
 

 

 الية النشر في مجلة الدراسات المستدامة

مجلة الكائن في باب المعظم مكتب او موقع الاستقبال البحث عبر الموقع االلكتروني للمجلة  .1
 االمير .

 اطالع هيأة تحرير المجلة على البحث لتقويمه من حيث : .2
 . موافق الختصاص المجلة 
 .التزامه بشروط النشر وضوابطه في المجلة 

 هيأة التحرير بعد االطالع على البحث بـ :يكون رأي  .3
 . قبول البحث كما هو 
 . )قبول البحث بعد اجراء التعديالت )التعديالت تحددها الهيأة 
 .رفض البحث 

بعد قبول البحث واتمام الملحوظات التي حددها هيأة التحرير، يسدد الباحث أجور النشر كاملة،  .4
حث بعدم استرجاع األجور في حالة وجود نسبة استالل عبر آلية موضحة له، مع مراعاة اعالم البا

 تفوق النصف، أو رفضه من خبرين لعدم صالحية نشره.
(.   Turnitiبعد دفع أجور النشر يدخل البحث نظام كشف االستالل االلكتروني على وفق برنامج ) .5

 فاذا كانت:
التطبيقي( تكون في الجانب النظري، وصفر% في الجانب   %20اقل من  نسبة االستالل ) -

 .  مقبولة، ويرسل البحث بعد ذلك للخبراء المحكمين
وجود نسبة استالل في الجانب  وفي الجانب النظري، أ  %20اكثر من  نسبة االستالل عالية ) -

 . التطبيقي( تكون غيرمقبولة، ويرد البحث للباحث لخفض نسبة االستالل وتعديله
 2)ى المحكمين؛ لتقويمه علمًيا ــــــــــــــــــــــــــــحث الكترونيًا إلاذا كنت نسبة االستالل مقبول يرسل الب  .6

   . (تقويم اللغتين العربية واالنكليزية للبحث  ولغوًيا )محكمين( 
يراعى عند اختيار المحكمين العلميين أن يكونا ضمن اختصاص البحث الدقيق، وأن تكون مدة  .7

يوجه كتاب تأكيد للمحكم؛ لبيان أسباب عدم ارسال استمارة يوًما، بعدها  30إلى  15التقويم من 
 التقويم البحث في ومدتها، وفي حالة عدم اإلجابة يرسل البحث الى محكم آخر.

 تستلم استمارة التقويم مع البحث الكترونًيا من المحكمين العلميين، وتتضمن : .8
 صالحية البحث للنشر، ويقبل كما هو مع بيان اسباب ذلك. -
البحث للنشر، ويقبل بعد اجراء التصويبات واقرار التصويبات ضمن استمارة التقويم،  صالحية -

 ويعاد الى الباحث الجراء التصويبات .
 عدم صالحية البحث يرفض البحث نهائيًا ويعلم الباحث بذلك  . .9

 في حالة قبول البحث من المحكم األول ورفضه من المحكم األخر، يتم اختيار محكم علمّي ثالث؛ .10
 لحسم االمر بصالحية البحث للنشر من عدمه، ويتحمل الباحث أجور الخبير الثالث. 

في حالة صالحية البحث للنشر بعد إجراء التعديالت المطلوبة منه، يزود بكتاب قبول النشر،  .11
 ويتضمن رقم المجلد والعدد، وتاريخ النشر باليوم والشهر والسنة. 


