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 شروط النشر

 المجلة الدولية للعلوم االجتماعية واإلنسانية
 (  1616ISSN-7613)المجلة الدولية للعلوم االجتماعية واإلنسانية هي مجلة دولية محكمة ذات رقم معياري 

 الدراسات واألبحاث في مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية.تعنى بنشر  (MESPJ Publisher) تصدر عن
 أوال: إرشادات عامة:

o  ليزية.جالعربية واإلنالدراسات واألبحاث باللغة  المجلةتقبل 
o البحث العلمي ومنهجيته. وأساليب يراعي الباحث قواعد 
o .يكون البحث مرتبط بمجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية 
o  أو قدم للنشر لدى جهة أخرى. بق نشرهقد س   المقدميلتزم الباحث أال يكون البحث 
o  تقبل المجلة األبحاث المميزة المستلة من رسائل الماجستير والدكتوراه بشرط أال تكون هذا الرسائل منشورة أو

 ة علمية.مقبولة للنشر في جهة أخرى، ويشار في هامش الصفحة األولى إلى أن البحث مستل من رسال
o  ذا هناك تباين في التقييم يحال البحث إلى محكم ينشر البحث بعد إجازته من محكمين اثنين مختصين، وا 

 ثالث ويكون رأيه مرجح.
o  نظامل اوفقيتم التوثيق (APA)  قائمة المراجعفي و  داخل البحثفي. 
o  األخالقية وحقوق الملكية الفكرية.و تتبنى المجلة المعايير العلمية 
 إرشادات كتابة البحث: ثانيا:
o   بصيغة وورد مكتوبا  م البحث يقد (Ms-Word). 
o  كلمة. 6999أال يزيد البحث عن 
o  من جميع الجوانب. (5.2)يكتب البحث بأبعاد 
o الخط بنوع العربية ةباللغ ملخص يرفق (Simplified Arabic)،  يشتمل على: ،كلمة 033ال يتجاوز 

 ، الكلمات المفتاحية[الباحثين، واسم الجامعة والبلد، والبريد اإللكترونيعنوان البحث كامال، واسم الباحث أو ]
o نوع الخط (Simplified Arabic)  المكتوبة باللغة العربية لألبحاثللمتن  61حجم . 
o  وع خط بن ملخص باللغة اإلنجليزيةيرفق(Times New Roman) يشتمل على ،كلمة 033، ال يتجاوز:  

  .باللغة اإلنجليزية ةمكتوب واسم الباحث أو الباحثين، واسم الجامعة والبلد، والبريد اإللكتروني، الكلمات المفتاحية[]عنوان البحث كامال، 
o  نوع خط(Times New Roman)  المكتوبة باللغة اإلنجليزية لألبحاثللمتن  61حجم. 
o  غامقأسود الداخلية بخط البحث عناوين. 
o  .مراعاة حداثة المراجع والمصادر ودقة توثيقها 

 

 

http://www.mespj.com/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2961-3019
mailto:ijssh@mespj.com


 
 

 

 

MESP-Journals 
International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) 

ISSN:  2961-3167 

  International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)     E-mail: ijssh@mespj.com 

 شروط النشر  

 :ترتيب البحث: ثالثا
 :يطلب من الباحث التقيد بالترتيب اآلتي في بحثه 

 [. إرشادات كتابة البحثمن  فقرة الملخص كما هو موضح في]  الملخص باللغة العربية .1
 [. إرشادات كتابة البحثمن  فقرة الملخص كما هو موضح فياإلنجليزية ] الملخص باللغة  .5
المقدمة، مشكلة البحث أهداف البحث أهمية البحث، مصطلحات البحث، منهج البحث وعينته، ] المتن  .0

 [. االحصائية، النتائج والتوصيات أدوات جمع البيانات، الدراسات السابقة، المناهج
 [. الرسوم..، والجداول، و .أدوات جمع البيانات كاالستبيانالمالحق ] و لمراجع والمصادر ا .4

 :توثيق المراجع والمصادر: رابعا
 التوثيق داخل البحث: (1

o ( توثيق المراجع في داخل البحث بطريقةAPA،) (اسم العائلة، سنة النشر، رقم الصفحة).  
o ترقيمها.رسوم التوضيحية بالمصادر األصلية، مع ول والاالجد توثيق 

 التوثيق في قائمة المراجع والمصادر: (5
o ( توثق قائمة المراجع والمصادر في آخر البحث كاملة بطريقةAPA .) 

 .(شراالنشر، النمكان "عنوان المرجع"  )سنة النشر(،االسم األولاسم العائلة، )
 

 :وفق المواصفات المنهجية المطلوبة عبر البريد اإللكتروني لمجلة:إلدارة اترسل الدراسات واألبحاث 
ijssh@mespj.com  

 

 الذاتية عبر البريد اإللكتروني:السيرة خامسا: 
 

  نبذة تعريفية للباحث والمشاركين معه متضمنة: االسم،  بشكل مستقليرفق مع البحث
الجامعة المانحة للشهادة، السنة، الدرجة العلمية، التخصص العام، التخصص الدقيق، جهة 

 البريد اإللكتروني، رقم الجوال. -إن وجدت-العمل 
 مع تحيات إدارة المجلة
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