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شروط النشر :
مجلة الجغرافي العربي مجلة أكاديمية دورية محكمة تنشر ورقيا وعلى الموقع االلكتروني لألمانة
العامة التحاد الجغرافيين العرب بانتظام ،تعنى بالبحوث االصيلة والرصينة التي تشكل إضافة نوعية
واثراء للمعرفة ،تسعى الى نشر األبحاث والدراسات ،تنشر باللغة العربية ،لتكون البحوث متداولة
بين جميع الباحثين العرب.
بما ان الكتابة العلمية شرط أساسي للجودة فللمجلة شر
وط للنشر وكما ياتي:
-2ان تتوفر في البحث االصالة واالبداع وان يتسم بالدقة والعمق للوصول الى جودة نوعية لألبحاث
المنشورة ،مع الحرص على حفظ حقوق الملكية الفكرية لألخرين.
 – 0ان يلتزم الباحث بالعلمية والموثوقية والمنهجية المتعارف عليها في اعداد األبحاث وبلغة رصينة
وخالية من األخطاء النحوية واللغوية قدر اإلمكان ،وثرية بالمصطلحات كما تمتاز بحداثة المادة
العلمية.
 – 3ان يلتزم الباحث ان يكون بحثه لم يقدم للنشر بمجالت أخرى ،كما يلتزم الباحث بعدم نشره
ثانية.
-4اال يتجاوز البحث  03صفحة كحد اقصى وان ال يقل عن  23صفحة كحد أدنى بما فيها الهوامش
والمراجع المعتمد عليها ،الملحق (الخرائط والصور ،المخططات ،الجداول ،النصوص المرجعية
للبحث )...
-3الصفحة األولى من البحث تخص تقديم الباحث او الباحثين على ان ال تتعدى المشاركة الى أكثر
من ثالثة ،تشمل المعلومات االسم الكامل ،الرتبة العلمية ،مؤسسة االنتساب ،العنوان البريدي
وااللكتروني ،رقم الهاتف.
 – 1يقدم البحث الى امانة المجلة من خالل البريد االلكتروني  ،الى جانب ملخصين واحد بالعربية
واألخر باإلنجليزية ما بين 22و  23سطرا .
-3الدعامات :كل الدعامات المرفقة بالبحث تتضمن- :العنوان ،الترقيم ،سنة اإلصدار ،المرجع
 الجداول :توضع عناوينها في األعلى في المنتصف ،الترقيم في األعلى وفي اليمين ،المرجع
في األسفل
 الخرائط والصور واالشكال البيانية :ترقم في األعلى الى اليمين ،عناوين الخرائط والمبينات
في األعلى اما الصور في األسفل.
-1التوثيق والتهميش :يشار اليها في النص بين هاللين ( )2وتوضع في نهاية البحث مرتبة وفق ما
تم عرضه من تهميش تسلسلي في النص من  2الى اخر تهميش في النص.
 تقدم من خالل :االسم العائلي للمؤلف ،سنة اإلصدار ،عنوان اإلصدار ،البلد ،دار النشر،
الصفحة.
 -2يتم اعالم الباحث بعد عرض البحث على التحكيم لتعديلها ثم اعادتها الى هيئة التحرير
.
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