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 ضوابط  النشر يف اجمللة 

 االخوة واألخوات االساتذة الكرام.

 تحية طيبة 

امللكية   االكاديمية  قبل  من  بها  معترف  كمجلة  رسميا  واملعتمدة  املحكمة  العربية  االكاديمية  مجلة  بان  اشعاركم  نود 

الدنماركية واملكتبة الوطنية الدنماركية تؤكد على الضوابط األتية عند ارسال البحوث اليها لغرض تحكيمها ونشرها في 

  املجلة العلمية االكاديمية املحكمة:

، وخالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية، وعدم  -
ً
على املؤلف التأكد من أن دراسته كاملة، ومدققة لغويا

 .م للحماية الفكريةمخالفته ألي نظا

خالل   - من  هويته  تكشف  إشارة  أي  وضع  وتجنب  الدراسة،  في  شخصيته  إخفاء  الباحث  على  يجب 

 .الدراسة، أما املعلومات الشخصية ومكان العمل فتوضع في صفحة منفصلة

املؤلف  - واسم  الدراسة،  عنوان  تبين  رئيسة  عنوان  واإلنجليزية صفحة  العربية  باللغتين  الباحث  يضع 

لفين( وعناوينهم الكاملة وسيرة ذاتية مختصرة عنهم )االسم، املؤهل، الدرجة العلمية، جهة العمل  )املؤ 

ومقرها، البريد اإللكتروني(، وخمسة إلى سبع مصطلحات باللغتين العربية واإلنجليزية )كلمات مفتاحية  

 .يقترحها الباحث( تعبر عن محتوى الدراسة

 .كلمة 200باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية في حدود  يقدم الباحث ملخصين للدراسة أحدهما -

 على النحو التالي:   (Times New Roman) يستخدم عند كتابة الدراسة بنط -

( متوسط في السطر، الكلمات  16( متوسط في السطر وثقيل، اسم املؤلف: حجم )18العنوان: مقاس حجم )

، العناوين الجانبية: يجب أن تكون قصيرة  1.5صل بين السطور  (، الفا 14(، النص: حجم )14املفتاحية: حجم )

 (.10ومحددة بوضوح بالبنط الثقيل وغير مرقمة، والحاشية السفلية )الهوامش( حجم الخط )

 .تكون العناوين الجانبية قصيرة ومحددة بوضوح بالبنط الثقيل وغير مرقمة -

عال - درجة  على  البيانية  والرسوم  والخرائط  األشكال  مع  تكون  واألسود  األبيض  باللونين  الجودة  من  ية 

 .تجنب التظليل الثقيل

تتم   - منها  لكل  قصير  عنوان  إعطاء  مع  منهم،  لكل   
ً
مستقال  

ً
متسلسال  

ً
ترقيما واألشكال  الجداول  ترقم 

 .كتابته )أعلى( الشكل، ويكون املصدر أسفله

- ( بين  الدراسة  حجم  بحجم6000-3000يتراوح  ورق  على  مطبوعة  كلمة   ) (A4)   برنامج باستخدام 

ميكروسوفت وورد، وبمسافة مفردة بين السطور، مع محاذاة األسطر من اليمين واليسار وترك هوامش  

 .متسعة

-  
ً
 .ترقم جميع الصفحات تسلسليا

منهج   - البحث،  أهداف  البحث،  أهمية  مقدمة،  ملخص،  العنوان،  )صفحة  اآلتي:  وفق  البحوث  ترتب 

 .البحث، النتائج واملناقشة، املراجع(

ومترابط   - متسلسل  بأسلوب  إلخ(،   … واملقاالت  والتقارير  )املراجعات  مثل:  األخرى  األشكال  بقية  ترتب 

 .حسب ما يراه الباحث

 توثيق املصادر. -
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يهدف توحيد توثيق املصادر بشكل علمي في كل ابحاث املجلة العلمية يرجى من الباحثين الكرام اعتماد أسلوب   

 :التوثيق التالي

حيث يتم كتابة االسم األخير للمؤلف   (MLA. Modern Language Association) يتم استخدام أسلوب – أوال 

ثم االسم األول فعنوان الكتاب يليه بلد النشر ثم الناشر وسنة النشر ثم رقم الصفحة وذلك حسب التصنيف  

 .اآلتي

 .الكتب -

 .تاريخ النشر رقم الصفحة اسم املؤلف، عنوان الكتاب، بلد النشر، دار النشر، رقم الطبعة، -

 .الدوريات والصحف -

العدد،   - تاريخ  العدد،  رقم  النشر،  جهة  النشر،  بلد  الدورية،  اسم  التقرير،  أو  البحث  عنوان  الكاتب،  اسم 

 .الصفحة

 .الندوات واملؤتمرات -

د املؤتمر، رقم  اسم الباحث، عنوان الورقة البحثية، عنوان الندوة أو املؤتمر، مكان انعقاد املؤتمر، تاريخ انعقا -

 .الصفحة

 .الرسائل األكاديمية -

رقم   - السنة،  الكلية،  اسم  الجامعة،  اسم  الجامعة،  بلد  الرسالة،  توصيف  الرسالة،  عنوان  الباحث،  اسم 

 .الصفحة

 .الصحف اإللكترونية -

نسخة   - ــ  عبارة  تكتب  ثم  العدد  تاريخ  صدورها،  مكان  الصحيفة،  اسم  املقال،  عنوان  الكاتب،  إلكترونية  اسم 

 .متاحة على الرابط التالي ويضاف عنوان الرابط

 .املواقع االلكترونية -

اسم الكاتب، عنوان املقال أو التقرير، تاريخ النشر، بعدها تذكر عبارة ــ النص متاح على الرابط التالي ــ ويضاف  -

 عنوان الرابط 

ثبات كامل البيانات املطلوبة عند ذكر املرجع  يتم إثبات التوثيق في الهامش أسفل الصفحة، على أن يتم إ – ثانيا

للمرة األولي أما في حالة ذكر املرجع مرات الحقة يتم ذكر اسم املؤلف ورقم الصفحة فقط مع اإلشارة إلى انه  

 .مرجع سبق ذكره

 .إعداد قائمة املصادر – ثالثا

 :أن يتم تقسيمها إلى التالي  على (MLA) يتم في نهاية البحث إعداد قائمة للمصادر وبنفس أسلوب التوثيق

 .قائمة الكتب -

 .الرسائل األكاديمية -

 .املجالت والدوريات العلمية -

 .املجالت واملواقع االلكترونية -

 ويتم ترتيب املصادر داخل كل قسم أبجديا حسب اسم املؤلف 

 .ايجاباالى ستة أشهر يبلغ الباحث خاللها عن نتائج البحث سلبا ام   3تستغرق مدة التحكيم ما بين  -
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البالغة   - والنشر  التحكيم  اجراءات  كلفة  و  300تحول  الباحثين  لألساتذة  بالنسبة  أمريكيا   200دوالرا 

التحكيم   اجراءات  في  االكاديمية قبل الشروع  العليا من خارج  الدراسات  بالنسبة لطلبة  امريكيا  دوالرا 

 .رفض البحث من قبل املحكمين على حساب االكاديمية املصرفي املدرج ادناه وال يعاد املبلغ في حال

 رقم حساب االكاديمية املصرفي

 
ا
 حساب الجامعة بالعملة الدنماركية للمقيمين في الدانمارك هو  –اوال

Arabisk Universitet 

Den Danske Bank / Roskilde 

Reg. nr.3429 

Konto nr.3429679990 

 
ا
 دانمارك هو حساب الجامعة بالدوالر االمريكي للمقيمين خارج ال – ثانيا

Arabisk Universitet 

Danske Bank / Roskilde Afdeling 

Holmens Kanal 2-12 

Dk- 1092 Copenhagen K, Denmark 

Telex 27000 – SWIFT – BIC: DABADKKK 

Iban nr. DK5330003429680026 

Konto nr. 3429680026 

Reg. nr. 3429 

 .طبعتها الورقية مرفقة بكتاب النشريزود الباحث بنسخة من املجلة بعد انجاز  -

إذا رغب الباحث بتزويده بأكثر من نسخة فانه يتحمل اجور البريد وقيمة النسخة املثبتة في معلومات  -

 املجلة 

 .املجلة غير ملزمة بنشر ما يرد اليها من بحوث ودراسات ومقاالت -

  journal.org-journal@ao يتم ارسال البحوث الى البريد التالي -
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