبه يطلب فيه نشر العمل  (1

 اإللكرتوني، وعنوان الباحث ، وجامعته، وكليتهدرجته العلميةمع  كتابة عنوان البحث واسم الباحث  (2

الرئيسة اخلاص باللغة  املخصص للعنواناتط اخلب التوالي يف منتصف صفحة البحث األوىلوهاتفه على 

، وأْن يشتمل على باخلط املستخدم يف كتابة البحث ومن ثم كتابة ملخًصا حتت هذه املعلوماتالعربية 

، وكذا تكتب املعلومات السابقة للغات األخرى باخلط املعتمد هلا بالبحث من حيث أهميتهخمتصر تعريف 

 .العنوانات الرئيسةيف 

 .رسومات واألشكال مناسبة للمساحة املتاحة يف صفحات اجمللةينبغي أْن تكون اجلداول وال  (3

مع مراعاة كتابة ( 7) تقديم كافة األعمال املطلوب نشرها على وسائط رقمية باستخدام برنامج ويندوز  (4

 .اآليات القرآنية بنفس اخلط املكتوب به املنت
 

 على أن يكون في الهامش السفلي إذا كان المرجع كتاًبا فيتبع في كتابته اآلتي: 
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يستحسن اختصار اهلوامش إىل أقصى حد، ويف حالة استخدامها تكون لتزويد القارئ مبعلومات   (5

 .متسلسلة ضمن البحث، ووضعها مرقمة حسب التسلسل يف نهايتهتوضيحية ويشار إليها 

 .ترتب املراجع يف نهاية البحث ترتيًبا هجائيًّا حسب االسم األخري، وباقي املعلومات كما ذكرت سابًقا  (6

 .تكون املالحق يف نهاية البحث بعد املراجع  (7

  الذكر آنفةي مل يلتزم صاحبه بقواعد النشر ُيستبَعد البحث من النشر الذ. 
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