
  تعليمات مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات

  في جامعة الزرقاء 

  وتعديالتها   1996لسنة ) 1(رقم 

  من نظام البحث العلمي وتعديالته ) 10(المادة  استنادًا إلىصادرة 

 في جامعة الزرقاء

  
  

  
   



  وتعديالته   1996لسنة ) 1(تعليمات مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات في جامعة الزرقاء رقم
  من نظام البحث العلمي وتعديالته في جامعة الزرقاء) 10(صادرة استنادًا إلى المادة 

تعليمــــات مجلــــة الزرقــــاء للبحــــوث والدراســــات فــــي جامعــــة "تســــمى هــــذه التعليمــــات   ):1(المادة 
   .تاريخ إقرارها من مجلس األمناءويعمل بها من  ،"الزرقاء 

    :هذه التعليمات المدلوالت اآلتيةتكون للمصطلحات الواردة في   ):2(المادة 
  :الجامعة  

  :المجلس
  :المجلـــــــة

  :الهيئــــــة 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء   مجل
  مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء للبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث والدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المجل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تحري   هيئ

  
  نظام المجلة

المجلــــة البحــــوث العلميــــة التــــي تتــــوافر فيهــــا شــــروط البحــــث فــــي تنشــــر     .أ   ):3(المادة 
  .وأسلوب البحث العلمي، وخطواتهاإلحاطة واالستقصاء، 

  .تتلقى المجلة البحوث للنشر مكتوبة باللغة العربية أو باللغة اإلنجليزية    .ب   
  .تصدر المجلة بعددين في السنة على األقل    .ج   
  :مكونة من" هيئة تحرير"تشرف على المجلة .1    .د   
  .رئيساً  - عميد البحث العلمي•      
برتبة أستاذ مساعد ممثل من كل كلية، على أن يكون •      

وتكون مدة  على األقل، وله بحـوث علمية منشورة،
  .العضوية سنة واحدة قابلة للتجديد

للمجلة من المختصين " هيئة استشارية" يجوز تشكيل •.2    
  .من داخل الجامعة وخارجها

الهيئة االستشارية بناء على المجلس أعضاء يختار •      
  .تنسيب من هيئة التحرير

  .الهيئة محررًا أو أكثر من بين أعضائهاتختار     .ه   
  :هيئة ما يأتيالتتولى     .و   
 فيتراعى  التيواألسس  ،تبويبها وأسلوب ،وضع خطة المجلة.1    



  .نشر البحوث
لتقويمها من  ،إحالة البحوث المقدمة للمجلة إلى مختصين.2    

  .حيث توافر أسس البحث وشروطه
  .أو رفضها ،قبول البحوث المقدمة للنشر.3    
إلى المجلس بكل ما يمكن أن ينهض بالمجلة ويسهل التوصية .4    

  .عملها
  .بتعديل التعليمات الخاصة بالمجلةمجلس الالتوصية إلى .5    
ما ورد في هذا العدد يعبر : "يحمل كل عدد من المجلة العبارة التالية    .ز   

وال يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو سياسة  ،عن آراء كاتبيه
  ".جامعة الزرقاء 

  .اإلنجليزيةونصًا مقابًال باللغة 
"The views expressed in this issue are those of the 

authors and do not necessarily reflect the views of 

the Editorial Board or the policies of Zarka 

University. 
يكلف مساعد محرر مختص باللغة العربية، وآخر مختص باللغة     .ح   

اإلنجليزية، وذلك لمتابعة التنفيذ، وقراءة المالزم، والتأكد من مراعاة 
األسس التي تضعها الهيئة، والتأكد من خلو الطباعة من األخطاء، 
والمشاركة في أعمال التبويب، واألعمال الفنية األخرى، ويمكن أن 

  .مكافأة مناسبة لكل عدد تصرف لهما
للمحررين على تقويم البحوث، تحددها هيئة تعطى مكافآت رمزية     .ط   

  .التحرير، بموافقة رئيس الجامعة
يجوز للهيئة أن تصدر البحوث التي ال تتسع لها المجلة بصورة     .ي   

منشورات مستقلة، على هيئة مالحق للمجلة، أو ضمن سلسلة 
  .منشورات جامعة الزرقاء

  تعليمات النشـــر
   :يشترط لنشر البحث في المجلة ما يأتي    .أ   ):4(المادة 

ثمانية ) 8000(أو  ،صفحة) 30(أال يزيد حجم البحث على  .1    
  .آالف كلمة



أال يكون قد سبق نشره، أو أرسل لمجلة أخرى، وأن يرفق  .2    
  .الباحث إقرارا  خطيًا بذلك

بحث، الاألخذ باألصول العلمية إحاطة واستقصاء، وخطوات  .3    
  .والحرص على التوثيق وحسن استخدام المصادر والمراجع

كتابة البحث بلغة سليمة، والعناية بما يلحق به من  .4    
  .واألشكال ،والرسم ،خصوصيات الضبط

في آخر  ،والمراجع ،والمصادر ،والحواشي ،تدوين التعليقات .5    
  .البحث

كلمة باللغة التي كتب ) 200(يرفق بالبحث ملخص في حدود  .6    
  .بها المجلة ىبها، وآخر باللغة الثانية التي تعن

يبلغ الباحث بنتيجة التحكيم، خالل ستة أشهر من تاريخ وصول     .ب   
  .البحث للمجلة، وبموعد النشر إن أجيز البحث من المحكمين

  .مطبوعاً ثالث نسخ من بحثه بهيئة اليزود الباحث     .ج   
ي نشر فيه بحثه، ذيمنح الباحث نسخة واحدة من عدد المجلة ال    .د   

  .من بحثه) فصلة(ة وعشرين مستلّ 
  التحكيــــــم

تخضع البحوث للتقويم من ثالثة محكمين متخصصين حسب األصول     .أ   ):5(المادة 
  .العلمية المتبعة، تختارهم الهيئة

التحرير بقوائم بأسماء األساتذة وعناوينهم  رئيستقوم الكليات بتزويد     .ب   
  .بهم في التحكيم لالستعانةبها الكلية،  ىفي التخصصات التي تعن

التحرير مدة  شهرين من تاريخ  رئيسال يتجاوز موعد رد المحكم على     .ج   
ه البحث إليه، وٕان لم يرد المحكم في الموعد المحدد يستبدل ب إرسال

  .محكم آخر
  .ديناراً  أربعون) 40(لمحكم على البحث مقدارها تصرف مكافأة ل    .د   

  
  
 


