دليل الهشر يف جملة جامعة حضرموت للعلوم اإلنسانية
مجمة جامعة حضرموت لمعموـ اإلنسانية مجمة عممية محكمة ،نصف سنوية ،تصدرىا نيابة الدراسات العميا والبحث العممي بجامعة حضرموت .
عنى المجم ُة بنشر البحوث والدراسات األصيمة ذات الصمة بأي حقل مف حقوؿ العموـ
وتستيدؼ إتاح َة الفرصة لمباحثيف لنشر بحوثيـ ونتاجاتيـ العممية  .تُ َ
اإلنسانية التي تشمل  :المغويات النظرية والتطبيقية  ،واآلداب  ،والترجمة  ،والدراسات الفكرية والفمسفية  ،والدراسات االجتماعية والقانونية  ،والدراسات

اإلسالمية  ،واإلعالـ  ،والدراسات التاريخية واآلثارية  ،واألنثروبولوجيا والجغرافيا  ،واإلدارة واالقتصاد والتجارة والمحاسبة  ،والتربية وعمـ النفس  ،والفنوف

والتراث الشعبي والمسرح والموسيقا والفنوف التشكيمية  ،وعمـ المكتبات .

ويتـ النشر في مجمة جامعة حضرموت لمعموـ اإلنسانية عمى َوْفق اإلجراءات اآلتية :

أولاق  :اود ع ة :ق :
 .1أف يكوف البحث أصيالً وممتزماً بمنيجية البحث العممي المتعارؼ عمييا في كتابة البحوث العممية.
 .2البحوث المقدمة لمنشر يجب أال يكوف قد سبق نشرىا  ،وأالَّ تكوف مقدمة إلى جية نشر أخرى  ،واذا قبمت لمنشر ،ال ُيسمح بنشرىا بالشكل نفسو
وبأية لغة أخرى إال بتصريح كتابي مف رئيس ىيئة التحرير .
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ال تنشر المواد إال بعد التحكيـ السري عبر اثنيف في األقل مف المحكميف المتخصصيف.

ُ .4ي ْن َشر بالمجمة َّ
عات العممية
عات الكتب والتقارير  ،والمتاب ُ
اج ُ
الترج ُ
ممخ ُ
مات ومر َ
صات الرسائل واألطروحات الجامعية  ،وعرض الكتب ونقدىا  ،و َ
المناقشات الموضوعية لما ُي ْن َػشر فييا أو في غيرىا مف المجالت
لممؤتمرات والندوات  ،والنشاطات األكاديمية والبحثية المتصمة بحقوؿ اختصاصيا  ،و
ُ
والدوريات ودوائر النشر العممي

 .5يدفع الباحث مف غير الييئة التدريسية بجامعة حضرموت مبمغاً قدره اثنا عشر ألف رياؿ يمني أجور تحكيـ وبريد ،ويدفع الباحث مف خارج
الجميورية اليمنية مائو دو ٍ
الر أمريكي لمغرض نفسو  .ويتـ الدفع بشيؾ أو حوالة بنكية أو بريدية باسـ مجمة جامعة حضرموت لمعموـ اإلنسانية عمى
الحساب رقـ (  ) Swift Cod : YECOYESAXXX ( ) 0 / 10 / 2 / 453648 / 270في البنؾ التجاري اليمني فرع المكال / .حضرموت
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اسالت والبحوث باسـ رئيس تحرير مجمة جامعة حضرموت لمعموـ اإلنسانية عمى عنواف المجمة اآلتي:
تُ َّ
وج ُو المر َ
المكال  /محافظة حضرموت ،الجميورية اليمنية  ،ص ب (  51555أو (51555

ثةنيةاق  :تقعيم دلبحوث للنشر بةل:جل ق :
.1
.2

تيميفاكس00967 – 5 - 372691

البحوث المكتوب ُة بالمغة العربية أو المغة اإلنجميزية ،ويمكف أف تكوف بأية لغة أخرى بموافقة ىيئة التحرير
ُي َقبػل لمنشر
ُ
تطبع البحوث المرسمة وتقدـ لمنشر عمى برنامج  MicroSoft Wordبنوع خط (  ) Simplified Arabicبالمغة العربية و ( Times New

 ) Romanبالمغة اإلنجميزية  ،مقاس (  )55بمسافات مزدوجة بيف األسطر وعمى وجو واحد ،عمى ورؽ مقاس  A4مع ترؾ ىامش بنحو (  3سـ )

تجيزىا ىيئةُ التحرير وتكوف الصفحات مرقمة
ستثنى مف ذلؾ
حاالت ُ
ٌ
عمى جانبي الورقة ،عمى أف ال تزيد البحوث المقدمة لمنشر عف ثالثيف صفحة ،ويُ َ
ترقيماً تسمسمياً بما في ذلؾ األشكاؿ والجداوؿ والصور والمالحق والمراجع.
َّ
ٍ
ُ .3يرَفق بالبحث َّ
كل منيما عف مائتَي كممة.
ممخصاف بالمغتيف العربية واإلنجميزية  ،عمى أال يزيد ُ
عدد كممات ّ
ْ
 .4يسمـ البحث المقدـ لمنشر مف أصل وثالث نسخ ورقية  ،ونسخة عمى قرص مدمج  CDمتوافق مع أجيزة (. )IBM
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كل منيا بالتسمسل نفسو في
كل منيا عمى ورقة منفصمة ويشار إلى َّ
ترقـ الجداوؿ واألشكاؿ عمى التوالي بحسب ورودىا في البحث ويشترط طباعة َّ

متف البحث .ويرافق الجدوؿ عنواف واضح ومفسر لمحتوياتو ويفضل أف تظير الحواشي عمى الجداوؿ بشكل حروؼ فوقية تبدأ بالحرؼ (أ) لكل جدوؿ

عمى أف يشار إلى ما تعنيو في أسفل الجدوؿ .

لماع وال
 .6إف وجدت صور في البحث المقدـ لمنشر فينبغي أف تكوف بالمونيف األبيض واألسود فقط عمى أف تكوف واضحة ومصورة عمى ورؽ صقيل ّ
تتجاوز أبعادىا (  6 x 5سـ ) وغير معرضة لمثني أو الطي أو التكسير .كما يمكف حفظ الصور إلكترونياً ضمف النص .

الباحثيف )  ،والصف ُة العممي ُة والعنواف وجية العمل  ،وأرقاـ اليواتف والفاكس  ،والبريد
اف البحث واسـ الباحث ( أو
َ
 .7يكتب في ورقة مستقمة عنو ُ
اإللكتروني
 .8يرفق الباحث نسخ ًة مختصرة مف سيرتو الذاتية إذا كاف يتعامل مع المجمة لممرة األولى.
منح كاتبو المناقشات والمراجعات والتقارير
ي
كما
.
بحثو
مادة
مف
الباحث نسخ ًة مف العدد الذي يتضمف بحثو  ،باإلضافة إلى خمس مستالَّت
ُ .9ي ْمَنح
ُ
ُ َ
وممخصات الرسائل الجامعية نسخ ًة مف العدد الذي يتضمف مشاركاتيـ .

ثةلثةاق  :دلتوثيقق :
 .1يشار إلى المصادر والمراجع عمى ىيئة ىوامش مرَّق ٍ
قيما متسمسالً في نياية البحث  ،أو في أسفل الصفحة  ،بحسب منيج الباحث  ،تُعتَ َم ُد فييا
ر
ت
مة
َ
ُ
ً
اسـ المؤلف  ،عنواف الكتاب أو المقاؿ  ،جية النشر  ،مكاف النشر  ،سنة النشر  ،الجزء والصفحة  .وفي حالة
:
تتضمف
بحيث
عمييا
ؼ
المتعار
األصوؿ
َ
َ
الرجوع إلى الدوريات يكوف التوثيق عمى النحو اآلتي  :اسـ المؤلف  ،عنواف البحث  ،اسـ الدورية  ،المجمد  ،العدد  ،السنة  ،الصفحة

تعارؼ عميو في البحث العممي  .وفي حالة وجود
ص َ
 .2يُ َ
الم َ
وغ ًة بحسب ُ
وض ُع في آخر البحث قائمةٌ بالمصادر والمراجع منفصمةٌ عف اليوامش َ ،م ُ
تيب األلفبائي المعيود .
ر
الت
إعدادىا
في
ى
اع
ر
ي
،
بية
ر
الع
المصادر
قائمة
عف
ة
منفصم
بيا
ة
قائم
ضاؼ
ت
ة
أجنبي
بمغة
مصادر
ٌ
ٌ
ُ َ
ُ ُ
ُ
ردبعةاق  :نشر دلبحوثق :

ظ ُر فييا وال تعاد إلى أصحابيا .
طو ال يُػ ْن َ
اعد النشر وشرو َ
 .1البحوث التي تُخالف قو َ
ُّ
 .2يتـ إبالغ أصحاب البحوث المرسمة لممجمة َّ
التسمـ .
بتسم ِميا خالؿ أسبوعيف مف تاريخ

 .3يتـ إبالغ أصحاب البحوث بقرار قبوليا أو عدـ قبوليا لمنشر بعد عرضيا عمى مح ّكميف مف ذوي الكفاءة في االختصاص ،تختارىـ ىيئة تحرير
ُّ
المجمة عمى ٍ
التسمـ .
سري خالؿ فترة ال تتجاوز ثالثة أشير مف تاريخ
نحو ّ
 .4لييئة تحرير المجمة الحق أف ت طمب إجراء تعديالت يسيرة أو شاممة عمى البحث قبل إجازتو لمنشر .
 .5في حالة وجود إضافات أو تعديالت عمى البحث يقترحيا المحكموف تعاد البحوث إلى أصحابيا إلجراء التعديالت أو اإلضافات المطموبة قبل النشر .
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يقدـ الباحث لممجمة إق ار اًر خطياً يفيد بأف بحثو عمل أصيل لو ولـ يسبق نشره ولف يقدـ لغرض النشر في أي جية عممية أخرى .
المجمة غير ممزمة بإعادة البحوث إلى أصحابيا سواء نشرت أـ لـ تنشر.

خة:سةاق  :أحكةم ة :ق :

تعبر بالضرورة عف وجية نظر المجمة أو الجامعة .
تعبر األبحاث المقدمة لمنشر بالمجمة عف آراء مؤلفييا فقط  ،وال ّ
ّ .1
خطية مف رئيس ىيئة تحرير المجمة .
نشر جزء مف المجمة أو اقتباسو دوف الحصوؿ عمى موافقة ّ
 .2تؤوؿ حقوؽ النشر كاف ًة لممجمة  ،وال يجوز ُ
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يمكف الحصوؿ عمى المجمة مف قسـ التبادؿ في اإلدارة العامة لممكتبات بجامعة حضرموت ،أو مف نيابة الدراسات العميا والبحث العممي بالجامعة .

 .4يمكف إرساؿ البحوث المقدمة لمنشر عمى ( )attach fileعمى عنواف البريد اإللكتروني لممجمة اآلتي :
E.mail: hu.magazine@hu.edu.ye
 .5االشتراؾ السنوي في المجمة يتـ عمى النحو اآلتي :

يكيا ( ) $ 33
ػ لألفراد مف داخل اليمف مبمغ قدره ألف رياؿ (  5111رياؿ )  ،ومف خارج اليمف ثالثوف دو ًا
الر أمر ِّ

دوالرا أمريكيًّا ( ) $ 01
ػ لممؤسسات مف داخل اليمف مبمغ قدره ألفا لاير (  5111لاير )  ،ومف خارج اليمف ستون
ً

