








 

 صفحة كحد أقصى(:  12) المقالة أسس قبول 
 عنوان المقال:  - 1
 صفحة(  12تتعدى  اليجب أ)

  االنتماء:مؤسسة و  ةا( المقالمؤلف )مؤلفو 
 : ةمحتوى المقالتطابق العنوان مع ( 1
 ( التصميم 2
 والمنهجية( اإلشكالية 3
 ( درجة أصالة المقال 4
 ( قيمة العرض والنتائج5
 انكليزي(  ،فرنسي  ،( جودة االسلوب )عربي6
 ( جودة الرسوم التوضيحية )الجداول واألشكال والصور( 7
 ( ببليوغرافيا8

 إلزامي للفهرسة المستقبليةملخص المقال باللغة اإلنجليزية 
 شروط كتابة النص – 2
 

 سم(1.15، تباعد األسطر: 15، مقاس:  Simplified Arabic)خط:  المقال بالعربية عنوان

Titre de l’article en Français (Times New Roman, size 15; interline 

1.15cm) 
 

 2الكامل للباحث الثاني ، االسم1الكامل للباحث األول اإلسم
      

 

 األول اإليميل المهني للباحث   مؤسسة االنتماء، ، صفة الباحث األول  1
 مؤسسة االنتماء، اإليميل المهني للباحث الثاني  ، صفة الباحث الثاني  2

 

 

 يتجاوزها إلى الصفحة الموالية( )مالحظة: يجب أن يكتب كال الملخصين في هذه الصفحة فقط وال 
 ملخص 

، مقاس: Simplified Arabicيكتب بخط:    ،كلمة على األكثر  150  (وباإلنجليزية  وبالفرنسية  بالعربية  اتيرفق المقال بمخلص
   سم(1.15، تباعد األسطر: 12

 كلمات(  05)  ك. م. ،ك. م. ،ك. م. ، ك. م.، ك. م.: المفاتيحكلمات 
Résumé (Maximum 150 mots ( 

Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, 

Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, Résumé, 

(Times New Roman taille 11 ( 

Mots-clés: Mot-clé 1; Mot-clé 2; Mot-clé 3; Mot-clé 4; Mot-clé 5 . 

 
 



 

 مقدمة  

   ، عريض(13، مقاس: Simplified Arabicبخط:  )كتابة عناوين الفقرات تكون         

الدراسة في: مشكلة  أساساً  والمتمثلة  المتعارف عليها منهجياً،  األساسية  العناصر  المقدمة على  أن تحتوي    - يجب 

 - الدراسات السابقة  -نموذج الدراسة إن وجد  -المنهج المتبع في الدراسة-أهمية الدراسة  -أهداف الدراسة  -فرضيات الدراسة

 مصطلحات الدراسة. 

 (سم1.15 األسطر: ، تباعد12، مقاس: Simplified Arabicلنص بـ: )خط: كتابة النص: يجب أن يكتب ا

 (11، حجم الخط Simplified Arabic)توضع التهميشات بين قوسين بخط: وبالنسبة لالستشهاد داخل النص 

 ترقيم عناوين الفقرات:   يجب ترقيم العناوين داخل النص كما يلي:

 العنوان الرئيسي األول -1

 العنوان الفرعي من المستوى األول -1-1    

 العنوان الفرعي من المستوى الثاني-1-1-1        

 الثاني الرئيسيالعنوان  -2

 العنوان الفرعي من المستوى األول  -2-1       

 العنوان الفرعي من المستوى الثاني-2-1-1           

 

01  ، عريض(11، مقاس: Simplified Arabic(: العنـــوان   ) يكتب العنوان والمحتوى بخط: 01الجدول)  

   

   

   

   

 (سم 1.15 األسطر:   ، عريض، تباعد10، مقاس: Simplified Arabic)خط:    المصدر: ..............
 

 ، عريض( 11، مقاس: Simplified Arabic) يكتب العنوان بخط: العنــــــــــــوان    (:01الشكل) 

 
 (سم1.15 األسطر: ،  عريض، تباعد10، مقاس:  Simplified Arabic)خط:   المصدر: ........ 

      
 يراعى عند كتابة المقال االلتزام بقواعد الكتابة: 

وليس   Word سم تقاس بمسطرة الـ  1احترام مسافة بداية الفقرات، وتجنب الفقرات والجمل الطويلة جدا )مسافة البدء   ــــ

 . Espaceبواسطة

ــــ عدم ترك مسافة )فراغ( قبل عالمات الضبط المنفردة كالنقطة ).( والفاصلة )،( والفاصلة المنقوطة )؛( والنقطتين ):(  

 بكلمة أو نص،    ا أتبعتإذ هاوعالمة التعجب )!( وعالمة االستفهام)؟( وترك مسافة بعد

 ــــ عدم ترك مسافة بعد )و( والكلمة التي تليها.

 

 والمراجع المصادر 

 دليل كيفية التحرير واإلستشهاد بالمراجع البيبليوغرافية: 

 حيث يتم االستشهاد بالمراجع داخل النص، على أن تدون كاملة بصفة آلية وترتب ترتيبا أبجديا في نهاية المقال باستخدام:

 (، وذلك كما يلي: سم1.15 األسطر: ، تباعد11، مقاس: Simplified Arabic)خط:               

0

2

4

6

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

Série 1

Série 2

Série 3



 

 االستشهاد )التهميش( في متن النص: ❖

 إذا كان المرجع عبارة عن كتاب: ➢

 نستشهد بالمرجع بوضع اسم العائلة لصاحب الكتاب، تاريخ الصدور، والصفحة أو الصفحات، على سبيل المثال:

 (. 25، ص2020_ إذا كان المؤل ِّف وحيدا نكتب: )بن الديــــن، 

 (.25، ص2020للمرجع مؤل ِّفين اثنين نكتب: )بن الديــــن، مسعودي، _ إذا كان 

، 2020_ إذا كان المؤل ِّفين ثالثة أو أكثر: نكتب اسم العائلة للمؤلف األول ونضيف "وآخرون" مثال: )مسعودي وآخرون،  

 (.25ص

 إذا كان المرجع عبارة عن مقال في مجلة علمية: نستشهد بالمرجع بنفس ما ورد أعاله ➢

 ذا كان المرجع عبارة عن ورقة بحثية تم تقديمها في مؤتمر علمي: نستشهد بالمرجع بنفس ما ورد أعالهإ ➢

 إذا كان المرجع عبارة عن موقع إلكتروني: نستشهد بالمرجع كما يلي:  ➢

 _ إسم المؤل ِّف )إذا كان موجودا(، السنة، عنوان المقال، الرابط اإللكتروني. على سبيل المثال:

حسن،   إجمالية، 2019)  األفريقي...مؤشرات  القرن  ومنطق  أفريقيا  في  االقتصادي  التكامل  مالمح   ،

http://mogadishucenter.com/2019/07/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-/   ) 

 : المقالةالمصادر والمراجع في نهاي ❖

 يجب ترتيب المصادر والمراجع ترتيبا أبجديا كما يلي:

 بالنسبة للكتب: لقب المؤل ِّف، إسم المؤل ِّف، سنة الصدور، عنوان الكتاب، الطبعة، الناشر، مكان النشر)البلد(. ➢

المؤل ِّف، سنة النشر، عنوان المقال، عنوان المجلة، رقم المجلد والعدد،    بالنسبة للمقال في مجلة علمية: لقب المؤل ِّف، إسم ➢

 الصفحات، مكان الصدور )مع البلد(.

م  ➢ بالنسبة للمداخلة المقدمة في مؤتمر علمي: لقب المؤل ِّف، إسم المؤل ِّف، السنة، عنوان المداخلة، موضوع المؤتمر، منظ ِّ

 المؤتمر، مكان االنعقاد )مع البلد(.

ة للرسائل واألطروحات الجامعية: لقب الباحث، إسم الباحث، السنة، عنوان الرسالة أو األطروحة، الكلية، الجامعة،  بالنسب ➢

 البلد. 

اإلطالع ➢ تاريخ  اإللكتروني،  الرابط  لمقال،  عنوان  السنة،  المؤل ِّف،  إسم  المؤل ِّف،  لقب  اإللكترونية:  للمواقع   بالنسبة 

 )يوم/شهر/سنة(. 

 

 

http://mogadishucenter.com/2019/07/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-/

