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  ) IAJIT(تعليمات المجلة العربية الدولية لتكنولوجيا المعلومات 
  اوتعديالته2004لسنة ) 1(في جامعة الزرقاء رقم  

  من نظام البحث العلمي وتعديالته في جامعة الزرقاء) 10(صادرة استنادًا إلى المادة 
تعليمـــات المجلـــة العربيـــة الدوليـــة لتكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي " تســـمى هـــذه التعليمـــات   ):1(المادة 

  . ، ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس األمناء"جامعة الزرقاء 
  :تكون للمصطلحات الواردة في هذه التعليمات المدلوالت اآلتية  ):2(المادة 

  . جامعة الزرقاء  :الجامعة  
  . مجلــس العمــداء  : المجلس  
  .المجلة العربية الدولية لتكنولوجيا المعلومات  : المجلة  
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  .الهيئة المحلية لتحرير المجلة  :الهيئة  
تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها شروط البحث في اإلحاطة     .أ    ):3(المادة 

  .واالستقصاء، وأسلوب البحث العلمي، وخطواته
  .اإلنجليزيةتتلقى المجلة البحوث للنشر مكتوبة باللغة     .ب   
  .تصدر المجلة بعددين في السنة على األقل    .ج   
  :مكونة من" هيئة تحرير محلية"تشرف على المجلة     .د   
  . رئيساً / أحد المتخصصين في الحاسوب  .1    
  . عضواً / عميد البحث العلمي والدراسات العليا .2    
خمسة أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص من داخل الجامعة  .3    

  .وخارجها
يشكل المجلس هيئة تحرير عالمية للمجلة من ذوي الخبرة واالختصاص،     .ه   

  . بتنسيب من الهيئة
  :تتولى الهيئة ما يأتي    .و   
وضع خطة المجلة، وأسلوب تبويبها، واألسس التي تراعى في نشر  .1    

  .البحوث
إحالة البحوث المقدمة للمجلة إلى متخّصصين لتقويمها من حيث  .2    

  . توافر أسس البحث وشروطه
  .قبول البحوث للنشر، أو رفضها .3    



التوصية إلى المجلس بكل ما يمكن أن ينهض بالمجلة، ويسهل  .4    
  .عملها

  . التوصية إلى المجلس بتعديل التعليمات الخاصة بالمجلة .5    
يكون للمجلة سكرتير تحرير، وذلك لمتابعة التنفيذ، والتأكد من مراعاة األسس     .ز   

التي تضعها الهيئة، وخلو الطباعة من األخطاء، والمشاركة في أعمال 
  . التبويب، واألعمال الفنية األخرى

  . يكون للمجلة محرر لغوي متخصص باللغة اإلنجليزية    .ح   
  تعليمات النشر

  :لنشر البحث في المجلة ما يأتييشترط     .أ   ): 4(المادة 
ثمانية آالف ) 8000(صفحات أو ) 8(أال يزيد حجم البحث على  .1    

  .كلمة
أال يكون قد سبق نشره، أو أرسل لمجلة أخرى، وأن يرفق الباحث  .2    

  .إقرارًا خطيًا بذلك
األخذ باألصول العلمية إحاطة واستقصاء، وخطوات البحث،  .3    

  . والحرص على التوثيق، وحسن استخدام المصادر والمراجع
كتابة البحث بلغة سليمة، والعناية بما يلحق به من خصوصيات  .4    

  . الضبط والرسم  واألشكال
  . تدوين التعليقات، والحواشي، والمصادر، والمراجع، في آخر البحث .5    
يبلغ الباحث بنتيجة التحكيم خالل ثالثة أشهر من تاريخ وصول البحث     .ب   

  . للمجلة، وبموعد النشر، إن أجيز البحث من المحكمين
  . يزود الباحث الهيئة بنسخة إلكترونية من البحث    .ج   
يمنح الباحث نسختين من عدد المجلة الذي نشر فيه بحثه، وعشر مستالت     .د   

  . من بحثه
  التحكيم

تخضــع البحــوث للتقــويم مــن أربعــة محكمــين متخصصــين، حســب األصــول     .أ   ):5(المادة 
  .العلمية المتبعة، تختارهم الهيئة

ال يتجاوز موعد رد المحكم على رئيس التحرير مـدة شـهر مـن تـاريخ إرسـال     .ب   



  . البحث إليه، وٕان لم يرّد المحكم في الموعد المحدد يستبدل به محكم آخر
  
  
 


