
 قواعد النشر بالمجلة
 العمومو واآلداب المغات في األصيمة المبتكرة واألبحاث بالدراسات ُتعنى ،مفهرسة محّكمة دورية أكاديمية مجمة التواصل
 واإلنجميزية العربية بالمغات المكتوبة والدراسات األبحاث المجمة تنشر. واالقتصادية والقانونية واالجتماعية اإلنسانية
: اآلتية بالقواعد أصحابها يمتزم أن عمى ،واإليطالية والفرنسية

 صاحب وعمى .أخرى جهات إلى ترسل ولم نشرها يسبق لم المغوية، القواعد لكل ومحترمة أصيمة لمنشر المرسمة المادة تكون أن .1

 .أخرى مجمة في النشر إلى (هم)مقاله تقديم بعدم خطيا إقرارا (موا)يقدم أن المقال (أصحاب(
 عن يقل وأأّال  والصور، واألشكال والجداول والهوامش المراجع قائمة ذلك في بما صفحة( 20 )عشرين البحث حجم يتجاوز أأّال  .2

.  صفحة 12
 ينتمي التي المؤسسة العممية، (هم)ورتبته ،(ين)الباحث (أسماء)اسم الكامل، العنوان: المقال من األولى الورقة في يذكر أن .3
 .اإللكتروني والبريد والفاكس، الهاتف رقم ،(جامعة-كمية- قسم )إليها( ون)

 فينبغي باإليطالية المكتوب أما. واإلنجميزية والفرنسية العربية: الثالث بالمغات مكتوبين وممخصه المقال عنوان يكون أن يجب .4
. واإلنجميزية العربية المغتين إلى مترجمين والممخص العنوان يكون أن
د أن .5  .ممخص لكل كممة 100 حوالي واإلنجميزية، والفرنسية العربية بالمغات متساوية ممخصات بثالثة المقال (ون)المؤلف يزوّال
 . كممات( 07)وسبع( 03)ثالث بين وتتراوح بمغته ممخص كل بعد المفاتيح الكممات تقدّالم .6
 وتوثيق المصادر بإثبات يتعمق فيما وخاصة وكتابتها األبحاث إعداد في عميها المتعارف العممية األصول (ون)المؤلف يتّالبع أن .7

 وفق الهامش في ويثبّالت معقوفتين بين يوضع برقم النص في المذكورة المراجع إلى يشار. واضح دقيق نحو عمى اأقتباسات،
  :عميها المتعارف العممية المنهجية

 السنة النشر، مكان الناشر، الكتاب، عنوان ولقبه، المؤلف اسم يذكر :كتابا المرجع كان إذا. 

 وتاريخه النشر مكان الناشر، عددها، المجمة، اسم المقال، عنوان ثم ولقبه، المؤلف اسم يذكر: مقاأ المرجع كان إذا . 

 عنــــوان المــــؤلّالف،: اآلتـــــي بالترتيب المقال نهـــــاية في الببمــــيوغرافية القائـــــــمة وتعرض متواصــمة بطريقة التهميش يرقم 
 .السنة، البمد، الطبعة، الناشر، المقال، أو الكتــــاب

 :اآلتية المواصفات بحسب ،(4A )صفحة باختيار المقال يكتب أن .8
 الصفحة إعداد:( 4A) 
 الخط نمط :(Simplified Arabic) 13 12و/ العربية باللغة ةنقطTimes New Roman) )واإلنجميزية الفرنسية بالمغة. 
 نقطة 0.0: السطور بين. 
 سم 2: األسفل سم، 2: األعمى سم، 2,5: اليمين سم، 2,5: اليسار: الصفحات هوامش. 
 الصفحة أسفل/ الوسط في الصفحات ترقم. 

 المنشورة المادة في تتصرف أن لممجمة ويحق. تنشر لم أم نشرت سواء أصحابها إلى ترد أ المجمة إلى ترسل التي المواد. 9
 .والثقافية العممية لمتظاهرات تدعيما

 .اإللكترونية البوابة عمى لمنشر المقترحة المادة إرسال يتم .10
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