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 دعوة

 لنشر مقاالت وأبحاث ورسائل علمية

 (212/ 212بمجلة الرقابة الشاملة مجلد العددين )

 
، وذلة  مة  كأحةد ماةاور العمليةة التدري يةة مجلة الرقابةة الاةاملة إصدارب للتدريب والتعليم المستمراإلدارة المركزية  تقوم

ميةةة تن فةة تسةةا م  التةة  (والةةدكتورا الماجسةةتير العلميةةة  رسةةا   والترجمةةا  وملاتةةا  الالمقةةا   ال اةةوو وخةة ن راةةر 

 .للجهاز الرقاب وتطوير العم  

الرقابة الااملة ع  العةام ( م  مجلة 212/212العددي   وحيث أن اإلدارة المركزية ر استنا بتدد اإلعداد إلصدار مجلد 

2221/2222. 

يرج  التكرم بدعوة السادة الزم ء باإلدارة ر اسة سيادتكم للمااركة ف  تاريةر المجلةد الجديةد مة  مجلةة الرقابةة الاةاملة 

بما يقدموره م  باوو ومقا   وترجما  وملاتةا  الرسةا   العلميةة  الماجسةتير والةدكتورا ( لناةر ا فة  المجلةة وفقةا  

 ضوابط التالية:لل

 :والترجماتالمقاالت البحوث ونشر ضوابط أوالً: 

موعد  ف ( CDعلى  ورقيا ومط وعة ومكتوبة بلغة عربية سليمة وأسلوب واضح  والترجما  أن تقدم ال اوو والمقا   .1

 م  تارياه. شهرغايته 

 المتعارف عليها. العلم إعداد ال اوو والمقا   بأصون وقواعد ال اث  ف أن يتم ا لتزام  .2

رهايةة  فة أن يتم توثيق المتادر بدقة وأمارةة وا لتةزام بقواعةد وأصةون التوثيةق المتعةارف عليهةا وإعةداد قا مةة بةالمراج   .2

 مقان. اث أو الال

 المج   أو الدوريا  العلمية أو وسا   النار األخرى. ف  أي م  الم يس ق رار أو الترجمة المقان ال اث أو أن يكون  .4

ويجةوز راةر ال اةوو  أو العةاملي  بةه، للمااسة ا  المركزيم  أعضاء الجهاز  الترجمة أو المقان أو ال اثعد يكون م  أن  .5

 .للجهاز الرقاب مجان العم   ف قدمة م  غير أعضاء الجهاز بارط أن تكون والمقا   الم  

عنها مة  ذكةر اسةم الم لةل والمتةدر المناةور أن يرفق بالمقان أو ال اث المترجم النص األصل  باللغة األجن ية المترجم  .6

 به النص األصل .

وتتضةةم  التةة اة  ،( صةة اا 4( صةة اا  وأ  يقةة  عةة   12 ال اةةث أو المقةةان أو الترجمةةة أ  يتجةةاوز عةةدد صةة اا   .7

 .كلمة 12و 12لسطر الواحد ما بي  ، واا  سطر 22، 22الواحدة ما بي  

 .ألصاابها سواء رار  أو لم تنارالمواد المرسلة إلى المجلة   ترد  .8

   ياق ا عتراض على عدم رار ما يرس  للمجلة.  .9

يقوم باختيار المقا   وا بااو والترجما  الت  تنار ف  المجلة فريق عم  تطوع  ياك  استنادا  لموافقة ر ةي  الجهةاز  .11

 . ءم م  قواعد النارويكون له الاق ف  اختيار ما يرا  مناس ا  للنار وإجراء التعدي   بما يت

ط قا  ألحكام   اة التدريب والتعليم المستمر ألعضاء الجهاز والعاملي  بةه فأرةه ي عةد مة  سةاعا  التةدريب المسةتمر إعةداد  .11

ال اوو والمقا   ف  مجان عم  الجهاز ورار ا بوسا   النار المعتمدة م  الجهاز كمجلة الرقابة الااملة وفقا  للضةوابط 

 ذا الاأن.المقررة ف   

 ما ينار بالمجلة م  أبااو ومقا   ي عد ا العاملون ف  الجهاز علىمالية مكافأة يمنح الجهاز  .12

 رسائل الماجستير والدكتوراه:ملخصات نشر ضوابط ثانياً: 

 .الجهاز مكت ةم  الرسالة برساة  إيداع .1

أ   علةى، التة  مناةا الدرجةة العلميةة الماجستير أو الةدكتورا  معتمةدة مة  الجامعةة علىصورة م  شهادة الاتون  تقديم .2

 .أكثر م  عامي  هايكون قد مر علي

 .(CD وعلىأن تكون مكتوبة بلغة عربية سليمة وأسلوب واضح  ورقيا   علىتلايص للرسالة  .2

 

 واالحترام ،،وتفضلوا بقبول فائق الشكر 

 الجهاز وكيل

 2122:   /   /فيتحريراً 
 أحمد عبدالغنيهناء / المحاسبة

 


