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قواعد النشر بمجلة جامعة طيبة
لآلداب والعلوم اإلنسانية
قواعد النشر بالمجلة
 .1مجلة فصلية محكمة تصدر عن كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة.
 .2تنشر المجلة البحوث والدراسات األصيلة ،ومستخلصات الرسائل العلمية ،وعرض
الكتب ،وتوصيات المؤتمرات والندوات العلمية ،وباللغتين العربية واإلنجليزية.
 .3البحوث المقدمة للنشر يجب أال يكون قد سبق نشرها سابقا حتى وإن كان من نفس
الباحث ،أو مقدمة للنشر في جهة أخرى ،وإذا قبلت للنشر فال يسمح بنشرها ،وبأية
لغة أخرى.
 .4في حال ثبت أن بحث تم نشره بالمجلة قد نشر سابقا في مجلة أخرى حتى وإن
كان ذلك من طرف نفس الباحث ،فإن الحق للمجلة إتخاذ اإلجراءات القانونية
المناسبة المعمول بها حسب األنظمة المتعلقة بخيانة األمانة العلمية.
 .5تمتنع المجلة عن تحكيم البحث الثاني ألي باحث إال بعد صدور أربعة أعداد من تاريخ
نشر بحثه األول بالمجلة.
 .6يقدم الباحث طلبا بنشر بحثه متضمنا َ العناوين التي تمكن من االتصال به ومراسلته
عليها  ,وتعهده بالملكية الفكرية ،ومشفوعا بسيرته العلمية ،والتزاما بعدم نشر بحثه
في أي جهة نشر أخرى وهذه المرفقات يتم تحميلها من الموقع اإللكتروني للمجلة
على الرابط التالي ) أمسح الكود َ  QRأسفله عن طريق أي قارئ لألكواد للدخول
لموقع المجلة)
 .7ال ترد المجلة على إستفسارات الباحثين على حالة بحوثهم إال بعد إنقضاء فترة ستون
يوما (شهران) من تاريخ وصول البحث للمجلة.
 .8تعتذر المجلة على إستقبال البحوث خالل اإليجازات الدراسية في نتصف العام ونهاية
السنة الدراسية وفق تقويم الدراسة في جامعة طيبة والمتوفر على موقع الجامعة
اإللكتروني.
 .9قبل إرسال البحوث إلى المجلة على الباحثين تنسيق بحوثهم وفقا للنموذج الخاص
بالمجلة والمتوفر على الرابط:
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/DownloadCenter.aspx?SiteId
=50a13fdf-fc2d-43ef-a1d5-50bd4a749c1b&FileId=e6edf39e-e3984113-8cd8-37653e15ba26
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 .10تخضع البحوث المقدمة للمجلة للتحكيم والتقييم من طرف محكمين متخصصين
ومعتمدين لدى المجلة.
 .11تقدم المواد والبحوث عن طريق نسخة إلكترونية عبر البريد اإللكتروني للمجلة
باستخدام نموذج كتابة البحث المتوفر على صفحة المجلة على الرابط
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/DownloadCenter.aspx?SiteId=50a
13fdf-fc2d-43ef-a1d5-50bd4a749c1b&FileId=e6edf39e-e398-4113-8cd837653e15ba26

 .12تكتب اآليات القرآنية للبحوث العلمية في العلوم الشرعية وفق مصحف المدينة
النبوية للنشر الحاسوبي.
 .13يشترط أال تتجاوز عدد كلمات البحث  8000كلمة متضمنة الملخصين العربي
واالنجليزي و الكلمات المفتاحية.
 .14يكون لكل بحث ملخصان  :أحدهما باللغة العربية ،واآلخر باللغة اإلنجليزية ،على أال
يتجاوز عدد كلمات أي منهما عن ) (300كلمة.
 .15يتم إداراج بين  4إلى  6كلمات مفتاحية كأقصى حد وتكتب باللغتين العربية
واألنجليزية.
.16يكون توثيق النصوص واالقتباسات باستخدام إحدى الطرق العلمية الموحدة في كامل
البحث.
 .17تكتب المراجع في قائمة منفصلة في نهاية البحث مرتبة هجائيا وفق إحدى الطرق
العلمية الموحدة ،مع إيراد كامل معلومات النشر المتعلقة بالمصادر والمراجع.
 .18ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه ،وال يعبر بالضرورة عن وجهة نظر
المجلة.
 .19ال تعاد البحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
 .20يحصل الباحث على نسخة إلكترونية عبر بريده اإللكتروني ويمكنه تحميلها وتحميل
العدد كامال عن طريق الموقع اإللكتروني:


?https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPage.aspx
ID=13&PageId=229
 .21للتواصل مع المجلة :

العنوان البريدي:
رئيس تحرير مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية
ص.ب ) (344المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية.
البريد االلكترونيff99ff9@hotmail.com
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للدخول للموقع اإللكتروني للمجلة واإلطالع على بحثكم والبحوث المنشورة ،يرجى مسح
كود  QRالتالي عن طريق أي قارئ ألكوادQR
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