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إصدارات المجلة

الھدف و الرؤیة
�دف جملة أنساق للفنون واآلداب والعلوم اإلنسانية للمسامهة �لنشر العلمي يف جماالت العلوم اإلنسانية؛ وذلك لتعزيز البحث العلمي والكتابة األكادميية. وسعيًا

لتحقيق هذا اهلدف تشرتط ا�لة حداثة املوضوع، وخلوه من السرقة األدبية، واألخطاء اللغوية، والتزام البحث أو الورقة العلمية �لشكل العلمي.

اإلصدار الثالث: ١٩ أبریل ٢٠٢١
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أخالقیات النشر
شروط املقال املقدم للمجلة

* تقبل جملة أنساق للفنون واآلداب والعلوم اإلنسانية البحوث �للغتني اإلجنليزية والعربية.

* جيب أال تزيد عدد صفحات املقال عن 30 صفحة، وال تقبل املقاالت اليت يزيد عدد صفحا�ا عن 30 صفحة إال بعد موافقة جملس التحرير، وقد تضاف رسوم
إضافية على الصفحات الزائدة عن احلد الذي تسمح به ا�لة.

* أعمال نسخ النصوص أو السرقة األدبية غري مقبولة أبدًا من ا�لة، وستقوم إدارة ا�لة بفحص البحوث املقدمة إليها للتأكد من خلوها من أي أعمال سرقة أدبية،
حبيث يتم رفض البحوث اليت حتتوي على أعمال انتحال وسرقة علمية.

* جيب أن تكون البحوث املقدمة للمجلة ذات صياغة جيدة وخالية من األخطاء اللغوية والنحوية.

* عند تقدمي املؤلف البحث املرغوب نشره للمجلة، يتم الرد عليه خالل مدة ترتاوح ما بني أسبوع واحد إىل ثالث أسابيع، �لقبول، أو الرفض، أو التنقيح البسيط، أو
اجلوهري، ويف حالة التنقيح جيب على املؤلف تعديل البحث حسب املالحظات املقدمة إليه من ا�لة.

شكل البحث وتقسيماته (أنقر على الرابط أد�ه لتحميل منوذج التنسيق على شكل ملف وورد)

.(A4) تكون أوراق البحث حبجم *

* حدود الورقة من مجيع اجلهات (2.5سم).

.(Traditional Arabic) نوع اخلط املستخدم يف كل البحث *

* عنوان البحث يف أول صفحة من صفحات البحث، حبجم خط (16) مزدوج، يف منتصف الصفحة.

* يكتب حتت عنوان البحث جبهة اليسار، وخبط مائل حبجم (14)، أمساء املؤلفني.

* حجم اخلط للعناوين الرئيسية (12) مزدوج .

* حجم اخلط مبنت البحث (10) .

* حجم اخلط للعناوين الفرعية (12) مزدوج .

* يدرج بعد اسم/أمساء املؤلف/املؤلفني ملخص للبحث �للغتني العربية واإلجنليزية، حبيث ال تزيد عدد كلمات امللخص عن 250 كلمة، يوضح فيها األهداف،
واألدوات، والنتائج، والتوصيات .

* كتابة عدد من الكلمات املفتاحية، اليت وردت يف البحث، واليت ال تزيد عن 6 كلمات مفتاحية.

* يدرج قسم حتت عنوان (املقدمة) يقدم فيه الباحث/الباحثني شرحاً خمتصراً للعنوان، وما يتناوله البحث من موضوعات .

* كتابة قسم حتت عنوان (مشكلة الدراسة) يـَُوضح فيه الظاهرة اليت تناقشها الدراسة، أو املشكلة اليت تعاجلها، إضافة إىل األسئلة اليت جتيب عنها الدراسة .

* كتابة قسم حتت عنوان (ما مييز هذه الدراسة عن غريها)، حبيث يوضح فيها الباحث النقاط األساسية اليت جتعل حبثه متفرداً وخمتلفًا عن غريه من البحوث املشا�ة له
أو املرتبطة به .

.(Chicago Manual of Style 17th edition full note) يستخدم يف كتابة املراجع أسلوب التوثيق *

* يف �اية البحث جيب إدراج قسم للنتائج النهائية للدراسة، والتوصيات اليت يراها الباحث، إضافة إىل خامتة مناسبة .

قبول البحث للنشر ��لة
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حيصل الباحث – عند قبول إدارة ا�لة دراسته للنشر– على ورقة قبول لبحثه على شكل صورة ممسوحة ضوئيًا بصيغة (pdf)، حبيث حتتوي الورقة على بيا�ت الورقة
البحثية، واملؤلف/املؤلفني، وختم ا�لة احلي، وتوقيع رئيس التحرير.

جيوز للمؤلف/املؤلفني طلب احلصول على ورقة القبول األصلية، ويتحمل/يتحملون يف هذه احلالة تكاليف إيصال الورقة إليه/إليهم.

خصوصية بيا�ت املؤلفني

لن تستخدم ا�لة بيا�ت املؤلفني مثل الربيد اإللكرتوين، أو رقم اهلاتف إال ألغراض النشر يف هذه ا�لة، ولن يسمح �ستخدامها ألي غرض أخر، أو من جانب أي
جهة أخرى .

 

حقوق التأليف والنشر

* يقر املؤلف/املؤلفون بعد قبول البحث للنشر يف ا�لة �ن العمل غري مسروق، و��م يسمحون للمجلة بنشر أحباثهم، مع احتفاظهم �حلق يف نشر البحوث مبجالت
ومؤسسات أخرى وذلك مبوجب رخصة (Creative Commons) اليت تسمح بنشر ذات العمل لدى أكثر من جهة.

* جيوز للمؤلف/املؤلفني نشر أحباثهم على اإلنرتنت سواء قبل أو أثناء أو بعد تقدمي حبوثهم للمجلة، وذلك لتحقيق أكرب قدر من تبادل البحوث وز�دة الفائدة العلمية
من وراء البحوث.

تعلیمات للمراجعین
وصف وظيفة املراجعني

ترحب ا�لة �ملتخصصني ��االت القريبة �االت النشر يف ا�لة كمراجعني للمقاالت املقدمة من املؤلفني من أجل نشرها يف ا�لة ، فاملراجع هو متطوع يعمل بدوام
جزئي على اإلنرتنت �للغتني اإلجنليزية والعربية، واملراجعني ال يتقاضون رواتب، ولكن تسجل أمساءهم يف صفحة ا�لة على اإلنرتنت، وتتمثل وظيفة املراجعني يف:-

* تقدمي النصح للمحررين بشأن األوراق اليت جيب إدراجها يف جملتهم .

* تقدمي النقد البناء على كتا�ت املؤلفني لتحسني كتا��م، و�لتايل ضمان اجلودة العالية للمقاالت املنشورة .

* إعالم احملررين بسوء سلوك املؤلفني مثل السرقة األدبية .

طريقة كتابة املراجعة

يتبع املراجع اخلطوات التالية يف عملية املراجعة :-

1- يتصفح القسم اخلاص �إلرشادات املوجهة للمؤلفني، والقسم اخلاص �ملراجعني، حىت يتعرف املراجع على دوره �لتحديد، وطريقة مراجعته لألوراق البحثية .

2- قراءة الورقة البحثية بشكل دقيق، وتقدميها مع املالحظات إىل احملرر، حبيث جيب أن تنتهي املراجعة إىل واحدة من النقاط األربعة التالية :-

* الورقة البحثية مطابقة لشروط النشر يف ا�لة بشكلها احلايل، وال حتتاج أي تعديالت .

* الورقة البحثية حتتاج لبعض التعديالت البسيطة، مع ذكر هذه التعديالت .

* الورقة البحثية حتتاج لتعديالت جوهرية، مثل توسيع نطاق البيا�ت، أو املراجعات األدبية .

* رفض الورقة البحثية بشكل كامل، مع ذكر أسباب الرفض .

3- يقوم املؤلف �لتعديل حسب توجيهات املراجع، ويعيد إرسال الورقة البحثية للمجلة، يقوم احملرر بدوره �عادة إرسال الورقة البحثية للمراجع للتأكد من أن التعديل
قد مت بشكل صحيح .
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نوع املراجعة

تستخدم جملة أنساق للفنون واآلداب والعلوم اإلنسانية أسلوب املراجعة (peer-reviewed) لألوراق البحثية املقدمة إليها، حيث تبقى هوية املراجع غري معلومة
�لنسبة للمؤلف، بينما تكون هوية املؤلف معروفة للمراجع، وهذا النوع من املراجعة يضمن �ن يقوم املراجعني بعملية املراجعة دون أي �ثري عليهم من املؤلفني، و�لتايل

إعطاء رأيهم يف األوراق البحثية املقدمة للمجلة، وهو ما يؤدي كنتيجة للحصول على أفضل جودة ممكنة لألوراق البحثية اليت تنشرها ا�لة .

خطوات عملية املراجعة

متر عملية مراجعة األوراق البحثية املقدمة �لة أنساق �خلطوات التالية:-

1- مبجرد استالم ا�لة ألحدى األوراق البحثية، تقوم �رساهلا الثنني من املراجعني .

2- يعطى املراجعون مدة أسبوع واحد (7 أ�م) إلبداء الرأي يف الورقة البحثية املقدمة إليهم إما بقبوهلا أو رفضها أو طلب التعديل البسيط أو اجلوهري عليها .

3- يستلم احملرر الورقة البحثية من املراجعني مع املالحظات ويقوم �رساهلا إىل املؤلف ليعمل على تعديلها.

4- يعمل املؤلف على تصحيح الورقة البحثية ويعيد إرساهلا للمجلة، ليقوم أحد احملررين �عادة إرساهلا للمراجعني للتأكد من أن التعديالت املطلوبة قد أجريت بشكل
صحيح .

5- يقوم احملرر �رسال الورقة البحثية املقبولة إىل رئيس التحرير الذي يعمل على تنسيقها وجتهيزها للنشر .

متطلبات وظيفة املراجع

ينبغي توافر الشروط التالية مبراجعي جملة أنساق :-

1- درجة الدكتوراه يف إحدى جماالت النشر يف ا�لة .

2- إتقان اللغة اإلجنليزية .

فوائد كونك مراجعًا

يتمتع املراجع �مليزات التالية :-

1- تعزيز السرية الذاتية، وهو ما يدعمه يف الرتقيات األكادميية .

2- تعزيز مهارات التقييم والكتابة .

3- التعرف على األحباث اجلديدة يف جمال ختصصه .

تعلیمات للمؤلفین
شروط املقال املقدم للمجلة

* تقبل جملة أنساق للفنون واآلداب والعلوم اإلنسانية البحوث �للغتني اإلجنليزية والعربية.

* جيب أال تزيد عدد صفحات املقال عن 30 صفحة، وال تقبل املقاالت اليت يزيد عدد صفحا�ا عن 30 صفحة إال بعد موافقة جملس التحرير، وقد تضاف رسوم
إضافية على الصفحات الزائدة عن احلد الذي تسمح به ا�لة.

* أعمال نسخ النصوص أو السرقة األدبية غري مقبولة أبدًا من ا�لة، وستقوم إدارة ا�لة بفحص البحوث املقدمة إليها للتأكد من خلوها من أي أعمال سرقة أدبية،
حبيث يتم رفض البحوث اليت حتتوي على أعمال انتحال وسرقة علمية.

* جيب أن تكون البحوث املقدمة للمجلة ذات صياغة جيدة وخالية من األخطاء اللغوية والنحوية.
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* عند تقدمي املؤلف البحث املرغوب نشره للمجلة، يتم الرد عليه خالل مدة ترتاوح ما بني أسبوع واحد إىل ثالث أسابيع، �لقبول، أو الرفض، أو التنقيح البسيط، أو
اجلوهري، ويف حالة التنقيح جيب على املؤلف تعديل البحث حسب املالحظات املقدمة إليه من ا�لة.

شكل البحث وتقسيماته (أنقر على الرابط أد�ه لتحميل منوذج التنسيق على شكل ملف وورد)

.(A4) تكون أوراق البحث حبجم *

* حدود الورقة من مجيع اجلهات (2.5سم).

.(Traditional Arabic) نوع اخلط املستخدم يف كل البحث *

* عنوان البحث يف أول صفحة من صفحات البحث، حبجم خط (16) مزدوج، يف منتصف الصفحة.

* يكتب حتت عنوان البحث جبهة اليسار، وخبط مائل حبجم (14)، أمساء املؤلفني.

* حجم اخلط للعناوين الرئيسية (12) مزدوج .

* حجم اخلط مبنت البحث (10) .

* حجم اخلط للعناوين الفرعية (12) مزدوج .

* يدرج بعد اسم/أمساء املؤلف/املؤلفني ملخص للبحث �للغتني العربية واإلجنليزية، حبيث ال تزيد عدد كلمات امللخص عن 250 كلمة، يوضح فيها األهداف،
واألدوات، والنتائج، والتوصيات .

* كتابة عدد من الكلمات املفتاحية، اليت وردت يف البحث، واليت ال تزيد عن 6 كلمات مفتاحية.

* يدرج قسم حتت عنوان (املقدمة) يقدم فيه الباحث/الباحثني شرحاً خمتصراً للعنوان، وما يتناوله البحث من موضوعات .

* كتابة قسم حتت عنوان (مشكلة الدراسة) يـَُوضح فيه الظاهرة اليت تناقشها الدراسة، أو املشكلة اليت تعاجلها، إضافة إىل األسئلة اليت جتيب عنها الدراسة .

* كتابة قسم حتت عنوان (ما مييز هذه الدراسة عن غريها)، حبيث يوضح فيها الباحث النقاط األساسية اليت جتعل حبثه متفرداً وخمتلفًا عن غريه من البحوث املشا�ة له
أو املرتبطة به .

.(Chicago Manual of Style 17th edition full note) يستخدم يف كتابة املراجع أسلوب التوثيق *

* يف �اية البحث جيب إدراج قسم للنتائج النهائية للدراسة، والتوصيات اليت يراها الباحث، إضافة إىل خامتة مناسبة .

قبول البحث للنشر ��لة

حيصل الباحث – عند قبول إدارة ا�لة دراسته للنشر– على ورقة قبول لبحثه على شكل صورة ممسوحة ضوئيًا بصيغة (pdf)، حبيث حتتوي الورقة على بيا�ت الورقة
البحثية، واملؤلف/املؤلفني، وختم ا�لة احلي، وتوقيع رئيس التحرير.

جيوز للمؤلف/املؤلفني طلب احلصول على ورقة القبول األصلية، ويتحمل/يتحملون يف هذه احلالة تكاليف إيصال الورقة إليه/إليهم.

خصوصية بيا�ت املؤلفني

لن تستخدم ا�لة بيا�ت املؤلفني مثل الربيد اإللكرتوين، أو رقم اهلاتف إال ألغراض النشر يف هذه ا�لة، ولن يسمح �ستخدامها ألي غرض أخر، أو من جانب أي
جهة أخرى .

رسوم التحكيم والنشر

* رسوم النشر ��لة ١٠٠ دوالر أمريكي (غري شاملة الضريبة) أو ما يعادهلا �لعملة الوطنية للمؤلف، وذلك جلميع الدول فيما عدا الدول املذكورة.

* يف حال نشر رسائل كاملة (ماجستري أو دكتوراه) تضاف رسوم قدرها ٦٠ دوالر أمريكي (غري شاملة الضريبة) بغض النظر عن دولة املؤلف/املؤلفني.

* معاملة املراكز البحثية: خيصم ١٥٪ من قيمة رسوم النشر على كل حبث، كما يعفى البحث اخلامس للمركز من كامل الرسوم.

* املؤمترات والندوات العلمية واألعداد اخلاصة: خيصم ٥٠٪ من قيمة الرسوم.
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* ا�لة مفتوحة املصدر لذلك يتحمل املؤلف/املؤلفون رسوم التحكيم والنشر كاملة، وال تقبل ا�لة طلبات النشر ا�اين، وذلك لتغطية النفقات الالزمة لتشغيلها.

* ختتلف الرسوم يف حال تعدد الباحثني.

 

* تقدر الضريبة بنسبة ٥٪ من إمجايل قيمة الرسوم.

حقوق التأليف والنشر

* يقر املؤلف/املؤلفون بعد قبول البحث للنشر يف ا�لة �ن العمل غري مسروق، و��م يسمحون للمجلة بنشر أحباثهم، مع احتفاظهم �حلق يف نشر البحوث مبجالت
ومؤسسات أخرى وذلك مبوجب رخصة (Creative Commons) اليت تسمح بنشر ذات العمل لدى أكثر من جهة.

* جيوز للمؤلف/املؤلفني نشر أحباثهم على اإلنرتنت سواء قبل أو أثناء أو بعد تقدمي حبوثهم للمجلة، وذلك لتحقيق أكرب قدر من تبادل البحوث وز�دة الفائدة العلمية
من وراء البحوث.

مجالت أخرى نصدرھا

من أفضل من تعاملت معھم بمجال النشر بارك هللا فیكم

نرجس سلطان العتیبي
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مؤتمر العلوم وما بعد الجائحة

مجلة العلوم اإلنسانیة العربیة

https://journals.mejsp.com/ar/journal.php?j_id=16
https://journals.mejsp.com/ar/journal.php?j_id=2
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