
 

 أأهداف وس ياسة اجملةل يف التعامل مع الأوراق البحثية املقدمة للنرش

ان الهدف أألساسي من هذه المجلة  الللمةة  الملدمةدا مالمة مة  هةم اسةدألواا األمعام الللمةة  الجةادا مالمد   ة  
اللةوة  الدي دفدألع الى في م دلف مجاالت الللمم الدطوةألة  من اجا دألدةمها للألعاء في افضا  معا ماثعاء الم دو  

هذا النمع من الدمعةات وةةث ةجد الواةث فةها ضالده المنشةمدا ننةد مةاملدةه  ةما  مةاع الوةةث الللمةي الةذ  
ال ةدةةىدى  ال واطهنةةه الماسةةم نلةةى مةةا ندمةةه اال ةةعمن مةةن وةةةمث فةةي مجةةاا د   ةةه لةضةةةف الةةةه لونةة  جدةةةدا 

 دساهم في وناء ال عح الللمي المدطمع مالمدجدد.

 وتتبع المجلة اإلجراءات والخطوات التالية عند قيامها بنشر البحوث المقدمة اليها:

مفألةةةةةا   (Word)نلةةةةةى ملةةةةةف واللغةةةةة  ازنجلة ةةةةةة  م ةألةةةةةمم الواةةةةةةث وقعسةةةةةاا أم دألةةةةةدةم معندةةةةةه الوةثةةةةةة  المطومنةةةةة   -1
 للمما فات المذ معا نلى عاوط المجل  وممنم الجامل  األسمعة .

دمضةةم  ةةا نسةة   دا ةةا طةةعف مدمسةةط الةجةةم منسةة   ا ةةعل ال دعمنةةة  دمضةةم نلةةى  ةألةةدم الواةةةث ثهثةة  نسةة  معنةةة  -2
(CD) .,دا ا طعف  غةع مة دب نلى  ا طعف من هذه األطعف ننمان المعن  الوةثة  ماسم المؤلف أم المؤلفةن 

للنشةع فةي ا  مند اسدهم المجل  للمعن  الوةثة  المألدم  للنشع دلدوع مل ا  لها مال ةجةم  لمألةدم المعنة  دألةدةمها  -3
 جه  أ عل  ها فدعا دة ةمها.

ةجةةب أن د ةةمن المعنةة  الوةثةةة  المألدمةة  للنشةةع جدةةةدا ملةةم ةسةةوم نشةةعها فةةي ا  دمعةةة  مةلةةة  أم  ةةةع مةلةةة    -4
سةةمل مةةن مألةةدم المعنةة  أم  ةةةعه مةةن الوةةةاث ألن ذلةةا  ةةةع مسةةممح وةةه نانمنةةةا  منلمةةةا  منةةد ةلةةع ا المؤلةةف 

 مالمجل  للمساءل  الألانمنة .
م دألدةم نس دةن من المعن  الوةثة  الثنةن من المة مةن في نفس الد  ص مفي ةال  الممافأل  نلى النشع ةد -5

ةالدها الى لجن  الدنسةم مازنداد والمجل  زندادها للنشةع. أمةا فةي  ودمن ا  د ةةةات ةدم اندماد المعن  ما 
ةثةة  الةى المؤلةف زدمةام الد ةةةةات ةال  ممافأل  المة م مم مجمد ولا الد ةةةات فةدم  نادا المعنة  الو

 المطلمو .المطلمو  ثم  عجانها الى المجل  لةدم اندمادها منشعها نند الدى د من ادمام الد ةةةات 
وىسةةماء السةةادا المة مةةةن منةةدم ذ ةةع أسةةما هم. لةةذلا, ال ةةةةم ل ةةاةب المعنةة   االةدفةةاطمةةن سةاسةة  المجلةة   -6

 ولد نعضها نلةهم سمل  انت اجاودهم والعفا أم الممافأل . المطالو  وملعف  أسماء المة مةن الوةثة 

 هيئة التحرير  

 


