شروط وضوابط النشر :

- 1يتعيد الباحث بإن الورقة العممية لم تقدم لمنشر أو سبق نشرىا في مجمة عممية أو تقنية أخرى إال في شكل ممخص أو

كجزء من تقرير سنوي أو جزء من محاضرة أو رسالة.

- 2إن يكون العمل المقدم قد أجيز من قبل كافة المؤلفين ومن المؤسسة التي أجري فييا العمل.

- 3في حال قبول الورقة العممية لمنشر بالمجمة يجب إن يمتزم الباحث بعدم نشرىا في أي مواقع نشر اخري .
إعداد الورقة العممية:

إن التتعدي الورقة العممية المقدمة لمنشر بالمجمةسبعة الف كممة وترسل الورقة مطبوعة عمى جإنب واحد من ورقة حجم A4

مع ترك مسافات مزدوجة ويجب إن يخضع ىجاء الكممات اإلنجميزية إلى قاموس أكسفورد .خط الكتابةبالمغة العربية يجب إن

يكون من النوع  Simplified Arabicاما خط الكتابة بالمغ اإلنجميزية فيكون من النوع (  )Times New Romanوبحجم
 .12تستخدم األرقام العربية لترقيم وسط أسفل الصفحات ابتداء من صفحة العنوان  .تترك اليوامش أعمى وأسفل وعمى جإنبي
الصفحة وبمقدار  33مممتر وان تكون مكونات الورقة بالترتيب التالى :

 .1صفحة العنوان

 .2المستخمص بالمغتين (العربية واإلنجميزية) والكممات المفتاحية
 .3المقدمة
 .4المواد ووسائل البحث
 .5النتائج والمناقشة
 .6االستنتاجات

 .7الشكر والعرفإن (إن وجد)
 .8المصادر والمراجع
 .9الجداول

 .10الرسوم واالشكال التوضيحية .
صفحة العنوان :

- 1يجب إن يكون عنوان الورقة مختص ار واضحا وشامال وعاكساً لمحتويات البحث.
- 2تستخدم االرقام العربية لتوضيح عناوين المؤلفين :

 -في حالة كون عنوان المؤلفين واحداً التستخدم فواصل رقمية .

 في حالة أختالف عناوين المؤلفين يستخدم الترقيم الفوقي  3، 2 ،1لتوضيح عنوان كل منيم.- 3توضع عالمة نجمة (*) مع أسم المؤلف المسؤول عن االتصال بالمجمة وعميو ذكر عنوانو والبريد االلكتروني والياتف

والفاكس.

المستخمص:

 يقدم بالمغتين العربية واإلنجميزية . -ال يتعدى المستخمص ثالثمائة كممة.
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 يكتب في فقرة واحدة ويشتمل عمى :وصف مختصر لمشكمة البحث ،االىداف ،الطرائق وأىم النتائج ،المعالجة االحصائيةواالستنتاجات.
الكممات المفتاحية:

يجب ذكر من  5 - 3كممات مفتاحية عمى اال تكون مستخدمة في عنوان الورقة العممية .
المقدمة:

يجب إن تحتويعمى:
 - 1مشكمة البحث وأىميتو.

 - 2االشارة الي البحوث السابقة ونتائجيا .
- 3أىداف العمل.

مواد وطرق البحث :

يوضح ىذا الجزء وسائل وكيفية إجراء البحث وتاريخ إجرائو ومكإنو والمواد واألدوات المستخدمة فيو ،ويجب إن تكون
التفاصيل دقيقة وافية بحيث يمكن إعادة التجربة أو إعادة تقويميا.
كما يجب استخدام األسماء العممية لممواد مع وضع االسم الشائع بين قوسين ثم يستخدم ىذا االسم الحقا.

ترتب خطوات العمل ترتيبا منطقيا وتذكرالطرق المعيودة وال يشترط توصيفيا بل يتم توصيف الطرق الحديثة مع استخدام
وحدات القياس العالمية .
النتائج :

يمخص ىذا الجزء المعمومات المتحصمة والنتائج االحصائية  ،ويجب أن يحتوي عمى وصف النتائج وليس تفسي ار ليا .
تستخدم الجداول والصور والرسومات عادة لتعزيز ىذه النتائج وىي تعطي تقري ار مفصال لمعمميات المعقدة صعبة القراءة لما

توضحو في العالقات البيإنية المحسوسة ويمكن استخدام الصور في بعض االحيإن عمى إن تكون الصور واضحة وجيدة.
تعزز النتائج اما في جداول او اشكال وال تعزز في االثنين معا

تتم فيرسة الجداول واالشكال والصور باستخدام األرقام العربية وحسب تسمسميا في العمل.

مناقشة النتائج :

يتم تقويم النتائج كما يتم توضيح العالقة بين نظرية البحث والبحوث السابقة بدقة ،وتوضح أىمية البحث وفائدتو عمى التجارب

المقبمة ويمكن تضمين ىذا الجزء إن كإن مختص ار مع جزء النتائج.
المصادر والمراجع :

تتبع المجمة نظام اإلحالة والتوثيق ،أي إن لكل إحالة في الموضوع ترقيماً فوقياً حسب موقعيا يوضع بين قوسين دائريين ثم
تستخدم عالمات الترقيم دون فراغات وترتب المصادر وفقا ألرقاميا دون استخدام الترتيب اليجائي .يمكن استخدام المراجع غير
المنشورة داخل النص وليس في قائمة المصادر ويمكن إحالو المرجع عمى إنو غير منشور ويذكر الكاتب والتاريخ داخل النص،
مثال( :عمي  ،جالل 2010 ،غير منشور  ،أو عمي  ،جالل  2010 ،إتصال شخصي).

يختمف نظام اإلحالة والتوثيق في كل من الدوريات والكتب المنشورة والبحوث والندوات والمؤتمرات .

تشتمل كل إحالة عمى فقرات مختمفة تستخدم فييا الفواصل مثل ،اسم الكاتب ،تاريخ النشر ،عنوان الورقة واسم المجمة وارقام
الصفحات.
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يجب توثيق كل إحالة تتضمنيا الورقة ،كما يجب إتباع نماذج التوثيق المرفقة ىنا بدقة.
المستالت من المجالت:

لقب كاتب الورقة  + ،االسم األول لمكاتب  + .سنة النشر (بين قوسين دائريين)  +.عنوان الورقة  + .عنوان المجمة
كامال  +العدد + :تسمسل الصفحات (متضمنا الصفحة األولى واألخيرة ) .
مثال:

العرود ،إبراىيم ( )1996تقدير التبخر من المسطحات المائية واالصطناعية المقامة او المقترحة في المناطق الجافة في االرون

 .مؤتة لمبحوث والدراسات 85- 55:11
الكتب (غير المحررة ):

لقب كاتب الورقة  + ،االسم االول لمكاتب  + .سنة النشر(بين قوسين دائريين)  +.عنوان الكتاب  + .المجمد (إن وجد) +

اسم الناشر  +اسم المدينة والدولة التي نشر فييا الكتاب  +ارقام الصفحات.
مثال:

الزعبي ،أحمد ( . )2001أسس عمم النفس االجتماعي  .دار زى ارن لمنشر والتوزيع عمإن االردن عدد الصفحات 235

الكتب المحررة :

لقب كاتب الورقة  + ،االسم االول لمكاتب  + .سنة النشر (بين قوسين دائريين)  + .عنوان الكتاب  +.المجمد (إن وجد)

 +المحرر +اسم الناشر  +المدينة و الدولة التي تم فييا النشر +رقم الصفحات االولى و االخيرة.
مثال:

إبراىيم  ،فواد وىامبرج.ج (  )1983االسباب الجغرافية البشرية لمتصحر في االستبس التونسية الوسطي واقميم الساحل السودإني
فؤاد إبراىيم ودمحم الحجري وجرتوت روتر ،دراسات جغرافية حول الشرق االوسط (ط

 ، )1المؤسسة العربية لمدراسات والنشر

بيروت ص .103- 80
الكتب المترجمة :

لقب الكاتب االصمي الورقة  +،االسم االول لمكاتب  +.سنة النشر(بين قوسين دائريين) + .عنوان الكتاب  +.رقم المجمد(إن

وجد)  +أسم المترجم  +اسم الناشر  +المدينة والدولة التي تم فييا النشر+رقم الصفحات ( +.عنوان الكتاب االصمي وسنة
النشر)

مثال:

اسكوت جونز  ،وليم مارك وبيك ارون (  )2002العالج المعرفي لمممارسة االكينيمكية  .ترجمة عبد المعطي حسين مكتبة

الزىراء الشرق .القاىرة (الكتاب االصمي منشور عام )1999
الكتب المحققة:

أسم الكاتب االصل )المقب)  +،االسم االول لمكاتب  +.سنة التحقيق (بين قوسين دائريين)  +.عنوان الكتاب  + .رقم المجمد

(إن وجد)  +أسم المحقق (الطبعة)  +.اسم الناشر  +المدينة والدولة التي تم فييا النشر +عدد الصفحات( +الكتاب االصمي
و تاريخ التالى ف)
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مثال:

السيوطي ،جالل الدين (  )2006االتقإن في عموم الق ارن .تحقيق البيسيوني ،حامد (ط  . )1دار الفجر لمتراث  .القاىرة عدد

الصفحات 315
محاضر المؤتمرات والندوات :

لقب كاتب الورقة  +،االسم االول لمكاتب  +.سنة النشر (بين قوسين دائريين)  +.عنوان الورقة  +.عنوان المؤتمر او
الندوة او ورشة العمل  +المحرر (إن وجد )  +اسم الناشر +اسم المدينة والدولة التي نشر فييا  +رقم الصفحة االولى واالخيرة.
مثال:

البربري  ،حافظ (  )1999تاثير القنوات الفضائية عمي اتجاىات الراي العام العربي في :فواد إبراىيم ودمحم الحجري محضر
مؤتمر النباتات الزىرية المتطفمة المؤسسة العربية لمدراسات والنشر عمان – االردن

ص 120-115

االطروحات الجامعية:

لقب كاتب الورقة  +،االسم االول لمكاتب  +.سنة النشر (بين قوسين دائريين)  +.عنوان االطروحة  +.اسم الجامعة و
الدولة التي تم فييا النشر  +سنة االجازة
مثال:

شبطاطات  ،عمي (  )2004التدىور البيئي وادارة االراضي في منطقة البتراء –الشوبك  .رسالة دكتوراه مقدمة الي الجامعة
االردنية – االردن  .ص212
مواقع الشبكة العنكبوتية:

يذكر عند اإلحالة إلى الشبكة العنكبوتية اسم الكاتب وسنة التاشير إن وجد وعنوان الصفحة وتاريخ االقتباس (بين قوسين)
مثال:

أسعد  ،أمينة ( )2007مشروع المإني – اردني لتحسين استخدام المياه

)WWW.deutsche.welle.de/dw (14/5/2011
الجداول و االشكال

يرقم كل جدول أو شكل أو صورة بقمم الرصاص من الخمف ويكتب عميو اسم الباحث ،يمكن الرجوع الى عدد حديث النشرمن

المجمة لالطالع عمى الشكل (كإنموذج).
تسميم الورقة :

 -تخضع كل المواد المرسمة إلى المجمة إلى الشروط المذكورة أعاله .

يجب عمى الباحث المسؤول عن المراسالت مع المجمة تسميم النسخة األصمية باالضافة الى نسخة الكترونية إلى مكتب تحرير

المجمة (رئيس ىيئة التحرير) أو ارساليا بالبريد المسجل أو بالبريد االلكتروني الى العنوان التالىhuec@sustech.edu :
يعمم الكاتب باالستالم من قبل ىيئة التحرير المختصة ثم يرسل العمل بعد ذلك الى محكمين اثنين من المختصين لتحكيم
العمل.
تعاد تقارير المحكمين و ىيئة التحرير إلى المؤلف حيث يجب عميو أجراء التعديالت الالزمة وتصحيح األخطاء المطبعية في

حال الموافقة النيائية ،وتسميم العمل بعد ذلك خالل14يوماً الى ىيئة التحرير.
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يطمب تسميم نسخة الكترونية من الورقة في صورتيا النيائية بعد اجراء التعديالت.

حقوق النشر :

تحتفظ مجمة العموم االنسانية بحقوق النشر فور إنتياء توقيع المؤلف عمى استمارة نقل الممكية والتي يمكن الحصول عمييا من
الموقع االلكتروني لممجمة.
االراء الواردة في االوراق العممية تعبر عن أراء المؤلفين والتعبر باي حال من االحوال عن رأي المجمة.

ترسل ثالث نسخ من المجمة عند قبول النشر لممؤلف باإلضافة إلى عدد  5نسخ من المستالت.
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