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عنوان المقال
اسم و لقب المؤلف  ،اسم و لقب المؤلف  ،اسم و لقب المؤلف ...،
العنىان المهني والبريد اإللكتروني
العنىان المهني والبريد اإللكتروني
العنىان المهني والبريد اإللكتروني

الممخص -تمثل هذه الوثيقة اإلرشادات والتوصيات والتوجيهات الالزمة إلعداد المقال ،هذه الوثيقة يمكن أن تستخدم كنموذج في
مايكروسوفت وورد.
الكممات المفتاحية:
Abstract -These instructions presents guidelines for preparing papers. This document is to be
used as a template for Micosoft Word.
Key words

 - Iالمقدمة:

يجب عمى المؤلف ان يمتزم بالتوجييات و االرشادات الموجودة في ىذه الوثيقة عند كتابة المقالة ،ال يغير حجم الخط أو المسافة بين
االسطر لزيادة أو إدخال مزيد من النصوص.
 -IIتقديم وثيقة المقال:

 ترسل المقاالت عن طريق المنصة الج ازئرية لممجالت العممية )ASJP (www.asjp.cerist.dz -يجب تقديم وثيقة المقال عمى شكل ممف وورد ) (doc. wordفقط.

 - IIIإعداد وثيقة المقال:
يحضر المقال في ورقة حجم 21x29.7( A4سم) ،وكل محتوى المقال من نصوص واشكال وجداول تكون في مساحة  77.6سم
عرضا و 55.5سم طوال ،وتكون ىوامش الصفحة كاالتي  :أعمى  7.5سم ,أسفل  5.7سم ,أيمن وأيسر  7.7سم ،ويكون أرس الورقة
 7.55سم وأسفل الورقة  7.55سم.
 .1عنوان المقال
بالنسبة لعنوان المقال يطبق أسموب  titreArticleالموجود في l’anglet Styleيبدأ من مسافة  1.7سم من الحافة األولى من
الصفحة ) 7.5سم ىامش باإلضافة إلى  0.5سم إضافية( ويكون مركز في المنتصف بخط  Times New Romanو بالبنط
العريض قياس .76
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 .5النص

بالنسبة لمنصوص تطبق أسموب  texteArticleالموجود في  l’anglet Styleويكون نوع الخط نوع  simplified Arabicمقاسو
 75بمسافة  7بين األسطر ،ال يجب مضاعفة الفراغ بن األسطر أو المباعدة بين الفقرات ،ولتحديد الكممات الميمة في النص نستعمل
خاصية .gras / l'italique
 .3االشكال والجداول
االشكال والجداول توضع في اول او اخر الصفحة مع تجنب وضعيا في منتصف النص و يكون العنوان تحت الشكل أو الجداول ،كما
انو يجب تجنب وضع األشكال أو الجداول قبل أول ذكر ليا في النص.
 .4العناويه
بالنسبة لمعناوين الرئيسية تكون يتطبيق أسلوب  Séctionالموجود في  ،l’anglet Styleوتكون بالبنط العريض ) (Grasبخط
 simplified Arabicمقاسو  .74بالنسبة لمعناوين الفرعية تكون يتطبيق أسلوب  sous Séctionوتكون بالبنط العريض )(Gras
 ،l’anglet Styleالموجود في بخط  simplified Arabicمقاسو .75
 – IIالنتائج:
ىنا يجب أن تحدد أىم االستنتاجات في المقالة.
 - IIIالمراجع
المراجع ميمة لمقارئ لذلك يجب أن يكون كل اقتباس كامل وصحيح ،إذا كان ذلك ممكنا ترقم جميع المراجع الببميوغارفية وتكون بخط
 simplified Arabicمقاسو ( 75يتطبيق أسلوب .)reference
تكون االشارة لممرجع في النص بوضع رقم المرجع بين قوسين ،مثال)7( :
المجالت:
( )7المؤلف" ،عنوان المقال" ،اسم المجمة ،المجمد ،العدد ،والسنة ،ص
الكتب:
( )5المؤلف ،عنوان الكتاب ،الناشر ،البمد ،الطبعة ،السنة ،الصفحة
الممتقيات:
( )3المؤلف" ،عنوان المقال ،اسم الممتقى ،السنة.
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