
أوال: القواعد العامة
1- تنـرش حوليـات جامعة املجمعـة للبحوث والدراسـات 
العربيـة  باللغتـني  العلميـة  والدراسـات  األبحـاث 
واإلنجليزيـة،  وتقاريـر املؤمتـرات واملنتديـات العلمية،  

والنشاطات ذات العالقة.
2- تنـرش احلوليـات البحـوث التـي تتوافـر فيهـا األصالـة 
واجلدة، وأخالقيات البحث العلمي، واملنهجية العلمية،  
والتوثيق العلمي،  مع سـالمة الفكر واللغة واألسلوب،  
وأال يكون البحث مستالاًّ من أي دراسة أخرى أو رسالة 

علمية أو كتاب.
3- ُيراعـى أال يقـل عـدد صفحـات البحـث عـن )70( صفحة 
مـن القطع )21×28(سـم، ويسـتخدم للمتـن العريب اخلط 
الرئيـي  والعنـوان   ،)14( مقـاس   )Lotus Linotype(
مقـاس )15( عريـض، واهلامـش مقـاس )12(، وللمتـن 
 )Times New Roman( اخلـط  يسـتخدم  اإلنجليـزي 
مقـاس )12(، والعنـوان الرئيـي مقـاس )13( عريـض، 
واهلامش مقـاس )10(، مع تقديم ملخـص باللغتني العربية 
واإلنجليزية وال تزيد كلامت كل ملخص عن )250( كلمة.

املفتاحيـة  الدالـة  الكلـامت  عـىل  بحـث  كل  حيتـوي   -4
العـريب  امللخصـني  أسـفل  وتوضـع   ،  )Keywords(

واإلنجليزي عىل أال تزيد عن )7( كلامت.
5- ينبغي أن تكون اجلداول والرسـومات واألشكال مناسبة 

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )16× 23سم(.
6- هوامش الصفحة تكون )2.5سـم( من )أعىل، وأسفل، 

ويمني، ويسار(، ويكون تباعد األسطر مفردا.
 7- يرسـل الباحـث بحثـه بصيغتـني )وورد MS Word ويب 
دي اف PDF( ، مـع طلب نـرش البحث متضمنا عدم نرشه 
سـابقا وعدم ارسـاله ملجلة أخرى أثناء حتكيمه أو بعد قبوله 
للنرش، والسـرة الذاتية عىل الربيد اإللكـرتوين للحوليات: 

amurs@mu.edu.sa
8-  ترسـل هيئة التحرير البحوث للتحكيم من قبل حمكمني 

متخصصني.
9- يرسـل للباحث خطـاب )قبول البحث للنـرش( يف حالة 
قبول بحثه للنرش، وعند رفض البحث للنرش يتم ارسـال 

رسالة )اعتذار( .
10- يف حالـة نـرش البحث يمنـح الباحـث )2( عددين من 

املجلة جمانًا.
11- يف حالة نرش البحث ُيمنح الباحث ) 5 ( أعداد من احلولية.

ثانيا: قواعد التوثيق العلمي باحلوليات
1- يتـم التوثيق يف البحوث اإلنسـانية وفـق نظام اجلمعية 

النفسية األمريكية APA اإلصدار السادس.

2- التوثيق يف املتن:
- يشـار إىل املرجع بذكر االسـم األخـر للمؤلف، ثم 
سـنة النرش بني قوسـني مثل: ) العساف،   2003( 
أو: ويرى العساف ) 2003 ( أن ......،  ويف حالة 
االقتباس يذكر رقم الصفحة بعد سنة النرش هكذا: 

)العساف،  2003: ص 79 (.
- يف حالـة مؤلفـان: )الشـمري والغامـدي، 2015( 

.)Wyn & White, 2009(
- يف حالة املؤلفـني من )3-6( يتم كتابة مجيع املؤلفني 
يف املـرة األوىل، وعند تكرار نفس املرجع يتم كتابة 
اسـم املؤلـف األول )الرئيي( وأخـرون وباللغة 
اإلنجليزيـة et al. ويف حالـة أكثر مـن)7( نكتب 

االسم األول وأخرون.

3- قائمة املراجع:
- ترتـب قائمة املراجـع References يف هناية البحث 

ترتيًبا هجائيا حسب االسم األخر.
- يبـدأ املرجـع يف بدايـة السـطر عىل أن يكون السـطر 
التـايل أو السـطور التاليـة للداخـل بمقـدار مخس 

مسافات. وال نرتك فراغا بني املراجع.
- إذا كان املرجع كتابا: اسـم العائلة للمؤلف،  االسـم 
األول. )سـنة النرش(. عنـوان الكتاب بخط مائل.  
الطبعة بعد األوىل بني قوسـني،  مـكان النرش:  دار 
النرش،  مثل: العساف،  صالح. )2003 (. املدخل 
إىل البحث يف العلوم السـلوكية.  )ط2(، الرياض:  

دار الزهراء. 
   - إذا كان املرجـع بحثـا:  اسـم العائلـة للمؤلـف، 
االسـم األول.  )سـنة النـرش(.  عنـوان البحث.  
اسـم املجلـة بخـط مائـل. املجلـد ثم العـدد بني 
الغامـدي،  مثـل:  النـرش.  صفحـات  قوسـني،  
فريـد.)2009(.  مـدى ممارسـة معلـم الرتبيـة 
اإلسالمية باملرحلة الثانوية ملهارات تنمية التفكر 
الرتبويـة  للعلـوم  القـرى  أم  االبتـكاري.  جملـة 

والنفسية، 1 )1( ، 388-310.

قواعد النشر


