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 رسالة الكلية :

إ و   ليميةا اسةمإاااإ  لةل معةاديى الاةىات المعليميةة و المحثيةة   و مىا مةة ل مسةمى  الممية  وادبةداي مةا ماةاا اوااع والعلةىم اد سةا ية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثيةة مممية ت تى ةل  لة مةل سةىا العمةح محليةا

ألسةاتتتاا و البباةا   و اسةممدام وسةاعح تعليميةة  ددثةة  و ممابعةة المةىدايح  و  تا ةة  المطىرات العلمية و الفكىدة و المكإىلىجية   و ذلة  بةالمطىدى المسةممى للمةىامت المعليميةة و القةدرات العلميةة و المحثيةة

ىاءات تمسةم   و تلمية ا مياجات الماممع  والمساهمة ما  ح مشكبته   و بإاء الشمصية المصىدة و تإمية  يم اال ممةاء و المةىاالإيح مةح خةبا  جة الفىصة لاا لممابعة الاددد مح العلىم و المعارف و الممىات

 باالسمقبلية و المعاون و المقىدم التاتا والمسممى .
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 رؤدة الكلية :

 تتطلع الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتل مكانة مرموقة بين

مستوى المنافسة محليأ و اقليميًا من خالل  بأساتذتها وخريجيها إلى وتصل نظائرها

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات العليا تسهم فى الرقى و 

 .  التنمية المستدامة للمجتمع

 

 النشر في الدورية أخالقيات وشروط 
ايات  دوريةةة ميةيةةة ة تةةةة نشنةةأل حنشةةر ارا ةةاا والدراةةةات ارتاديةيةةة  ال ةةأل ن ةيةة  دوريةةة اسا ةةا (1

نشر فيها ارا اا الةت وبة االيغةة ي  ون هم فأل ال قدم الةشرفأل لالا ااية  ونقبل لةااسضافة والجدي
 الشربية واليغات ارخرى شريطة أال يتون الب ث ةنشورًا ةن قبل.

اا والدراةةةةات ال رتةةةةات والقةةةراجات  وةراتشةةةات الر ةةة  وال قةةةارير ننشةةةر الدوريةةةة ف ةةةاًل مةةةن ارا ةةة (2
والة ااشةات الشيةيةة لةول الةةانةرات والنةدوات والنشةاكات ارتاديةيةة الة وةية ا قةول اخ وا ةةها  
تةةا نرلة  االةناقشةات الةوضةومية لةةا يت ة  فيهةةا  أو فةأل ايرجةا ةةن الةجةالت والةدوريات ودوا ةةر 

 النشر الشيةأل.
حنشةر ةةا يوةيها ةةن ةي وةات الرةةا ل الجاةشيةة ال ةأل نةةا ةناقشة ها و تا نهةا فةأل نرل  الةجيةة  (3

لقةول الشيةوم ال ةةأل نةدرك فةأل دييةةة هدا  دةنهةور   شةةريطة أن يتةون الةي ةح ةةةن  مةداد  ةةال  
 الرةالة ونوقيع الةشرف .

ا يرامأل مند مرض الر   الشيةية أال ي شدى مدد الوف ات الةقدةة من ثةااأل  ةف ات يرامةأل فيهة (4
 الشروط الشاةة ليدورية.

يرفة  البالةث ةةع الب ةث ةةةيرة ميةيةة ة  وةرة ةطبومةة اةةاليغ ين الشربيةة واالاجيي يةة نشةةل أجةةم  (5
ديةةة   ية م  222ةالفانه وأمةاله  ودذلك ةي وةين االيغةة الشربيةة واليغةة االاجيي يةة ال ي يةد  مةن 

اةةةا  الدمايةةةة ليةجيةةةة  ن ةيةةل جةةةذل الةي وةةةات ميةةةأل ةوقةةع الةجيةةةة ميةةةأل النةةةا والفةةةي  حةةو  ةةةةن
 وال  وي  .

دوريةة اسا ةاايات   دوريةة ميةيةةة ة تةةة نشنةأل حنشةر ارا ةةاا والدراةةات ارتاديةيةة  ال ةأل ن ةيةة   (6
نشر فيها ارا اا الةت وبة االيغةة ي  ون هم فأل ال قدم الةشرفأل لالا ااية  ونقبل لةااسضافة والجدي

 ةنشورًا ةن قبل. الشربية واليغات ارخرى شريطة أال يتون الب ث
ننشةةةر الدوريةةةة ف ةةةاًل مةةةن ارا ةةةاا والدراةةةةات ال رتةةةةات والقةةةراجات  وةراتشةةةات الر ةةة  وال قةةةارير  (7

والة ااشةات الشيةيةة لةول الةةانةرات والنةدوات والنشةاكات ارتاديةيةة الة وةية ا قةول اخ وا ةةها  
والةدوريات ودوا ةةر  تةةا نرلة  االةناقشةات الةوضةومية لةةا يت ة  فيهةةا  أو فةأل ايرجةا ةةن الةجةالت

 النشر الشيةأل.
نرل  الةجيةة حنشةر ةةا يوةيها ةةن ةي وةات الرةةا ل الجاةشيةة ال ةأل نةةا ةناقشة ها و تا نهةا فةأل  (8

 لقول الشيوم است ةامية  شريطة أن يتون الةي ح ةن  مداد  ال  الرةالة ونوقيع الةشرف .
من ثةااأل  ةف ات يرامةأل فيهةا يرامأل مند مرض الر   الشيةية أال ي شدى مدد الوف ات الةقدةة  (9

 الشروط الشاةة ليدورية.
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يقدم البالث  قرارًا د احيًا   ةةهورًا ح وقيشه اأن الب ةث الةقةدم لةم ي ةب  اشةرل فةأل أيةة ةجيةة -12 (12
 ميةية أو ايرجا.

اأن الب ةث الةقةدم أ ةيل الن ة   ليةه وأاةه ةةن نأليفةه  يقدم البالث  قرارًا د احيًا   ةةهورًا ح وقيشه (11
ات الشيةيةة   وأن  دارة الدوريةة ةة قوم حرفةع الب ةث ميةي حنةك الةشرفةة   فيه شروط االق باةورامي 

وفةةي لةةال ثبةةوت ةةةرقة ميةيةةة أو أيةةة ق ةةايا ن ةةح أةااةةة البالةةث فةةةن البالةةث ة ةةاول ة ةةاولية 
تاةية من ارةر   وال ن ار الةجيةة اةأخ خ ةا ر ةشنويةة أو ةاديةة ةةن جةذا القبيةل   وميةي البالةث 

  ةشنويا وأدحيا وةاديا . أن ي  ةل الة اولية داةية
يرفة  البالةث ةةع الب ةث ةةةيرة ميةيةة ة  وةرة ةطبومةة اةةاليغ ين الشربيةة واالاجيي يةة نشةةل أجةةم  (12

ديةةة   ية م  222ةالفانه وأمةاله  ودذلك ةي وةين االيغةة الشربيةة واليغةة االاجيي يةة ال ي يةد  مةن 
اةةةا  الدمايةةةة ليةجيةةةة  ن ةيةةل جةةةذل الةي وةةةات ميةةةأل ةوقةةع الةجيةةةة ميةةةأل النةةةا والفةةةي  حةةو  ةةةةن

 وال  وي  .
ةةةن الة تةةةين ن  ةةارجم جييةةة ن ريةةر الدوريةةة ةةةن ارةةةانذة  اثنةةين يشةةرض الب ةةث الةقةةدم لينشةةر ميةةأل  (13

الةرةوقين فأل ةجال ال  وح اوورة ةرية  ون  دد  ةتااية قبول اشر الب ث أو مادنه ليبالةث ستةراج 
 ال قارير الشيةية لية تةين.ال شديالت وال وويبات ال رورية قبل النشر حناج ميأل 


