قواعد الكتابة والنشر
 .1مجلة دراسات الدين واإلعالم (( MEDİADبدأت النشر اعتبارا من العام  2018وهي مجلة دولية محكمة
تنشر كل  6شهور في يناير ويوليو تحت إشراف مركز بحث وتطبيق دراسات الدين واإلعالم في جامعة
إرجيس (. )MEDİAM
 .2تمنح المجلة مكانا لمجاالت علمية متنوعة مثل النظرية اإلجتماعية  ,علوم الدين  ,علوم اإلتصال  ,دراسات
اإلعالم  ,علم النفس  ,الحقوق  ,الفلسفة  ,األدبيات  ,المنتجات البحثية األصيلة المركزة على دالالت مختلفة
في جانب العالقة ما بين الدين واإلعالم  ,النصوص المترجمة وتقييمات الكتب .
 .3بقصد عملية التقييم فإنه يشترط أن تكون المقاالت المرسلة غير منشورة من قبل في أي مكان كي يتم قبولها
.
 .4لغات الكتابة في المجلة هي التركية  ,اإلنجليزية والعربية .
 .5يتم أوال مراجعة المواد المقدمة من قبل مجلس التحرير  ,فإذا استوفت المقالة الشروط المطلوبة من حيث
المحتوى والشكل بعدها يقوم األشخاص ال ُمقيّمون بمراجعتها لغايات النشر .
 .6تُقيّم كافة المقاالت من قبل حكمين اثنين وتطبق عليها كافة األنظمة العلمية المتبعة خالل فترة التحكيم .
وفي حال ظهرت حاجة يتم إرسالها الى محكم ثالث  .كما يرتبط نشر أي مقالة بالمحكمين ويلتزم ال ُكتاب
بإجراء التعديالت المطلوبة منهم من قبل ال ُمحكمين .
 .7ينبغي أن يتم مراعاة القواعد األخالقية المعترف بها محليا ودوليا أثناء تحضير المقاالت  .ويتم عرض
.ولن تخضع للتقييم المقاالت الغير
المقاالت بعد قبولها على برنامج فحص اإلنتحال
متطابقة مع أخالقيات البحث والنشر أو التي توجد فيها مخاطرأو شبهة انتحال .
 .8ينبغي أن تحتوي الدراسة على األقسام المحددة في األسفل :


عنوان :بحيث يعكس محتوى الدراسة  ,واضح ال يتجاوز  15كلمة  ,مفهوم وبحروف غامقة  ,وال بد
أن يُكتب بحروف كبيرة .



ال ُكنية  :ال بد أن يُكتب تحت العنوان اسم الكاتب – ُكنيتُه  ,لقبه الوظيفي  ,مكان العمل  ,البريد اإللكتروني
( الرجاء كتابة معلومات الكنية باستخدام الحروف الالتينية ) .



ُمل ّخص  :ال بد من توافر ملخص بالتركية في نطاق  200 -150كلمة ُمنسجمة مع اإلطارالعام للدراسة
ويكون مقعه تحت معلومات ال ُكنية .



الكلمات المفتاحية :ال بد من توافر  5كلمات مفتاحية على األكثر تحت ال ُملخص بالتركية .



العنوان بالتركية  :سوف يتم تحضير العنوان التركي لدراساتكم من قبل مجلس تحرير المجلة.



الملخص بالتركية :سوف يتم تحضير ملخص دراساتكم بالتركية من قبل مجلس تحرير المجلة.



الكلمات المفتاحية بالتركية :سوف يتم تحضير الكلمات المفتاحية بالتركية لدراساتكم من قبل مجلس
تحرير المجلة .



مدخل :ال بد أن تبدأ الدراسة بقسم المدخل  .بحيث تتواجد في هذا القسم كل من مشكلة الدراسة  ,الهدف
 ,المنهج  ,الحدود وما شابه ذلك .



ُ
العنواين الرئيسية
المتن ( العربية )  :المتن الذي يُشكل المظهر الرئيسي للدراسة  ,ال بد أن تُرقّم
والفرعية وفقا للمثال ال ُمعطى في األسفل  ,كما ال بد أن تُكتب العنوانين بشكل غامق والحروف األولى
كبيرة .



سع بالتركية :ال بُد من وجود ُمل ّخص باللغة اإلنجليزية في حوالي  750كلمة نهاية الدراسة
ُملخص مو ّ
.وإذا ما ُكتبت الدراسة باإلنجليزية سيكون ال ُملخص ُهنا بالتركي .

 .9ال بد أن تتكون المقاالت على األقل من  4000وعلى األكثر من  12000كلمة (  25-8صفحة ).
 .10الدراسات التي يتوجب تحضيرها بحجم  A4ال بد أن تكون على النحو التالي  :حجم الورقة , A4 :
الهامش العلوي  5 :سم  ,الهامش السفلي 5 :سم  ,الهامش األيسر  4,5 :سم  ,الهامش األيمن  4,5 :سم
 ,نوع الخط  , Arial :نمط الخط عادي  ,حجم النص والفراغ ( المتن )  , 14 :الملخص  , 9 ,الحواشي
السفلية  , 9 :تباعد الفقرة  :أوال  -0بعد  , 6نطاق الفقرة 1 :سم  ,تباعد بين السطور  :متعدد/القيمة :
1,15
 .11يجب أن تكون الجداول والرسوم البيانية والصور مناسبة لحجم صفحة المجلة  .وإذا احتاج األمر من
الممكن أن تُكتب بحجم أصغرومباعدة سطر واحد  .الجداول والرسوم ينبغي أن تكون مرقمة بشكل ُمتسلسل
وفقا لظهورها في المتن  .يجب وضع حواشي الجداول تحت جسم الجدول مباشرة و يجب أن تحدد بأحرف
صغيرة .كما يجب أن ال تتضمن الكتابات تفاصيل مثل رقم الصفحة ورأسها وتفصيلها .
 .12تُوثق المراجع وفق نظام جمعية علم النفس األمريكية بنسختها السادسة  .بحيث يجب على ال ُكتاب مراعاة
قواعد وشكل المبادئ التوجيهية المحددة في دليل النشر لجمعية علم النفس األمريكية سواء في قسم
المقتبسات أو في قائمة المراجع .
 .13ال بد أن تحتوي المقالة في نهايتها على قائمة مراجع  ,وعند تكوين هذه القائمة واألثار التي تم اإلستشهاد
بها ال بد أن تنظم بحيث يكون اسم عائلة الكاتب بحروف كبيرة واسمه بحروف صغيرة
 .14ال يستطيع الكاتب نشر أكثر من مقالة في العدد الواحد .
 .15يتم ارسال الكتابات المعدة وفقا لقواعد الكتابة المحددة أعاله الى المجلة ,كما يتم إعادة إرسال المقاالت
الى المجلة بعد مدة ال تزيد على  15يوما من خالل تقرير يرسل الى المؤلفين في حال تم طلب اجراء
تعديالت أو تطوير على مقاالتهم .

