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 250يحتوي الملخص على  1.15، تباعد أسطر 14، حجم الخط sakkal majallaملخص: )الخط: 

 على األٌقل(كلمة 

ج المستخدم والنتائج األهداف والمنهيتضمن  فقرة واحدة ) يأتي الملخص فيضع الملخص هنا 

يتضمن  فقرة واحدة ) يأتي الملخص فيضع الملخص هنا  (.التي تم الحصول عليها وأهميتها بدقة

) يأتي ضع الملخص هنا  (.األهداف والمنهج المستخدم والنتائج التي تم الحصول عليها وأهميتها بدقة

األهداف والمنهج المستخدم والنتائج التي تم الحصول عليها وأهميتها يتضمن  فقرة واحدة الملخص في

األهداف والمنهج المستخدم والنتائج يتضمن  فقرة واحدة أتي الملخص في) يضع الملخص هنا  (.بدقة

يتضمن  فقرة واحدة ) يأتي الملخص فيضع الملخص هنا  (.التي تم الحصول عليها وأهميتها بدقة

 (.األهداف والمنهج المستخدم والنتائج التي تم الحصول عليها وأهميتها بدقة

 ك م ، ك م ، ك م ، ك م ، ك م . ك م ، ست كلمات رئيسية منقائمة  مفتاحية:الكلمات ال

Abstract: The abstract contains 250 words (sakkal majalla; size-14 ; 

Interline 1.15) 

 

Enter your abstract here( The abstract should consist of a single paragraph 

presenting concisely the objectives, methodology used, results obtained, and 

their significance. ) Enter your abstract here( The abstract should consist of 

a single paragraph presenting concisely the objectives, methodology used, 

results obtained, and their significance. ) Enter your abstract here( The 

abstract should consist of a single paragraph presenting concisely the 

objectives, methodology used, results obtained, and their significance. )  

Keywords: A list of up to six keywords. keyword , keyword, keyword, 

keyword, keyword, keyword. 

 
 

 : مقدمة .
)نوع  أهداف البحث ومنهجيته. ،يتضمن للموضوع مناسب على تمهيدالمقال قدمة ميجب أن تحتوي 

 (1مع تثخينها تباعد أسطر 14مقاس sakkal majallaالخط 

 (1تباعد أسطر تثخينهمع  14مقاس sakkal majalla)نوع الخط  :العنوان الرئيسي األول .1
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أدخل هنا محتوى العنوان الرئيسي األول، أدخل هنا  األول، الرئيسيأدخل هنا محتوى العنوان 

محتوى العنوان الرئيسي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الرئيسي األول، أدخل هنا محتوى العنوان 

تباعد  14مقاس sakkal majalla)نوع الخط الرئيسي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الرئيسي األول،

 (1أسطر

 (1تباعد أسطر تثخينهمع  14مقاس sakkal majalla)نوع الخط  :ولاألفرعي العنوان ال 1.1

أدخل هنا أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول،  أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول،

أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا محتوى العنوان  محتوى العنوان الفرعي األول،

تباعد  14مقاس sakkal majalla)نوع الخط  .هنا محتوى العنوان الفرعي األولأدخل الفرعي األول 

 (1أسطر

 (1أسطر تباعدتثخينه  مع 14مقاس sakkal majalla الخط نوع: ) العنوان الثانوي األول 1.1.1

أدخل هنا محتوى العنوان الثانوي األول، أدخل هنا  األول، الثانويأدخل هنا محتوى العنوان 

محتوى العنوان الثانوي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الثانوي األول، أدخل هنا محتوى العنوان 

تباعد  14مقاس sakkal majalla)نوع الخط الثانوي األول، أدخل هنا محتوى العنوان الثانوي األول،

 (1أسطر

 العناوين الرئيسية و الفرعية و الثانوية الموالية( تحرير )يعتمد نفس النمط في

 

تسلسليا وترقم في شكل صور توضع الجداول واألشكال في المقال :  الجداول والرسوم التوضيحية

 على النحو الموضح أدناه :عنون أن ت   حسب ظهورها، على

 

 مع 14مقاس sakkal majalla الخط نوع).العنوان )المصدر، السنة: رقم الصفحة( 1الجدول

 (1أسطر تباعدتثخينه 

 

تثخينه ( مع 14مقاس sakkal majalla في محتويات الجدول الخط نوع)

 

 

 

 

تثخينه  مع 14مقاس sakkal majalla الخط نوع).العنوان )المصدر، السنة: رقم الصفحة( 1الشكل

 (1أسطر تباعد
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 المصادر والمراجع في متن البحث

يُشار إلى جميع المصادر في متن البحث على أساس: اسم عائلة المؤلّف وسنة النشر، وهو  -

يُدرج ذلك بين قوسين حيث (، APAاألسلوب المعتمد من قبل جمعية علم النفس االمريكيّة )

(. 2008، قندليجي و السامرائييُكتب: )(. إذا كان المرجع لمؤلّفين، 2003، بن مرسليمثال:) 

 المراجع األجنبيّة. ذلك في يعتمد

إذا كان المرجع لثالثة مؤلفين فأكثر، يُكتب اسم عائلة المؤلّف األول مشفوعا بعبارة "وآخرون"،  -

 المراجع األجنبيّة. ذلك في يعتمد(. 2007وآخرون،  الطائيمثال: )

عائلة المؤلّف ويُذكر تاريخ صدور العمل األصلي أوال، ثم إذا كان المرجع مترَجما، يُكتب اسم  -

 يُشار في قائمة المصادرعلى ان (، 2011/2013، ويمر و دومينيكتاريخ العمل المترجم، مثال: )

 إلى المترجم أو المترجمين. و المراجع

ف األّول ذكر اسم عائلة المحّرر والحربإذا كان المرجع من تأليف مجموعة من الباحثين، فيُوثّق  -

 من اسمه المكتوب على الغالف الخارجي للكتاب، وسنة النشر.

إذا كان المرجع منشورا في موقع إلكتروني، فيُكتب اسم عائلة المؤلف، إن ُوجد، عنوان المقالة،  -

 السنة. الموقع.

االقتباس من مرجع، في متن البحث، يُشار إليه كما سبق، مع إدراج رقم أو أرقام في حالة  -

 (.88-87، ص 2033، بن مرسليت المقتبس منها. مثال )الصفحا

االقتباس الحرفي، إذا ورد في أقّل من خمسين كلمة، فإنّه يُدرج بين هاللين مزدوجين أّما إذا  -

مع ، 16تجاوز االقتباس الحرفي خمسين كلمة، فينبغي أن يُميّز عن هيئة النّص عبر كتابته بحجم 

 كذلك بين هاللين مزدوجين. ادراجه

 )صفحة منفصلة(المصادر والمراجع في آخر البحث 

المصادر والمراجع  تليهاوفق تسلسلها في البحث،  مرتبة المصادر والمراجع العربيّة، أّوال، تكتب -

،  14حجم  Sakkal Majalla. تُكتب المصادر والمراجع العربيّة بخط على نفس النحواألجنبيّة، 

باللغة  لمراجعا بالنسبة للمصادر و  12  حجم  Times new Roman. وبخط 1.5مع تباعد أسطر

 األجنبيّة.

 على النحو التالي : العربيّة باللغة المصادر والمراجع توثق  -
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اسم عائلة المؤلّف واسم المؤلّف، وسنة النشر، وعنوان الكتاب، ورقم الجزء  : لمؤلّف واحد كتاب -

،  بن مرسلي أحمدإن ُوجد، ورقم الطبعة، إن ُوجد، والناشر، ومكان النشر. مثال على ذلك: 

ديوان المطبوعات ، الطبعة األولى، مناهج البحث العلمي في علوم االعالم و االتصال(، 2003)

 .الجزائر، الجامعية

ذكر اسم عائلة المؤلّف والحرف األّول من اسمه، وسنة النشر، بيُوثّق : مرجع أجنبّي لمؤلّف واحد -

وعنوان الكتاب، ورقم الجزء إن ُوجد، ورقم الطبعة، إن ُوجد، والناشر، ومكان النشر. مثال على 

 Bruns. A, (2007), Uses of Blogs, peter Lang  publishing, Ink, Newذلك: 

York. 

ذكر اسم عائلة المؤلّف الذي ورد اسمه في األّول، مع إضافة بثالثة مؤلّفين فأكثر، يُوثّق لمرجع  -

عبارة: "وآخرون"، ثّم سنة النشر، وعنوان الكتاب، ورقم الجزء إن ُوجد، ورقم الطبعة، إن ُوجد، 

مات و تكنولوجيا المعلو(، 2002، )عامر قندقجلي و اخرون  والناشر، ومكان النشر. مثال:

 .الوراق للنشر و التوزيع ، عمان، تطبيقاتها 

، مع التأكيد على ذكر اسم عائلة المؤلّف الذي ورد اسمه على نفس النحومرجع باللغة األجنبيّة،  -

  األّول في الكتاب، والحرف األّول من اسمه.

غالف اسمه على ال يظهرشارك في تأليفه مجموعة من المؤلّفين بإشراف محّرر  مرجع ُمحّرر -

و إضافة عبارة )محّرر( بين قوسين، مع ذكر اسم عائلة المحّرر واسمه، بيُوثّق  :الخارجي للكتاب

 المراجع األجنبيّة. مع على نفس النحو يتم التعامل بقيّة البيانات كما ورد في السابق.  ذكر

ذكر اسم عائلة كاتب الفصل الذي تّم االقتباس منه واسمه، بيُوثّق  : فصل في كتابفي شكل  مرجع -

حرف "في"، ويُذكر مباشرة اسم عائلة المحّرر، سنة النشر، عنوان الكتاب، اسم الب متبوعا

 المراجع األجنبيّة. على نفس النحو يتم التعامل معالناشر، ومكان النشر. 

لة .)سنة النشر الترجمة(. عنوان اسم العائ :التالي النحوالمرجع كتاب مترجم، يوثق على  -

وهو الكتاب .متبوعا بعبارة ترجمة اسم عائلة المترجم و االسم األول . دار النشر.سنة) النشر( 

، محمد البغدادي، ترجمة منطق البحث العلمي( ، 2006، )ك. بوبرتاريخ نشر العمل األصلي 

 ، بيروت. (1935)المنظمة العربيّة للترجمة، 

ذكر اسم عائلة المؤلّف واسمه، سنة بنشورا في دورية علمية لباحث واحد، يُوثّق المرجع مقاال م -

 النشر، عنوان البحث، اسم المجلّة أو الدوريّة العلميّة، رقم المجلّد، رقم العدد، أرقام الصفحات.

االنترنيت كفضاء مستحدث لتشكل الذات المجلة المصرية لبحوث  ، (2007 )،  الصادق رابح

المقاالت  . و على نفس النحو يتم التعامل مع55-36ص، 02المجلد الثامن، العدد ،  امالراي الع

 األجنبيّة.

ذكر اسم عائلة المؤلّف واسمه، بالمرجع ورقة علميّة عُرضت في مؤتمر أو ندوة علميّة، فيُوثّق  -

بعبارة: ورقة علميّة مقدّمة  متبوعةتاريخ انعقاد المؤتمر مع ذكر السنة، عنوان الورقة العلميّة، 

 لــ: يتم ذكر عنوان المؤتمر أو الندوة، الجهة المنّظمة، ومكان االنعقاد.

ذكر اسم عائلة المؤلّف واسمه، سنة المناقشة، بإذا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه، فيُوثّق  -

اه"، ذكر اسم القسم أو بعبارة: "رسالة ماجستير / دكتور متبوعةعنوان الّرسالة أو األطروحة، 

 الكليّة الذي ينتسب إليه الباحث، ذكر اسم الجامعة، ذكر مكان الجامعة.

ذكر اسم عائلة كاتب المقال واسمه، بإذا كان المرجع مقاال منشورا في صحيفة أو مجلّة، فيُوثّق  -

 سنة النشر، عنوان المقال، اسم الجريدة/المجلّة، السنة، العدد، الصفحة. 
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 توضع المالحق مرتبة حسب ورودها في المقال وموسومة بالعناوين المالحق:


