مواصفات الكتابة في النشرة العلمية

السادة الراغبين بالمشاركة فى النشرة العلمية فى الوقت الذى نشكركم فيه على مساهمتكم بالمشاركة نأمل منكم اتباع قواعد
الكتابة التالية:

المواصفات العامة:
.1

لغة الكتابة هى اللغة العربية مع مراعاة الوضوح وسالمة اللغة وعالمات الترقيم.

.2

أن يحتوي معلوما ٍ
ت ُمفيدة ودقيقة.

.3

يجب أن ال يزيد عدد الكلمات فى المستخلص  200وفى المقال عن  2000كلمة.

نوع الخط Arial :وحجم الخط في العنوان  14غامق ( ) boldوفي باقي المقالة  ،12وتكون
.4
الكتابة بخط عادي غير مائل وبدون تستطير سفلي.
.5
الصفحة

تكون المسافة بين االسطر ،1.5 :و االتجاه من اليمين الى الشمال ،وترقم الصفحات في وسط اسفل

.6

االلتزام بقواعد أخالقيات البحث العلمي في الكتابة و النشر.

هيكلية و ترتيب المقالة:
.1

العنوان:

يجب أن يكون العنوان واضحا ً ومختصرا ً ومعبرا ً عن محتوى البحث او الموضوع.
.2

أسماء الباحثين:

االسم ،الصفه الوظيفية أو األكاديمية والمؤسسة وعنوان البريد اإللكتروني
.3

المستخلص:

يوضح المستخلص النقاط الرئيسية من ناحية اهمية البحث او المقالة والمستجدات او اإلضافات الجديدة وتطبيقاتها؛ عادة
يتكون من ثالث فقرات التمهيد و الموضوع و النتيجة.
.4

متن المقالة:

يجب أن يكون النص واضحا ومرتبطا ً ارتباطا وثيقا ً بعنوان البحث و يعرض فيه اهمية البحث ومشكلته ومبرراته ،وتجنب
اإلطالة في السرد .توثق المراجع داخل المتن وتكون بالترقيم المتسلسل؛ حيث يكتب الرقم بين القوسين بعد الفاصلة أو بعد
النقطة في نهاية الفقرة.

 -5منهجية البحث والنتائج (لألبحاث):
تلخص منهجية البحث قدر االمكان للقارئ ،وتعرض نتائج البحث بصورة ملخصة وواضحة ودقيقة.
تكون االشكال البيانية والتوضيحية والصور الفوتوغرافية والخرائط واضحة ويوضع العنوان بخط غامق تحت الشكل او
الصورة ،بينما الجداول يوضع العنوان اعلى الجدول ويتم الترقيم على التوالي حسب االشارة لهم في متن المقالة.
.6

الخالصة:

يجب ان تكون الخالصة من وجهة نظر الكاتب وتشمل اهم التوصيات ان وجدت
.7

المراجع:

يتبع نظام فانكوفر في كتابة المراجع ،وتكتب قائمة المراجع في نهاية المقال مرقمه ومرتبه بالتسلسل حسب ظهورها في
متن المقال.

