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  ترحب المجلة بمشاركة كل األساتذة والباحثين وتعد بنشر أبحاثهم ودراساتهم شريطة التقيد بقواعد النشر  في

 المجلة واألصول المتعارف عليها خاصة فيما يتعلق بالتوثيق.

 تعهدا بعدم نشر بحثه المقترح أو تقديمه للنشر إلى جهة أخرى. يقدم الباحث 

 وفق برنامج بحث على البريد اإللكتروني للمجلةال يرسل Microsoft Word أحدهما بلغة :متضمنا ملخصين 

 .كلمات (6كلمات مفتاحية ال يتجاوز عددها )أخرى، مع وآخر بلغة  البحث

  إضافة إلى وانتمائه المهني لعنوان المقال، واسم الباحث ورتبته العلمية والمؤسسةتخصص ورقة أولى مستقلة ،

 الهاتف والفاكس وعنوان البريد اإللكتروني. 

  تخصص ورقة ثانية مستقلة لعنوان البحث أو المقال مع الملخصين المذكورين أعاله، ثم تتبع بصفحات المقال

 .مفتتحة بالعنوان

 (صفحة، بما في ذلك قائمة المصادر والمراجع والجداول واألشكال20ال يتجاوز حجم المقال )-والتي  ،-إن وجدت

سم، أسفل الورقة: 1.25سم، رأس الورقة: 02تضبط مرقمة ومعنونة وفقا لهوامش الصفحة؛ مدار الصفحة: 

 سم.24سم العلو 16سم، حجم الصفحة: العرض1.25

 يرقم التهميش بطريقة آلية Note De Finإلى المصادر والمراجع في متن المقال بأرقام متسلسلة  ، حيث يشار

 في نهاية المقال مرتبة هجائيا. المراجع توضع بين قوسين على أن تعرض

  تكتب المادة العربية بخطSimplified Arabic  والخط الالتيني 12والهوامش أسفل الصفحة بخط حجم 14حجم ،

 .تعارف عليهاالمنهجية الم وفق ثيق المراجعتو، مع ضرورة مراعاة 10حجم   Book Antiquaنوعب

 .المقاالت ال تعبر إال عن آراء أصحابها، والتي ال تنشر ال تعاد إلى أصحابها دون ذكر لألسباب 

 .تخضع المقاالت المقّدمة للتحكيم العلمي على نحو سري بحسب األصول المتعارف عليها 

 

 


