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 جامؼت محاة جملت

 : أهذاف اجمللت

 تيدف إلى :حماة تصدر عن جامعة  متخصصةسنوية محكمة دورية عممية جامعة حماة ىي مجمة مجمة 

والعموم  نسانية الحضاريةبمزايا المعرفة اإلالتي تتسم نكميزية اإل وأالعربية  تينبالمغ صيمةاأل نشر البحوث العممية -ٔ
وترقى إلى أعمى درجات الجودة واالبتكار والتمييز، في مختمف الميادين  ،وتسيم في تطويرىا التطبيقية المتطورة،

وذلك بعد عرضيا  ،نسانيةوالعموم اإل واآلداب ،واالقتصاد ،عمومالو  ،والطب البيطري  ،والتقانية ،واليندسية ،يةالطب
 ين مختصين. يمقومين عمم عمى

 .في مجاالت تخصص المجمة المتميزة نشر البحوث الميدانية والتطبيقية -ٕ
  .في مجاالت تخصص المجمة والمقاالت الصغيرة ،وتقارير الحاالت المرضية ،المالحظات البحثيةنشر  -ٖ

 رسالت اجمللت :
  المبتكرة.عمى إنجاز بحوثيم العرب و تشجيع  األكاديميين والباحثين السوريين 
  بعرض البحوث المقّدمة إلى المجمة عمى المختصين  ،وتمييز األصيل من المزّيف ،البحث العمميّ  ضبط  آلية

 والخبراء.
 التزام  معايير جودة  البحث  العممي األصيل. و  ،إغناء البحث العممي والمناىج العممية تسيم المجمة في 
  تطوير المجاالت الخدمية في ، وتسيم في تخصص المجمةت وتعميميا في مجاالتسعى إلى نشر المعرفة

 .لمجتمعا
 البحث العممي وتجديدىامناىج  تقديم البحوث التي ُتعنى بتطوير تحّفز الباحثين عمى . 
 .تستقبل  اقتراحات الباحثين والعمماء حول كل ما يسيم في تقّدم البحث العممي وفي تطوير المجّمة 
  بوضع أعدادىا بين أيدي القراء والباحثين عمى موقع المجمة في  ،تعميم الفائدة المرجّوة من نشر محتوياتيا العممية

 وتطوير الموقع وتحديثو. )اإلنترنت( بكةاالش

 

 : قىاػذ النشر يف جملت جامؼت محاة
 ودقة التوثيق. ،بسالمة المغةوتتمتع  ،ذات قيمة عممية ومعرفية إضافية كون المادة المرسمة لمنشر أصيمة،أن ت -ٔ
 الباحث بمضمون ذلك عيدويت ، أو مرفوضة من مجمة أخرى،ى الت أخر في مجتكون منشورًة أو مقبولًة لمنشر أال  -ٕ

  .بالمجمة خاصة إيداعاستمارة  ءملب
األوليات في احث سحب لمنشر ويصبح ممكًا ليا، وال يحق لمب البحث من ذوي االختصاص قبل قبولويتم تقييم  -ٖ

 فض نشر البحث.حال ر 
 العربية أو اإلنجميزية، عمى أن تزود إدارة المجمة بممخص لممادة المقدمة لمنشر في نصف صفحة هيلغة النشر  -ٗ

 .Key words يتبع كل ممخص بالكممات المفتاحية  وأن  بيا البحث، كممة( بغير المغة التي كتب ٕٓ٘)
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 :إيذاع البحىث الؼلميت للنشر 
الباحثين ث أو اتتضمن نسخة واحدة اسم الباح)نسخ ورقية  أربع عمىإلى رئيس ىيئة تحرير المجمة تقدم مادة النشر  - أولا 

نسخة إلكترونية تقدم إشارة إلى ىويتيم(، و  ةوتغفل في النسخ األخرى أسماء الباحثين أو أي ،وأرقام ىواتفيم وعناوينيم،
 مم ٕٓٔ×92ٕعمى وجو واحد من الورق بقياس  ٕٔ، ومقاس Simplified Arabicمطبوعة عمى الحاسوب بخط نوع 

(A4) خمس عن كميا صفحات البحث األربعة، عمى أال يزيد عدد سم من الجوانب  ٘.ٕمساحة بيضاء بمقدار  . وتترك
 في (Microsoft Word 2007) وأن تكون متوافقة مع أنظمة ،)ترقيم الصفحات وسط أسفل الصفحة( صفحة عشرة

، أو ترسل إلكترونيًا CD قرص مدمج عمى حفوظةوم ،وبمسافات مفردة بما في ذلك الجداول واألشكال والمصادراألقل، 
 . لكتروني الخاص بالمجمةإلعمى البريد ا

، أو مرفوضة من ينشر، أو لم يقدم لمنشر في مجمة أخرى البحث لم  بأنتقدم مادة النشر مرفقة بتعيد خطي يؤكد  - حانياا 
   أخرى. مجمة
بما  ،أو إضافة ،تغييرات، من حذف ةيحق لييئة تحرير المجمة إعادة الموضوع لتحسين الصياغة، أو إحداث أي - حالخاا 

 . يتناسب مع األسس العممية وشروط النشر في المجمة
تمتزم المجمة بإشعار مقدم البحث بوصول بحثو في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ استالمو، كما تمتزم المجمة  - رابؼاا 

 . البحث لمنشر من عدمو فور إتمام إجراءات التقويم بإشعار الباحث بقبول
ويتم إخطار ذوي العالقة متخصصين بمادتو العممية، ثالثة محكمين إلى  بسرّية تامةودع لمنشر يرسل البحث الم - خامساا 

لمسوية العممية  وتحقيقاً  ،لشروط النشر في المجمة ةً تمبي ؛ليؤخذ بيا من قبل المودعين ،بممحوظات المحكمين ومقترحاتيم
 . المطموبة
 بعد مبحث الثالثة )أو اثنين منيم عمى األقل( لقبول المحكمين لمنشر في المجمة في حال يعد البحث مقبواًل  – سادساا 

 . إجراء التعديالت المطموبة وقبوليا من قبل المحكمين
فال يقبل البحث  ،بمبررات عممية منطقية تجدىا ىيئة التحرير أساسية وجوىرية رفض المحكم الثالث البحثإذا   -

 .لمنشر حتى ولو وافق عميو المحكمان اآلخران
 : يف أحباث الكلياث التطبيقيت للنشر إػذاد خمطىطت البحجقىاػذ 

 

 ، المقدمة،بالمغتين العربية واإلنكميزية الممخص العنوان، : تييشترط في البحث المقدم أن يكون حسب الترتيب اآل - أولا 
  العممية. المراجع والتوصيات، وأخيراً  تنتاجاتمواد البحث وطرائقو، النتائج والمناقشة، االس ىدف البحث،

  :الؼنىان -
 ،(ٗٔوبحجم ) ،غامق بمغة النشرخط العنوان . عن مضمون البحث ومعبراً واضحًا مختصرًا و ن يكون جب أي

والمؤسسة  ،وصفتو العممية ،وعنوانو ،( غامقٕٔاسم الباحث / الباحثين بحجم )بفاصل سطر واحد يوضع تحتو 
. ( عادئٕبحجم ) ورقم الياتف المحمول ،لكتروني لمباحث األولوعنوان البريد اإل ،العممية التي يعمل فييا

خط  Abstract .في الصفحة التي تتضمن الممخص وبالمغة اإلنكميزية  ويجب أن يتكرر عنوان البحث ثانيةً 
 (.ٕٔ) ًا بحجمعاديفيجب أن يكون  ؛خط متن النص أما ،(ٕٔ) ًا بحجمغامقيجب أن يكون العناوين الثانوية 
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  امللخص أو املىجز: -
، العربيةبالعنوان، ويوضع في صفحة منفصمة بالمغة  ، وأن يكون مسبوقاً كممة ٕٓ٘ الممخص يجب أال يتجاوز

 ونبذة مختصرةالدراسة،  أىدافويجب أن يتضمن . بالمغة اإلنكميزيةفي صفحة ثانية منفصمة الممخص ويكتب 
 .الباحث عنيا، وأىميتيا في رأي الباحث، واالستنتاج الذي توصل إليو تالنتائج التي تمخضو ، عن طريقة العمل

 املقذمت :  -
واليدف الذي من أجمو  ،وتدرج فيو المعمومات الحديثة ،لموضوع البحثعن الدراسة المرجعية  اً تشمل مختصر 
 أجري البحث.

  بحج:املىاد وطرائق ال -
وتستعمل وحدات القياس المتري  ،وتدعم بمصادر كافية حديثة ،عن مواد وطريقة العملتذكر معمومات وافية 

 وتعرف ،حصائية المستعممة في تحميل البياناتالبحث. ويذكر البرنامج اإلحصائي والطريقة اإل لمي فيوالعا
 حصائية المعتمدة لممقارنة.الرموز والمختصرات والعالمات اإل

 النتائج واملناقشت :  -
وأن تقدم األشكال والجداول والرسومات البيانية  ،أن تكون جميع النتائج مدعمة باألرقاميجب و  ،تعرض بدقة

ويشار إلى  ،ىا في متن البحثدحسب ورو بمعمومات وافية مع عدم إعادة المعمومات في متن البحث، وترقم 
وتشتمل المناقشة عمى تفسير حصول النتائج من  ومناقشتيا مع دعميا بمصادر حديثة. ،األىمية العممية لمنتائج

ظيار مدى االتفاق أو عدمو مع الدراسات السابقة مع ويجب إبادئ األولية ذات العالقة، والمخالل الحقائق 
 ورأيو في حصول ىذه النتيجة. ،التفسير الشخصي لمباحث

 الستنتاجاث : -
مع ذكر التوصيات والمقترحات عند  ،في نياية المناقشة ةً مختصر  التي توصل إلييا يذكر الباحث االستنتاجات

 الضرورة.
 :  والتقذير الشكر -

يموا في واألشخاص الذين أس ،التي قدمت المساعدات المالية والعمميةذكر الجيات المساندة يمكن لمباحث أن ي
 باحثين.بوصفيم البحث ولم يتم إدراجيم 

  : اجلذاول -حانياا 
متسمسمة، ويوضع لكل منيا عنوان خاص بو،  في مكانو الخاص، وتأخذ الجداول أرقاماً  صغيراً  انيوضع كل جدول ميما ك
أو  ٘ٓ.ٓ* و** و*** لإلشارة إلى معنوية التحميل اإلحصائي، عند المستويات  وظف الرموزيكتب أعمى الجدول، وت

 .عمى الترتيب، وال تستعمل ىذه الرموز لإلشارة إلى أية حاشية أو ممحوظة في أي من ىوامش البحث ٔٓٓ.ٓأو ٔٓ.ٓ
 .في الجداول وفي متن النص أينما وردت( ......3.. 2، 1)ة األرقام العربي لاعماستوتوصي المجمة ب

 :  واملصىراث سىمألشكال والرا - حالخاا 
ا بإيراد دة، واالكتفاء إمّ يجب تحاشي تكرار وضع األشكال التي تستمد مادتيا من المعطيات الواردة في الجداول المعتم

بصورتيا  سوماألشكال والمنحنيات البيانية والر  ، مع التأكيد عمى إعدادبتوقيعيا بيانياً ما ا  ، و داولالمعطيات الرقمية في ج
بكسل/أنش. ويجب أن تكون األشكال أو الصور المظيرة  ٖٓٓتكون ممسوحة بدقة  و لنيائية، وبالمقياس المناسب،ا

ة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ويعطى الصور الممون لتباين الموني، ويمكن لممجمة نشرباألبيض واألسود بقدر كاف من ا
 .متسمسمة وتأخذ أرقاماً فل ر في األسوّ كل شكل أو صورة أو مصلخاص  وان عن
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  : املراجغ – رابؼاا 
من اليمين إلى اليسار  النص ابتداءً  لداخ وسنة النشر -صاحب البحث أو مؤلفو  -اسم المؤلف  يقة ذكرر ط لمجمة تبع ات
ارت العديد من (، وأش991ٔ) Samerو  Basem ، وأورد(99ٓٔ) كريموعبد الناجح  المرجع، مثال: وجد كان أياً 

وال ضرورة إلعطاء المراجع ( ٖٕٓٓوزمالؤه،  Sabaa؛ ٕٓٓٓ،  Johnو  Hunter؛ Sing ،ٕٓٓ1.... )الدراسات
االسم األول ، ثم )اسم العائمة(الباحث  ةنسبفيجب كتابة ، المراجع العربيةعند كتابة في ثبت المراجع  أرقاما متسمسمة. أما

وفي حال كون  .بالطريقة السابقة الذكر ينالباحث اء جميعسمأ، وفي حال كون المرجع ألكثر من باحث يجب كتابة بالكامل
بين  ، يمي ذلك سنة النشراألول أو الحروف األولى من اسمو ثم يذكر الحرف ،اسم العائمة فيكتب أوالً  غير عربيالمرجع 
 ورقم العدد ، Volume ، ورقم المجمد(وعنوان المجمة )الدورية أو المؤلف، ودار النشر ،العنوان الكامل لممرجعثم ، قوسين

Number تيةإلى(، مع مراعاة أحكام التنقيط وفق األمثمة اآل -، وأرقام الصفحات )من : 
 

مجمة جامعة دمشق لمعموم الزراعية، . جبل البشري  . التنوع الحيوي في(9111) أحمد، العوف، عبد الرحمن و الكزبري 
91(:3) 33-51. 

Smith, J., Merilan, M.R., and Fakher, N.S., (1996). Factors affecting milk production 
in Awassi sheep. J. Animal Production, 12(3):35-46.  

األولى من اسمو، السنة بين قوسين، عنوان الكتاب، الطبعة،  إذا كان المرجع كتابًا : يوضع اسم العائمة لممؤلف ثم الحروف
 : آلتيمكان النشر، دار النشر ورقم الصفحات وفق المثال ا

Ingrkam, J.L., and Ingrahan, C.A., (2000). Introduction In: Text of Microbiology. 2nd 
ed. Anstratia, Brooks Co. Thompson Learning, PP: 55. 

، (Proceedingsالمداوالت العممية (وكذا الحال بخصوص وقائع ) متخصصفصاًل من كتاب بحثًا أو أما إذا كان 
والسنة بين قوسين، عنوان الفصل،  (المؤلفين)الباحثين أو المؤلف الباحث أو يذكر اسم ، (والندوات والمؤتمرات العممية

 : تيوفق المثال اآل عنوان الكتاب، اسم أو أسماء المحررين، مكان أو جية النشر ورقم الصفحات
Anderson, R.M., (1998). Epidemiology of parasitic Infections. In : Topley and Wilsons 
Infections. Collier, L., Balows, A., and Jassman, M., (Eds.), Vol. 5, 9th ed. Arnold a 
Member of the Hodder Group, London, PP: 39-55. 

 ي :آلتتكتب وفق المثال ا ،رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه جعإذا كان المر 
Kashifalkitaa, H.F., (2008). Effect of bromocriptine and dexamethasone administration 
on semen characteristics and certain hormones in local male goats. PhD Thesis, 
College of veterinary Medecine, University of Baghdad, PP: 87-105. 
 

 محظ النقاط اآلتيةت  : 
  A, B, C).) جـ( أو )أ، ب، حسب تسمسل األحرف اليجائيةبترتب المراجع العربية واألجنبية )كل عمى حدة(  -
؛ األحدث فاألقدم، وفي حال تكرار االسم أكثر من إلى ترتيبيا زمنياً  أكثر من مرجع ألحد األسماء يمجأذا وجد إ -

 ... إلخ . b(1998) أو a(1998)عمى النحو   a, b, cمرة في السنة نفسيا، فيشار إلييا بعد السنة باألحرف 
 ص. أي مرجع لم يرد ذكره في متن الن سجليال يجب إثبات المراجع كاممة لكل ما أشير إليو في النص، و  -
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 (Personal المراجع محدودة االنتشار، أو االتصاالت الشخصية المباشرة عمى -وفي أضيق الحدود – عتماداال  -
 (Communication ، أو األعمال غير المنشورة في النص بين أقواس  .)     ( 

 .والمحافظة عمى حقوق اآلخرين الفكرية ،أن يمتزم الباحث بأخالقيات النشر العممي -
 

 : يف أحباث الؼلىم اإلنسانيت واآلداب للنشر إػذاد خمطىطت البحجقىاػذ 
 .أن يتسم البحث باألصالة والجدة والقيمة العممية والمعرفية الكبيرة وبسالمة المغة ودقة التوثيق 
 يكون منشورًا  أو مقبواًل  لمنشر  في أية وسيمة نشر.  الأ 
   البحث منشورًا أو معروضًا لمنشر أن يقدم الباحث إقرارًا خطيًا بأال يكون. 
 إحدى  المغات المعتمدة في المجمةأن يكون البحث مكتوبًا بالمغة العربية أو ب. 
 كممةً  ٕٓ٘بحدود واآلخر باإلنكميزية أو الفرنسية،  ،أن يرفق بالبحث ممخصان أحدىما بالعربية. 
  ( ترسل أربع نسخ من البحث مطبوعة عمى وجو واحد من الورق بقياسA4( مع نسخة إلكترونية )CD وفق )

 : الشروط الفنية اآلتية

 : توضع قائمة )المصادر والمراجع( عمى  صفحات مستقمة مرتبة وفقًا لألصول المعتمدة عمى أحد الترتيبين اآلتيين 
 الكتاب، اسم المحقق )إن وجد(، دار النشر، مكان النشر، رقم الطبعة، تاريخ الطبع.كنية المؤلف، اسمو: اسم   - أ        
 اسم الكتاب: اسم المؤلف، اسم المحقق )إن وجد( ، دار النشر، مكان النشر، رقم الطبعة، تاريخ الطبع.  - ب        
 توضع الحواشي مرقمة في أسفل كل صفحة وفق أحد التوثيقين اآلتيين : 

 : اسم الكتاب، الجزء، الصفحة. المؤلف ، اسمو نسبة - أ         
 اسم الكتاب، رقم الجزء، الصفحة. - ب        

  .ُيَتَجنَّب االختزال ما لم ُيَشْر إلى ذلك 
 .يقدم كل شكل أو صورة أو خريطة في البحث عمى ورقة صقيمة مستقمة واضحة 
   المستعممة في البحثبية أن يتضمن البحث الُمعاِدالت األجنبية لممصطمحات العر. 

 

 : يشترط لطالب الدراسات العميا )ماجستير / دكتوراه( إلى جانب الشروط السابقة  

 جزء منيا. أوتوقيع إقرار بأن البحث يتصل برسالتو  -أ        
 موافقة األستاذ المشرف عمى البحث، وفق النموذج المعتمد في المجمة. -ب       
 ممخص حول رسالة الطالب بالمغة العربية ال يتجاوز صفحة واحدة.  -ج       

  تنشر المجمة البحوث المترجمة إلى العربية، عمى أن يرفق النص األجنبي بنص الترجمة، ويخضع البحث المترجم
سرى عميو محكمًا فتالبحث  يكنلتدقيق الترجمة فقط وبالتالي ال يخضع لشروط النشر الواردة سابقًا. أما إذا لم 

 .شروط النشر المعمول بيا
   تنشر المجمة تقارير عن المؤتمرات والندوات العممية، ومراجعات الكتب والدوريات العربية واألجنبية الميمة، عمى

 ال يزيد عدد الصفحات عمى عشر.ن أ
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 : ػذد صفحاث خمطىطت البحج
أن يترتب عمى الباحث  دون من ألعضاء الييئة التدريسية في جامعة حماة  تنشر البحوث المحكمة والمقبولة لمنشر مجاناً 

صفحة من األبعاد  ٘ٔال تتجاوز ن أية نفقات أو أجور إذا تقيد بشروط النشر المتعمقة بعدد صفحات البحث التي يجب أ
 اني في المجمة حتى تاريخو.عممًا أن النشر مج .والمصادر ،، بما فييا األشكال، والجداول، والمراجعالمشار إلييا آنفاً 

  : مراجؼت البحىث وتؼذيلها
 رجعيعطى الباحث مدة شير إلعادة النظر فيما أشار إليو المحكمون، أو ما تطمبو رئاسة التحرير من تعديالت، فإذا لم ت

قبول البحث لمنشر، مع  ا طمب إليو، فإنو يصرف النظر عنمخطوطة البحث ضمن ىذه الميمة، أو لم يستجب الباحث لم
 .بوصفو بحثًا جديداً  لممجمة إمكانية تقديمو مجدداً 

 
  : مالحظاث مهمت

عن وجية نظر ىيئة تحرير  ال تعبر بالضرورةو عن وجية نظر صاحبيا  تعبر المجمةالمنشورة في البحوث  -
 .المجمة

 .عممية وفنية خاصة بالمجمة سسأليخضع ترتيب البحوث في المجمة وأعدادىا المتتالية  -
 .تعاد البحوث التي ال تقبل لمنشر في المجمة إلى أصحابيا ال -
 ل.س.  ٕٓٓٓ، وقدرىاتدفع المجمة مكافآت رمزية لممحكمين  -
 .تمنح مكافآت النشر والتحكيم عند صدور المقاالت العممية في المجمة -
الماجستير والدكتوراه أية مكافأة مالية، ويكتفى بمنح الباحث من مشاريع التخرج، ورسائل  المستمةال تمنح البحوث   -

 .الموافقة عمى النشر
جراءات القانونية الخاصة ، يحق لمجمة جامعة حماة اتخاذ اإلوجود بحث منشور في مجمة أخرى  ثبوتفي حال  -

 .الناظمة حسب القوانينبومعاقبة المخالف  ،بالحماية الفكرية
 

  : الشرتاك يف اجمللت
 لألفراد والمؤسسات والييئات العامة والخاصة.يمكن االشتراك في المجمة 

 : نىان اجمللتػ
 -العنوان التالي : سورية  عمىتحرير المجمة  إلى إدارة يمكن تسميم النسخ المطموبة من المادة العممية مباشرةً  -

 إدارة تحرير المجمة. – كمية الطب البيطري بناء  - شارع العممين -حماة
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