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 :في مجلة الباحث  شروط النشر

 

 أن يكون البحث غير منشور أو مقبول للنشر في أي مجلّة أو  إصدارات سابقة. -1

أن يكون البحث المقّدم الى المجلّة العلميّة ضمن نطاا  مماا المجلاةف وفاي مجاالت ةالل اة  -2

العربية وآدابها، القران الكريم وملوماة، الرربياة وملام الانال، الاناون، الرربياة الرياضاية، 

طرائااال الرااادريل، الرااااريف، الج رافياااا، العلاااوم اا،رااااادية وفرومهاااا، العلاااوم ال ياساااية 

اساارراجيجية، القااانون، البياااة والرلااو، البياااي، البحااو، الاكريااة والال اااية والدراسااات ا

وااجرمامية، الرخطاي  والرنمياة، الطا،اة والانا ، ال اياحة وا ااار، الدراساات الح ارية، 

 اامالم، الطاا، الدراسات الم رقبلية، والدراسات األخرى الري جقع ضمن نال الججاه(.

صااحات( مان  10صااحة( وليقاا مان ة 25بحثه بما ليزيد مان ةيقّدم الباحث أو الباحثة  -3

ضامنها ةالملّخا ف الماااادر والهاوامج، الجاداول، األاااكال، الخارائ  ، الااور... والااى 

( ومحاوظاة فاي ،ار  4Aغير ذلا  (ف ماع ااال، ن اف مان البحاث مطبوماة ملاى ور  ة

عناااوين و ( لل16( وجكااون الكرابااة بحجاام خاا  ة2003CORD( بنظااام الــااـةDCماارن ة

 Times( فااي الناااو  العربيااة وةSimplified Arabic( للمارنف ونااول الخاا  ة14ة

New Romanسم( من كا جهاة 2( في الناو  النجليزيةف مع حدود للااحة بمقدار ة

سم( بين سطر واخرف مع ملّخااين أحاداما 1ةاليمنى ، الي رى ،العليا ، الدنيا(، وبم افة ة

 ة النكليزية ، مع منوان البحاث بالل اة النكليزياة، وبماا ليزياد بالل ة العربية وا خر بالل

 ملى صاحة واحده لكا منهما.

جوضع الهوامج والماادر والمالحل والخرائ  والاور واألاكال والجداول مع جر،يمهاا  -4

 في خاجمة البحث؛ ل مان اخراج البحث بالشكا األمثا.

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 مالحظات هاّمة للباحثين: 

 
 

 المجلّة فالّية  جادر كا  االاة أاهر. .1

ين ملمي اين ااناين مان ذوي ااخرااا  والخباري العلّمياة؛ 2 . يرسا البحاث إلاى مقاّوم 

 ل رض الحاول ملى الرقييم المطلوب.

( سرون يوما من جااريف اسارالم 60. الّمدي المحددي امالم الباحث بنريجة الرقويم اية3

 البحث من ،با المجلّة.

لباحاث أو الباحثاة كراباة ااسام الثالااي ومناوان البحاث ماع ملّخا  باالّل رين . ملى ا4

العربياااة واانجليزياااة ، ماااع ذكااار محاااا مملاااه وااجااااه المحمولةالنقاااال( والبرياااد 

 االكررونيةإن وجد(، لر هيا الجاال به.

. ل يخ ااع جرجيااو ومو،ااع البحااث فااي المجلّااة إلااى أيّااة امربااارات، وجنشاار بح ااو 5

 الر ل ا.

. جنرقا حقو  الطبع ونشر البحاث إلاى المجلّاة حالاة إااعار الباحاث بقباول بحثاه 6

 للنشر.

 . ل جعاد البحو، إلى أصحابها سواء نشرت أم لم جنشر.7

 .  جلرزم المجلّة بالنشر بالل رين العربية واانكليزية فق  .8

 


