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  مقدمة

�شر�املعلومات�العلمية�واملعرفة،�و��شارك�ا�املؤلفون�
ُ
ُ�عت���ال�شر�العل���رك��ة�أساسية����البحث،�و�فضلھ�ت

� �يحفظ �الرص�نة �املجالت ��� �ال�شر�العل�� �أن �كما �اختصاصھ، ��� ل
ُ
�� �وملكيتھ� شرالناوالباحثون �حقوقھ للباحث

  الفكر�ة،�و�وثق�البحث�ع���التار�خ�والعصور.

�،والش�ل�العام�الذي�يجب�اتباعھ�لكتابة��ذا�املقال�،لعمل�كيفية�كتابة�مقال�عل���قابل�لل�شري�ناول��ذا�ا

�و�عز  �العلمية، �واألبحاث �ل�شر�املعرفة �العل�� �املقال �كتابة ���دف �����حيث �العالم �أنحاء �ش�� ��� �الباحث�ن ز�تواصل

�و م���أو�نظري�أو�فكري�أو�تحلي���أو�نقدي�أٌ�عت���املقال�العل���ثمرة�عمل�مخ��ي�أو�عالتخصص�الذي��عملون�فيھ.�

صياغتھ�وفق�شروط�معينة،�ووضعھ����قالب�أو�الباحث��ي�ب���ع��.�ولكتابة�املقال،�انمذجة�أو�محا�اة�أو�ا��مع�بي��

  نموذج�مع�ن�تفرضھ�املجلة�ال���ي�شر�ف��ا�بحثھ.

،�نموذٍج ل�اعل���وفق�قالأي�ملكتابة��ةالعام�ن��يةُيو����ذا�العمل�امل
ً
و�س����ذا�  ُ�عت���األك���تداوال

 ناقشةاملنتائج�و والطرق�البحث،�و قدمة،�امل،�اختصارا�ل�لمات:�)امراد( IMRADالنموذج�باللغة�اإلنجل��ية�
Introduction, Methods, Results And Discussion. 

  أّما�العناصر�األساسية�ملقال�عل���ف���تنقسم��التا��:

 ؛العنوان .1

 ؛واالنتماءاملؤلفون� .2

 ؛امل��ص�وال�لمات�املفتاحية .3

 ؛املقدمة .4

 ؛مواد�وطرق�البحث .5

 ؛النتائج .6

 ؛املناقشة .7

 ؛ا��اتمة .8

 ؛الشكر .9

 .املراجع� .10

أن��عض�املجالت�تدمج�قسم�النتائج�مع�قسم�املناقشة،�ب�نما�مجالت�أخرى�تضع��ل�قسم�إ���تجُدر�اإلشارة�

�وتحذف�ا��اتمة�ال����غ���ع��ا�املناقشة�وأيًضا
ً
 امل��ص.�منفصال

عض�ا��اصة�بھ،�و��التوج��ات�عامةوفيما�ي���شرح�لكيفية�كتابة��ل�قسم�من�أقسام�املقال�ومحتواه�و�عض�

 األخطاء�ال���يجب�تجن��ا.
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  العنوان .1

ا،�مشوّ و جذاًبا�و قص�ً�ا�ومختصًرا،�و يجب�أن�ي�ون�موجًزا،��.�لمة�ع���األك���15يت�ون�العنوان�من�
ً
فًتا�ال و ق

ء�أي��شمل��ل�أجزا�،�عكس��ل��لمة�فيھ�محتوى�وفحوى�املقال��ب���أن�و �.مع�ً�ا�عن�أ�مية�البحثو �،الن�باه�القارئ 

 �يالبحث.�كما�يجب�أن�ُ�غط
ً
يدرس��،العنوان�مجال�البحث�و���ز�أ�ميتھ�وأن�ي�ون�ُمحددا�للدراسة�ول�س�عاًما�(مثال

مع�ن،��ج�از و نموذج�محدد،�و مادة�معينة،�ب�سب�معينة،�باعتبار�أو�مركب�ن�ول�س��ل�املركبات،��اُمعين�اكيميائي�امركب

  تحديد�محل�الدراسة).فضال�عن�

 
ّ

ص�و�مكنھ�أن�يتقم.�م�أو�ح���رئ�س�التحر�ركما�ُين���أن�يقرأ�املؤلف�عنوان�مقالھ�و�لعب�دور�القارئ�واملحك

� �العنوان�عبارات �املؤلف��� �ُ�ستحسن�أن�يتجنب �كما �املقال. �أجزاء ��ل�جزء�من �الدور��� ��ذا �حول مثل ،�""دراسة

   أو�دراسة.�ابحثيمثل����األصل��ألن�املقال�"بحث"،�"تحقيق"،�"فحص"

  

  املؤلفون  .2

 
ُ
�ل�سبة�مسا�مة��ل�و املؤلف�ن�الذين�شار�وا����إنجاز�العمل،��اءسمأذكر�����ذا�القسم�ت

ً
�بأول�تبعا

ً
ُ�ذكرون�أوال

من�ا��امعات��ش��ط�ملناقشة�الدكتوراه�أن�ي�ون�طالب�الدكتوراه�ا�أن�كث���إ���باحث����العمل�املنجز.�تجدر�اإلشارة�

ليد�مل�بتقعتخصصات�مثل�الر�اضيات�أو�االعالم�اآل����ال�من�اتًبا�أوال�ومشرفھ�ثانًيا.�غ���أن��عض�املجالت�وعدد�قليل�

  ��ا�ي�للمؤلف�ن.�ال�ب�ت�ال�

�لمة�شيخ�قد�ت�ون�مرتبة�أو�و �.كما�يجب�أن�تخلو�أسماء�الباحث�ن�من�أي�ألقاب�مثل�دكتور،�أستاذ،�أو�شيخ

رتبة�علمية����منطقة�ما�ب�نما�قد�ت�ون�اسم�علم����منطقة�أخرى.�ومن�األمانة�العلمية�أال�يتم�إضافة�اسم�باحث�لم�

  .و�كتابة�الورقة�البحثية،�وأيضا�أال�يتم�تجا�ل�أو�حذف�اسم�باحث�سا�م�فيھ�سا�م����العمل�املنجز�أ

وعناو�ن��،�إ��،:�مؤسسات�جامعية،�مخابر�بحث،�مصا�ع�افة�املؤلف�ن�إل��ا��يجب�ذكر�املؤسسات�ال���ي�ت�كما�

  ا.أن�ذكر�املؤسسة��سا�م����ارتفاع�تص�يف�ا�وسمع���من�امل�م�أن��ش���إ��املؤسسات.��ھ�ات

  

  املفتاحية��وال�لماتامل��ص� .3

 امل��ص  .أ

�س�تحر�ر�رئ�ِقبلمن��أو�رفضھ�املقال��سبة�كب��ة�قبول بتحدد�يأ�م�جزء�من�املقال،�و�ناًء�عليھ�امل��ص�ُ�عت���

،�و�و�أول�ما�ُيقرأ�وآخر�ما�يكتبھ�الباحث.�
ً
املجلة،�الذي�بدوره�س��سلھ�للمحكم�ن.�كما�أن�امل��ص��و�القسم�األك���قراءة

ره�و�عد��ش�.وامل��ص��عطي�انطباًعا�أولًيا�وعاًما�للمحكم�ن�عن�جودة�املقال�وإذا�ما��انوا�سيوصون�بقبول��شره�أو�ال

ارئ�بمواصلة�قراءة�املقال�وإذا�ما��ان�ضمن�ا�تماماتھ�أم�ال،�وأيًضا��ذا�ُ�عزز�فرص�االس�ش�اد�ُ�عطي�انطباًعا�لدى�الق

  باملقال.�

�أ�م�النتائج �ال��ك���ع�� �مع �باقتضاب، �املقال �أقسام �لبقية �موجًزا �عرضا �م��ص�البحث س�و�عك�.يتضمن

 ف�و�صورة�مصغرة�عن�املق�،امل��ص�ما�يقدمھ�العمل�من�قيمة�علمية�وفكر�ة
ً
�شمل�مقدمة�من�جملت�ن�إنھ��.ال��امال

لف�نتائج�البحث����حوا���ثالثة�أسطر�أو�أر�عة.�و�ختو املواد�وطرق�البحث�املستعملة�أيضا����جملت�ن�أو�ثالث،�و �،أو�ثالث

���اوح�ما�ب�ن�و  ة،���فقرة�واحد�األحيان�ُ�كتب����معظمو .�تفرض�ااملجلة�والقواعد�ال���طول�م��ص�البحث�حسب�

  �.ال�يتضمن�مراجع�صكما�أن�امل���.�لمة�300إ����100
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 ال�لمات�املفتاحية  .ب

وعھ.�بل�ت��ز�موض�بالبحث�وطيدة�����لمات�ل�ا�عالقةو �،���سبع��لماتإمن�ثالث�ال�لمات�املفتاحية�تت�ون�

عمال�باستإذا�ما�تم�البحث����املحرك��العثور�عليھ�من�خالل�محر�ات�البحث�ا��اصة����قواعد�البيانات�سمح�ذلك�ب

ذكر�االختصارات�إال�إذا�شرح��و����ذا�السياق،.�ال�لمات�املفتاحية
ُ
يجب�تجنب�األفعال����ذكر�ال�لمات�املفتاحية،�وال�ت

ركب�فبدال�من�كتابة�"امل�.املؤلف�ماذا��ع����ذه�االختصارات.�كما�يجب�التخصيص�ال�التعميم����ال�لمات�املفتاحية

  ملركب�الكيميا�ي،�أو�ذكر�اسم�النظر�ة�املطبقة.الكيميا�ي"�يجب�ذكر�نوع�أو�اسم�ا

  

 املقدمة� .4

��تقل�و �.نبذة�عامة�عن�القضية�العلمية�ال���ي�ناول�ا�املقال�وتقديم�إطار�عام�ملش�لة�البحثاملقدمة��شمل�

 أنھ�من�ا��ديث�العام�عن�املوضوع�إ���ا��اص،�أي��ف��ا�املؤلف
ً
�إ���خص�يبدأ�بالعموميات،�ثم�التدرج�ش�ئا

ً
وصيات�فش�ئا

�املوضوع�امل
َ

واالنتقال�من�املوضوع�العام�إ���تحديد�الثغرة�أو�الفجوة�العلمية�ال���أدت�إ���الدراسة�ا��الية�وذلك��،عا�

 تم�يًدا�للدخول����صلب�املوضوع.�

 
ً
ما�يجب�.�كتت�ون�املقدمة�من�عّدة�فقرات�منفصلة،�ت�ناول��ل�فقرة�عنصًرا�من�العناصر�ال���تّم�ذكر�ا�سابقا

حيث�يطلع�القارئ�ع���ما��شره�اآلخرون����املوضوع،��من�املعلومات�األساسية�واملراجع�أن�ت�ون�مب�ية�ع���قاعدة�خلفية

���ي�بو���األخ����.وأيًضا�ما�ُيراد�وما�سيضيفھ��ذا�البحث�واختالفھ�عن�األبحاث�السابقة�وال�دف�من��ذه�الدراسة

نجزت،�وما��و�متوقع�من�نتائج�ل�ذه�الدراسة����ظل�الفرضيات�املصاغة.�سليط�الضوء�ع���أ�داف�الدراسة�ال
ُ
 ���أ

  

  مواد�وطرق�البحث .5

�ال��امج� �أو�اسم �التجارب ��� �املستخدمة �واألدوات �واألج�زة �املعتمد �البحث �ملن�� �شرًحا �ا��زء ��ذا ي�ناول

�ونوع�ا ��،املستعملة �مفتوحة ��انت �أو�و وإن �مجانية �مع �برخصة �من �بجملة �الواجباتاالل��ام .� �أيضا التعر�ف�يجب

�ورقم �الشركة �واسم �(�باملعدات ��وذلك�)املوديلالنموذج �املوضوع �طبيعة �ميدا�ي(حسب �مخ��ي، �،نظري �،تجر���،

  .�...)نمذجة�،محا�اة

للمواد�والطرق�ال���اسُتعملت��شرح�واٍف �أن�ُيحرر��ذا�ا��زء�ب�سلسل�منطقي�و يتع�ن�ع���صاحب�املقال�

صور�بُيمكن�االستعانة�برسومات�توضيحية�أو��ذاتھ.�العملتكرار�القيام�ببما��سمح�لباحث�آخر��.�ف�ذاللقيام�بالعمل

  .لألج�زة�والتجر�ة�املطبقة�أو�جداول�ل�س�ل�ف�م�التجر�ة�وتطبيق�ا�عملًيا

�ب�علل�س�شرح�و ��كما،�أي�الوسائل�املستخدمة.�أدواتھكيفية�القيام�بالعمل�املنجز�و��نُيجيب��ذا�القسم�ع

ما�ذا�إتوضيح�و �،ن�شروط�التجر�ة�ت�ي�،�ومن�ثّم ُ�جيب�أيًضا�ع���أسئلة�كيف�وم���وأين�جرت�الدراسةو نفيذ.��ل�ت

  �.عينة�عشوائيةأو��،�است�يانفحص�سر�ري�أو�ب�و��علق�األمر جرت�التجر�ة����مخ���أ

� �،�إ��موافقة�األ��اص�(مر����أو�موظف�ن�أو�أولياء�أمور �يتع�ن�ا��صول�ع��كما �)�إذا �انت�الدراسة�ما

يجب�ترخيص�املؤسسات��من�ج�ة�أخرى،�.تمس�م�أو�أجر�ت�عل��م�مع�ا��فاظ�ع���ا��صوصية�واملعلومات�ال��صية

��عن�� ��انت �إن �ال����اأو�املس�شفيات �أو�النباتات �النباتية �ذكر�املستخلصات �يجب �ا��يو�ة، �الدراسات �و�� الدراسة.

ذا��انت�طر�قة�االستخالص��عتمد�إ�شا�ع)،�والكميات�املستخدمة�ومااستخدمت����التجر�ة�(االسم�العل���واالسم�ال

حدد�قيم��ا
ُ
  ...ع���درجة�حرارة�الغرفة�أو�درجة�حرارة�عالية�ت
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  النتائج .6

����ذا�القسم�يتم�عرض�النتائج�املتحصل�عل��ا،�بواسطة�رسومات�بيانية،�صور�توضيحية،�أش�ال�وجداول�

، �2،�جدول �1وأيضا�جدول �،، إلخ2،�ش�ل�1قيًما��سلسليا��ل�ع���حدة:�ش�ل�ومنحنيات�بيانية.�كما�يجب�ترقيم�ا�تر 

�عنوان�الش�ل�أو�ا��دول.�وعادة�ي�ون�عنوان�الش�ل�أسفلھ�ب�نما����ا��دول�ي�ون�عنوانھ�أعاله.�كما�أن��امتبوع ،إلخ

شرح�نتائج�الش�ل�أو�ا��دول�ت�ون��عده،�أي�يضع�الباحث�الش�ل�أو�ا��دول�وأسفلھ�التعليق�عليھ.�وقد�يحتاج�الباحث�

ا��داول��ال�يضعو�تع�ن�ع���الباحث�أأو��ش��ط�ا�املجلة.�����ذه�ا��زئية�ملراجعة�االرشادات�والتعليمات�ال���تضع�ا�

  �.للنتائج�املقدمة�اوسيلة�أك���توضيح�و�انت��ذه�ا��داول إال�إذا�دعت�الضرورة�لذلك،�

يجب�أن�ت�ون�جميع�وحدات�القياس�املستخدمة����املقال�وفق�الوحدات�الدولية،�أو�ال���تفرض�ا�املجلة.�كما�

�الباح �و�تحقق �يرا�� �أن �املقياسيجب �استخدم �أنھ �املقال�ذاتھ�ث �أجزاء �جميع �املواد��،�� �فقرة ��� فمثال�ال�يكتب

�وع���الباحث�أن�.ب�نما����فقرة�النتائج�أو�املناقشة�بال�لفن�،C°�درجة�حرارة�بالدرجة�املئو�ة�البحث�املستخدمة�وطرق 

  .أن�ت�ون�الصور�والرسومات�البيانية����مقالھ�وا��ة�واإلشارات�ف��ا�مقروءة��س�ر�ع��

 ا��شو�واإل املؤلف�أن�يتجنب��ي�ب��
ُ
�ھ�وتخرجھ�عن�صلب�موضوعھفقد�املقال�لبّ طناب��شرح�وتفاصيل�قد�ت

يتع�ن�ع����كما�.يمكن�تجزئة�قسم�النتائج�إ���أقسام�فرعية�أو�ثانو�ة��عناو�ن�مستقلةنالحظ�أنھ�ف�ش�ت�ذ�ن�القارئ.�

نظر�ا.�و�أمخ��يا�أو�حسابيا،�أو�حقائق�توصل�إل��ا،�سواًء�تجر��يا،��بمثابةأن�ت�ون�النتائج��صاحب�املقال�ا��رص�ع��

  .امنطقي�سلسال�و��ون�عرض�ا�بطر�قة�وا��ة�و�سيطة،�م�سلسلة�

يجب�عدم�تجا�ل�أو��يجابية�ومتوقعة.�بل�بالعكس،إ�أن�ت�ون�النتائج�املتحصل�عل��ا�ي الضرور إنھ�من�غ���

إخفاء�النتائج�السلبية�أو�النتائج�ال���ال�تؤكد�الفرضية�أو�تناقض�ا.�فع���الباحث�التح���بالصدق�واألمانة�العلمية.�

نھ�قام�بألف�طر�قة�قبل�اخ��اعھ�املصباح�الك�ر�ا�ي�)�إ�Thomas Edison�)1847-1931عندما�قيل�لتوماس�أد�سون 

  ع�املصباح.�ادى�إ���اخ�� قال�بل�اك�شفت�ألف�طر�قة�ال�تؤ 

  

  املناقشة .7

����ذا�القسم�ُيفسر�الباحث�النتائج�ال���توصل�إل��ا�وُ�ناقش�وُ�دافع�عن�����ا�كما�ُيقار��ا�مع�الدراسات�

�ع���االست�تاج�واملقارنة�والر�ط�ب�ن�عّدة�مصادر.�وذلك�السابقة�مع�ذكر�املراجع،�
ً
�يمكن�الاعتمادا

ً
قول����التحليل�مثال

يجب��.زادت�درجة�ا��رارة،�زاد�امتصاص�املادة،�ومع�مرور�الوقت�يحدث�كذا�وكذا،�ب�نما�يبقى�ثابًتا����متغ���آخر""�لما�

  �.امب�ًيا�ع���أسس�علمية�ول�س�تخمين�،أن�ي�ون�التحليل�والتمحيص�جيًدا�ومنطقيا

ال�متغ���ما�لس�ب�مع�ن،�ف�ذه�الظا�رة�أو�ازداد��تباإلضافة�للتفس���العل���الدقيق،��علل�املؤلف�ملاذا�حدث

�ز�أ�مية�النتائج����ظل�املعرفة�العلمية�املوجودة،�واختالف�ا�عن�النتائج�ت�يجب�ترك�النتائج�م��مة�دون�تفس���عل��.�و 

  ضافة�ال���قدم��ا�للبحث�العل��.��كما�يتطرق�الباحث�إليجابيات�وسلبيات�طرائق�العمل�املنت��ة����عملھ.السابقة�واإل 

� �ي�ون��ذا �والتخصص�الذي�قد �ودراية�باملوضوع �وحنكة �����ة �يحتاج �أنھ �واأل�م،�كما ��و�األصعب ا��زء

�م�.�شملھ �ور�ط�ا �النتائج �مناقشة ��� �الباحث�ن ��ل �لتظافر�ج�ود �املؤلف �يحتاج �فقد ��علذا ����ع�املحصلالنتائج ل��ا

نتائج�كما�يجيب�املؤلف�عما�إذا��انت�الف�م�وتفس���النتائج�املتوصل�إل��ا�وتحليل�ا.�و�كذا�يتع�ن�األدبيات�السابقة.�

�.ال���تم�ا��صول�عل��ا�تتوافق�أم�تتعارض�مع�الفرضيات�ال���تّمت�صياغ��ا����املقدمة،�وما�تفس���ذلك����ا��الت�ن

� �بجزء�من�قسم�املقدمة�تّم �عالقة �القسم �ل�ذا �ي�ون �قد �افيھ �دون�مناقشة�النتائج ��ل�التطرق�للدراسات�السابقة

  �.لدراسة�ا��الية�مع�الدراسات�السابقةانتائج�����ذا�القسم�يتم�تفس���ومقارنة�و�.الباحثون�اآلخرونتوصل�إل��ا�
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،�"بّي�ت"،�و"أن�يتجنب�املؤلف�ال��صنة،�وعبارات�"است�تجت�-بل�من�الواجب–�ستحسن�ُ �ومن�ج�ة�أخرى،

�عن�ذلك"�،�إ��"اك�شفنا"،�"وجدنا"
ً
ب�ن��ذه�الدراسة�و�كتب�عوضا

ُ
 "،�""ت

َ
 ك

َ
".�وال�يذكر�املؤلف�إ���،"�ذا�الفحص�فش

يبّ�ن�أ�مية�أن�املؤلف�ي�ب���ع���ولكن��."إ���،"النتائج�م��رة"،�"�ذا�العمل�جديد"،�"عبارات�"�ذه�الدراسة�م�مة�جدا

  .و�قنع�القارئ�من�خالل�عرض�النتائج�ومناقش��ا�،سياق���الالدراسة�

رى�مجالت�أختضع�ما�ب�نما�����عض�املجالت�ي�ون�قسم�املناقشة�مدمًجا�مع�النتائج،�وقسم�آخر�ل��الصة،�

�منفصل�ن �قسم�ن �أو�اإل �،�� �التعليمات �مراجعة �دائًما �املؤلف �ع�� �لذا �أحياًنا. �ا��الصة �قسم �تحذف رشادات�وقد

 املجلة.�ِقبلللمؤلف�من��ةاملخصص

  

  ا��اتمة .8

��ُيم�د�املؤلف���حيث�مختلف�عن�امل��ص،�وإن��ان�يتضمن�تقر�ًبا�نفس�املحتوى �ُيصاغ��ذا�ا��زء�بأسلوب

���.�و�جب�الـتأكيد�عةوقد�ُي��ص�النتائج�املتحصل�عل��ا����نقاط،��ل�ع���حد�.للدراسة�ال���تّمت�جملت�ن�أو�ثالث

��سيطة �جمل ��� �واختصار�ا �عل��ا �املتحصل �أسلوب�ا�ومعّ��ة�النتائج �يختلف �أن �يجب �كما �عن�. �أو�ا��الصة �اتمة

وإنما�يقتصر�ع���ت��يص��،أن��ذا�القسم�ال�يحتوي�ع���مراجع�أو�إشارة�لدراسات�سابقة�إ���تجدر�اإلشارة�امل��ص.

ُمحكم�ن�األخ���لل�ذا�ا��زء�االنطباع�سيعطي�.��االدراسة�ا��الية.�وال�دا���لدعم�النتائج�املتحصل�عل��ا�وذكر�تفاصيل

  بأ�م�النتائج�املتوصل�إل��ا�����ذه�الدراسة.��مذكر�سيأو�القراء،�و 

  

  الشكر� .9

ھ�لم�تكن�لو �،ن�ساعده�وس�ل�لھ�إجراء��ذا�البحثملُيخصص�املؤلف�فقرة�قص��ة�ُيوجھ�ف��ا�الشكر�والثناء�

دقيق�كمتخصص����الت�طبيعيا�مسا�مة�فعالة�ووا��ة����تحر�ر�املقال�ح���ُيذكر�ضمن�املؤلف�ن.�وقد�ي�ون���ًصا

  قد�ي�ون���ًصا�معنوً�ا�كمؤسسة�أو��يئة�أو�جمعية�أو�مركز�أو�مخ���بحث.�و �؛اللغوي،�أو�فنيا�أو�م�ندًسا

ا��ذ�لتموّ فيذكر�عنوانھ�ورقمھ�واملؤسسة�ال����.إذا��ان��ذا�البحث�ضمن�مشروع�بحث�ما�كما�يذكر�املؤلف

عدم��عارض��ذا��ألي�أمر�يتعلق�بتعارض�أو �أيضاُ�ش����أناملؤلف��حقومن�البحث�وقامت�بدعمھ�مادًيا�أو�ح���معنو�ا.�

فقد�ت�ون�نتائج��ذا�البحث�تضر�بج�ات�معينة�سواًء�نظامية�ح�ومية�أو��.ج�ات�أخرى ب�ةالبحث�مع�املصا���املتعلق

�دواء�مع�ن�أثب�ت�الدراسة�ا��الية�سلبياتھ�أو�عدم�نجاعتھ�واملؤسسة�ال���ت�تج�أو��سوق 
ً
ء�قد��ذا�الدوا�خاصة.�مثال

تتضرر،�أو�تضارب�املصا��.�أغلب�املجالت�الرص�نة����العلوم�الطبية�وا��يو�ة�والتكنولوجية�وغ���ا�تخصص�وثيقة�

ل�ذا�الغرض�أو�قسًما�خاصا.�باإلضافة�لوثيقة�أخرى�تتعلق�باالل��ام�بأخالقيات�البحث�العل���وال�شر،�وأن��ذا�العمل�

  راجعة����مجلة�أخرى.لم�ُي�شر�سابقا�وأنھ�ل�س�تحت�امل

  

  املراجع.�����10

أ��ا�مذ�ورة����أماك��ا�املناسبة�ضمن�ال��ت�ب�من�و�تأكد��جب�أن�ُيراجع�املؤلف�املراجع�املذ�ورة����مقالھي

املطلوب.�والتأكد�بدقة�من�االس�ش�ادات.�و�ختلف�أسلوب�ذكر�املراجع�حسب�شروط��ل�مجلة.�����عض�املجالت،�

�ح�ن�االس�ش�اد�رجعاملذكر��ُ و ت�ون�املراجع�وفق�ترت�ب���ا�ي،�و���الغالب�ت�ون�حسب�ترت�ب�ذكر�ا��سلسليا����املقال.�

 �رضت�نب�ن�عا
ً
م�ث�،كتب�ب�ن�قوس�ن�(ع.�قوقة�وآخرون)�أي�يتم�اإلشارة�ألول�حرف����االسم�متبوعا�بنقطةيُ ]،�أو�1[�مثال

ء�و�ناك�من�املجالت�ما�يطلب�البدثن�ن�يكتب�"وآخرون".�اإذا�تجاوز�عدد�م�و �،ابو�ا���الكتّ االسم�العائ���لل�اتب�األول�

  سم��امال،�مع�تطبيق�نفس�املنوال�ع����ل�املراجع.باالسم�العائ���ثم�ا��رف�األول�لالسم�أو�اال 
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ّتاب،�متبوًعا�كما�يُ 
ُ

�،املقال،�ثم�اسم�املجلة�وعدد�ا،�وسنة�ال�شر��عنوانذكر����املراجع�اسم�أو�أسماء�الك

 
ُ
���لكن�يجب��،�ذا�ا��زء�س�ل�.كتب�ب�ن�قوس�ن�أو�ال�حسب�املجلة،�ثم�رقم�صفحات�املقالوُ�را���املؤلف�إن��انت�ت

  نمط�الذي�تفرضھ�املجلة.التحري�الدقة�واتباع��ل�األحوال�

تنظيم�توجد�برامج�ل�،���التحر�ر�باللغة�اإلنجل��ية�ذاتھ.�املراجع�باألسلوب�ع���كتابةيجب�أن�يحرص�املؤلف�

  .�Mendely ،Zotero ،EndNoteو�س�يل�ذكر�االس�ش�ادات�م��ا

�ل�مرجع�ألي�معلومة�لم�يتحصل�عل��ا���صيا.�و�جب�أن�األمانة�العلمية�بذكر�ُيرا���بأن�املؤلف��ُيو���

وا��ذر�من�االس�ش�اد�باملواقع�اإللك��ونية�إن�لم�تكن�ذات�طا�ع��،ت�ون�املراجع�ال����س�ش�د���ا�موثوقة�وأ�اديمية

  .�ا�ادي��

  

  توج��ات�أخرى 

ھ�جميع�املؤلف�ن،�قبل�إرسال�ِقبل�عد�االن��اء�من�تحر�ر�املقال،�يجب�مراجعتھ�مراجعة�دقيقة�لغو�ا�وعلميا�من�

التعليمات��ختلفتحيث��،والتأكد�من�اتباع�جميع�االرشادات�والتعليمات�ال���تفرض�ا�املجلة�املراد�ال�شر�ف��ا�،للمجلة

كما�ُيرا���ال��ابط�وال�سلسل�الفكري�واملنطقي�����امل�املقال،�إضافة�للدقة�والوضوح�والسالسة�����.من�مجلة�ألخرى 

 ئيا.لقاإ��فيا�أو�عاميا�أو�فال�ي�ون�األسلوب��.صارالتعب���واالخت

  �:و���،لل�شر�والبحث�العل���ةالثالث�املو�قاتكما�يجب�ع���الناشر�ن�ا��ذر�من�

 ؛دون�قصد)�تالسرقة�العلمية�(ولو��ان� 

 ؛تباس�ولو�بذكر�املصدرقتجا�ل�ذكر�اسم�الناشر�األول�أو�ك��ة�وطول�اال� 

 يل�أف�ار�أو�نتائج�الباحث.�د�غي���وتب 

� �فليإحيث �شرحھ، �يطول �موضوع �العلمية �السرقة �تقنية�حن �وسائل �وجود �مع �خاصة �فيھ �الوقوع �من ذر�الباحث

�شره،�ووضع�صاحبھ����القائمة�مدة�من�وقد�يتم���ب�املقال�ولو��عد��.ة�برامج�خاصةطوتكنولوجية�لكشف�ا�بواس

�عض�الكشوف�عن�السرقة��تقائمة�املجالت�الرص�نة�واملحكمة.�وقد�وصلالسوداء،�حيث�لن�ُيقبل�لھ��شر�مجددا����

التأليف�ا��يا���وذكر�نتائج��جنب�الباحثون كما�ي�ب���أن�يتالعلمية�ل��ب�أو�شطب�ش�ادة�الدكتوراه�من�الباحث.�

���ترض��م�الن�يجة�اليبحثوا�عن�أال�يجب��:فقد�ال�يدرك�الباحثون�خطور��ا�.تزو�ر�وتبديل�أو��غي���النتائجو �غ���موجودة،

  �ذا�العمل،�ب�ل�شفافية�وحياد�وموضوعية.��وحققھما�أقرتھ�التجر�ة�تقّبل�أو�ال���ُير�دو��ا�أو�ي�تظرو��ا�بل�

أي�خاٍل�من�التعقيد��،ذاتھ�يجب�التأكيد�ع���الكتابة�بأسلوب�عل���ولغوي�قوي�و�سيط�ووا������الوقت

 
ُ
  ء�اللغو�ة�واإلمالئية.�س�وأيضا�بأسلوب�مف�وم�وخاٍل�من�األخطاوالل

�ر�ط�ا�و �سياق�اضمن��ة�سلسل�منطقي،�يضع�املؤلف��ل�فكرة����فقرة�ع���حد�للكتابة�بأسلوب�منظم�و 

يما�واخ��اعا�عظ�اك�شافا،�إن��انت��ناك�عالقة�بي��ما.�يجب�أن�يتح���املؤلف�بالتواضع،�فال�يجعل�من�مقالھ�سابق��ا�

سي��ر�بھ�ال�شر�ة�ع���التار�خ،�فح���إن�توصل�لذلك�ف�ذا�ُيمثل�قطرة�من�بحر�العلم�ومحيط�املعرفة�واالك�شافات�

 واالخ��اعات.

��أول�تھ�املعا�ي��ا��و��يعليھ�أن�استخدام�رموز�واختصارات�كث��ة�بدون�شرح�ملعان��ا،�و تجنب�املؤلف�ع���

�أو�االختصاراتذكر�ل ��قوم�و �لرموز �واحدةبذلك �مرة �أسلو�ا �املؤلف ��ستعمل �كما �الكتابة�إ. ��� �قو�ة �و�لمات قناعيا

  العلمية،�لكن�استعمال�أقوى�ال�لمات�والعبارات�لن�يجعل�ا�كذلك�ما�لم�تكن�فعال�قو�ة����طبيع��ا�وتطبيق�ا�ونتائج�ا.�

��)�فتوضع��،�إ��واالستف�امكما�يجب�مراعاة�عالمات�الوقف�وال��قيم�(النقطة،�الفاصلة،�عالمات�الت��ب�

 �.دون�ز�ادة�أو�نقصان�ةأماك��ا�املناسب
ً
ال�نضع�عدة�عالمات�استف�ام،�أو�إذا��انت�ا��ملة����بية�ال��فإذا�طرحنا�سؤاال
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����ب �عالمات �عدة ��.نضع �و��ب�� �واألخرى �ال�لمة �ب�ن �ا��الية �املساحة �ال�لماتاح��ام �ب�ن �ب�،للفصل �ن�وال�ي�ون

.�وع����ل�بنقطة�ثم�فراغ�ومن��عده�جملة�أخرى �ة�ون�متبوعتال�لمت�ن�عدة�فراغات.�كما�أن�آخر��لمة����ا��ملة�

  مراجعة�النص�باستخدام�برنامج�معا��ة�النصوص.�حال،��ستحسن

  

ب�حاول�و�كتع���الباحث�أن�يُ :�بدون�ممارسة�غ����اٍف �يظل.�لكنھ��ذا�املقال�الباحث����كتابة�بحثھ�ساعد�

وقد�ُيرفض�مقالھ�مرة�أو�عدة�مرات،�فما�عليھ�سوى�ت��يح�األخطاء�ومراجعة�مالحظات�و�عليقات�املراجع�ن��،لي�شر

  ملجلة�أخرى.��مجددا�ورئ�س�التحر�ر�وإرسالھ
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