مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية
قواعد النشر والتوثيق

أوالا -متطلبات إعداد البحث:

يجب أن تتضمن مسودة البحث اآلتي:

.1

صفحة منفصلة عليها :اسم الباحث /الباحثين وعنوانه /هم بعد عنوان البحث مباشرة باللغتين العربية

.2

ملخصين أحدهما باللغة العربية واآلخر باإلنجليزية في حدود ( )200-150كلمة لكل منهما،

.3

تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية في النص ،وترقم ترقيما متسلسالً ،وتكتب أسماؤها وعناوينها

.4

تدرج الجداول في النص وترقم ترقيماً متسلسالً وتكتب عناوينها فوقها .أما الملحوظات التوضيحية

واإلنجليزية ،ويذكر بريده/هم اإللكتروني.

يتضمنان كلمات مفتاحية ال يزيد عددها عن ست كلمات.

والملحوظات التوضيحية تحتها.

فتكتب تحت الجداول.

ثاني ا -شروط تسليم البحث:

.1

َّ
ويحدد
رسالة موجهة من الباحث إلى رئيس هيئة التحرير تتضمن رغبته في نشر بحثه في المجلة

.2

تعهد خطي من الباحث بأن بحثه لم ينشر ،أو لم يقدم للنشر في دورية أخرى ،وأنه ليس فصالً أو

.3

سيرة ذاتية مقتضبة للباحث تتضمن :اسمه الرباعي ،ومكان عمله ،والدرجة العلمية ،ورتبته األكاديمية،

.4

نسخة كاملة من أداة جمع البيانات (االستبانة أو غيرها) ،إذا لم تكن قد وردت في صلب البحث أو

فيها التخصص الدقيق للبحث.
جزءاً من كتاب منشور.

وتخصصه الدقيق ،إضافة إلى بريده اإللكتروني ورقمي هاتفه الثابت والنقال.

في مالحقه.

1

أن يتجنب الباحث أية إشارة قد تدل على شخصيته في أي موقع من صفحات البحث ،وذلك لضمان

.5

السرية التامة في عملية التحكيم.

ثالثا -شروط النشر:

تؤكد هيئة التحرير على ضرورة االلتزام بشروط النشر بشكل كامل ،إذ إن البحوث التي ال تلتزم بشروط

النشر سوف لن ينظر فيها ،وتعاد الملحوظات بشأنها ألصحابها مباشرة حتى يتم التقيد بشروط النشر.
.1

تقبل األبحاث باللغتين العربية واإلنجليزية على أن تكون مكتوبة بلغة سليمة خالية من األخطاء

.2

تقدم طلبات نشر األبحاث من خالل الموقع اإللكتروني للمجلة على الرابط اآلتي:

النحوية واللغوية.

 http://journals.qou.edu/index.php/eqtsadiaبصيغة ( ،)Wordمع مراعاة اآلتي:
 األبحاث المكتوبة باللغة العربية يستخدم الخط

Simplified Arabic

بحجم ) (16غامق للعنوان

الرئيس ،و( )14غامق للعناوين الفرعية ،و ( )12عادي لباقي النصوص ،و ( )11عادي للجداول
واألشكال.

 األبحاث المكتوبة باللغة اإلنجليزية يستخدم الخط  Times New Romanبحجم ) (14غامق للعنوان

الرئيس ،و( )13غامق للعناوين الفرعية ،و ( )12عادي لباقي النصوص ،و ( )11عادي للجداول
واألشكال.




المسافة بين األسطر :مفردة.

الهوامش لألبحاث باللغتين العربية واإلنجليزية:

-

.3

( )2سم لألعلى و ( )2.5لألسفل ،و( )1.5سم للجانبين األيمن واأليسر.

أال يزيد عدد كلمات البحث عن ( )7000كلمة ،وبما ال يزيد عن ( )25صفحة حجم ( ،) A4بما

في ذلك األشكال والرسوم والجداول والهوامش والمراجع .علماً بأن المالحق ال تنشر ،إنما توضع

لغايات التحكيم فحسب.
.4

أن يتسم البحث بالجدة واألصالة والموضوعية ،ويمثل إضافة جديدة إلى المعرفة في ميدانه.
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.5

أن ال يكون منشو اًر أو قدم للنشر في مجلة أخرى ،وأن يتعهد الباحث خطياً ،وبعدم تقديم بحثه للنشر
إلى أية جهة أخرى إلى حين االنتهاء من إجراءات التحكيم واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن ،ويتعهد
الباحث الرئيس بأنه أطلع على شروط النشر في المجلة والتزم بها.

.6
.7

أن ال يكون البحث فصالً أو جزءاً من كتاب منشور.

ال يجوز نشر البحث أو أجزاء منه في مكان آخر ،بعد إقرار نشره في المجلة ،إال بعد الحصول على

كتاب خطي من عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة.
.8

تحتفظ المجلة بحقها في أن تطلب من الباحث أن يعيد صياغة بحثه ،أو أي جزء منه بما يتناسب

وسياستها في النشر ،وللمجلة إجراء أية تعديالت شكلية تتناسب وطبيعة المجلة.

.9

يجب أن يرفق مع البحث ملخصان أحدهما باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية ،في حدود (150

 )200-كلمة لكل منهما ،ويراعى أن يتضمن الملخص أهداف البحث ومشكلته ومنهجه وأبرز النتائج

التي توصل إليها ،ويثبت الباحث في نهاية الملخص ست كلمات مفتاحية ( )Key Wordsكحد
أقصى ليتمكن اآلخرون من الوصول إلى البحث من قواعد البيانات.

 .10أن يشير الباحث إلى أنه استل بحثه من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه إذا فعل ذلك ،في هامش
صفحة العنوان.

اء قبلت للنشر أم لم تقبل.
 .11ال تعاد البحوث التي ترد إلى المجلة إلى أصحابها سو ً
 .12تعتذر المجلة عن عدم النظر في البحوث المخالفة للتعليمات وقواعد النشر.

 .13يلتزم الباحث بدفع النفقات المترتبة على إجراءات التحكيم حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم
المضي في إجراءات التقويم.

 .14يبلغ الباحث بالقرار النهائي لهيئة التحرير بقبول بحثه أو رفضه في غضون ثالثة إلى ستة أشهر من
تاريخ استالم البحث.

رابع ا -التوثيق:
.1

تدون اإلحاالت المرجعية في نهاية البحث وفق النمط اآلتي :إذا كان المصدر أو المرجع كتاباً فيثبت:

اسم المؤلف ،عنوان الكتاب أو البحث ،اسم المترجم أو المحقق (مكان النشر ،الناشر ،الطبعة ،سنة

النشر) ،الجزء أو المجلد ،رقم الصفحة ،أما إذا كان المرجع مجلة ،فيثبت :المؤلف ،عنوان البحث،
3

اسم المجلة ،المجلد ،عدد المجلة وتاريخها ،رقم الصفحة .وفي حال تكرار المصدر أو المرجع مرة
ثانية يشار إليه كاآلتي :اسم المؤلف ،عنوان الكتاب/البحث ،رقم الصفحة.

.2

ترتب قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث وفق الترتيب األلف بائي (األبتثي) لكنية /لقب

المؤلف ،ثم يليها اسم المؤلف ،عنوان الكتاب أو البحث( ،مكان النشر ،الناشر ،الطبعة ،سنة النشر)،
الجزء أو المجلد ،ويجب أن ال تحتوي القائمة على أي مصدر أو مرجع لم يذكر في متن البحث.


في حالة عدم وجود طبعة يضع الباحث (د.ط).



في حالة عدم وجود دار النشر يضع الباحث (د.د).



في حالة عدم وجود مؤلف يضع الباحث (د.م).



في حالة عدم وجود سنة أو تاريخ نشر يضع الباحث (د.ت).

.3

في حال استخدام نمط " ”APA Styleفي توثيق األبحاث العلمية والتطبيقية ،يشار إلى المرجع

.4

يستطيع الباحث تفسير ما يراه غامضاً من كلمات أو مصطلحات باستخدام طريقة الحواشي في المتن،

في المتن بعد فقرة االقتباس مباشرة وفق الترتيب اآلتي" :اسم عائلة المؤلف ،سنة النشر ،رقم الصفحة".

حيث يشار إلى المصطلح المراد توضيحه برقم في أعلى المصطلح ،ثم يشار لهذه الهوامش في قائمة

منفصلة قبل قائمة المصادر والمراجع.

مالحظة :لمزيد من المعلومات حول آلية التوثيق بنظام  ، APAيمكنك االطالع على المعلومات

المتوافرة

على

الصفحة

لعمادة

اإللكترونية

الدراسات

العليا

والبحث

العلمي:

http://journals.qou.edu/recources/pdf/apa.pdf

خامسا -إجراءات التحكيم والنشر:

ترسل البحوث المقدمة للنشر إلى متخصصين لتحكيمها حسب األصول العلمية ،ويلقى البحث القبول

النهائي بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها المحكمون ،والباحثون مسؤولون عن محتويات أبحاثهم،

فالبحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر معديها وليس عن وجهة نظر المجلة .كما أن البحوث المرسلة إلى
المجلة تخضع لفحص أولي تقوم به هيئة التحرير ،لتقرير أهليتها للتحكيم والتزامها بقواعد النشر ،ويحق
لهيئة التحرير أن تعتذر عن قبول البحث دون إبداء األسباب.
وتتم إجراءات التحكيم والنشر وفق اآلتي:
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.1

تقوم هيئة التحرير بمراجعة البحوث المرسلة إلى المجلة للتأكد من استيفائها لمعايير النشر في المجلة،

.2

ترسل البحوث المستوفية لمعايير النشر إلى اثنين من المحكمين من ذوي االختصاص ،تختارهم هيئة

ولتقرير أهليتها للتحكيم.

التحرير بسرية تامة ،من بين أساتذة متخصصين في الجامعات ومراكز البحوث داخل فلسطين
وخارجها ،على أال تقل رتبة المحكم عن رتبة صاحب البحث.

.3

يقدم كل محكم تقري اًر عن مدى صالحية البحث للنشر.

.5

الحكم ،ويعد حكمه نهائياً.
يبلغ الباحثون بقرار هيئة التحرير بقبول بحثه أو رفضه في غضون ثالثة إلى ستة أشهر من تاريخ

.6

يزود الباحث بنسخة من العدد الذي نشر فيه بحثه ،ويتم إرسال نسخة من العدد إلى مكتب الجامعة

.4

إذا اختلفت نتيجة المحكمين (أحدهما مقبول واآلخر مرفوض) ،يرسل البحث لمحكم ثالث لترجيح

استالم البحث ،وبعد إجراء التعديالت عليه إن وجدت.

في األردن للباحثين من خارج فلسطين ،ويتحمل الباحث تكلفة النقل من األردن إلى مكان إقامته.

سادسا -أخالقيات البحث العلمي:

.1

ابتداء من مرحلة تقديم مقترح البحث،
االلتزام بمستوى أكاديمي ومهني عال في جميع مراحل البحث،
ً
انتهاء بنشرها بكل أمانة
ومرو اًر بإجراء البحث ،وجمع البيانات ،وحفظها ،وتحليلها ،ومناقشة النتائج ،و ً

.2

االلتزام باالعتراف الكامل بجهود كل الذين شاركوا في البحث من زمالء وطلبة بإدراجهم ضمن قائمة

.3

االلتزام بإسناد أية معلومات مستعملة في البحث لمصدرها األصلي ،وكذلك االلتزام بعدم النقل الحرفي

.4

االلتزام بعدم إجراء أية أبحاث قد تضر باإلنسان أو بالبيئة ،وااللتزام بأخذ موافقة مسبقة من الجامعة

ودون تحريف أو انتقائية أو إغفال للمنهج العلمي الصحيح.

المؤلفين ،وكذلك االعتراف بمصادر الدعم المادي والمعنوي الذي استخدم إلجراءات البحث.
ألية نصوص من مصادر أخرى دون إسنادها للمصدر أو المرجع الذي أخذت منه.

(أو من لجنة أخالقيات البحث إن وجدت) حين إجراء أية أبحاث على اإلنسان أو البيئة ،وااللتزام
بأخذ موافقة مسبقة من الجامعة أو المركز البحثي أو المؤسسة التي يعمل فيها الباحث أو من لجنة

أخالقيات البحث العلمي إن وجدت.
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.5

االلتزام بأخذ موافقة خطية من كل فرد من األفراد الذين يستخدمون كموضوع للبحث بعد إعالمهم
بكل ما يترتب على اشتراكهم من عواقب ،وكذلك االلتزام بعدم نشر نتائج البحث في مثل هذه الحاالت

إال بشكل تحليل إحصائي يضمن سرية المعلومات الفردية التي جمعت حول هؤالء األفراد.

سابعا -حقوق الملكية الفكرية:

.1

تلتزم المجلة باحترام حقوق الملكية الفكرية.

.3

تؤول حقوق طبع البحث ونشره إلى المجلة عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر ،وإذا رغب

.2

على الباحثين احترام حقوق الملكية الفكرية.

الباحث /الباحثين في إعادة نشر البحث فإنه يتوجب الحصول على موافقة خطية من عمادة الدراسات
العليا والبحث العلمي في الجامعة.

.4

ال يجوز نشر أو إعادة نشر البحوث إال بعد أخذ موافقة خطية من عمادة الدراسات العليا والبحث

.5

حق المؤلف في أن ينسب البحث إليه ،وذكر اسمه على كل النسخ التي تنتج للجمهور بأي شكل

.6

حق المؤلف في طلب أن تنسب مؤلفاته إليه باسمه الشخصي.

العلمي.

كانت ،وفي كل نسخة أو طبعة من المصنف.
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