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قواعد النشر
مجلت جامػت السالم مجلت دوزٍت غلمُت محىمت جصدزها إدازة الخػسٍب الترجمت والنشس
بجامػت السالم .تهخم هره املجلت بنشس ألابحار والدزاساث ألاصُلت في مجاالث الػلىم
ألاساسُت وإلانسانُت والتربىٍت.

أهداف املجلة:
 -1جنشُط حسهت البحث الػلمي وذلً من خالٌ نشس ألابحار والدزاساث في املجاالث
الػلمُت املخخلفت.
 -2غىك النشاا الػلمي غظاا هُيت الخدزَك بجامػت السالم واالامػاث ألاخسي.
مجاالت النشر:
 -1ألابحار املُدانُت والخجسٍبُت.
 -2ألابحار والدزاساث الػلمُت والنظسٍت.
 -3غسض أو مساجػت الىخب الػلمُت ااحدًثت.
أسس النشر في املجلة:
ٌ -1شترا أال جيىو املادة كد نشسث أو أزسلذ للنشس في مجالث أخسي.
 -2أو جمخاش املادة باالىدة في الفىس وألاسلىب واملنهلُت السلُمت مؼ مساغاة االدة وألاصالت
والابخياز والخىزُم الػلمي مؼ سالمت اللغت والخػبير وااخلى من ألاخطاا اللغىٍت والنحىٍت.
 -3جخظؼ ول ألابحار والدزاساث وامللاالث التي جنشس في هره املجلت للمساجػت والخحىُم
الػلمي من ذوي ااخبرة واملسخىي الػلمي السفُؼ.
 -4أولىٍت نشس املىاد املجاشة جخظؼ للسُاست الخحسٍسٍت للمجلت.
القواعد التنظيمية للنشر:
 -1ثكدم نسخت من البحث مطبىغت غلى وزق ) (A4بشسا أال ًصٍد غدد صفحاجه غن 25
صفحت بما فيها املساجؼ واالداوٌ واملالحم ( إو وجدث ).هما جلدم نسخت الىترونُت من
البحث غلى كسص مسو او غبر البرًد الالىتروني.
ً
ً -2سفم الباحث خطابا ًحمل جىكُػه ًطلب فُه نشس بحثه وبه حػسٍف مخخصس بمؤهالجه
وخبراجه وجخصصه وغنىانه.
ً -3جب أو جلخصس الصفحت ألاولى غلى غنىاو البحث واسم الباحث أو الباحثيو وللبه أو
أللابهم الػلمُت واملؤسست أو االهت التي ًدبؼ أو ًدبػىو لها.
 -4جلبل البحىر املىخىبت باللغت الػسبُت أو اللغت إلانجليزًت وَشترا إزفاق مسخخلص
باللغت التي لم ًىخب بها البحث من هاجيو اللغخيو.
 -5جىخب املساجؼ غلى صفحاث منفصلت في نهاًت البحث وَشاز إلى املساجؼ داخل املتو برهس
الاسم ألاخير للمؤلف زم سنت النشس بيو كىسيو.
ً
ً
 -6جسجب املساجؼ جسجِبا هلائُا حسب اسم الػائلت وجىخب وافت املساجؼ التي جمذ إلاشازة
إليها في املتو.
ً
 -7إذا واو املسجؼ بحثا في مجلت ًىخب غلى النحى الخالي:اسم املؤلف(،سنت النشس) ،غنىاو
البحث ،اسم املجلت( ،الػدد ،املجلد) ،صفحاث النشس.

ً
ً -8سسل البحث املىدع للنشس بػد إجاشجه مبدئُا إلى ازنيو من املخخصيو في مىطىع البحث
من ذوي الىفااة وكد ٌسدشاز زالث غند الظسوزة وٍطلب من الياجب إجساا ما ًىص ى به
املحىمىو من حػدًالث.
 -9جحخفظ املجلت بحلها في إجساا الخػدًالث الشيلُت في املىاد املسسلت مؼ غدم إلاخالٌ
باالىهس.
 -10في حالت نشس البحث جلدم للباحث نسخخاو من الػدد الري نشس فُه البحث.
ً -11جب أال ًصٍد غسض الىخاب غن خمك صفحاث مطبىغت مؼ جسن مسافت واحدة بيو
السطىز.
 -12محتويات البحث:
ً
 250ولمت وأو ًيىو مىضحا هم النخائج
 -1/12املسخخلص ،وٍجب أال ًصٍد غن
والخىصُاث التي جىصل إليها البحث.
 -2/12ملدمت ،جىضح مىطىع البحث وخلفُخه وأهدافه.
 -3/12مىاد وطسق البحثً :حىي املىاد وطسق البحث التي اسخػملذ بالخفصُل.
 -4/12النخائج :جىخب النخائج باسخػماٌ الفػل املاض ي وال جظمن فيها النخائج الػددًت التي
وطػذ في املتو.
 -5/12إذا اسخخدم الباحث اسدبانه أو غيرها من أدواث جمؼ البُاناث فػلُه أو ًلدم
نسخت واملت من جلً ألاداة إذا لم ًىن كد جم وزودها في صلب البحث أو مالحله.
 -13ال ًلبل أي حغُير ً
سىاا واو بالخػدًل أو ااحرف أو إلاطافت في البحث خالٌ مسحلت
ججازب البحث.
 -14حػبر املىاد امللدمت للنشس باملجلت غن آزاا واسخنخاجاث مؤلفيها فلط.
* غدم إجباع هره املىجهاث سىف ًؤدي إلى جأخير النشس.
* جسسل ألابحار إلى إدازة الخػسٍب والترجمت والنشس غبر البرًد إلالىتروني الخالي-:
publication@alsalam.edu.sd
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كلمة العدد

الحمدهلل واهب العلم واألدب والصالة والسالم علً سٌدنا محمد
وعلً آله وصحبه ومن إلٌهم انتسب.
القارئ الكرٌم بحمدهلل وحسن توفٌقه نضع بٌن أٌدٌكم العدد
الخامس من مجلة جامعة السالم ،وهً مجلة محكمة جامعة ُتعنً بكل
ضروب العلوم التطبٌقٌة والنظرٌة ،فضالً عن القضاٌا الثقافٌة
والفكرٌة ،األمر الذي ٌُعد تنوعا ونشرا للمعرفة العلمٌة علً كافة
المستوٌات ،آملٌن أن ٌُستفاد من نتائج هذه البحوث فً التخطٌط السلٌم،
وصوالً لألهداف االقتصادٌة واالجتماعٌة واألمنٌة التً ٌرمً إلٌها
المجتمع.
والشكر لعلمائنا األجالء الذٌن كانت لهم إسهامات مقدرة برفدهم
للمجلة بنتاجهم العلم الثر ،ونتعشم فً استمرارٌتهم فً المشاركة الدائمة
فً اإلصدارات القادمة لضمان استمرارٌة المجلة بإذنه تعالً.
الشكر والتقدٌر والعرفان لكل العلماء الذٌن ساهموا فً تحكٌم
وإجازة الموضوعات العلمٌة المقدمة للنشر ،والشكر ٌمتد لهٌئة
ومستشاري التحرٌر لما بذلوه من جهود مضنٌة فً المحافظة علً
إصدار المجلة بصورة راتبة وفق الزمن المخطط لها،تحقٌقا لشعار
المجلة اإلتقان االستمرارٌة ،التفوق.
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