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 قواعد وشروط النشر : 

 ISBN بفرنسا المؤتمر  كتاب  النشرفي  -1
 

 قواعد النشر

عهد يتى أن لة أخرى؛ عهأي ج فير شتكون مقدمة للن الرها وشيسبق ن لمجديدة و االبحاثأن تكون  يجب .1

  مجالت  فير شتزال قيد النظر للن الرها أو ا شسبق ن يالت االبحاثوسوعة مال ةتنشر إدار  ال، حيث كبذل الباحث

حثه بعد بر شاعادة ن بالكتاب المنشوركن لصاحب البحث ما ننوه أنه يمرات، كتم ث أو مؤحأخرى أو مشاريع ب

ا بأنه مصدر ههائية، مع وجوب ذكر عنواننال صيغتها فيوسوعة مر الشخ نيراقل من تاال علىمرور سنة 

 ي.لصر االشالن

 علمية.  رسالةجزءا من كتاب منشور أو  األبحاثتكون  أال .2

 . الموسوعة إلدارة النشرحقوق  كافةنقل  علي المؤلفالكتاب موافقة من  في النشر تبريع .3

 فيجهد للهدر الوقت وا تجنبا، أسلوبا  مة سليو ا  ومصححة لغوي علميا   صحيحة الموسوعة إلدارة  األبحاث متسل .4

 يوم. 15مدة أقصاها  فيالطلب  حالة في بالتصحيحيتعهد الباحث  االتصحيح، كم وإعادةالتصحيح 

 ي هذه التقارير أساس القبول أو الرفض أل وتعتبررة حولها، بخلا يملتقد محكمين علي األبحاث كلتعرض  .5

 بحث.

  الرسمي الراعي  APTEES، من طرف مؤسسة ISBN الدولي المعياري الرقمى لع لالحصوطلب  يتم .6

 للموسوعة.والمتبني 

 . الورقياالصدار  إلي باإلضافةللمؤسسة،  اإللكتروني الرسمي الموقع علي الموسوعة نشر .7

 تحددها والتي خارجهاالبحثية والعلمية داخل فرنسا أو  والمراكز للكليات مجانا الموسوعةنسخة من  تهدى .8

 العلمية.  المؤسسات تلك اهتمامضوء  علي تحرير الموسوعةهيئة 

 

 شروط النشر

، المغايرتين نبلغتي ملخصينمع وجوب ارفاق  واإلنجليزيةالعربية والفرنسية  باللغات المكتوبة األبحاثتقبل  .1

  وهيكل ، أهدافه، أهميته، الموسوعة بمحاور عالقتهتتضمن عنوان البحث،  كلمة  250حدود  في منهما كل

إلستمارة الصفحة وفقا  أعلي فيحديثة  شخصيةللباحث، وبصورة  مختصرةذاتية  بسيرةالبحث، مرفقا 

 .حدي على كل، 2010-2019 الوردملف بصيغة  في، وترسل التسجيل بالمؤتمر 

  وبهوامش ، 21×29.7مقاس  A4 ، جحم ورقة2010-2019ملف منفصل بصيغة وورد  في األبحاث ترسل .2

 New Time وبخط، للعربي بالنسبة 14 رقمTraditional Arabic وبخطجانب، كل من سم  2.5

Romanاألسود وباللون، لألجنبي بالنسبة 12 رقم. 

 واألشكال طالخرائتزيد  والصفحات،  10يقل عن  والصفحة  20يزيد عدد صفحات البحث عن  أال يجب .3

 .الدراسةم البحث أو حجمن  30التوضيحية واللوحات عن %

من حيث  يهاعل المتعارفصول العلمية األ تعتمدوالعمق والرصانة وأن  ةالجدي رعناص األبحاث فيأن تتوفر  .4

 .كلمة  9000و 6000 بينما  حجمها يتراوحطريقة التناول واالسناد وأن 

 :المعلومات كلان وجدت  التاليالنحو  عليمصادر البحث ومراجعه  إثبات أن تكون قواعد يجب .5

 تاريخ، النشر كان، مالنشر، دار المحققأو  المترجم، المجلدأو  ءالجز، عنوان الكتاب، المؤلفالكتب:  •

 .الصفحة ،النشر



التي   الجهة، الدورية اسم ،قوسين(  المقال )بينأو  الدراسةالباحث، عنوان البحث أو  اسم: الدوريات •
 .، السنة، الصفحةالجزءعددها،  تصدرها،

 التاريخ – ةوالجامع الكلية  – الرسالةعنوان  – الرسالةصاحب  باسمالرسائل العلمية: تبدأ  •

 
 النشر :اإلشتراك ورسوم 

 دوالر 65أو  جنيه مصري 1000

 

 اإلنسانية  والعلوم والفنون العمارة بمجلة النشر -2
 :العلمي النشر شروط

التي تكون مكتوبة باللغة  والعلوم اإلنسانية تنشر المجلة البحوث العلمية األصيلة في مجال العمارة والفنون  •
 للبحث معتمدة(ترجمة  (ة اوالفرنسية على أن يقدم ملخص باللغة اإلنجليزياو الفرنسية العربية أو اإلنجليزية 

ومنهجية البحث والتجارب العلمية والفرضيات  والهدف واألهمية  تشمل اإلشكالية ( صفحات 6العربي في حدود )
 .والجداول والنتائج والمراجع

 .ح المجلة للمؤلف )المؤلفين( بالتمسك واالحتفاظ بحقوق النشرتتي •
أن ال يكون البحث قد سبق نشره أو مقدما  للنشر في مجلة أخرى، ويتعهد الباحث بذلك وبعدم تقديمه للنشر  •

 .إلى جهة أخرى حتى يتم اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن
 .ة علمية تم مناقشتهاأن ال يكون البحث جزءا  من كتاب منشور، أو رسال •
 .أصول البحث التي تصل إلى المجلة ال ترد سواء نشرت أم لم تنشر •
% من المرجع  ٢٥يتم اخضاع البحث لبرنامج فحص االقتباس قبل ارساله للتحکيم وفی حالة تعدی النسبة  •

 .الواحد يتم ارجاع البحث للمؤلف
 .”و” الفرانکو أن تکتب المراجع بطريقة “شيکاغو” •

 النص المقدم للنشر: متطلبات
 
، وخالية من األخطاء اإلمالئيةةة والنحويةةة، وعةةدم مخالفتةةه ألي نظةةام من أن دراسته كاملة، ومدققة لغويا   التأكد ٠

 للحماية الفكرية.
جليزية صفحة عنوان رئيسة تبين عنوان الدراسة، واسم المؤلف  نيضع الباحث باللغتين العربية واإل .2

وعناوينهم الكاملة وسيرة ذاتية مختصرة عنهم )االسم، المؤهل، الدرجة العلمية، جهة العمل ومقرها،  )المؤلفين( 

 لكتروني(.إلالبريد ا

 . كلمة 250يقدم الباحث ملخصين للدراسة أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية في حدود  .3
( متوسط  16و التالي: العنوان: مقاس حجم )( على النحArial Arabicيستخدم عند كتابة الدراسة بنط ) .4

(، النص: حجم 14؛ حجم )المفتاحيةالكلمات  ( متوسط في السطر،14في السطر وثقيل، اسم المؤلف: حجم )
 مرقمة.(، العناوين الجانبية؛ يجب أن تكون قصيرة ومحددة بوضوح بالبنط الثقيل وغير 12)
تكون األشكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة باللونين األبيض واألسود مع تجتب  .5

 التظليل الثقيل.
لكل منها، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كتابته أعلى  تقال  مس ترقم الجداول واألشكال ترقيما متسلسال   .6

 الجدول وأسفل الشكل، ويكتب المصدر في أسفل الجدول أو الشكل.
صفحة فأقل والصفحة  ( يتراوح حجم الدراسة بين عشرون(A4باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد ) .7

 لسليا.جميع الصفحات تس جنية وترقم 25الزائدة يدفع علها قيمة 
أهمية البحث، أهداف   أشكالية البحث، ترتب البحوث وفق اآلتي: )عنوان البحث، ملخص البحث، البحث، .8

البحث، مصطلحات البحث، منهج البحث، اإلطار النظري للبحث، الدراسات السابقة، إجراءات البحث، تحليل 
أن تکتب المراجع بطريقة و ألجنبيةالنتائج وتفسيرها، التوصيات والمقترحات، المراجع العربية، المراجع ا



 ”.و” الفرانکو کاغو”ي“ش

 المطلوب تسليمها: ءاألشيا
 
 المقدم للنشر صتقدم البحوث مطبوعة بنسخة وفق متطلبات الن .1
 بعد تصويبها. ، وذلكMicrosoft Wordيقدم المؤلف نسخة إلكترونية من البحث على برنامج  .2
 الحاليوعنوان عمله  واإلنجليزية،أن يرفق الباحث سيرته الذاتية بحيث تتضمن اسمه باللغتين العربية  .3

 أبحاثه. مية وأهم علورتبته ال والكلية(،)الجامعة 
 رسالة تسليم البحث .4
 النشر.تعهد  .5
6.  

 التحكيم:

األبحاث وحتى مرحلة الطباعة وذلک إدراک من هيئة التحرير بأهمية العمل اللوجستى الخاصة بحرکة إستالم 

 :بهدف تسهيل اإلجراءات وتذليل الصعاب فقد إعتمدت هيئة التحرير برنامج إلکترونى يشتمل على المراحل اآلتية

 .إرسال ملخص البحث الى اثنان من المحکمين فی تخصص البحث وطلب الرد فی خالل يومين .1
ويرسل  أسابيع للرد على الباحث 8 إلى 6حديد من فی حالة الموافقة يرسل البحث کامل للتحکيم مع ت .2
على ان تتم عملية التحکيم العلمى )تحکيم مجهول  البحث،موضوع  تخصص حسب –أثنين من المحکمين  إلی

 .مزدوج( ويقصد به هنا أخفاء أسم المؤلف عند أرسال البحث للتحکيم
 .”ملف “مقاالت جاهزة للنشر إلى إلکترونيا  فى حالة صالحية البحث من المحکمين يتم تحويل البحث  .3
إذا إتفق مع أحد المحکمين يقبل أو وفى حالة رفض أحد المحکمين للبحث يرسل البحث إلى محکم ثالث ف  .4

 .يرفض البحث
وفى حالة قبول البحث للنشر مع التعديل يتم أرسال البحث إلى الباحث لعمل التعديالت المطلوبة، ثم يرد البحث  .5

 .ذلكإلى المحکمين مرة أخرى إلستفاء ومراجعة التعديالت المطلوبة، کما تتولى إدارة التحرير بالمجلة متابعة 
لمحکمان بملئ إستمارة إلکترونية تفصيلية حول البحث المحکم عبر الموقع يوضحان فيها أسباب يلتزم ا .6

 قبول البحث رفض أو
تقوم إدارة التحرير بالمجلة بمراجعة البحث وإعداده وفق معايير النشر الدولى المحددة ويجهز البحث  .7

 .للطباعة النهائية

 رسوم اإلشتراك والنشر : 

 دوالر  100جنيه مصري أو  1500

www.aaciaegypt.com 

https://mjaf.journals.ekb.eg/ 

 

 غرداية  جامعة  السياق  مجلة -3
 

 :قواعد النشر

 :بشرط التقيد بالقواعد اآلتية والبحوث الجادةترّحب الهيئة العلمية لمجلة اآلداب واللغات بجميع المقاالت 

 كتابة النص  أوال:

http://www.aaciaegypt.com/
https://mjaf.journals.ekb.eg/


 

 

، والهوامش حجم:  18حجم:  (TraditionalArabic( ، بخط )Wordيكتب نص المقال ببرنامج وورد ) .1

 . 14، والهوامش حجم:  14حجم:  (TimesNewRomanواللغة األجنبية بخط ) 14

البحث، اسم الباحث أو الباحثين، الدرجة  علومات األساسية )عنوانتخصَّص الصفحة األولى من المقال لكتابة الم .2

 يعمل بها(، وملخَّص البحث مع ترجمته  العلمية، اسم المؤسسة التي

 مع ترقيمها. إن كان في المقال جداول أو أشكال، فيجب أن توضع في مكانها المناسب .3

 وغيرها. ي الجداول( ف Excelيرجى تجنُّب استخدام برامج أخرى في المقال كبرنامج ) .4

 الهوامش  ثانيا:

بطريقة آلية في آخر المقال )بصيغة: تعليق  يجب أن تكون اإلحاالت )الهوامش( متسلسلة بأرقام متتابعة وتوضع .1

 ختامي(

ل اإلحاالت عند أول ذكر، كما يلي: .2  تسجَّ

 تاريخ النشر، الجزء، الصفحة. النشر،رقم اإلحالة، المؤِلف، عنوان الكتاب ، المحقق ، دار النشر ، مكان  .3

 إذا كانت اإلحالة إلى مقال منشور في دورية تسجل كما يلي: .4

 رقم اإلحالة، المؤِلف، عنوان المقال، اسم المجلة، البلد، العدد، السنة، الصفحة. .5

 في حال تكرار المصدر أو المرجع يكتفى ب : المؤِلف، مرجع سابق، الصفحة. .6

 شر متطلبات تحضير طلب الن

كجزء من عملية تقديم طلب النشر، على المؤلفين التأكد من كون طلباتهم مستوفية لجميع الفقرات اآلتية، وعليه، 

 .فقد تُرد الطلبات التي ال تلبي تلك الضوابط
 عليها في كتابة البحوث األكاديمية. االلتزام بالقواعد العلمية والمنهجية المتعارف .1
 . A4صفحات من مقاس  10صفحة وأن ال يقل عن  25حث عن يجب أن ال يزيد عدد صفحات الب .2

اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة  االلتزام بسالمة اللغة وقوة العبارة وحسن األسلوب مع التأكد من ضبط .3

 واألبيات الشعرية وغريب األلفاظ.

 االلتزام بكتابة العناوين الرئيسية بخط عريض. .4

والثاني مترجم للغة أجنبية  ران عن محتوى المقال: األول بلغة المقاليجب أن يتضّمن المقال ملخصين يعب .5

 )فرنسية أو إنجليزية(.

 االلتزام بإرسال السيرة الذاتية المختصرة. .6

 يجب أن ال يكون البحث قد سبق نشره. .7

وتعتبر هذه التقارير أساس  تخضع كل البحوث والدراسات إلى التحكيم السري من قبل محكمين مختصين، .8

 القبول أو الرفض أو التعديل.

 للمجلة الحق في طلب إدخال التعديالت المناسبة بناء على تقارير المحكمين. .9

 يمنح الباحث ثالث نسخ من المجلة التي نشر بها بحثه. .10

 نظر المجلة. ما ينشر في المجلة يعبر عن رأي صاحب المقال، وال يعبر بالضرورة عن وجهة .11

 تصل المجلة ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.الدراسات والبحوث التي  .12

 
 النشر :اإلشتراك ورسوم 

 دوالر 35أو  جنيه مصري 500

ghardaia.dz/-https://assiaq.univ 

 

https://assiaq.univ-ghardaia.dz/


 IQ  مجلة -4
 

شر العلمي بالمجلة والتي سوف ترسل النشر الواردة من إدارة الن ومواصفات  يلتزم الباحث بكافة شروط وقواعد

 الى الباحث من امانة المؤتمر 

 

 النشر :اإلشتراك ورسوم 

دوالر اميريكي مبدئياً على ان يستكمل باقي رسوم النشر  100جنيه مصري او  1500يسدد الباحث مبلغ  •

 لخضوعه للتحكيم .المطلوبة بالدوالر عند قبول بحثه من إدارة المجلة 

 وفي حالة رفض البحث يمكن للباحث اختيار احد اليات النشر الثالثة •
 

 : السداد للرسوم طريقة 

 .تدفع قيمة اإلشتراك فى بنك قناة السويس )فرع المعادي( •

 بالجنية المصرى  (0530150510100101) أو تحويل من أى بنك أخر على رقم حساب •

  (0530150520100101)  على رقم حساب بالدوالرالسداد  •

  )الجمعية العربية للحضارة و الفنون اإلسالمية( باسم •

SWIFT CODE: SUCAEGCXMAD 

 

 :ذكر سبب تسديد الرسوم سواء كان  •
 نشر بحث *
 مشاركة فى مؤتمر *

 aacia@aaciaegypt.com علي البريد اإللكترونى )سداد الرسوم( ثم يرسل إلى المجلة إشعار بالتحويل
 

 :  للتواصل

00201069466282 

0020227429726 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

. المغرب –جامعة ابن زهر   –االداب  ةی والحضارة بکل خی أستاذ بقسم التاري الغالي:  

باالسكندریه للسیاحة وترمیم اآلثار أستاذ ترمیم االثار بمعاهد أبو قیر   

. الجزائر  غردایة،  أستاذ بجامعة 

 

جامعة حلوان سابقاً.  –قسم نسيج  -وكيل الدراسات العليا بكلية الفنون التطبيقية  تامر فاروق خليفة: 

 

  

 عمید كلیة الفنون التطبیقیة .جامعة دمیاط.  حاتم ادريس:  

ن جامعة حلوا – كلية التربية الفنية -األشغال الفنية والتراث الشعبي تخصص اشغال معادنقسم ب أستاذ   :حامد البذرة 

 :  حسام النحاس  

 

  

االثار جامعة القاهرة ةي کل ةي الرومان  ةي ونان ي قسم االثار الرئيس شاهين:  خالد 

 

:   ديانا محمد كامل يوسف 

 

 جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقية  –  الغزل والنسيج والتريكوقسم ب استاذ  راوية علي علي عبد الباقي: 

 

 جامعة حلوان.  –كلية الفنون التطبيقية  – الغزل والنسيج والتريكوقسم ب استاذ رشا عبد الهادي محمد عبد الهادي:  

جامعة حلوان.  –كلية الفنون التطبيقية  – الزجاجقسم ب  تصميم الزجاج المعماري  استاذمحمد علي حسن :  رشا 

 

 

 لجنة التحكيم 



. جامعة حلوان - ةي قي الفنون التطب  ةي کل أستاذ بقسم اإلعالنی: رجاء العصفور مير 

تونس - رواني جامعه الق - ني بالمعهد العالى للفنون والحرف بالقصر - ةي استاذ بالمعهد الهندسه الداخل: زينب قندوز غربال أ.د/   

 

  

 

 .   نجامعة حلوا  –قسم اإلعالن بكلیة الفنون التطبیقیة ب أستاذ   :سمر هاني أبو دنيا  

 . ای جامعة المن – لةی الفنون الجم ة ی کل – ری استاذ بقسم التصور عبد الفضيل: سمي 

   مقرر اللجنة العلمیة للترقي األساتذة واألساتذة المساعدین للفنون التطبیقیة:  أ.د/ سهير عثمان 
 جامعه القاهرة  -کلیه االثار   -استاذ بقسم الترمیم   

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 : 

 أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق األدنى  عميد كلية اآلثار األسبق، جامعة القاهرة. عالء الدين شاهين: 

   

.الجزائر  ورقلة، مرباح، قاصدي جامعةأستاذ ب  

 

:  غيالن حمود  

 

 فتحية الباروني : 

  ماضي محمد: 

 



 

  : 

  

  

    

:  محمد لملوكي  

 

 

   :

 :  مشاري النعيم  

 

  

 

 

    

 

 

  

  

 

 :هدي درويش  

 

 . تی ، الکو بی والتدر یقی التطب  می العامة للتعل ئةی اله ة،ی األساس ةی الترب  ةی کل ،یالداخل می قسم التصم ی: القند یأحمد عل  اءيه 

. جامعة حلوان   -كلیة الفنون التطبیقیة  ،أستاذ هندسة العوامل البشریة بقسم األثاثات واإلنشاءات المعدنیة  : أ.د/ وائل محمد جليل 

 

  

 :  وليد شوقي 

 وهاد سمير :   أ.د/ 
 

 

 

 


