
 المجلة العلمية المحكمةقواعد النشر في 

 فلسطين -مركز العلم والثقافة 

 : تعريف بالمجلةال -أوًل 

في عن الرابطة األدبية  مجلة دورية نصف سنوية محكمة تصدرة( المحكم المجلة العلمية) -

 .مركز العلم والثقافة بفلسطين

باللغتين العربية واإلنجليزية من نتاج ، العلوم المتعددةتهتم المجلة بنشر البحوث األصلية في  -

 الباحثين، الذي لم يُنشر من قبل.

 تعبر المواد المنشورة في المجلة عن آراء مؤلفيها. -

 تعليمات للباحثين: ال -ثانياً 

 أن يتسم البحث باألصالة والقيمة العلمية والمعرفية وبسالمة اللغة ودقتها.  يجب  .1

أال يكون البحث جزًءا من بحث سابق منشور، وأن يقدم الباحث إقراًرا خطيًا بأال يكون يجب  .2

 البحث منشوًرا أو مرسالً للنشر بمجلة أخرى.  

في حال كان البحث مستالً من رسالة علمية، يتم إرفاق نسخة إلكترونية من الرسالة العلمية على  .3

 من البحث. ، مع اإلشارة لذلك في الصفحة األولى CDإسطوانة

( صفحة بما في ذلك األشكال والرسوم والجداول والصور 35أال تزيد عدد صفحات البحث على) .4

 والمراجع.

 أال يُذكر اسم الباحث أو أّي إشارة له في متن البحث، وذلك لضمان سرية عملية التحكيم.   .5

، وأن يلتزم بالدقة أن يقوم الباحث بتعبئة طلب النشر الموجود على الصفحة االلكترونية للمؤسسة .6

 التامة في تعبئته.  

أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية، على أال يتجاوز  أن يتضمن البحث ملخصين؛ .7

( كلمة، مع ضرورة كتابة عنوان البحث باللغة االنجليزية، وأال تكون 200الملخص مائتي )

 الترجمة حرفية للملخص والعنوان.

 تنسيق البحث: -ثالثا

 ( سم.  21*29( بأبعاد )A4الورق: من حجم ) -

 سم للجانبين األيمن واأليسر.   4سم لألعلى واألسفل، و 5الهوامش:  -

 المسافة بين األسطر: مفردة.  -

 ( كما يلي:Windows( تحت نظام تشغيل )2007wordالخطوط: من برنامج وورد ) -

  :اللغة العربيةSimplified Arabic غامق  13، غامق للعنوان الرئيس، 14، حجم الخط

 عادي لباقي النصوص والجداول وترقيم الصفحات.   12للعناوين الفرعية،

 طريقة التوثيق: -رابعاً 

 المصادر والمراجع: - أ

( وتكتب اآلية 2عند ورود آية قرآنية يذكر ما يليها في المتن: اسم السورة، رقم اآلية. مثال )األعراف: -

 كما في نص القرآن الكريم.   الحركاتب ةضبوطم

الحديث النبوي الشريف: يشار إليه في المتن فقط باسم الكتاب يتبعه فراغ، فرقم الجزء تتبعه شرطة  -

 .234:53/1)مائلة فرقم الصفحة يتبعه نقطتان ثم رقم الحديث إن وجد: )صحيح البخاري 



ن معاملة الحديث الشريف، مثال: )ديوان يعامل )ديوان الشعر والرواية( عند التكرار في المت -

 ( 1/35المتنبي

ما عدا ما سبق يعطى رقماً ويذكر المرجع في الهوامش في نهاية الصفحة بحسب التالي: اسم الشهرة  -

 (.20، )غزة ريحانة القلب، مفلحللمؤلف، واسم الكتاب، ورقم الصفحة بين قوسين مثال: 

 المصادر والمراجع هجائياً في نهاية البحث على النحو اآلتي: يتم ترتيب قائمة -

اسم الشهرة للمؤلف؛ االسم األول، تاريخ النشر بين قوسين، نقطتان، اسم الكتاب، عدد األجزاء، ذكر اسم 

 المحقق أو المترجم، الطبعة أو رقمها، دار النشر، مكان النشر، الجزء.  

 .النصيرات ،الرابطة األدبية، ريحانة القلبغزة  (:2016)محمود ؛مفلحمثال: 

، العدد، دار النشر، اسم الدورية: اسم الشهرة لكاتب المقال؛ االسم األول، السنة، اسم المقال، المقالت - ب

 مكان النشر، رقم الصفحة مع ضرورة تغميق اسم الدورية. 

جامعة النجاح ، مجلة النجاح لألبحاث، ، علم األصوات الكوستيكي(1989)مثال: النوري؛ محمد جواد، 

 . 190-157 الوطنية، نابلس، العدد الرابع، ص 

كالشبكة العالمية يُعرف به كما يأتي، مع ضرورة وضع تاريخ  مصدراً الكترونياً إذا كان المرجع  -ج

 زيارة الموقع:

 ن قوسين، وتاريخ الزيارة.يذكر اسم الشهرة؛ االسم األول، ثم اسم المقال، ثم اسم الموقع، ثم الرابط بي 

 إجراءات النشر:

ة( مصحوباً محكمالالعلمية مجلة )اليقدم المؤلف من داخل الوطن وخارجه نموذًجا لطلب النشر في  -

باإلضافة إلى اإليصال المالي الخاص برسوم  CDبثالث نسخ ورقية للبحث ونسخة الكترونية على 

 التحكيم على العنوان التالي: 

  النصيرات –قرب مديرية التربية والتعليم –شارع الفرقان  – العلم والثقافة مركز

 kghonem@jugaza.eduالبريد اإللكتروني: 

 00972598 915715جوال:      

 .  ركزالمفي  رسوم تحكيم$ 50يقوم الباحث بدفع مبلغ  -

البحث للتحكيم، ويحق تخضع جميع البحوث المرسلة لفحص أولي تقوم به هيئة التحرير لتقرير أهلية  -

 لها أن تعتذر عن قبول البحث مع بيان األسباب.

 يتم إرجاع رسوم التحكيم في حال ُرفض البحث بعد الفحص األولي وقبل التحكيم. -

 ال تتم إعادة الرسوم في حالة إرسال البحث للتحكيم النهائي، أو في حالة طلب الباحث سحب البحث.    -

م، ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بمالحظات التحكيم، وال ترد تخضع األعمال المقدمة للتحكي -

 األعمال غير المقبولة إلى أصحابها، دون بيان األسباب.

 التي تشتمل على بحثه المنشور عند صدورها.  المحكمة  ةعلميمجلة الاليُهدى الباحث نسخة من  -

(، وعند قبول البحث للنشر مركز العلم والثقافة –الرابطة األدبية جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر ) -

 يتم تحويل ملكية النشر من المؤلف إلى المجلة.  

 يخضع ترتيب المواد عند النشر العتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو قيمة العمل.  -

إلخالل بها يعني إن االلتزام بهذه التعليمات يعني سرعة اإلنجاز وتحقيق المصلحة للباحث، علًما بأن ا -

 تأخير البحث لحين اكتمال المطلوب.  


