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مبادئ النشر
أي من المغتين العربية واإلنجميزية:
أ .ترحب المجمة بأنواع المقاالت التالية في ٍّ

مقاالت البحوث األصيمة:

 -يجب أن تتراوح مقاالت البحوث األصيمة

ما بين  3000و  7000كممة .ويشترط أن تكون

أصمية لم يسبق نشرىا في أي مكان آخر في أي وسيط مطبوع أو إلكتروني ،بالمغة العربية أو

اإلنجميزية أو أي لغة أخرى ،أو أن تكون جزء من أطروحة الباحث لمماجستير أو الدكتوراه .كما

يجب أال تكون قيد النظر لمنشر في مكان آخر.

 -يجب أن تتسم مقاالت البحوث بالعمق واألصالة بحيث يمكن أن تضيف شيئاً جديداً إلى

المجال.

 يجب أن يتم توثيق مقاالت البحوث من الناحية العممية بالمراجع والمصادر والوثائق. -يجب أن يتم تنسيق مقاالت البحوث وفقاً ألصول البحث العممي.

عروض الكتاب:

مجل بعروض الكتب ،عمى أن يتراوح عدد الكممات ما بين  450و 550كممة( ،بما في
ترحب ال ة
ذلك بيانات الكتاب الببميوجرافية) .عمى أن تشمل البيانات الببميوجرافية كاممة لمكتاب وأن تعطي

القارئ لمحة عامة عن الكتاب ،وتمخص النقاط الرئيسة التي توضح مواطن قوة وضعف الكتاب.

األعمال المترجمة:

مجل األعمال المترجمة شرط أن يتم ارفاق النص األصمي حتى تتم مراجعة الترجمة.
تقبل ال ة

وقائع المؤتمرات:

يجب أن تشمل معمومات عن عنوان المؤتمر والمنظم (المنظمين) ،وتاريخ ومكان االنعقاد .وعرض

موضوع لممؤتمر ،ومحاوره الرئيسة.
ب .تنسيق المقاالت:

 يرجى مالحظة أنو يقع عمى عاتق المؤلفين تنسيق المقاالت وجعميا في الشكل المطموب قبلتقديميا .مع العمم أنو لن يتم قبول المقاالت التي ال تتوافق مع ىذه اإلرشادات وردىا لمؤلفييا ولن
يتم النظر في نشرىا حتى يتم إعادة تقديميا بالصورة المالئمة.
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قدم مع كل مقال فردي صفحة عنوان المقال عمى أن تشمل ما يمي:
 يجب أن ُي ّعنوان المقال



اسم المؤلف والمؤىل العممي



الممخص



الكممات المفتاحية

 يجب أن ُيرفق مع المقاالت بيان مقتضب بالمؤىالت العممية والمينية لممؤلف  /المؤلفين ،بمافي ذلك المنصب الرسمي الحالي ،وبيانات االتصال كاممةً.
 في حال مساىمة أكثر من مؤلف في المقال ،يجب تحديد المؤلف المنوط بو عممية المراسالتوارفاق بيانات االتصال بو كاممةً.

 الممخصات :ينبغي أن ُيرفق مع المقاالت ممخص في صفحة عنوان المقال بالمغة العربية عمىأن يقع الممخص ما بين  100و 200كممة.
 -الكممات المفتاحية :يرجى تقديم خمس أو ست كممات مفتاحية التي تمخص الموضوعات

الرئيسة لممقال وذلك بالمغتين العربية واإلنجميزية عمى صفحة عنوان المقال عمى أن يتم وضعيا

بعد الممخص مباشرةً.
 يجب أن يتم التوضيح الكامل لممصطمحات والمختصرات عند استخداميا ألول مرة. يجب أن تتم طباعة المقاالت عمى جانب واحد من ورقة مقاس  ،A4مع ترك مسافة  1.5بينالسطور  ،عمى أن تكون اليوامش 3.17سم عمى الجوانب األربعة لمصفحة.

 األبناط:

المقاالت بالمغة العربية :خط

 ،Simplified Arabicمقاس  18ثقيل لعنوان المقال،

ومقاس  16مائل لمعناوين الفرعية ،ومقاس  14في المتن ،ومقاس  12في اليامش.


المقاالت بالمغة اإلنجمزية :خط  ،Times New Romanمقاس  18ثقيل لعنوان المقال،

ومقاس  16مائل لمعناوين الفرعية ،ومقاس  14في المتن ،ومقاس  12في اليامش.
 -اإليضاحيات:

يجب أن تقدم جميع اإليضاحيات والصور الفوتوغرافية في الشكل اإللكتروني فقط عمى أن تكون

ذات جودة عالية؛ مقروءة ومرقمة عمى التوالي باألرقام العربية و يجب أن تحمل كل إيضاحية

تسمية توضيحية مع رقم اإليضاحية .ويكون المؤلفون مسئولون عن الحصول عمى حقوق التأليف
والنشر لكافة األعمال الفنية المأخوذة من مصادر أخرى.
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 يجب ترقيم الجداول باألرقام العربية عمى التوالي .ويجب أن يضم كل جدول تسمية توضيحيةورقم الجدول.

 االستشيادات والمراجع الببميوجرافية :أسموب جمعية المغات الحديثة لالستشياد المرجعي.ويجب أن تظير قوائم المراجع في نياية المقال ،وليس كما الحواشي.
مجل التالي:
 تُرسل جميع المشاركات إلى البريد اإللكتروني لل ةresearchlibrariesr@gmail.com
ج  .حقوق التأليف والنشر:
يمنح المؤلفون رخصة حصرية لممركز العربي لمبحوث والدراسات في عموم المكتبات المعمومات

كجزء من اتفاقية الترخيص ،ويمكن لممؤلفين استخدام المواد الخاصة بيم في منشورات أخرى

مجل وأن يتم إخطار رئيس تحرير كتابةً مقدماً.
بشرط أن ذكر أسبقية نشرىا بال ة

مالحظة:

تعبر األراء ووجيات النظر الواردة بالمقاالت عن المؤلف (المؤلفين) وليس بالضرورة أن تعكس

أراء ووجيات نظر رئيس التحرير ،أو ىيئة التحرير ،أو الناشر.

حقوق الطبع والنشر محفوظة ،وال يسمح بإعادة طبع أو نشر أي جزء من المجمة ،إال بموافقة خطية من المركز
العربي للبحوث والدراسات في عموم المكتبات والمعمومات

توجه جميع المراسالت الخاصة بالمجمة إلى البريد االلكترونيresearchlibrariesr@gmail.com:
الموقع االلكتروني لممركزhttp://acrslis.weebly.com/index.html :

