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      مجلـة  " مجلـة علميـة محكمـة باسـم     – جامعة المنيا  –تصدر كلية دار العلوم
  ".الدراسات العربية

           يئة التدريس  المجلة دورية نصف سنوية لنشر فيها األبحاث المقدمة من أعضاء ه
 .أو الباحثين في الجامعات

           تقبل المجلة للنشر بها البحوث التي تقع في مجال علوم اللغة، والدراسات األدبيـة
 .والنقدية، والعلوم اإلسالمية بالغة العربية واللغات األجنبية

              يمكن تقديم خدمة العدد اإللكتروني للمجلة من خالل اسطوانة مدمجة وفق سـعر
 .التكلفة

 األبحاث في المجلة بحسب أسبقية ورودها بعد إعدادها في صورتها النهائية            تنشر 
 .للنشر

               يتم تصنيف البحوث في الطبع حسب كل تخصص على حدة، وفق الئحة الكليـة
 .بالنسبة لترتيب األقسام العلمية

  ال يعتد إال باألبحاث الواردة عن طريق إيميل الباحث نفسه إلى إيميل المجلة
حضور الباحث إلى مقر المجلة بالكلية، وذلك لضمان عدم اإلخالل المعتمد، أو 

 .بقواعد النشر والحفاظ على الملكية الفكرية للباحث ومن العبث بمحتويات البحث
 الدكتوراه، يتم تسليمها بمعرفة الباحث نفسه على / األبحاث الخاصة بطالب الماجستير

الب على نسخة البحث الورقية المقدمة المشرف على الط/ أن يوقع السيد األستاذ الدكتور
 .للمجلة بموافقته على النشر

  ال يطلب البحث من المجلة بصيغةpdf أو اية صيغة أخرى إال بعد انتهاء النشر 
وصدور العدد فعلياً، فمن حق الباحث الحصول عليه من موقع المجلة أو هيئة 

 .من قبل المجلةالتحرير، لضمان عدم اإلخالل بالبحث عن نسخته المطبوعة 

  يتسلم الباحث بعد صدور العدد نسخة ورقية من المجلد باإلضافة إلى عشر
 .مستالت من البحث



  :يرجي من الباحثين عند تقديم أبحاثهم للنشر في المجلة مراعاة اآلتي
 ة وأخالقيات النشر العلميجوع إلى المصادر األوليااللتزام بقواعد االقتباس والر. 

  البحث العلميومراعاة قواعد واالبتكار، الة،واألصالجدة . 

  م للنشر لجهة أخرىويكون في صورة ملف –أال يكون البحث قد سبق نشره أو قُد 
word. 

 نظام الرابطة األمريكية : نظام التوثيق المتبع(APA)  
 خلو البحث من األخطاء اللغوية والنحوية والمطبعية. 

 عبر عن وجهة نظر الباحثين فقط وال تعبر اآلراء الواردة في البحوث المنشورة ت
 .بالضرورة عن رأي المجلة

  في حالة وجود جداول أو صور أو خرائط أو رسوم بيانية أو غيرها من اإليضاحات
ينبغي أن تقدم بدرجة واضحة ويفضل أن تعد بالمسح الضوئي على أن تكون متطابقة 

  .مع حجم الصفحة
 حوثهم في المجلة الحرص على أن يكون يجب على الباحثين الراغبين في نشر ب

 :إنتاجهم مستوفياً للقواعد التالية
 Simplified Arabicيستخدم الخط من نوع : نوع الخط -

 . ثقيل للعنوان الرئيسي والعناوين الفرعية١٤يكون حجم الخط  -

 . خفيف للمتن١٣يكون حجم الخط : حجم الخط -

 . للهامش العربي١٠حجم الخط  -

 .األجنبي للهامش ٩حجم الخط  -

، وحجم الصفحة  سم من جميع االتجاهات٢,٢ هوامشيتم إعداد الصفحة بحيث يترك  -
 . ارتفاع٢٥,٥× عرض١٧,٥

 .يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة -

  :مواصفات إعداد العنوان الرئيسي للبحث
 .توسيط العنوان في الصفحة -

 .يكون نوع الخط كما ذكر بالشروط العامة أعاله -

  . ثقيل١٤ن حجم الخط يكو -



  :كتابة اسم الباحث -
 .يكتب اسم الباحث تحت عنوان البحث متوسطًا الصفحة -

 . ثقيل١٤يكون حجم الخط  -

 . للباحثيوضع تحت اسم الباحث اسم القسم، اسم الكلية، اسم الجامعة، والبريد اإللكتروني -

 : الشروط المتعلقة بإعداد ملخص البحث
، وفي آخر صفحة بالبحث بعد )بلغة البحث (يوضع الملخص في الصفحة األولى -

 .قائمة المراجع باللغة األخرى وبصفحة منفردة

  كلمة ٢٠٠-١٠٠عدد كلمات ملخص البحث من  -

 كلمات ٦بعد االنتهاء من كتابة الملخص أدناه مباشرة توضع الكلمات الدالة وال تتعدى  -

  .ينطبق على الملخصين بالعربية واإلنجليزية الشروط نفسها مع مراعاة نوع الخط -
 ):APA(توثيق المراجع طريقة 

  : في متن البحث–أ 
مثالً إذا كان المرجع كتابا أو مجلة نفتح قوسين ونكتب اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، 

  )١٢٠.، ص٢٠٠٧الدسوقي، : (الصفحة، مثال
  .ي نهاية البحث قائمة المراجع ف– ب 

  : القواعد الخاصة بإعداد قائمة المراجع
 تتضمن قائمة المراجع األعمال التي استشهد فيها في متن البحث. 

 اترتب المراجع ترتيباً هجائي. 

  إذا كان البحث مكتوباً باللغة العربية يجب أن تفصل المراجع العربية عن المراجع
 .لمراجع العربية أوالًاألجنبية وكل منها يرتب هجائيا وتوضع ا

  ا باللغة اإلنجليزية تدمج المراجع العربية واألجنبية وتكتب باللغةإذا كان البحث مكتوب
 .اإلنجليزية

 ًعندما يكون ألحد المؤلفين أكثر من بحث ترتب في قائمة المراجع زمنيا. 

 موضح تتم عملية التوثيق في متن البحث وإعداد قائمة المراجع وفق أسلوب المجلة ال
 .APAأدناه والمستند إلى نظام 



 :يتّبع في توثيق المراجع في نهاية البحث ما يلي
 اسم الكتاب )سنة النشر(اسم المؤلف األخير، االسم األول، : توثيق كتاب منشور ،

 .الدولة، دار النشر-بخط مائل، الطبعة، المدينة 

 اسم )السنة(سم األول، اسم المؤلف األخير، اال: توثيق بحث منشور في مجلة محكمة ،
 .، أرقام الصفحات)العدد(البحث، اسم المجلة، المجلد 

  نفس طريقة توثيق الكتاب مع مراعاة التوضيح أدناه:مترجمتوثيق كتاب : 

  ،المدينة)----- (، اسم الكتاب، الطبعة، ترجمة )السنة(اسم المؤلف األصلي ، -
 .الدولة، دار النشر للباحث األصلي

 اسم البحث، )السنة(اسم المؤلف األخير، االسم األول، :  الجامعيةتوثيق الرسائل ،
  .دكتوراه غير منشورة، اسم الجامعة، اسم الدولة/ عنوان الرسالة، رسالة ماجستير

 
وفيما يلي بيان  ).COPE(معايير لجنة أخالقيات النشر العلميالمجلة تتبنى 

 إذ  جامعة المنيا،-دار العلومخاص بوحدة النشر العلمي بكلية أخالقيات النّشر العلمي ال
يعتمد هذا البيان على مبادئ لجنة أخالقيات النشر العالمية، كما يتضمن لوائح وأنظمة 

  .  أخالقية خاصة بهيئة التحرير والمحكّمين والباحثين
  :مسئولية الباحث -
   بمبادئ ومعايير أخالقيات البحث والنشرااللتزام -

 .تقديم أبحاث أصلية خالصة وتوفير قائمة بالمراجع التي تم الرجوع إليها في البحث -

 .االلتزام بكتابة بحثه وفقاً لقواعد المجلة -

  .االلتزام بقواعد االقتباس والتوثيق وأخالقيات النّشر -
إال في حالة إجراء تعديالت جوهرية . عدم تقديم عمل نُشر مسبقا في مجلّات أخرى -

وكذلك يجب عليه عدم تقديم عمله إلى أكثر من مجلّة في ،  البحث أو في العنوانداخل
  .وقت واحد؛ إذ يعد ذلك منافيا ألخالقيات النّشر العالمية

نشر بحثه في المجلّات األخرى فقط بعد تلقّي الرفض الرسمي من المجلّة أو في حال  -
  .البحث المقدمموافقة المجلّة رسميا على طلب سحبِ 



تأكيد حصوله على موافقة جميع المؤلفين المشاركين الذين ساهموا بشكل كبير في  -
  . البحث قبل تقديمه للنشر

أن يذكر إسهام اآلخرين في البحث بشكل صحيح وترتيب أسماء الباحثين حسب ما  -
هم جاء بالبحث على أن تكون األسماء مذكورة بالتسلسل حسب اإلسهام العلمي لكّل من

 .في البحث

 .تقديم الشّكر والتّقدير للذين أسهموا في البحث ولم تذكر أسماؤهم ضمن الباحثين -

اإلفصاح لهيئة التحرير بالمجلة عن أي تضارب مصالح قد يؤثر على تقييم البحث  -
 .المقدم للنشر

تجنب السلوك غير األخالقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر من مجلة واحدة في الوقت  -
 .الباحث تقديم البحث إلى مجلة أخرى؛ فيجب عليه سحبه من المجلة إذا قررنفسه و

ضمان أصالة أبحاثه واستيفائها للمعايير المهنية ألخالقيات البحث خاصةً حقوق  -
 .  في حالة المشاركة في أبحاثهوالحيواناإلنسان 

 .والتزويراالبتعاد عن جميع أنواع السلوك غير األخالقي مثل االنتحال واالفتعال  -

إذا اكتشف خطًأ فادحا في بحثه المنشور يجب عليه إبالغ هيئة التحرير بالمجلة  -
 .بحذف الخطأ أو تصويبه

االحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لعمله وبمجرد قبول العمل للنشر في المجلة يطلب منه  -
 . نقل حقوق النشر إلى الناشر

 عدم موافقة الباحث على األخذ مراجعة بحثه وفقًا لمقترحات المحكمين، وفي حال -
بالتعديالت المقترحة؛ يجب عليه تقديم تبريرٍ منطقي بذلك وفي حالة عدم تقديم أسباب 

 .مقنعة تحتفظ المجلة بالحق في رفض النشر

 :مسئولية المحكّم
تَعد عملية تحكيم البحث العلمي مرحلةً رئيسةً من مراحل النّشر العلمي، ومن 

 التأكّد من مهنية عمل المحكّمين والتزامهم أخالقيات دار العلوملنشر العلمي سياسة وحدة ا
  .النشر العالمية ومبادئه



 :لذا يجب على المحكم

  . بمعايير لجنة أخالقيات النشر العالمية للمحكمين عند تحكيم البحوث" االلتزام كليا -
دم وينسحب من عملية إعالم مدير التحرير حال عدم استعداده لتحكيم البحث المق -

  .التحكيم
من البحث  النّأي بنفسه عنِ المصالح الشّخصية كأن يستخدم معلومات حصل عليها -

 .لمصلحته الشخصية الذي تم تحكيمه

أال يقبل المحكّم بتحكيم البحوث التي يكون فيها تضارب مصالح نتيجة لعالقات  -
 .تنافسية أو غيرها مع المؤلف

اث من االنتحال أوِ السرقة األدبية كما يجب على المحكّم أن يعلم التأكّد من خُلو األبح -
رئيس التحرير بأي تشابه بين البحث الذي تم تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة 

 .يعرفها

االلتزام بمعايير السرية المتعلقة بعملية التحكيم فيجب عليه معاملة األبحاث التي  -
ليه عدم الكشف عنها أو مناقشتها مع اآلخرين ويجب ع. تسلمها للتحكيم كوثائق سرية

 .باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير

 .تحري الموضوعية في األحكام والنّتائج الصادرة عن عملية التّحكيم -

  .التعبير عن رأيه بنزاهة ووضوح مع ذكر الحجج الداعمة -
 .االلتزام بالوقت المخصص لعملية التّحكيم -

  :رمسئولية مدير التّحري
 المجلة مسئولية اختيار المحكّمين المناسبين وفْقا لموضوع البحث         رئيس تحرير يتولّى   -

  .واختصاص المحكّم بسرية تامة
ــات   - ــي جميــع عملي ــر مــسؤولية التــصرف النهــائي ف يتحمــل مــدير التحري

 .التقديم للنشر 

العلميـة  يستند قرار النشر أو عدم النشر على تقارير المحكّمين ومالحظاتهم والقيمـة              -
 .وأصالته وصلته بمجال تخصص المجلة للبحث



 :ويجب على المحررين
 . التأكد من الحفاظ على سرية عملية التّحكيم والمعلومات الواردة من المحكّمين -

  .التأكد من أن األبحاث المقدمة للتحكيم تتفق مع أخالقيات النشر العلمي ومبادئه -
جنس، األصل، االعتقاد الديني، المواطنة أو عدم التمييز ضد المؤلفين على أساس ال -

 .االنتماء السياسي للمؤلف

 .معالجة شكاوى المؤلفين واالحتفاظ بأية مستندات ذات صلة بالشكاوى -

 .التأكد من مراجعة األبحاث بطريقة سرية -
 


