
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قواعد النشر في حوليات جامعة المجمعة 

 أ واًل: القواعد العامة:

تنرش حوليات جامعة اجملمعة للبحوث وادلراسات ال حباث وادلراسات .1

العلمية ابللغتني العربية واالإجنلزيية، وتقارير املؤمترات واملنتدايت 

 العلمية، والنشاطات ذات العالقة.

احلوليات البحوث اليت تتوافر فهيا ال صاةل واجلدة، وأ خالقيات تنرش .2

البحث العلمي واملهنجية العلمية، والتوثيق العلمي، مع سالمة الفكر 

واللغة وال سلوب، وأ ال يكون البحث مس تاًل من أ ي دراسة أ خرى أ و 

 رساةل علمية أ و كتاب.

( صفحة من القطع 70يراعى أ ال يقل عدد صفحات البحث عن ).3

(21x28( مس، ويس تخدم للمنت العريب اخلط )Lotus 

Linotype( مقاس )عريض، 15(، والعنوان الرئييس مقاس )14 )

 Times(، وللمنت االإجنلزيي يس تخدم اخلط )12والهامش مقاس )

New Roman( مقاس )13(، والعنوان الرئييس مقاس)12 )

العربية (، مع تقدمي ملخص ابللغتني 10عريض، والهامش مقاس )

 (  لكمة.250واالإجنلزيية وال تزيد لكامت امللخص عن )

( وتوضع Keywordsحيتوي لك حبث عىل اللكامت ادلاةل املفتاحية ).4

 ( لكامت.7)أ سفل امللخصني العريب واالإجنلزيي عىل أ ال تزيد عن 

ينبغي أ ن تكون اجلداول والرسومات وال شاكل مناس بة للمساحة .5

 مس(.16x23املتاحة يف صفحات اجملةل )

مس( من )أ عىل وأ سفل وميني ويسار( 2,5هوامش الصفحة تكون ).6

 ويكون تباعد ال سطر مفرداً.

 ( pdfو يب دي اف  wodrsيرسل الباحث حبثه بصيغتني )وورد .7

ضمنًا عدم نرشه سابقًا ، والسرية اذلاتية عىل مع طلب نرش البحث مت 

 .amurs@mu.edu.saالربيد الالكرتوين التايل: 

 ترسل هيئة التحرير البحوث للتحكمي من قبل حممكني خمتصني..8

يرسل للباحث خطاب )قبول البحث للنرش( يف حاةل قبول البحث .9

 البحث للنرش يمت ارسال رساةل )اعتذار(.للنرش، وعند رفض 

 

 اثنيًا: قواعد التوثيق العلمي ابحلوليات:

يمت التوثيق يف البحوث االإنسانية وفق نظام مجعية النفس ية ال مريكية .1

APA .االإصدار السادس 

 التوثيق يف املنت:.2

ىل املرجع بذكر الامس ال خري للمؤلف، مث س نة النرش بني - يشار اإ

( أ ن.....، 2003( أ و ويرى العساف)2003مثل: )العساف،قوسني 

ويف حاةل الاقتباس يذكر رمق الصفحة بعد س نة النرش هكذا: 

 (.79:ص2003)العساف، 

 ( 2015يف حاةل مؤلفان: )الشمري والغامدي، -

(Wyn & White,2009) 

( يمت كتابة مجيع املؤلفني يف املرة ال وىل، 6-3يف حاةل املؤلفني من )-

كرار نفس املرجع يمت كتابة امس املؤلف ال ول )الرئييس( وعند ت

( تكتب الامس 7ويف حاةل أ كرث من ) et alوأ خرون وابللغة االإجنلزيية 

 ال ول وأ خرون.

 قامئة املراجع:.3

يف هناية البحث ترتيباً هجائياً  Referencesترتب قامئة املراجع -

 حسب الامس ال خري.

يبدأ  املرجع يف بداية السطر عىل أ ن يكون السطر التايل أ و السطور -

 التالية لدلاخل مبقدار مخس مسافات، وال نرتك فراغاً بني املراجع.

ذا اكن املرجع كتااًب: امس العائةل للمؤلف، الامس ال ول. )س نة النرش(. - اإ

خبط مائل. الطبعة بعد ال وىل بني قوسني، ماكن  عنوان الكتاب

املدخل اإىل (. 2003النرش: دار النرش، مثل: العساف، صاحل. )

ية  (، الرايض: دار الزهراء.2.)طالبحث يف العلوم السلوك

ذا اكن املرجع حبثاً: امس العائةل للمؤلف، الامس ال ول. )س نة النرش(. - اإ

عنوان البحث. امس اجملةل خبط مائل. اجملدل مث العدد بني قوسني، 

(. مدى دراسة معمل 2009فريد. ) صفحات النرش. مثل: الغامدي،

ةل جمالرتبية االإسالمية ابملرحةل الثانوية ملهارات تمنية التفكري الابتاكري. 
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