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ويجب االلتزام بها   ،ملزمه للباحثينوهذه التعليمات    ،دناهأوالتوجيهات الواردة  التعليمات  ب  تؤكد هيئة التحرير على ضرورة االلتزام
 لقواعد النشر والتوثيق في المجلة.  مستوفية الطلبات النشر لألبحاث غير في  للنشر في المجلة. علمًا أنه لن يتم النظر البحوث تقديم  دعن
 متطلبات إعداد البحث:  -أولا 

 يجب أن تتضمن مسودة البحث اآلتي: 
 األبحاث باللغة العربية .1

  .اللغة اإلنجليزية وترجمته إلى ،البحث تتضمن عنوان البحث باللغة العربيةالصفحة األولى من  •
 في الصفحة الثانية: •
ال يزيد عددها عن  )ويحتوي على الكلمات المفتاحية باللغة العربية    . كلمة(  200  -   150)في حدود    باللغة العربيةملخص   •

ويحتوي على ترجمة الكلمات   كلمة.(  200  -  150)لى اللغة اإلنجليزية في حدود  إترجمة الملخص    ويليه:  .(ست كلمات
 المفتاحية.

إن كان البحث    الترقيم اإلنجليزيةوعالمات  في اللغة العربّية،    التي كتبت  األبحاث  في  عالمات الترقيم العربيةيستخدم الباحث   •
االنجليزّية االستخدامفي  في  الخلط  الم، وال يجوز  الفاصلة  . على سبيل  العربية وليس  اللغة  في   )،( الفاصلة  ثال تستخدم 

 (.,اإلنجليزية )
 األبحاث باللغة اإلنجليزية  .2

   .العربيةاللغة  وترجمته إلىاإلنجليزية الصفحة األولى من البحث تتضمن عنوان البحث باللغة  •
 .الكلمات المفتاحية، ويحتوي على ترجمة كلمة( 200  - 150)في حدود  اإلنجليزية ملخص باللغة •
)ال يزيد عددها   ، ويحتوي على ترجمة الكلمات المفتاحيةكلمة(  200  -  150) في حدود    العربية  لى اللغةإترجمة الملخص   •

 .عن ست كلمات(
( في  ,ستخدم الفاصلة )ي  العربّية فمثال، مراعيا عدم الخلط بينها وبين العالمات  عالمات الترقيم اإلنجليزية  الباحث  ستخدمي •

 وليس الفاصلة العربية )،(. ،اللغة اإلنجليزية
 مسودة البحث وتتكون من األجزاء اآلتية:  .1

 عنوان بدون  أي) المقدمة جسم في ومندمجة ،منها اجزء السابقة  الدراسات وتكون  للبحث، النظري  اإلطار وتتضمن :مقدمة •
 .(مستقل

  .أو فرضياتها/و وأسئلتها وأهدافها الدراسة  مشكلة •
  .محدداتهاحدودها و و  الدراسة أهمية •
 تعريف المصطلحات وتتضمن التعريفات النظرية واإلجرائية. •
 تحليل وطريقة وثباتها، األداة  وصدق الدراسة، وأدوات والعينة، ،الدراسة منهج الدراسة، ومجتمع  :وتتضمن،  الدراسة إجراءات •

  .البيانات
  .عليها والتعليق ،البيانية واألشكال ، والجداول  التحليل نتائج على  القسم هذا ويشتمل والمناقشة: النتائج •
 .التوصيات •
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بمعنى ال  البحث )قبل    الحواشي  ويمنع توثيق  ،الشروحات والتوضيحات في نهاية البحث قبل قسم المصادر والمراجعتكون   •
 (. وثيق في المتنتيتم توثيق الحواشي قبل قائمة المصادر والمراجع، وهذا المكان للتوضيحات والشروحات، وال

 :، وتصنيفها إلىوالمراجع المصادر •
 .اللغات األخرى( )من ، وتليها المراجع األجنبيةالمصادر والمراجع العربية -
 لإلنجليزية:اجع العربية المترجمة المر  -

 ، باللغة العربية  رتيب نفسهالت  المترجمة  المراجع  وتأخذ قائمةتترجم قائمة المراجع العربية ترجمة احترافية إلى اللغة اإلنجليزية  
 :نوع الترجمة المطلوبيوضح اآلتي والمثال 

 المرجع باللغة العربية:
 ساليبه ونظرياته، عمان: دار وائل للنشر.  أ(. علم النفس اإلرشادي: 2010الداهري، صالح. )

 :الى اللغة اإلنجليزية المرجع مترجم
Al-Dahri, Saleh. (2010). Counselling Psychology: Its Methods and Theories, Amman: Dar 

Wael Publishing. 
"الرومنة" )تستخدم في بعض    :ملحوظة العربي  وهي كتابة    (Romanizationالترجمات طريقة  المرجع    بأحرف بيانات 

 : كاالتيمثال ذلك رومنة المرجع السابق وهي و  ،انجليزية كما تلفظ باللغة اإلنجليزية

aldaahiri, salih. (2010). eilm alnafs al'iirshadi: 'asalibih wanazrayatuhi, eamana: dar wayil 
lilnashr. 

 مجالت جامعة القدس المفتوحة تعتمد نظام الترجمة فقط.أن علماا 
 األجنبية:المصادر والمراجع  -
 ( المرفق. APAئي للحروف االنجليّزية، ويراعى قوانين النشر في نظام) ترتب المصادر والمراجع وفق الترتيب الهجا -

 :المالحق •
وعليه يجب عدم اإلشارة الى البيانات الموجودة في المالحق ضمن متن    المجلةالمالحق لن تنشر في البحوث المقبولة في  

 البحث.
التوضيحية   .2 أسماؤها وعناوينها والملحوظات  ترقيما متسلساًل، وتكتب  النص، وترقم  في  التوضيحية  البيانية واألشكال  الرسوم  تدرج 

 تحتها.  
ترقيمًا متسلساًل وتكتب عناو  .3 النص وترقم  الجداول في  فوقهاتدرج  الجداول  ينها  فتكتب تحت وتكون  التوضيحية  الملحوظات  أما   .

 الجداول.  
( 0.5( كفاصلة عشرية. مثال: ).وتستخدم النقطة )   ومحتوياته،  البحث جميعها  أجزاء( في  1234567890تستخدم األرقام العربية ) .4

   (.0,5وليس )
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 شروط تسليم البحث:  -ثانياا 
د فيها التخصص الدقيق للبحث ،رئيس هيئة التحرير تتضمن رغبته في نشر بحثه في المجلةرسالة موجهة من الباحث إلى  .3  .ويحدَّ
أخرى ما دام البحث  ، ولن يقدم للنشر في مجالت  تعهد خطي من الباحث بأن بحثه لم ينشر، أو لم يقدم للنشر في دورية أخرى  .4

 اضغط هنا لتحميل التعهد كتاب منشور.، وأنه ليس فصاًل أو جزءًا من  ضمن إجراءات التحكيم في المجلة
تتضمن: اسمه الرباعي، ومكان عمله، والدرجة العلمية،  و سيرة ذاتية مقتضبة للباحث  تعبئة االستمارة االلكترونية للبحث والتي تعتبر   .5

 اضغط هنا للوصول لالستمارة االلكترونيةورقمّي هاتفه الثابت والنقال.  ،اإللكتروني الدقيق، وبريدهورتبته األكاديمية، وتخصصه 
 على غالف األبحاث المقبولة للنشر، والتواصل مع الباحث أن البيانات الواردة ضمن االستمارة معتمده رسميا الستخدامها  علماً  .6

 ات ضمنه االثباتي  ا،رسمي  اكتاب  أن يقّدم  فعلى الباحثحدى هذه البيانات  إ، وفي حال تطلب األمر تعديل  وغيرها من االستخدامات
 المطلوبة.  

 نسخة كاملة من أداة جمع البيانات )االستبانة أو غيرها(، إذا لم تكن قد وردت في صلب البحث أو في مالحقه.   .7
في أي موقع من صفحات   و رقم الهاتف،ألكتروني،  و البريد اإلأ مثل االسم،    إشارة قد تدل على شخصيتهأن يتجنب الباحث أية   .8

 وذلك لضمان السرية التامة في عملية التحكيم. الصفحة األولى   باستثناءالبحث، 
  (Plagiarism Detectorباستخدام برنامج )  ،لفحص نسبة االقتباس واالنتحال  -مة للنشر في المجلة المقدَّ -   البحوثخضاع  إيتم   .9

المسؤولية الكاملة عن محتويات البحث في حال كان هناك انتحال علمًا أن الباحث يتحمل من أنها ضمن الحد المسموح به.   للتأكد
 لم يتم اكتشافه باستخدام هذا البرنامج.

 

 شروط النشر:  -ثالثاا 
تؤكد هيئة التحرير على ضرورة االلتزام بشروط النشر بشكل كامل، إذ إن البحوث التي ال تلتزم بشروط النشر سوف لن ينظر فيها، 

 وتعاد الملحوظات بشأنها ألصحابها مباشرة حتى يتم التقيد بشروط النشر.  
 خالية من األخطاء النحوية واللغوية.  تقبل األبحاث باللغتين العربية واإلنجليزية على أن تكون مكتوبة بلغة سليمة .1
األبحاث .2 نشر  طلبات  اآلتي:   فقط  تقدم  الرابط  على  للمجلة  اإللكتروني  الموقع  خالل  من 

http://journals.qou.edu/index.php/nafsia ، :مع مراعاة اآلتي 
 :التالية( ضمن ملف طلب النشر كما يظهر بالصورة Wordنوع ورد )تقدم نسخة من البحث من  •

 
 

 

 

https://dspace.qou.edu/bitstream/194/2557/2/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af%20-%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9%20%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9.pdf
https://dspace.qou.edu/bitstream/194/2557/2/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af%20-%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9%20%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9.pdf
https://dspace.qou.edu/bitstream/194/2557/2/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af%20-%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9%20%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFzKV0bzDVySVDN-tzJH8ymOHRWw9pFJou30hb6UBjWVVr6w/viewform
http://journals.qou.edu/index.php/nafsia
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 : التاليةفي طلب النشر كما يظهر بالصورة الملفات التكميلية ( ضمن PDFتقدم نسخة من البحث من نوع )  •

 
  :والهوامش(  اللغة والمسافات )تعليمات العربية باللغة المكتوبة األبحاث •

 . Simplified Arabicالخط يستخدم -
 (. B(، غامق )16الخط )  حجم: العناوين الرئيسية -
 (. B(، غامق )14العناوين الفرعية: حجم الخط ) -
 عادي.  (12النصوص: حجم الخط )  -
 ( عادي. 11الجداول واألشكال: حجم الخط )  -
 المسافة بين األسطر: مفردة.  -
 للجانبين األيمن واأليسر.( سم 1.5( لألسفل، و) 2.5( سم لألعلى و )2) الهوامش: -
 سم(. 1والمسافة بين العمودين ) ا،بحيث يكون حجم العمودين متساوي لليسار. الصفحات: عمودين من اليمين -

 :اللغة والمسافات والهوامش( )تعليمات اإلنجليزية باللغة المكتوبة األبحاث •

 .Times New Romanالخط  يستخدم -
 (. Bغامق )(، 14العناوين الرئيسية: حجم الخط )  -
 (. B(، غامق )13العناوين الفرعية: حجم الخط ) -
 ( عادي.12النصوص: حجم الخط )  -
 ( عادي. 11الجداول واألشكال: حجم الخط )  -
 المسافة بين األسطر: مفردة.  -
 ( سم للجانبين األيمن واأليسر.1.5( لألسفل، و) 2.5( سم لألعلى و )2) الهوامش: -
 سم(. 1والمسافة بين العمودين ) ا،بحيث يكون حجم العمودين متساوي لليمين.الصفحات: عمودين من اليسار  -

بما في ذلك األشكال والرسوم والجداول  (،  4A)صفحة حجم  (  25)كلمة، وبما ال يزيد عن  (  7000)أال يزيد عدد كلمات البحث عن   .3
 والهوامش والمراجع. علمًا بأن المالحق ال تنشر، إنما توضع لغايات التحكيم فحسب. 

 أن يتسم البحث بالجدة واألصالة والموضوعية، ويمثل إضافة جديدة إلى المعرفة في ميدانه.   .4
بعدم تقديم بحثه للنشر إلى أية جهة أخرى إلى حين    باحث خطياً أن ال يكون منشورًا أو قدم للنشر في مجلة أخرى، وأن يتعهد ال .5

واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، ويتعهد الباحث الرئيس بأنه أطلع على شروط النشر في المجلة    ،االنتهاء من إجراءات التحكيم
 والتزم بها.  

 أن ال يكون البحث فصاًل أو جزءًا من كتاب منشور.  .6
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أو أجزاء منه في مكان آخر، بعد إقرار نشره في المجلة، إال بعد الحصول على كتاب خطي من عمادة ال يجوز نشر البحث   .7
 البحث العلمي في الجامعة.  الدراسات العليا و 

تحتفظ المجلة بحقها في أن تطلب من الباحث أن يعيد صياغة بحثه، أو أي جزء منه بما يتناسب وسياستها في النشر، وللمجلة  .8
 إجراء أية تعديالت شكلية تتناسب وطبيعة المجلة.  

صلية إلى اللغة  حث األ)يترجم الملخص من لغة الب  يجب أن يرفق مع البحث ملخصان أحدهما باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية .9
أهداف البحث ومشكلته ومنهجه وأبرز النتائج   : كلمة لكل منهما، ويراعى أن يتضمن الملخص(  200-150)   ، في حدود األخرى(

تزيد عن ست   واإلنجليزية )الباللغتين العربية   (Key Words)التي توصل إليها، ويثبت الباحث في نهاية الملخص كلمات مفتاحية  
ليتمكن اآلخرون من الوصول إلى البحث   كحد أقصى  ،صلية إلى اللغة األخرى(من لغة البحث األتترجم الكلمات المفتاحية  )  كلمات(

 من قواعد البيانات. 
 أن يشير الباحث إلى أنه استل بحثه من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه إذا فعل ذلك، في هامش صفحة العنوان.   .10
 ال تعاد البحوث التي ترد إلى المجلة إلى أصحابها سواًء قبلت للنشر أم لم تقبل.  .11
 المجلة.  وسياسات تعتذر المجلة عن عدم النظر في البحوث المخالفة للتعليمات وقواعد النشر .12
حال طلبه سحب البحث ،  (التحكيم النهائي) مراجعة األقران المزدوجة المجهولة    يلتزم الباحث بدفع النفقات المترتبة على إجراءات .13

 ورغبته في عدم المضي في إجراءات التقويم. 
عبر  البحث طلب نشريبلغ الباحث بالقرار النهائي لهيئة التحرير بقبول بحثه أو رفضه في غضون ثالثة إلى ستة أشهر من تاريخ  .14

 .  الموقع االلكتروني للمجلة
بعد شهر من تاريخ    رسالة من المجلةحول بحثه في حال عدم تلقيه أي  لالستفسار    مع هيئة تحرير المجلة  يحق للباحث التواصل .15

 .تقديم طلب النشر
للتواصل وذلك    ؛ مع هيئة تحرير المجلة(  Corresponding Author)يعتبر مقدم طلب نشر البحث هو جهة التواصل الرئيسة   .16

 واألخالقية من المسؤوليات القانونية  في البحث  الباحثين المشاركين  يعفي ذلك  معالجة طلب النشر، وال  بفاعلية خالل كامل عملية  
ي أمور أخرى تطلبها هيئة تحرير المجلة من مقدم  أقواعد النشر والتوثيق، والتعهد، وبيان أخالقيات النشر وسوء الممارسة، و ضمن 

 طلب النشر.
ضمن  المجلة  محررو  ( االلتزام بما يطلبه  Corresponding Authorعلى مقدم طلب نشر البحث باعتباره جهة التواصل الرئيسة ) .17

لية معالجة طلب النشر بسبب  واستفساراتهم بأسرع وقت ممكن، ويتحمل نتيجة أي تأخير في عم  هموالرد على رسائل  ،الموعد المحدد
 و عدم الرد.  أالتأخر 

 التوثيق:  -رابعاا 
 في توثيق األبحاث العلمية والتطبيقية، كاآلتي:  ”Style APAعلى الباحث استخدام نمط " .1

 يشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة االقتباس مباشرة وفق الترتيب اآلتي: "اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، رقم الصفحة".   •
يليها اسم المؤلف،   ترتب قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث وفق الترتيب األلف بائي )األبتثي( لكنية/ لقب المؤلف، ثم •

عنوان الكتاب أو البحث، مكان النشر، الناشر، الطبعة، سنة النشر، الجزء أو المجلد، ويجب أن ال تحتوي القائمة على أي 
 مصدر أو مرجع لم يذكر في متن البحث.  
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 في حالة عدم وجود طبعة يضع الباحث )د.ط(. -
 في حالة عدم وجود دار النشر يضع الباحث )د.د(.  -
 لة عدم وجود مؤلف يضع الباحث )م(. في حا -
 في حالة عدم وجود سنة أو تاريخ نشر يضع الباحث )د.ت(.  -

قبل قائمة   في نهاية البحث  أو  يستطيع الباحث تفسير ما يراه غامضًا من كلمات أو مصطلحات باستخدام طريقة الحواشي في المتن .2
، حيث يشار إلى المصطلح المراد توضيحه برقم في أعلى المصطلح، ثم يشار لهذه الهوامش في قائمة منفصلة  المصادر والمراجع

 قبل قائمة المصادر والمراجع.  
 يجب أن تكون األبحاث في قائمة المصادر والمراجع قد تم اإلشارة اليها في متن البحث والعكس صحيح. .3

الصفحة اإللكترونية ، يمكنك الطالع على المعلومات المتوافرة على  APAلمزيد من المعلومات حول آلية التوثيق بنظام  مالحظة:  
 http://journals.qou.edu/recources/pdf/apa.pdfالبحث العلمي: الدراسات العليا و  لعمادة

 

 إجراءات التحكيم والنشر:  -خامساا 
تاريخ تقديم   ولويةأوفق  ضمن مرحلة المراجعة األولية ومرحلة مراجعة األقران المزدوجة المجهولة  في المجلة  تعالج طلبات نشر األبحاث  

 . عبر الموقع اإللكتروني للمجلةالمقدمة فقط طلب نشر البحث 
 مرحلة المراجعة األولية

 التزامو   ،النشر في المجلة، ولتقرير أهليتها للتحكيمللتأكد من استيفائها لمعايير    تقوم هيئة التحرير بمراجعة أولية للبحوث المقدمة للنشر
 : االتيفي المجلة ومن ضمنها  والقواعد العامة الباحث بشروط النشر والتوثيق

 من تخصصات المجلة العلمية التي تقبل النشر فيها.تخصص البحث المقدم للنشر ض  -
 العربية مترجمة للغة اإلنجليزية ومرتبة بنفس ترتيب القائمة العربية.  المراجع -
 تنسيق البحثقواعد اضغط هنا لالطالع على البحث منسق حسب قواعد وشروط تنسيق البحث  -
 البحث يتضمن الملخص والكلمات المفتاحية باللغتين العربية واالنجليزية. -
 البحث يخلو من أي بيانات تدل على هوية الباحث. -
 التعهد يتضمن البيانات الصحيحة وموقع حسب األصول.  -
 وتحتوي البيانات المطلوبة والصحيحة. للباحث والباحثين المشاركين استمارة الباحث االلكترونية معبئة  -
 ها ضمن الحد المسموح به.نّ أ( والتأكد من  Plagiarism Detectorنسبة االقتباس واالنتحال باستخدام برنامج )فحص  -

 وتقديم   ، التعديالت المطلوبة  بإجراءيلتزم    عليه  جراء تعديالت على البحث فيجبإولية وفي حال تطلب من الباحث  جراء المراجعة األ إبعد  
  .بذلك واحد من تاريخ إعالمه  أسبوععن ال تزيد في مدة من البحث  معدلةنسخة 

 بداء األسباب. إيحق لهيئة تحرير المجلة رفض أي بحث دون 
 
 
 
 

http://journals.qou.edu/recources/pdf/apa.pdf
https://dspace.qou.edu/bitstream/194/2572/2/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af%20%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%82%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab.docx
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 األقران المزدوجة المجهولة )التحكيم النهائي( مرحلة مراجعة  
من بين أساتذة متخصصين في الجامعات   ترسل البحوث المستوفية لمعايير النشر إلى اثنين من المحكمين من ذوي االختصاص،

لكال الطرفين،   مجهولةالباحث والمحكمين تكون  ن هوية إحيث تختارهم هيئة التحرير بسرية تامة،  ومراكز البحوث داخل فلسطين وخارجها،
   و تقارير المحكمين تدل على هويتهم.أويتم إزالة أي معلومات من البحث 

 عن مدى صالحية البحث للنشر.  منفصال يقدم كل محكم تقريرًا  .1
 . مرجحإذا اختلفت نتيجة المحكمين )أحدهما مقبول واآلخر مرفوض(، يرسل البحث لمحكم ثالث  .2
 المحكمين بعد إخفاء هوية المحكمين.  ومالحظاتالباحث بنتيجة التحكيم النهائي يزود  .3
يضاف إلى ذلك   وفق نتيجة التحكيم النهائي وتسليم نسخة معدلة من البحث  ،إن وجدتجراء التعديالت النهائية  إيطلب من الباحث   .4

ويعاد عرضها على المحكمين   أسبوعين فقط من تاريخ اعالمه.ال تزيد عن  في مدة    جراها الباحث،أتقرير يتضمن التعديالت التي  
 ،لتزام بالتعديالت حال احجام الباحث عن اال  وتحتفظ المجلة بحقها في رفض البحث فيتزام الباحث بالتعديالت المطلوبة،  للتأكد من ال

 ويتحمل الباحث التكاليف المادية لقاء عملية التحكيم.
عبر   البحثطلب نشر  بقرار هيئة التحرير بقبول بحثه أو رفضه في غضون ثالثة إلى ستة أشهر من تاريخ استالم    الباحثيبلغ   .5

   التي يطلبها المحكمون والمحررون.التعديالت  كافة ، وبعد إجراءالموقع االلكتروني للمجلة
 ومختومة تفيد بقبول بحثه للنشر في المجلة. يزود الباحث برسالة موقعة  والمحررين المحكمين تعديالتبعد التزام الباحث ب .6
 الباحثون مسؤولون عن محتويات أبحاثهم، فالبحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر معديها وليس عن وجهة نظر المجلة.   .7
يزود الباحث بنسخة من العدد الذي نشر فيه بحثه، ويتم إرسال نسخة من العدد إلى مكتب الجامعة في األردن للباحثين من خارج  .8

 فلسطين، ويتحمل الباحث تكلفة النقل من األردن إلى مكان إقامته. 
 

 أخالقيات البحث العلمي:   -سادساا 
، ابتداًء من مرحلة تقديم مقترح البحث، ومرورًا بإجراء البحث، وجمع جميعها مراحل البحثااللتزام بمستوى أكاديمي ومهني عاٍل في  .1

 البيانات، وحفظها، وتحليلها، ومناقشة النتائج، وانتهاًء بنشرها بكل أمانة ودون تحريف أو انتقائية أو إغفال للمنهج العلمي الصحيح.  
في البحث من زمالء وطلبة بإدراجهم ضمن قائمة المؤلفين، وكذلك االعتراف   االلتزام باالعتراف الكامل بجهود كل الذين شاركوا .2

 بمصادر الدعم المادي والمعنوي الذي استخدم إلجراءات البحث.  
االلتزام بإسناد أية معلومات مستعملة في البحث لمصدرها األصلي، وكذلك االلتزام بعدم النقل الحرفي ألية نصوص من مصادر  .3

 للمصدر أو المرجع الذي أخذت منه. أخرى دون إسنادها
االلتزام بعدم إجراء أية أبحاث قد تضر باإلنسان أو بالبيئة، وااللتزام بأخذ موافقة مسبقة من الجامعة )أو من لجنة أخالقيات البحث  .4

ز البحثي أو المؤسسة  إن وجدت( حين إجراء أية أبحاث على اإلنسان أو البيئة، وااللتزام بأخذ موافقة مسبقة من الجامعة أو المرك
 التي يعمل فيها الباحث أو من لجنة أخالقيات البحث العلمي إن وجدت. 

ستخدمون كموضوع للبحث بعد إعالمهم بكل ما يترتب على اشتراكهم من االلتزام بأخذ موافقة خطية من كل فرد من األفراد الذين ي   .5
عواقب، وكذلك االلتزام بعدم نشر نتائج البحث في مثل هذه الحاالت إال بشكل تحليل إحصائي يضمن سرية المعلومات الفردية التي 

 جمعت حول هؤالء األفراد. 
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 حقوق الملكية الفكرية:  -سابعاا 
 ام حقوق الملكية الفكرية.  تلتزم المجلة باحتر  .1
 على الباحثين احترام حقوق الملكية الفكرية.   .2
ن في إعادة نشر اصاحب البحث بقبول بحثه للنشر، وإذا رغب الباحث/ الباحثإعالم تؤول حقوق طبع البحث ونشره إلى المجلة عند  .3

البحث العلمي الدراسات العليا و فإنه يتوجب الحصول على موافقة خطية من عمادة  أو نشر ترجمة البحث إلى لغات أخرى  البحث  
 في الجامعة.  

البحث الدراسات العليا و إال بعد أخذ موافقة خطية من عمادة  و ترجمتها  أالمنشورة في المجلة  ال يجوز نشر أو إعادة نشر البحوث   .4
 المؤلفين األصليين لهذه البحوث.  موافقة ، و العلمي

كل نسخة أو طبعة    ينتج للجمهور بأي شكل كانت، وفحق المؤلف في أن ينسب البحث إليه، وذكر اسمه على كل النسخ التي ت   .5
 من المصنف.  

 حق المؤلف أن تنسب مؤلفاته إليه باسمه الشخصي.   .6
 
 
 


