اوالً :خطوات إعداد البحث للنشر
يتبع الباحث الخطوات التالية في إعداد بحثه:
طباعة البحث:
ً
ً
ً
يطبع البحث األصلي على جانب واحد من الورقة مستخدما فراغا مزدوجا وحواشي واسعة (3سم من
كل جانب) ،مع ترقيم جميع الصفحات.
ترتيب المحتوي:
يطلب من الباحث أن يتقيد بالترتيب التالي في كتابه بحثه:
عنوان البحث ،المؤلف (المؤلفون) ،عنوان الباحث (الباحثون) ،الملخص ،كلمات المفتاح ،المتن (المقدمة،
مواد البحث وطرائقه ،النتائج والتوصيات) ،المراجع ،صفحة (صفحات) عناوين الرسومات ،الجداول.
عنوان البحث:
ً
ً
يفضل أن يكون العنوان مختصرا ومعبرا عن محتوى البحث.
حجم البحث:
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية على ( )30صفحة ،وفي العلوم التطبيقية
على ( )20صفحة من صفحات المجلة.
الملخص
يجب أال تزيد كلمات الملخص على ( )150كلمة ،ويحتوي على كلمات المفتاح وفحوى النتائج.
ثانياً :المرفقات المطلوبة مع البحث:
رسالة موجهة من الباحث إلى رئيس هيئة التحرير تتضمن رغبته في نشر بحثه في المجلة ويح َّدد فيها
التخصص الدقيق للبحث.
تعهد خطي من الباحث بأن بحثه لم ينشر ،أو لم يقدم للنشر في دورية أخرى ،وأنه ليس فصال ً أو جزءا ً
من كتاب منشور.
سيرة ذاتية مقتضبة للباحث تتضمن :اسمه الرباعي ،ومكان عمله ،ورتبته األكاديمية ،وتخصصه الدقيق،
ورقمي هاتفه الثابت والنقال.
إضافة إلى بريده اإللكتروني
ْ
نسخة كاملة من أداة جمع البيانات (االستبانة أو غيرها) ،إذا لم تكن قد وردت في صلب البحث أو في
مالحقه.
ثالثاً :التوثيق:
تكتب الحواشي بشكل نظامي حسب شروط برنامج Microsoft Wordأسفل كل صفحة حيث يرمز لها
بأرقام بالشكل.1
يستخدم الخط Simplified Arabicحجم ( 14بالنسبة للمتن ،و 11بالنسبة للهوامش) في البحوث المكتوبة
باللغة العربية وTimes New Romanحجم ( 12بالنسبة للمتن وبحجم  10بالنسبة للهوامش) في البحوث
المكتوبة باللغة اإلنجليزية .والعناوين الداخلية بخط أسود (بولد).
تعلن عمادة البحث العلمي للراغبين في نشر أبحاثهم في مجلتي الجامعة:
مجلة جامعة اإلسراء للعلوم التطبيقية.
مجلة جامعة اإلسراء للعلوم اإلنسانية.
إرسال األبحاث الخاصة بهم عبر اإليميل التالي:
sci_research@israa.edu.ps
دائرة البحث العلمي

