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 شروط نشر األبحاث في مجلة بحوث جامعة ادلب
 )مجلة دورية محكمة تصدر عن جامعة ادلب(

اطة ة التي تتوافر فيها شروط البحث في اإلحيلمجلة بحوث جامعة ادلب بسالسلها المختلفة البحوث األصتنشر  -1
 واالستقصاء ومنهج البحث العلمي وخطواته.

 حيث تصدر عن مجلة بحوث جامعة ادلب سالسل متخصصة وهي:

 Biological Sciences Series سلسلة العلوم الحيوية
 Engineering Sciences Series سلسلة العلوم الهندسية

 Arts and Humanities Series العلوم اإلنسانيةاآلداب و سلسلة 
 Administrative Sciences Series داريةالعلوم اإلسلسلة 

 ا.تقبل البحوث من داخل جامعة ادلب وخارجه -2
و أر، ية مجلة أو مؤتمللنشر أل يكون مقدماا الا ، لم يسبق نشرة من قبل، ويجب أ جديداا  و يالا أصلبحث أن يكون ا -3

  .لم يسبق رفض نشره في أية مجلة أو مؤتمر
إجراءات  تى تنتهيأخرى ح ، ولن يقّدمه للنشر في أي جهة  بحثهنه لم يسبق له نشر أبالتعهد ب البحثيلتزم صاحب  -4

ي أي منفذ لمجلة وال يجوز نشره فللنشر تؤول كل حقوق النشر ل البحثوفي حال قبول  ،تحكيمه ونشره في المجلة
 .خر ورقي أو الكتروني دون إذن كتابي من مدير المجلةآ

لى إ صوال الى موقع المجلة ، أو تسلمأرئيس القسم وعمادة الكلية وترسل تقدم استمارة طلب نشر البحث موقعة من  -5
 المجلة مباشرة في جامعة ادلب.

يكتب ، و ث نسخ ورقية منضدة على الحاسب ومطبوعة على وجه واحد بثال (A4) يقدم األصل مطبوعا على ورق -6
بما فيها الملخصات صفحة  25يزيد عن الا صفحات و أ 5يقل عن الا على أ اسم الباحث على نسخة واحدة فقط 

قرص ل باإلضافة في مجلة جامعة ادلب لمواصفات الطباعة المطلوبة وشروط النشر محققةا  والجداول والمراجع ....
ية المفتاحيرتب البحث بحيث يحتوي على مايلي : ملخص، الكلمات  .يحتوي على النسخة االلكترونية (CD) مدمج

، المقدمة ، أهمية البحث وأهدافه، طريقة البحث ، النتائج والمناقشة ، االستنتاجات، المراجع ، ملخص أجنبي 
 بملف مستقل.

 (..…,1,2,3تعتمد األرقام العربية في البحث )  -7
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 إنكليزي(. ( أسطر باللغة األصلية للبحث )عربي ، فرنسي،11يجب أن يحتوي البحث على ملخص بحدود ) -8
، وملخص  ةباللغة العربي ا كان البحث مكتوباا إذ الى ملخص واف باللغة األجنبية )فرنسي ، إنكليزي( باإلضافة

 ية ) فرنسي ، إنكليزي(.األجنب باللغة  كان البحث مكتوباا  واف باللغة العربية إذا
لغتين الالكلمات المفتاحية ب لد،الب ، الجامعة القسم والكلية، يكتب في بداية البحث : عنوان البحث ، اسم الباحث، -9

-2,-2,-1-1, -1والعناوين الفرعية بأرقام فرعية )  أساسيةوترقم العناوين األساسية بأرقام  العربية واألجنبية ،
2-) 

                                       أسفل كل صفحة حيث يرمز لها Microsoft wordتكتب الحواشي بشكل نظامي حسب شروط برنامج  -11
 .(1)بأرقام ضمن قوسين بالشكل

ار الى ويش حسب كنية المؤلف في نهاية البحث ،تكتب قائمة المراجع مرتبة حسب ورودها في النص و  -11
 حسب قائمة المراجع في نهاية البحث.   [ ]المراجع ضمن النص برقم المرجع ضمن قوسين مربعين 

  ثم الشعر ، واأللفاظ غير المألوفة والتي هي، رآنية الكريمة و الحديث النبوي التأكد من ضبط اآليات الق -12
 . بحاجة إلى الضبط

 . االهتمام بسالمة اللغة ، وقوة العبارة مع جمع التوثيقات واإلحاالت في نهاية الدراسة -13
 .ال يحترم المقاييس التقنية والمنهجية والقيم ال ينشر بحث كل -14
 .م لم تنشرأال ترد البحوث التي تلقتها المجلة إلى أصحابها ، نشرت  -15
تعرض البحوث على محكمين من ذوي االختصاص والخبرة العالية ، يتم انتقاؤهم بسرية تامة وذلك لبيان  -16

 مدى أصالتها وموافقتها لشروط النشر المعمول بها في المجلة ، ومن ثم مدى صالحيتها للنشر.
 البحث نسخة منإذا تم الموافقة على بحثه ، كما يمكن تسليم  بحثباحث وثيقة نشر يمكن أن يسلم لل -17

 . بعد صدور العدد من المجلة المنشور
 .بـحق تقــديم اقـتراحــات التعديـل والتــوضيح حــسب مــحتوى تــقارير الـــخبراءالمجلة تـــحتفظ  -18
 .األعمال المنشورة المجلة غير مسـؤولة عن اآلراء واالتجاهات الواردة في -19
 كيفية كتابة المراجع -21

 اذا كان المرجع كتابا باللغة العربية: 1) 

الكنية بخط غامق واالسم يتبعه فاصلة . سنة النشر وتتبعها معترضة . عنوان الكتاب بخط غامق 
وتتبعه ( وتتبعها فاصلة . دار النشر 111ويتبعه نقطة . الطبعة )الطبعة األولى ، الطبعة الثانية، 

 فاصلة. بلد النشر تتبعه فاصلة. عدد الصفحات تتبعه نقطة.
األدب في العصر األيوبي . الطبعة األولى ، دار المعارف -1965إبراهيم ،  األنصاري [1]-

 صفحة . 413بالقاهرة ، مصر ، 
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 س الصفحة الفردية : تضاف للبحث في حال كان مكتوب باللغة العربيةمثال رأ
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لعام   2مجلة بحوث جامعة ادلب      سلسلة العلوم الحيوية        العدد 
2019  

 لعربية امثال رأس الصفحة الزوجية : تضاف للبحث في حال كان مكتوبا باللغة 
 د. حسون ود. موسى ود. خليف
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  ملحق بتوثيق الهوامش الخاص بسلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية

 :Booksالكتب  -أ     

 الهوامش في نهاية البحث عن طريق إدراج حواشي ختامية وفق اآلتي :تدون         

الكتاب كما ورد عند المؤلف اسم المؤلف األول واسم الشهرة )ودون ألقاب علمية( ، ثم نقطتان ثم عنوان 

لة النشر، يلي ذلك فاصيلي ذلك فاصلة ، التحقيق أو الترجمة إن وجد ، ثم دار  يطبع بخط غامق()نفسه 

ومن ثم مكان النشررر، يلي ذلك فاصررلة ومن ثم  الطب ة ، يلي ذلك فاصررلة ، ثم تاريع الطب ة أو النشررر ثم 

فاصرررلة، ثم الجال الذُ أتخذمن منه الم لومة ، ثم فاصرررلة ، ثم  الصرررفحة أو الصرررفحام، ويختتم التوثيق 

 بنقطة .

 مثــــال:

 توثيق المصدر: -

، تحقيق عبد هللا القاضي، دار الكامل في التاريخهـرر ( : 036ابن األثير ) أبو الحسن محمد الجارُ، م 

 .  443– 17– 55 :، ص 2م ، ج4990هـ /  4141،  2الكتب ال لمية، بيروم، ط

 توثيق المرجع: -

س تبع نفإذا كان الكتاب محققاً/مترجماً فيضررراف اسرررم المحقق/ المترجم ب د اسرررم الكتاب مباشررررة وي -

 أسلوب التوثيق الوارد في البند )أ(.

 مثال للتحقيق:

تحقيق عامي طه السيد أحمد، دار  في الصناعة العظمى،م(: 700هـرر/252ي قوب بن اسحق الكندُ )م

 .71-75 :م، ص4971الشباب، قبرص، 

 مثال للترجمة:

م، 4996،  4دمشق، ، ط، ترجمة فواُ عطية، مطب ة النور، االشتراكية في الميزانهارولد السكي : 

 .26، ص  4ج

 إذا كان المرجع مقاالً لمؤلف في كتاب يحتوُ على مقاالم ل دة باحثين فيوثق كالتالي: (4)
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اسررم كاتب المقال األول ثم اسررم الشررهرة ، ثم نقطتان ، ثم  عنوان المقال متبوعاً بفاصررلة و وبين قوسررن 

 الكتاب  عنوانتاب متبوعاً بفاصررررلة، ثم اسررررم ولقب محرر الك inصررررنيرين مقلوبين و، ثم حرف في أو 

متبوعاً بفاصرلة، ثم دار النشرر متبوعاً بفاصرلة، ثم مكان النشرر متبوعاً بفاصلة تم سنة  يطبع بخط غامق

 .، ثم نقطة النشر ثم سنة النشر ثم فاصلة، ثم الصفحة أو الصفحام

 مثـــال:

، تحرير علي الحسررن، دار السااوداني في مقدمة في االقتصااادسرريد نميرُ : والصررناعة في السررودانو، 

 . 464-10 :، ص4910جام ة الخرطوم للطباعة والنشر، الخرطوم، 

Sayed Numeiri, "Industry in the Sudan", in An Introduction to the Sudan 

Economy, edit, Ali AL Hassan, Khartoum University Press, Khartoum, 1976, p. 

76-101. 

ين للمؤلفين الذ –برال ام الهجرُ ، ويفضرررررررل أن يكون بالهجرُ والمي دُ  -يتم بيران تراريع الوفراة (2)

 م .4966ولدوا قبل عام 

 :Journalsالدوريات  -ب 

، امقغ بخط اسم المجلةاسرم المؤلف األول ثم اسرم الشرهرة : وعنوان المقالة بين قوسرين صنيرين مقلوبينو،  -4

 المجلد، رقم ال دد متبوعاً كل منهما بفاصلة، سنة النشر، ثم رقم الصفحة أو الصفحام.مكان المجلة ، رقم 

 مثـــال: 

المفرق ، المجلد األول،  المنارة،محمد الطراونة : والجودة الشرررراملة في الشررررركام الصررررناعية األردنيةو،  

 .454-443 :م، ص4990ال دد الثالث، 

Mohammed Al-Tarawna, "Total Quality Management in Jordanian Industrial 

Companies, Al-Manarah, Vol. 1,No.3, Mafraq, 1997, pp113-151. 

 كتابة االسم المختصر للمج م الدورية حسب ما هو م تمد في الموسوعام ال لمية . يجوا -2
 

 المصادر الحكومية ومصادر المؤسسات الدولية :  -ج 

Institutions publicationsOfficial and International  
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مصدر حكومي : يكتب اسم الواارة ، الدائرة ، المؤسسة أوال ، ثم اسم الدولة ، ثم اسم المصدر  -

 ( دار النشر ، السنة ، الجدول ، الصفحة . أو يكتب بخط غامق وتحته خط)

 ( : 1مثال )

المطب ة الوطنية ،عمان ،  1791 – 1791خطة التنمية االقتصادية : واارة التخطيط ، األردن ،  -

 . 76، صفحة  46، جدول  4915، 

 ( : 2مثال )

دائرة اإلحصالام ال امة ، األردن ، النشرة اإلحصائية السنوية ، مطب ة دائرة اإلحصالام ال امة ،  -

 . 56، ص 41، جدول  4990عمان ، 

 .  96، صفحة  56جدول ،  4990: صندوق النقد الدولي ، النشرة المالية الدولية ، واشنطن  (1مثال )

, Washington ,1996 ,vol. 45 ,table   International Financial  StatististicsIMF , 

25,p.120 

 Theses and Dissertations                                                          الرسائل العلمية  -د

  على الشكل اآلتي :توثق الرسائل ال لمية ) ماجستير ودكتوراه (  -4

  م001ـ  016هـ /  11تجارة الحجاز في صدر اإلسالم من البعثة النبوية إلى  : عبد هللا حافظ الحاج عبد هللا

 .  05، ص  م  2644هـ / 4136،  لقاهرة ، ا عين شمس، جام ة كلية اآلداب رسالة ماجستير ،  ،

 ة لة المرجع وليس الرسائل ال لميحال نشرم ت امل م اميشرط في الرسائل ال لمية أال تكون منشورة ، وفي   

ت امل المصادر و المراجع ال ربية واإلنجلياية بنفس الطريقة السابقة عند كتابة قائمة المصادر  -2

 والمراجع عدا الجال والصفحة .

 مثال :

حقيق مصطفى ، تمعجم ما استعجمهـ ( :  171البكرُ ) عبد هللا بن عبد ال ايا البكرُ األندلسي ، م 

 هـ . 4163،  3السقا، عالم الكتب، بيروم، ط

 م .4975،  3، مكتبة األنكلو المصرية، القاهرة ، طفي تاريخ العرب واإلسالمأحمد الشامي : 

  Manuscripts                                                                           مخطوطات  ال – هـ

اسم  المؤلف األول  واسم شهرته ، عنوان المخطوط ، مكان المخطوط ، رقم التصنيف ،  رقم الورق ، 

 وينص بين قوسين أن المصدر : )مخطوط (. 

 مثال : 

المقصد األرشد في ذكر م ( :  1411 /هــ  813عبداهلل بن مفلح الرميثي المقدسي )ت  إبراهيم بن محمد بن
 ، )مخطوط (25،  ورقه ،  8631مكتبة المتحف العراقي ، بغداد رقم ،  أصحاب اإلمام احمد
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 Newspapers                                                                                   الصحف : -و

 اسم الجريدة ، مكان الصدور ،ال دد،  التاريع ، الصفحة . 

 :  مثال

 ال امود األول .  3م  ، صفحة 4993ايران ، ح43 9207الدستور، عمان ، ع 

Jordan Times Amman, No . 5281, 12 April  ,1993 , P. 2. 

 Court Records                                                            :             قرارات المحاكم-طـ 

( ثم مكان نشرة )إن وجد( ثم ال دد )أن 3/91تذكر اسم المحكمة التي أصدرم القرار ورقم القرار في سنته )

 وجد( ثم السنة  . 

 مثال في حالة النشر في مجلة نقابة المحامين :

، المطب ة الوطنية ، عمان ،  474، ص  3 -4، مجلة نقابة المحامين األردنيين ، ع  94/ 373تمييا حقوق 

4993  . 

Lnsurance Co. North America .V . Heritage Bank . 595 Federal Second 171 163 

1979 

  Proceeding Conference                                                           وقائع المؤتمرات :

اسم الشهرة ، ال نوان ،  اسم الوقائع، رقم المجلد أو رقم ال دد،  مكان ان قاد المؤتمر،  تاريع  :اسم المؤلف 

 ان قاد المؤتمر ،  مكان نشر الوقائع ، السنة . 

 : مثال 

الت لم عن ب د ، تحرير بله ، في محاضر ندوة  نظام التعلم المفتوح والوطن العربي  :علي عيسي عثمان 

 . 4970كانون األول ،  7- 0عمان األردن 

Carlier, P And King ,G . Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan  . Proceedings 

Of The Fourth international Conference On The History Of Bilad Al –Sham , Vol.ll 

The University Of Jordan , Amman Jordan 1989 Pp 17 -110 . 

 

 

 


