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 نسانيات والعموم االجتماعية التطبيقيةفي اإل  مجمة جامعة القاىرة : معمومات عامة عنأوالً 

Journal of Humanities and Applied Social Sciences (JHASS) 

 موقع المجمةلالدخول  .1

 خالل الرابط التاليالدخول عمى موقع مجمة الجامعة من يتم 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jhass/authors.htm 

 

 التعرف عمى ما يمي:مكن لمباحث من خالليا يوالتي  ،وتعد ىذه الصفحة الرسمية لمجمة الجامعة

 زر وذلك من خالل الضغط عمى، األبحاث التي تم نشرىا في األعداد السابقة "Table of Contents" 

 معمومات عن أىداف المجمة ومجاالتيا (Aims & Scopeوذلك من خالل الضغط عمى ،) زر 
"Journal Information" 

 زر ، وذلك من خالل الضغط عمىىيئة تحرير المجمة "Editorial Team" 

 زر ، وذلك من خالل الضغط عمىإرشادات ىامة لمباحث "Author Guidelines" 

 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jhass/authors.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jhass/authors.htm
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  (Aims & Scopeالتعرف عمى أىداف ومجاالت المجمة )  .2

تيتم  ، عميو أواًل أن يقوم بمراجعة أىداف المجمة والمجاالت التيأن يقرر الباحث إرسال البحث إلى المجمة قبل
 Journal"من خالل الضغط عمى  –كما أشرنا سابقًا  –لبحث. ويكون ذلك ا توافقيا معلمتأكد من وذلك  ،بيا

Information" تركز مجمة .JHASS  .عمى تطبيقات العموم اإلنسانية ونظريات العموم االجتماعية ومنياجيتيا
نية واالجتماعية لممساعدة في وعمى وجو الخصوص، تيتم المجمة باألبحاث التي توضح كيفية تطبيق العموم اإلنسا

بالنيج التجريبي أو  إحداث تغييرات إيجابية في رفاىية المستيمكين، والموظفين، والمجتمع ككل. وترحب المجمة
التحميمي، وكذلك النيج النوعي مثل دراسات الحالة. الحظ أن إرسال بحث ال يتوافق مع أىداف المجمة ىو أحد 

 البحث. تؤدي إلى رفض قد األسباب التي

 (Author Guidelines)إتباع اإلرشادات الخاصة بالباحث  .3

كون مخالفتيا سببًا في رفض البحث رفضًا تحتى ال  ،عمى الباحث أن يقرأ جيدًا اإلرشادات المكتوبة واتباعيا
. "Author Guidelines'وكما أشرنا سابقًا، يمكن الوصول ليذه اإلرشادات من خالل الضغط عمى نيائيًا. 
 . البحث المكتوبطريقة عرض خص ما يأىميا ؛ اإلرشادات الموجية لمباحثوتتعدد 

 Manuscript Requirementsالخاصة بالبحث رشادات اإل   . أ

 :حثو بيا، عميو أن يتبع اإلرشادات التالية عند تصميم شكل البحثبلنشر  JHASSعند اختيار الباحث لمجمة 

  أن يتم كتابة البحث بواسطة برنامجMicrosoft Word. 

  كممة 0999أال يزيد عدد الكممات بالبحث عن. 

  اتكمم 8حث عن بأال يزيد عدد كممات عنوان اليفضل. 

 وبنفس الترتيب المكتوب عمى  ،عند إرسال البحث، يجب ذكر جميع أسماء الباحثين المشاركين بالبحث
 .البحث
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 ( أال يزيد عدد كممات ممخص البحثAbstract عن )كممة 259. 

  يفضل( أال يزيد عدد الكممات الدالةKeywordsعن ) اتكمم 6. 

 ايجب كتابة المراجع طبقًا لطريقة ىارف( ردHarvard Style ويجب أن تكون قائمة المراجع مرتبة ،)
 .أبجدياً 

ويقدم الشرح التفصيمي ليذه اإلرشادات من خالل صفحة المجمة عمى الرابط السابق ذكره. عمى  االطالعويمكن 
 خدمة المراجعة والتدقيق المغوي والترجمة لمباحثين.   Emeraldالناشر 

 Copyrightحقوق الممكية اإلرشادات الخاصة ب . ب

رسال بحثو لممجمة أال يكون البحث قد تم نشره في أي مجمة أخرى أو قيد التحكيم، إينبغي عمى الباحث عند 
حالة استعانة المؤلف في وفي وذلك لضمان عدم انتياك حقوق الطبع والنشر.  ،وُيطمب من الباحث إفادة بذلك
أو أجزاء من أبحاث أخرى منشورة، يجب أن يحصل عمى إذن كتابي من المجمة  ةبحثو بجداول أو أشكال بياني

  .  دارة تحرير مجمة الجامعةوتقديم ىذا اإلذن إل ،المنشور بيا البحث

(، حيث يتم نشر جميع Open Access Journal) ة الوصولمجمة مفتوح JHASS، ُتعد مجمة من جية أخرى
مجانًا دون أي مقابل  األبحاث بيا تحت رخصة المشاع اإلبداعي، مما يعني أن جميع محتويات المجمة متاحة

ة طباع أو ،أو توزيع ،نسخأو  ،أو تحميل ،ُيسمح لممستخدمين بقراءةلمناشر. وكذلك، أو  مادي لممجمة أو لممؤلف
  .النصوص الكاممة لممقاالت دون طمب إذن مسبق من الناشر أو المؤلف
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 (Manuscript Submission) خطوات إرسال المقال لمتحكيم: ثانياً 

عندما يقوم بإرسال بحثو لممجمة وذلك بغرض التحكيم.  ScholarOne Manuscriptيستخدم الباحث موقع 
 عمى ىذا الموقع من خالل الرابط التالي:ويكون الدخول عمى حساب مجمة الجامعة 

https://mc.manuscriptcentral.com/jhass 
 عند الدخول عمى ىذا الموقع، يتم فتح الشاشة التالية:

 

 ، يجب عمى الباحث إنشاء حسابJHASSفي حال ما إذا كانت تمك ىي المرة األولى إلرسال بحث لمجمة الجامعة 
account  .انشاء حساب ويكون ذلك من خالل الضغط عمىلو عمى الموقع "Create an Account   ."عند 

كما ىو موضح  ،تتكون من ثالث صفحات الستكمال بيانات عن الباحث/المؤلفالضغط عميو، يتم فتح نافذة أخرى 
 أدناه.

 

  

https://mc.manuscriptcentral.com/jhass
https://mc.manuscriptcentral.com/jhass
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 الصفحة األولى:

 

 :الصفحة الثانية
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 :الصفحة الثالثة واألخيرة

 

الذي قام  Passwordوالـ User IDإلدخال الـ Loginبعد انتياء ىذه الخطوة، يقوم الباحث بالرجوع إلى صفحة 
بمجرد الدخول يظير أمام الباحث الشاشة الباحث من ىنا إجراءات إرسال البحث، حيث أنو ويبدأ  باختيارىم.

 التالية:
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 Beginلبدء عممية اإلرسال ) Author Dashboardلفتح نافذة الـ ،Authorفيقوم الباحث بالضغط عمى 
Submission:كالتالي ) 

 

تطمب معمومات عن البحث  ،" يبدأ الباحث في سمسمة من الخطواتBegin Submissionوبعد الضغط عمى "
 والباحثين ورفع/تحميل البحث.

 وبيا يتم السؤال عن نوع البحث :الخطوة األولي Manuscript Typeدخال عنوانو فيما ال  Title ، وا 
 كممة.  259فيما ال يتعدى الـ Abstractوالممخص كممة،  29يتعدى الـ

، حيث يتم تقسيمو إلى Structured Abstractويالحظ أن الممخص المطموب إدخالو ىنا ىو من نوع 
، جزء خاص Methodology، جزء خاص بالمنيجية Purposeأجزاء )مثل: جزء خاص بيدف البحث 

، ...، وىكذا(، مع مراعاة أال يتعدى عدد الكممات بكل جزء منيم المائة Originalityبأصالة البحث 
 . Save & Continueطموبة بيذه الخطوة، اضغط وبعد االنتياء من جميع البيانات الم ( كممة.199)
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 تحميل/رفع الممفات الخاصة بالبحث وبيا يتم  :الخطوة الثانيةFile Upload . 

 
 
 وبيا يتم  :الخطوة الثالثة( إدخال الكممات الدالة لمبحثKeywords )كممات 6فيما ال يتعدى الـ. 
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 ذكر أسماء الباحثين المشاركين بالبحث )إن وجد(، ويجب أن يتم إدخال أسمائيم وبيا يتم  :الخطوة الرابعة
لمبحث وحيد المؤلف ال ىو وفي ىذه الخطوة، يؤكد الباحث ما إذا كان بنفس الترتيب الموجود عمى البحث.

أم يوجد مجموعة من الباحثين معو. كذلك، يبدي الباحث رغبتو فيما إذا كان يرغب في أن يتم ذكر بريده 
   اإللكتروني عمى البحث عند نشره.

 

 تيا(، وفييا يقوم الباحث باقتراح اوىي خطوة اختيارية )أي يمكن لمباحث عدم ملء بيان :الخطوة الخامسة
أسماء المحكمين المرغوب وغير المرغوب فييم. يجب مالحظة أن محرر المجمة لو كامل الحرية في األخذ 

 بيذه االقتراحات أو عدم األخذ بيا. 
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 إعطاء بعض المعمومات المتنوعة عن البحث، وىي: وفييا ُيطمب من الباحث :الخطوة السادسة 

  كتابةCover Letter  لمحرر المجمة خطاب، وىو عبارة عن ولكنو مفضل ليس اجبارياً أمر وىو 
الحظ أن ىناك عدد محدود  .المجمة في لمنشر والتطمع المقال، عنوان إلى انيشير  ينسطر  عن عبارة

الموضح أو  Boxمن الكممات ليذا الخطاب ويجب االلتزام بو. يمكن أن يتم كتابتو داخل الصندوق 
 كممف منفصل. Attachإرفاقو 

 

  إذا كان لمبحث أي مصادر تمويل، وفي حالة وجود مصدر ما، يجب أن يتم ذكر اسمو.التأكيد عما 
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  معمومات عن البحث؛ تتضمن عدد الرسوم البيانية، وعدد الجداول، وعدد الكممات، وما إذا كان قد تم
 إرسال البحث لممجمة قبل ذلك أم ال. 

 

  ن ىذا البحث لم يتم نشره أو إرسالو ألي مجمة أخرى، وانو يتبع جميع القواعد األخالقيةأالتأكيد عمى 
 –، وأوضح Blind Reviewمن البحث لغرض الـ Blindلمبحث العممي، وأن الباحث قد جيز نسخة 

 أي تعارض لممصالح خاصة بالبحث. –إن وجد 

 

  وفي نياية ىذه الخطوة، يتم الضغط عمى زرSave & Continue. 

 ،والنحوية ،عمى الباحث التأكد قبل إرسال البحث من أن البحث كامل، وخالي من األخطاء المغوية ويجب
    .والمطبعية
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 رسال البحث، حيث يتم عرض جميع المعمومات التي إعممية  فيخر خطوة آىي ُتعد و  :الخطوة السابعة
أدخميا الباحث من الخطوة األولى لمخطوة السادسة لمراجعتيا. ويستطيع الباحث ىنا تغيير أي معمومة 

الموجود بنياية  Submitيضغط الباحث عمى زر . عند انتياء الباحث من المراجعة، إدخاليا سبق
 رجعة فيما تم ارسالو.تكون ىناك الصفحة. الحظ أنو عند الضغط عمى ىذا الزر، ال 

 البحث ما بعد إرسال  :اً ثالث

متو لممجمة وأىدافيا. وفي ءقوم بمراجعتو ىيئة تحرير المجمة لمتأكد من مالتالبحث لممجمة، عندما يرسل الباحث 
. الحظ أنو في حالة عدم التزام األقل ىعم مراجعين خارجيين 2 بواسطةلمتحكيم متو، يتم إرسال البحث ءحال مال

 . Desk Rejectionقبل إرسالو لمتحكيم  ، يتم رفض البحث تماماً السابق ذكرىا الباحث بجميع تعميمات المجمة


