تعميمات لممؤلفين حول كتابة األبحاث والدراسات
 -1يجب أن تتألف المقالة من األقسام اآلتية:
العنوان
الممخص
المقدمة
فقرات رئيسية (عددها غير محدد ،حسب رغبة الكاتب)
فقرات فرعية من مختمف المستويات (عددها غير محدد ،حسب رغبة الكاتب)
النتائج
المقترحات
المراجع
 -2في الكتابة نستخدم الخط  Simplified Arabicفقط.
 -3حجوم الخطوط:
 -العنوان :حجم ( 61أسود عريض)

 التعريف بالمؤلف ومؤسسته :حجم ( 61عادي) عناوين :الممخص والكممات المفتاحية والنتائج والمقترحات والمراجع – حجم ( 61أسود عريض). -العناوين الرئيسية (عناوين الفقرات الرئيسية)  -حجم ( 61أسود عريض).

 العناوين الفرعية من المستوى األول (عناوين الفقرات الفرعية من المستوى األول)  -حجم ( 61أسود عريض). -العناوين الفرعية من المستوى الثاني (عناوين الفقرات الفرعية من المستوى الثاني)  -حجم ( 61أسود عريض).

 العناوين الفرعية من المستوى الثالث فما فوق (عناوين الفقرات الفرعية من المستوى الثالث فما فوق)  -حجم (61عادي).(جميع النصوص ،بما في ذلك نص الممخص والكممات المفتاحية والنتائج والمقترحات والمراجع) -حجم (61عادي).
 -4الهوامش:

الهوامش جميعها (العموية ،السفمية ،اليمين ،اليسار) 1 :سنتيمتر.

 -5الجداول:

 يكتب التعميق عمى الجدول في أعمى الجدول بخط حجم ( 61أسود عريض). -جميع الجداول تتوسط الصفحة.

 يجب أن يكون الجدول منسقاً بشكل واضح وجميل. -أرقام الجداول ... 1 ،1 ،6

 -عند اإلشارة إلى الجدول في النص نكتب مثلً :الجدول ( )1أو انظر الجدول (.)1

الجدول ( :)3دول العالم.
الدولة

عدد السكان

المساحة

الكثافة السكانية

ألمانيا
الصين

-6األشكال:
 يكتب التعميق عمى الشكل أسفل الشكل بخط حجم ( 61أسود عريض). جميع األشكال تتوسط الصفحة. يجب أن تكون األشكال واضحةً ومقروءةً ،مع اإلشارة إلى مصدر الصور واألشكال. يجب أن تكون أرقام األشكال كما يمي... 1 ،1 ،6 : -عند اإلشارة إلى الشكل في النص نكتب مثلً الشكل ( )1أو انظر الشكل (.)1

الشكل ( :)5خارطة العالم.
-7الهوامش التوضيحية:
يتم ترقيمها بأرقام متتالية ( ... )1( ،)1( ،)6الخ .ويبدأ الترقيم بالعدد ( )6في كل صفحة عمى حدة.

-8المراجع:
 -1يتم ترتيب قائمة المراجع وفق ترتيب ورودها في النص.
 -2يشار إلى المرجع ضمن قوسين مربعين [ ] .
مثال:

[ ]5إذا كان المرجع وحيداً.

[ ]11-5عند اإلشارة إلى عدة مراجع متتالية.
[ ]9 ،7 ،4عند اإلشارة إلى مجموعة عدة مراجع غير متتالية.

 -1فيما يتعمق بالمراجع األجنبية غير اإلنكميزية ،البد من ترجمتها إلى المغة اإلنكميزية مع اإلشارة إلى المغة األصمية
ضمن قوسين متوسطين ().
 -4أسموب صياغة المراجع:
آ-الكتب
-الكتب العربية:

اسم المؤلف ،عنوان الكتاب ،دار النشر ،مدينة النشر أو بمد النشر ،عام النشر.
مثال:

آصف ممحم ،التكامل الزراعي العربي :هل يوقف نزيف االستيراد؟ ،دار سعاد الصباح ،الكويت.6111 ،

الكتب بمغات أخرى:مثال:
B. Russell, A History of Western Philosophy, Simon & Schuster, USA, 1945.
ب-المقاالت
المقاالت العربية:اسم المؤلف ،عنوان المقالة ،اسم المجمة ،المجمد ،العدد ،العام.

مثال:

عثمان رواق ،النزعات التجريبية في الرواية الجزائرية المعاصرة ،مجمة الدراسات الثقافية والمغوية والفنية ،المجمد ،1
العدد .1216 ،12
-المقاالت بمغات أخرى:

مثال:
A.Molhem , Essence and existence in frame of epistemological transcendence , Universum ,
)No. 6(57), 2019. (in Russian
ج -المواقع اإللكترونية
المواقع العربية:اسم المؤلف ،عنوان المادة ،اسم الموقع أو المؤسسة أو الجهة التي نشرت المادة ،العام.
[ الرابط :

 ،تاريخ الزيارة:

]

مثال:
آصف ممحم ،أحداث مسا نتشي واألصابع الغربية الخفية ،مركز سيتا.1212 ،
[الرابط ،https://sitainstitute.com/?p=6809 :تاريخ الزيارة 61 :تشرين أول ]1216
-المواقع بمغات أخرى:

مثال:
Assef Molhem, Ethno-religious Aspects of Syrian Conflict, Strategic Conjuncture Center,
)2017. (in Russian
][link: http://conjuncture.ru/molhem-29-05-2017/, last visit: 16-10-2021
مالحظة :إذا كانت الروابط طويمة جداً أو مكتوبة بمغة غير اإلنكميزية فمن الممكن اختزالها.

