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بالمجلة النشر شروط  
 

 أن يكون البحث أصيال معّد خصيصا للمجلة، و أن ال يكون جزءا من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه 

د نشر جزئيا أو كلّيا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقيةأن ال يكون البحث ق  

 أن يرفق المقال بملخص باللغة اإلنجليزية

 أن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث باللغة العربية و اللغة االنجليزية أو الفرنسية

 أن يقوم الباحث بإرسال البحث المنّسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد،

اهيميي و تحديد مؤشراته الرئيسية، وصف منهجية البحث، وتحليل النتائج واالستنتاجاتوضع التصور المف  

كما بجب أن يكون البحث مذيال بقائمة بيبليوغرافية، تتضمن أهم المراجع التي استند إليها الباحث، إضافة إلى المراجع 
وث بلغتها االصلية )األجنبية( في مة بيانات البحاألساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها في الهوامش، وتذكر في القائ

 حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات

مجلة الميادين للدراسات في العلوم  ”أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقا لنظام اإلحاالت المرجعية الذي تعتمده
 في أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع ”اإلنسانية 

رتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث، ويذكر الرقم والمرجع المتعلق به في قائمة المراجعتستخدم األرقام الم  

ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائيا في القائمة حسب اسم المؤلف 
 وفقا لالتي

ن( عنوان البحث وإسم الدورية، رقم المجلد، رقم العدد،أرقام إذا ا كان المرجع بحثا في دورية:إسم الباحث )الباحثي
 الصفحات، سنة النشر

 إذا كان المرجع كتابا، اسم المؤلف )المؤلفين(، عنوان الكتاب، اسم الناشر وبلد النشر، سنة النشر

كر رسالة ماجستير أو إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، يذ    -ج
 .أطروحة  دكتوراه بخط مائل، إسم الجامعة، السنة

إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب إسم الجهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات، سنة    -د
وبصورة استثنائية، كلمة، وللمجلة أن نتشر بحسب تقديراتها،  7000و  2000النشر. يراوح  عدد كلمات البحث بين 

 .بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هدا العدد من الكلمات
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 بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتال (A4) تم تنسيق الورقة على قياس

 Simplified Arabic نوع الخط في األبحاث باللغة العربية هو

عادي بالنسبة لحجم المتن 14الفرعية، وغامق بالنسبة للعناوين  14غامق بالنسبة للعنوان الرئيس ،  16حجم   

عادي بالنسبة للملخص والهوامش 9عادي للجداول واألشكال ، وحجم  11حجم   

 12غامق بالنسبة للعنوان الرئيس، حجم  14حجم   Times New Roman نوع الخط في األبحاث باللغة االنجليزية
عادي للملخص  9عادي للجداول واألشكال ،  11لصفحات، عادي لمتن البحث وترقيم ا 12غامق للعناوين الفرعية ، 

 والهوامش

( من جيمع الجهات2.5يراعي عند تقديم المادة البحثية، التباعد المفرد مع ترك هوامش مناسبة )  

contact@madjalate-almayadine.com ترسل االبحاث إلى البريد االلكترني      

رف هيئة علمية و استشارية دولية، و األبحاث ال ترد ألصحابها سواء تخضع األبحاث و الترجمات إلى التحكيم من ط
 نشرت أم ال

 يبّلغ الباحث باستالم البحث و يحّول بحثه مباشرة للهيئة العلمية االستشارية

 يخطر أصحاب األبحاث المقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية و بموافقة هيئة التحرير على نشرها

اللجنة العلمية أنها قابلة للنشر و على الباحثين إجراء تعديالت عليها ، تسلم للباحثين قرار المحّكم مع األبحاث التي ترى 
 مرفق خاص بالمالحظات ،

 على الباحث االلتزام بالمالحظات في مدة تحددها هيئة التحرير

عن إدارة يستلم كل باحث قام بالنشر ضمن أعداد المجلة :شهادة نشر و هي وثيقة رسمية صادرة  مجلة الميادين “
 تشهد بنشر المقال العلمي الخاضع للتحكيم ،“للدراسات في العلوم اإلنسانية 

 و يستلم الباحث شهادته بعد أسبوع كأقصى حد من تاريخ إصدار المجلة
 


