قواعد النشر
أوال -تنشر اجمللة البحوث والدراسات األصيلة اليت تتعلق بـــ:
 .1التخصصات األمنية والتخصصات االجتماعية والنفسية والرتبوية واالدارية واالقتصادية
واالسرتاتيجية والتشريعية ذات العالقة مبفهوم األمن الشامل
 .2املراجعات النقدية للكتب العربية واألجنبية ذات العالقة باألمن الشامل
 .3التقارير العلمية عن اللقاءات العلمية والدورات التدريبية والرسائل العلمية ذات العالقة باألمن
الشامل
ثانيا -شروط النشر
يشرتط بالبحوث والدراسات املقدمة للنشر يف اجمللة توا ر ما يلي:
 .1عدم تعارض املادة العلمية مع العقيدة اإلسالمية.
 .2مراعاة سالمة اللغة وصحة األسلوب.
 .3مراعاة الدقة يف استعمال عالمات الرتقيم.
 .4ضرورة اتساق عنوان البحث مع حمتواه.
 .5أن يكون البحث أصيالً،ومل يسبق نشره أو إرساله للنشر من قبل جهات أخرى .واال يكون مستال
من كتاب او رسالة علمية.
 .6أال يزيد عدد صفحات البحث على ثالثني صفحة ( 0888كلمة) مبا يف ذلك املراجع واملالقق ،وأال
تزيد مراجعات الكتب والتقارير العلمية على مخ س صفحات.
 .7أال يزيد ملخص البحث على  288كلمة والكلمات املفتاقية عن  6كلمات.
 .0أن تكتب البحوث باللغة العربية باستخدام خط  Simplified Arabicحبجم  14وبهوامش قجم
الواقد منها  2سم علوي وسفلي وأيسر ،و 3سم أمين ،وترك مسا ة ونصف بني السطور.
 .9أن تكتب البحوث باللغة اإلجنليزية باستخدام خط  Time New Romansحبجم  16وبهوامش قجم
الواقد 2سم علوي وسفلي وأمين ،و 3سم أيسر وترك مسا ة ونصف بني السطور.
 .18أن ير ق بالبحث أدوات البحث املستخدمة إن وجدت
ثالثا -متطلبات املضمون
 .1أن يتضمن البحث ملخصني أقدهما بالعربية واآلخر باألجنبية (اإلجنليزية او الفرنسية)

 .2أن يذكر الباقث امسه وعنوانه بعد عنوان البحث مباشرة باللغتني العربية واالجنليزية .ويذكر بريده
اإللكرتوني.
 .3أن تتضمن املقدمة مدخال للموضوع وشاملة مشكلة الدراسة وأهدا ها وأسئلتها /أو رضياتها
باإلضا ة اىل أهمية الدراسة وحمدداتها ومصطلحاتها.
 .4أن يتضمن اإلطار النظري للبحث مراجعة نقدية قول مااستجد يف املوضوع ،وتكون الدراسات
السابقة جزءاً منه ومندجمة يه (أي بدون عنوان مستقل).
 .5إجراءات الدراسة :تتضمن املنهج املستخدم .ويف قال الدراسات التطبيقية يضاف اليها اجملتمع
والعينة ،وأدوات الدراسة وطريقة حتليل البيانات).
 .6حتليل النتائج ومناقشتها واخلامتة .ويف الدراسات النظرية يكتفى باخلامتة
 .7قائمة املراجع
 .0املالقق وتشمل أدوات الدراسة إن وجدت
رابعا -متطلبات التوثيق :تتبنى اجمللة نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النف س (.)APA
 .1مراعاة ذكر رقم اآلية واسم السورة عند االستشهاد بالقرنن الكريم ،وذكر املصدر وبيانات
النشر عند االستشهاد باألقاديث النبوية.
 .2يشار إىل املراجع داخل املنت بذكر االسم العائلي للمؤلف ثم سنة النشر بني قوسني يف قال اإلشارة
املباشرة مثال :أشار امحد ( .)2813ويف قال اإلشارة غري املباشرة يذكر اسم املؤلف وسنة النشر
بني قوسني مثال( :امحد .) 2883 ،ويف قال االقتباس يذكر رقم الصفحة أو أرقام الصفحات
بني قوسني (امحد.) 26 :2813 ،
 .3ترتيب املراجع يف نهاية البحث ترتيبا هجائيا كما يلي:
أ) إذا كان املرجع كتاباً :اإلسم العائلي للمؤلف ،االسم األول (سنة النشر) عنوان
الكتاب ،الطبعة ،دار النشر ،مكان النشر.
ب) إذا كان املرجع حبثاً من جملة :االسم العائلي ،االسم األول( ،سنة النشر) عنوان
البحث،اسم اجمللة ،العدد ،الصفحات ،مكان صدور اجمللة.
ج) إذا كان املرجع من مؤمتر أو ندوة كما يلي :االسم العائلي ،االسم األول (سنة
االنعقاد) ،عنوان الورقة ،عنوان املؤمتر أو الندوة ،مكان االنعقاد وتارخيه.

د) إذا كان املرجع من أقد مواقع االنرتنت كما يلي :االسم العائلي ،االسم األول ،
عنوان املقالة/البحث ،موقع االنرتنت ،تاريخ االطالع عليه.
 .4عند ورود مصطلحات أجنبية يف منت البحث تكتب حبروف عربية والتينية بني قوسني ويذكر
املصطلح كامالً عند وروده أول مرة.
خامسا -متطلبات تسليم البحث
 .1ير ع الباقث نسخة الكرتونية من حبثه مكتوبة على برنامج Windows Microsoft Word
عرب نظام باقث على املوقع االلكرتوني http://baheth.nauss.edu.sa/

 .2يتم إشعار الباقث بوصول حبثه ،ويتم إشعاره بنتيجة التحكيم إلجراء التعديالت ثم يتم إشعاره
بإجازة النشر أو االعتذار عن عدم النشر عرب نف س النظام مع رسالة على جواله.
 .3ير ق الباقث خطابا موجها لرئي س التحرير يطلب يه نشر البحث يف اجمللة مع ذكر تاريخ اجنازه
 .4يقدم الباقث إقرارا خطيا بأن حبثه مل يسبق نشره ومل يقدم للنشر يف أي دورية أخرى.
 .5تقديم سرية ذاتية خمتصرة بالباقث ال تزيد على صفحة واقدة ،مع توضيح العنوان كامالً (صندوق
الربيد،الفاك س واهلاتف،والربيد االلكرتوني)
سادسا -متطلبات التحكيم والنشر:
 .1تقوم هيئة التحرير بتقييم اولي للبحوث والدراسات للنظر يف مدى صالقيتها للتحكيم
 .2ترسل البحوث والدراسات املستو ية للشروط األساسية اىل حمكمني اثنني ،قيث يكتب كل
حمكم تقريرا عن مدى صالقيتها للنشر .
 .3إذا اختلف حمكمان ،يرسل البحث حملكم ثالث للرتجيح ،ويع ّد قكمه نهائيا.
 .4هليئة التحرير احلق يف ر ض أي حتكيم اذا رأت يه عدم اجلدية ومن مثة عدم اجازة البحث للنشر.
 .5يبلّغ الباقث بنتيجة التحكيم خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر.
 .6يف قال قبول البحث للنشر تؤول ققوق النشر للجامعة وال جيوز نشره يف أي منفذ نخر ورقيا او
الكرتونيا.
 .7يف قال عدم قبول البحث للنشر إن اجمللة غري ملزمة برده إىل صاقبه ،ويكتفى بإشعاره بعدم
إجازته للنشر.
 .0يزود الباقث بنسختني من العدد الذي مت نشر حبثه يه وعشرين مستلة من حبثه،وتصرف له
مكا أة مالية بعد النشر.

