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دليل المؤلفين 
 تستقب  المجلر البحوث مالدجاسا  التي تعون ضمن تخصصها حصوا.  .1

 ملم يسبق نشوه يي مجلر ام ال مس لر نشو اأو .  ،ان يعون البحث المقدم للنشو ق ما ام اص ال .2

يعطي المؤلف حقوقا حصوير للمجلر تتضمن النشو مالتو يع الوجقي ماالل عتومني مالخزن ماعادة االستخدام للبحث.  .3

 عدد صفحا  البحث المقدم للنشو على أمس عشوة صفحر.  دال يزي  .4

 توس  البحوث للمجلر عبو بويدها االل عتومني. .5

سم من هوانب الصفحر االجبعر   2مبه ئر عمودين منفصل ن مع توك مساير    (A4)مبحجم صفحر    (word)يعتب البحث الموس  للنشو ببونامج الـ   .6

 . 11مبحجم  Times New Romanميعتب متن البحث بنوع أط 

( ولمر. 250عن )   ال يتجاميقدم ملخص للبحث باللغر االنعل زير ميي صفحر مستقلر مان  .7

حتول الصفحر االملى من البحث على المعلوما  اآلت ر: ان ت  .8

 عنوان البحث. ➢

. للمدينر البويدل ومز جقم الم  اسم المؤلف / المؤلف ن مهها  االنتساب ➢

 البويد االل عتومني للمؤلف / المؤلف ن. ➢

 الملخص.  ➢

   العلما  الدالل ر )المفتاح ر(. ➢

. Bold 14محجم    Times New Romanيعتب عنوان البحث متمووزا يي مسط الصفحر مبنوع أط  .9

. Bold 11محجم  Times New Romanيعتب اسم المؤلف / المؤلف ن متمووزا يي مسط الصفحر مبنوع أط  .10

. Bold 11محجم  Times New Romanبنوع أط  للمدينر البويدل ومزجقم الم تعتب هها  االنتساب للمؤلف / المؤلف ن .11

. Bold 11محجم  Times New Romanالبويد االل عتومني بنوع أط  عنوانا تعتب  .12

. ,Bold Italic 11محجم  Times New Romanيعتب ملخص البحث بنوع أط  .13

. ,Justify Italic 11محجم   Times New Romanعددها عن أمس ولما  بنوع أط   ال يتجام تعتب العلما  الدالل ر التي  .14

البلد( ممن دمن مختصوا .  المدينر، الجامعر، العل ر، م،هها  االنتساب تثبت واالتي )القس .15

تجنب المختصوا  ماالستشهادا  عند وتابر البحث. .16

عدم ذوو اسم المؤلف / المؤلف ن يي متن البحث على االطال .  .17

 يعتب اسم الشع  تحتو متمووزا، اما الجدمل ي عون عنوانو متمووزا يوقو.  .18

يي االشعال   scanمماضحر مذا  دقر عال ر مع مواعاة مضعها يي موبع نص ميواعى عدم استعمال تعون الوسوم مالصوج مالمخططا  ملونر  .19

الب ان ر.

. Vancouverلطويقر تذوو المصادج يي متن البحث بتوق مها مبحسب االسبق ر، وما تعتب المصادج يي نهاير البحث متوتب طبقا    .20

 الدجاسا  التي تم االستشهاد بها أالل متن البحث ام الجدامل ام الصوج م  وها يجب ان تثبت مبشع  دق ق يي قائمر المصادج مبالععس.  و  .21

مؤلف ن بب ان ي ما إذا وان البحث المقدم للنشو قد تم يي ظ  مهود اير عالقا  شخص ر أم مهن ر أم مال ر يمعن تفس وها على أنها المؤلف / ال يلتزم   .22

تضاجب يي المصالح. 




