
 اإلنسانيةجامعة حضرموت للعلوم  جملةدليل الهشر يف 

. بجامعة حضرموت  والبحث العممي الدراسات العميا نيابةتصدرىا  ،نصف سنوية محكمة، مجمة عممية اإلنسانيةمجمة جامعة حضرموت لمعمـو    
البحوث والدراسات األصيمة ذات الصمة بأي حقل مف حقوؿ العمـو ر بنش المجمةُ  نتاجاتيـ العممية . ُتعَنىبحوثيـ و الفرصة لمباحثيف لنشر  يدؼ إتاحةَ وتست

والدراسات  ، والقانونية ، والدراسات الفكرية والفمسفية ، والدراسات االجتماعية، والترجمة المغويات النظرية والتطبيقية ، واآلداب : اإلنسانية التي تشمل 
واإلدارة واالقتصاد والتجارة والمحاسبة ، والتربية وعمـ النفس ، والفنوف ، رية ، واألنثروبولوجيا والجغرافيا واإلعالـ ، والدراسات التاريخية واآلثا اإلسالمية ،

 . ، وعمـ المكتبات والتراث الشعبي والمسرح والموسيقا والفنوف التشكيمية

 اآلتية : اإلجراءاتاإلنسانية عمى َوْفق ويتـ النشر في مجمة جامعة حضرموت لمعمـو 
 

 ق : اود ع  ة: ق :أولا 
 أف يكوف البحث أصياًل وممتزمًا بمنيجية البحث العممي المتعارؼ عمييا في كتابة البحوث العممية. .1

ذا قبمت لمنشر، ال ُيسمح بنشرىا  مقدمة إلى جية نشر أخرى  ، وأالَّ تكوف المقدمة لمنشر يجب أال يكوف قد سبق نشرىا  البحوث .2  بالشكل نفسو، وا 
 . بتصريح كتابي مف رئيس ىيئة التحرير وبأية لغة أخرى إال

 مف المحكميف المتخصصيف. في األقل ثنيفعبر اال تنشر المواد إال بعد التحكيـ السري  .3

عاُت العممية ُيْنَشر بالمجمة ممخَّصاُت الرسائل واألطروحات الجامعية ،  وعرض الكتب ونقدىا ، والترَجماُت ومراَجعاُت الكتب والتقارير ، والمتاب .4
، والنشاطات األكاديمية والبحثية المتصمة بحقوؿ اختصاصيا ، والمناقشاُت الموضوعية لما ُيْنػَشر فييا أو في غيرىا مف المجالت  مؤتمرات والندواتلم

 والدوريات ودوائر النشر العممي

تحكيـ وبريد، ويدفع الباحث مف خارج  رياؿ يمني أجور ألف اثنا عشرقدره  اً ة التدريسية بجامعة حضرموت مبمغيدفع الباحث مف غير الييئ .5
عمى اإلنسانية . ويتـ الدفع بشيؾ أو حوالة بنكية أو بريدية باسـ مجمة جامعة حضرموت لمعمـو  أمريكي لمغرض نفسو دوالرٍ  مائواليمنية  الجميورية
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  اآلتي: عمى عنواف المجمة اإلنسانيةرئيس تحرير مجمة جامعة حضرموت لمعمـو  ُو المراَسالت والبحوث باسـُتوجَّ  .6
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 ل ق :ج:ثةنيةاق : تقعيم دلبحوث للنشر بةل
 ُيقَبػل لمنشر البحوُث المكتوبُة بالمغة العربية أو المغة اإلنجميزية، ويمكف أف تكوف بأية لغة أخرى بموافقة ىيئة التحرير .1

 Times New و ) ( بالمغة العربية Simplified Arabic)  بنوع خط MicroSoft Wordتطبع البحوث المرسمة وتقدـ لمنشر عمى برنامج  .2

Roman بمسافات مزدوجة بيف األسطر وعمى وجو واحد، عمى ورؽ مقاس  ( 55 ) مقاسنجميزية ، ( بالمغة اإلA4  ( سـ  3 بنحو )مع ترؾ ىامش
وتكوف الصفحات مرقمة وُيستثَنى مف ذلؾ حاالٌت تجيُزىا ىيئُة التحرير ، صفحة ثالثيفعمى جانبي الورقة، عمى أف ال تزيد البحوث المقدمة لمنشر عف 

 .ًا بما في ذلؾ األشكاؿ والجداوؿ والصور والمالحق والمراجعترقيمًا تسمسمي

 .ُيرَفق بالبحث ممخَّصاف بالمغتيف العربية واإلنجميزية ، عمى أالَّ يزيد عدُد كممات كلٍّ منيما عف مائَتْي كممة .3

 . (IBMمتوافق مع أجيزة ) CDعمى قرص مدمج  ونسخة ـ  لمنشر مف أصل وثالث نسخ ورقية ،يسمـ البحث المقد .4

ورقة منفصمة ويشار إلى كلَّ منيا بالتسمسل نفسو في حسب ورودىا في البحث ويشترط طباعة كلَّ منيا عمى بترقـ الجداوؿ واألشكاؿ عمى التوالي  .5
( لكل جدوؿ ؿ بشكل حروؼ فوقية تبدأ بالحرؼ )أمتف البحث. ويرافق الجدوؿ عنواف واضح ومفسر لمحتوياتو ويفضل أف تظير الحواشي عمى الجداو 

 . عمى أف يشار إلى ما تعنيو في أسفل الجدوؿ

سود فقط عمى أف تكوف واضحة ومصورة عمى ورؽ صقيل لّماع وال واألبيض بالمونيف األ أف تكوف  فينبغيف وجدت صور في البحث المقدـ لمنشر إ .6
 . لكترونيًا ضمف النصالصور إأو التكسير. كما يمكف حفظ سـ ( وغير معرضة لمثني أو الطي  x 6 5تتجاوز أبعادىا ) 

والبريد  والفاكس ، والعنواف وجية العمل ، وأرقاـ اليواتف  العمميةُ  والصفةُ  ) أو الباحثيَف ( ،البحث واسـ الباحث  عنوافُ  يكتب في ورقة مستقمة .7
 اإللكتروني

 يرفق الباحث نسخًة مختصرة مف سيرتو الذاتية إذا كاف يتعامل مع المجمة لممرة األولى. .8

ات والتقارير ُيْمَنح الباحُث نسخًة مف العدد الذي يتضمف بحثو ، باإلضافة إلى خمس مستالَّت مف مادة بحثو . كما ُيمَنح كاتبو المناقشات والمراجع .9
 . وممخصات الرسائل الجامعية نسخًة مف العدد الذي يتضمف مشاركاتيـ



 

 ثةلثةاق : دلتوثيقق :
ىوامَش مرقَّمٍة ترقيًما متسمساًل في نياية البحث ، أو في أسفل الصفحة ، بحسب منيج الباحث ، ُتعَتَمُد فييا ُيشار إلى المصادر والمراجع عمى ىيئة  .1

. وفي حالة  األصوؿ المتعاَرؼ عمييا بحيث تتضمف : اسـَ المؤلف ، عنواف الكتاب أو المقاؿ ، جية النشر ، مكاف النشر ، سنة النشر ، الجزء والصفحة
 ريات يكوف التوثيق عمى النحو اآلتي : اسـ المؤلف ، عنواف البحث ، اسـ الدورية ، المجمد ، العدد ، السنة ، الصفحةالرجوع إلى الدو 

بحسب الُمتعاَرؼ عميو في البحث العممي . وفي حالة وجود  َمُصوَغًة ُيوَضُع في آخر البحث قائمٌة بالمصادر والمراجع منفصمٌة عف اليوامش ،  .2
 . ة ُتضاُؼ قائمٌة بيا منفصمٌة عف قائمة المصادر العربية ، ُيراَعى في إعدادىا الترتيُب األلفبائي المعيودمصادر بمغة أجنبي

 

 ردبعةاق : نشر دلبحوثق :
 .  فييا وال تعاد إلى أصحابيا رُ ظَ نْ ػو ال يُ النشر وشروطَ  قواعدَ  ُتخالفالبحوث التي  .1

 . الؿ أسبوعيف مف تاريخ التسمُّـيتـ إبالغ أصحاب البحوث المرسمة لممجمة بتسمَِّميا خ .2

بقرار قبوليا أو عدـ قبوليا لمنشر بعد عرضيا عمى محّكميف مف ذوي الكفاءة في االختصاص، تختارىـ ىيئة تحرير يتـ إبالغ أصحاب البحوث  .3
 . خالؿ فترة ال تتجاوز ثالثة أشير مف تاريخ التسمُّـ المجمة عمى نحٍو سّري 

 . طمب إجراء تعديالت يسيرة أو شاممة عمى البحث قبل إجازتو لمنشرتلييئة تحرير المجمة الحق أف  .4

 . إلى أصحابيا إلجراء التعديالت أو اإلضافات المطموبة قبل النشر البحوثفي حالة وجود إضافات أو تعديالت عمى البحث يقترحيا المحكموف تعاد  .5

 . أخرى  ـ يسبق نشره ولف يقدـ لغرض النشر في أي جية عمميةيقدـ الباحث لممجمة إقرارًا خطيًا يفيد بأف بحثو عمل أصيل لو ول .6

 إلى أصحابيا سواء نشرت أـ لـ تنشر. البحوثالمجمة غير ممزمة بإعادة  .7
 

 ق : خة:سةاق : أحكةم  ة: 
 . ، وال تعّبر بالضرورة عف وجية نظر المجمة أو الجامعة المقدمة لمنشر بالمجمة عف آراء مؤلفييا فقط تعّبر األبحاث .1

 . ، وال يجوز نشُر جزء مف المجمة أو اقتباسو دوف الحصوؿ عمى موافقة خطّية مف رئيس ىيئة تحرير المجمة لممجمة كافةً  حقوؽ النشرتؤوؿ  .2

 .بالجامعة  الدراسات العميا والبحث العممي نيابة، أو مف ة العامة لممكتبات بجامعة حضرموتيمكف الحصوؿ عمى المجمة مف قسـ التبادؿ في اإلدار  .3

 : ( عمى عنواف البريد اإللكتروني لممجمة اآلتيattach fileالمقدمة لمنشر عمى ) البحوثكف إرساؿ يم .4

                                                                 E.mail: hu.magazine@hu.edu.ye 

 عمى النحو اآلتي :يتـ في المجمة االشتراؾ السنوي  .5
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