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قٛاعد ايٓػس:
 تٓػس اجملً ١األعاخ ٚايدزاضات االنادمي ١ٝاألص ١ًٝاملهتٛب ١بايعسب ١ٝأٚ
باإلزلًٝص ١ٜأ ٚايفسْطٚ ،١ٝال تٓػس عٛثا ا ٚدزاضات َٓػٛز ٠ضابكا أ ٚاْٗا
َكدَ ١يًٓػس يد ٣دٗات أخس.٣
 تٓػس اجملً ١ايتكازٜس عٔ اعُاٍ املؤمتسات أ ٚاملٓتدٜات ايعًُٚ ١ٝايٓػاطات
االنادمي ١ٝاالخس ٣اييت تٓعُٗا نًٝيت ايعً ّٛاإلْطاْٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝظاَع١
اجلصا٥س  " 2أب ٛايكاضِ ضعد اهلل ".
ٜ ػرتط يف نٌ َا ٜكدّ يًٓػس اسرتاّ قٛاعد ايٓػس ايعاَ ١املٛاي:١ٝ
شاّ بايكٛاعد ايعًُ ١ٝاملتعازف عًٗٝا يف نتاب ١ايبشٛخ املٝداْٚ ١ٝاألَربٜك١ٝ
 .1االٍت
ٚنرا تطٜٛس ايُٓاذز ايٓعس.١ٜ
ٜ .2هتب عًٚ ٢زقَ ١طتكً ١عٓٛإ ايبشح ٚاضِ ايباسح أ ٚايباسجني باإلضاف١
إىل ايدزد ١ايعًَُٚ ١ٝؤضط ١عًُ٘.
ٜ .3تِ ايتٛثٝل ٚاإلساالت سطب ْعاّ اجلُع ١ٝايٓفط ١ٝاألَسٜه.)APA( ١ٝ
 .4تك ّٛاجملً ١باغعاز أصشاب ايبشٛخ بإداش ٠أعاثِٗ يًٓػس بعد عسضٗا عً٢
اثٓني أ ٚأنجس َٔ احملهُني.
ٚيف اآلت ٞمنٛذز َٔ نٝف ١ٝنتابَ ١كاٍ :
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 تباعد اخلط16 ِ سذ،Rateb lotusb22 ع اخلطْٛ إ ايبشح ـٛٓع
طٝبط
... ،3 يكب املؤيفٚ ِ اض، 2 يكب املؤيفٚ ِ اض، 1 يكب املؤيفٚ ِاض
طٝ تباعد اخلط بط14 ِ سذ،Rateb lotusb22 ع اخلطْٛ
 تباعد14 ِ سذ،Rateb lotusb22 ع اخلطْٛ .1ْٞٚد اإليهرتٜ ايرب،إ املٗينٛٓايع
طٝاخلط بط
 تباعد14 ِ سذ،Rateb lotusb22 ع اخلطْٛ .2ْٞٚد اإليهرتٜ ايرب،إ املٗينٛٓايع
طٝاخلط بط
 تباعد14 ِ سذ،Rateb lotusb22 ع اخلطْٛ .3ْٞٚد اإليهرتٜ ايرب،إ املٗينٛٓايع
طٝاخلط بط
.... /.... /... :ٍٛذ ايكبٜ ؛ تاز.... /.... / ... :ٍذ اإلزضاٜتاز
Title - Times New Roman, Size-12, Interline simple,
Abstract: It must be about 250 words, And it must be clear,
precise, concise, and it must reflect the main ideas of the whole paper.
Times New Roman, Size-12, Interline simple. It must be about 250
words, And it must be clear, precise, concise, and it must reflect the
main ideas of the whole paper. Times New Roman, Size-12, Interline
simple.
It must be about 250 words, And it must be clear, precise,
concise, and it must reflect the main ideas of the whole paper. Times
New
Roman,
Size-12,
Interline
simple.
It
:ٌاملؤيف املساض
Email

DIRASSAT
Vol. .... N° .... ....

2

مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

ISSN: 2602-7402
EISSN: 2676-1637

.... ...  عدد... :مجلد
:العنوان

.ص.ص

must be about 250 words, And it must be clear, precise, concise, and it
must reflect the main ideas of the whole paper. Times New Roman,
Size-12, Interline simple.
It must be about 250 words, And it must be clear, precise,
concise, and it must reflect the main ideas of the whole paper. Times
New Roman, Size-12, Interline simple.
Keywords: First ; Second ; Third ; Fourth ; Fifth. (the key
words must include the different parameter of your article, as an
indication we propose to assign one word by parameters as follows:
treated Subject, The specialty or the scientific fields; The region or the
space; The person (s) or group (s); The period (Please, note that the
keywords must be separated by a semicolon (;)) Times New Roman,
Size-12, Interline simple.

:املًدص
ًدص ايبشح َٔ خالٍ عسض أِٖ األفهاز اييتٜ ،١ًُ ن250 دٚيف سد
١بايًػ

ٍٚ األ.عهظ املًدص دلٌُ أفهاز ايبشحٜ ٕ جيب أ،هلا ايباسحٚتٓاٝض

 تباعد اخلط14 ِ سذ،Rateb lotusb22 ع اخلطْٛ  ـ. ١ٜصًٝاإلزل
 بْٞايجاٚ ١ٝايعسب
ًدص ايبشح َٔ خالٍ عسض أِٖ األفهاز اييتٜ ،١ًُ ن250 دٚ يف سد.طٝبط
١ بايًػ٠اسدٚ

.عهظ املًدص دلٌُ أفهاز ايبشحٜ ٕ جيب أ،هلا ايباسحٚتٓاٝض

 تباعد اخلط14 ِ سذ،Rateb lotusb22 ع اخلطْٛ  ـ. ١ٜصًٝاإلزل
 بْٞايجاٚ ١ٝايعسب
.طٝبط
ًدص ايبشح َٔ خالٍ عسض أِٖ األفهاز اييتٜ ،١ًُ ن250 دٚيف سد
١ بايًػ٠اسدٚ

.عهظ املًدص دلٌُ أفهاز ايبشحٜ ٕ جيب أ،هلا ايباسحٚتٓاٝض
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اإلزلًٝص . ١ٜـ ْٛع اخلط  ،Rateb lotusb22سذِ  14تباعد اخلط
ايعسبٚ ١ٝايجاْ ٞب
بطٝط .يف سدٚد  250نًًُٜ ،١دص ايبشح َٔ خالٍ عسض أِٖ األفهاز اييت
ضٝتٓاٚهلا ايباسح ،جيب إٔ ٜعهظ املًدص دلٌُ أفهاز ايبشح.

ٚاسد ٠بايًػ١

اإلزلًٝص . ١ٜـ ْٛع اخلط  ،Rateb lotusb22سذِ  14تباعد اخلط
ايعسبٚ ١ٝايجاْ ٞب
بطٝط .يف سدٚد  150نًًُٜ ،١دص ايبشح.
For non-Arabic speaking authors, if you cannot support your Arabic
abstract, our editorial team can handle it.

ايهًُات املفتاس( :١ٝمخظ نًُات) ايهًُ ١األٚىل؛ ايهًُ ١ايجاْ١ٝ؛ ايهًُ١
ايجايج١؛ ايهًُ ١ايسابع١؛ ايهًُ ١اخلاَط( .١

جيب إٔ تػٌُ ايهًُات املفتاس١ٝ

ايٓطاقات املدتًف ١يبشجو  ،يًبٝإ ْكرتح تعٝني نًُ ١يهٌ َؤغس عً ٢ايٓشٛ
ايتاي :ٞايتدصص أ ٚاجملاالت ايعًُ١ٝ؛ املٓطك ١أ ٚايفطا٤؛ ايػدص ( األغداص)
أ ٚاجملُٛع ( ١اجملُٛعات)؛ ايفرت ٠ـ السغ إٔ ايهًُات ايسٝ٥طَ ١ٝفصٛي ١بفاصً١
َٓكٛط( ١؛)) ـ ْٛع اخلط  ،Rateb lotusb22سذِ  14تباعد اخلط بطٝط.
َكدَ:١
تعسض يف املكدَ ١اإلغهاي ١ٝاألضاض ١ٝذلٌ ايدزاضٚ ،١ايفسضٝات األضاض١ٝ
اييت ضٝك ّٛايبشح بتذسٜبٗاٚ ،إدسا٤ات ايبشح اييت ضٝعتُد عًٗٝا يًتأند َٔ
ٖر ٙايفسضٝات ،ثِ املدطط ايعاّ يًبشح ـ ْٛع اخلط  ،Rateb lotusb22سذِ
 14تباعد اخلط بطٝط.
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تعسض يف املكدَ ١اإلغهاي ١ٝاألضاض ١ٝذلٌ ايدزاضٚ ،١ايفسضٝات األضاض١ٝ
اييت ضٝك ّٛايبشح بتذسٜبٗاٚ ،إدسا٤ات ايبشح اييت ضٝعتُد عًٗٝا يًتأند َٔ
ٖر ٙايفسضٝات ،ثِ املدطط ايعاّ يًبشح ـ ْٛع اخلط  ،Rateb lotusb22سذِ
 14تباعد اخلط بطٝط.
ايٓص (ايعٓٛإ ايسٝ٥ط:)ٞ
ٜعسض ايباسح يف َنت ايٓص رلتًف َساسٌ عج٘ سطب ايبٓ ١ٝاملٓٗذ ١ٝاييت
ٜفسضٗا املٛضٛع ٚايتدصص .السعٛا أْ٘ ال ٜٛدد تسقٜ ،ِٝسد ٢عدّ تسقِٝ
ايعٓاٚ ،ٜٔٚايتكً َٔ ٌٝايعٓا ٜٔٚايفسع ١ٝقدز اإلَهإ .جيب إٔ ته ٕٛاألغهاٍ
ٚاجلدا ٍٚداخٌ ايٓص ٚعً ٢غهٌ صٛز ،٠نٌ دد ٍٚأ ٚغهٌ جيب إٔ ٜه ٕٛي٘
زقِ ٚعٓٛإَ( .السع ١اخلط َعد َطبكا يف ايُٓٛذز أنتب َباغس ٠عً ٢ايُٓٛذز،
ال تكِ مبطاعف ١ايفساغ بني األضطس أ ٚاملباعد ٠بني ايفكسات).

ْٛع اخلط Rateb

 ،lotusb22سذِ  14تباعد اخلط بطٝط.
ايٓص (ايعٓٛإ ايفسع ٞاأل:)ٍٚ
ٜعسض ايباسح يف َنت ايٓص رلتًف َساسٌ عج٘ سطب ايبٓ ١ٝاملٓٗذ ١ٝاييت
ٜفسضٗا املٛضٛع ٚايتدصص .السعٛا أْ٘ ال ٜٛدد تسقٜ ،ِٝسد ٢عدّ تسقِٝ
ايعٓاٚ ،ٜٔٚايتكً َٔ ٌٝايعٓا ٜٔٚايفسع ١ٝقدز اإلَهإ .جيب إٔ ته ٕٛاألغهاٍ
ٚاجلدا ٍٚداخٌ ايٓص ٚعً ٢غهٌ صٛز ،٠نٌ دد ٍٚأ ٚغهٌ جيب إٔ ٜه ٕٛي٘
زقِ ٚعٓٛإَ( .السع ١اخلط َعد َطبكا يف ايُٓٛذز أنتب َباغس ٠عً ٢ايُٓٛذز،
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ال تكِ مبطاعف ١ايفساغ بني األضطس أ ٚاملباعد ٠بني ايفكسات).

ْٛع اخلط Rateb

 ،lotusb22سذِ  14تباعد اخلط بطٝط.
ايٓص ( ايعٓٛإ ايفسع ٞايجاْ:)ٞ
ٜعسض ايباسح يف َنت ايٓص رلتًف َساسٌ عج٘ سطب ايبٓ ١ٝاملٓٗذ ١ٝاييت
ٜفسضٗا املٛضٛع ٚايتدصصٜ .كدّ املعطٝات اييت قاّ ظُعٗآٜٚ ،اقؼ ايٓتا٥ر
املتٛصٌ يٜ٘ٚ ،عط ٞاالقرتاسات إٕ نإ ذيو ضسٚزٜا .السغ أْ٘ ال ٜٛدد تسقِٝ
يًعٓاٚ ،ٜٔٚيرا ٜسد ٢عدّ تسق ِٝايعٓاٚ ،ٜٔٚايتكً َٔ ٌٝايعٓا ٜٔٚايفسع ١ٝقدز
اإلَهإ .جيب إٔ ته ٕٛاألغهاٍ ٚاجلدا ٍٚداخٌ ايٓص ٚعً ٢غهٌ صٛز  ،٠نٌ
دد ٍٚأ ٚغهٌ جيب إٔ ٜه ٕٛي٘ زقِ ٚعٓٛإ.

(َالسع ١اخلط َعد َطبكا يف

ايُٓٛذز أنتب َباغس ٠عً ٢ايُٓٛذز ،ال تكِ مبطاعف ١ايفساغ بني األضطس أٚ
املباعد ٠بني ايفكساتْٛ ).ع اخلط  ،Rateb lotusb22سذِ  14تباعد اخلط بطٝط.
َٓٗر ايدزاض:١
تًعب َٓٗذ ١ٝايدزاض ١دٚزاً نبرياً يف ايبشح ايعًُ ،ٞيريو جيب عً٢
ايباسح إٔ ٜه ٕٛسسٜصاً عً ٢اختٝاز َٓٗذ ً١ٝخاص ١ببشج٘ بدق ١نبريٚ،٠قد ٜكع
عدد َٔ ايباسجني يف َػهً ١االختٝاز اخلاطئ ملٓٗذ ١ٝايبشح ايعًُٚ ،ٞذيو ْعساً
ناملٓٗر ايٛصفٚ ،ٞاملٓٗر ايتازخيٚ ،ٞاملٓٗر

يتعدد املٓاٖر ٚتٓٛعٗا ،فٗتا

االدتُاعٚ ٞغريٖا َٔ َٓاٖر ايبشح املدتًفٚ،١تعسف َٓٗذ ١ٝايبشح بأْٗا عدد
َٔ اخلطٛات اييت ٜك ّٛبٗا ايباسح بد٤اً َٔ َالسع ١ايعاٖسٚ ،٠حتدٜد املػهً،١
ٚايكٝاّ بايتذازب،إىل ٚضع ايفسٚض س ٍٛاحلكا٥ل اييت ٜبشح عٓٗا ايباسح يف
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دلاٍ ايدزاضٚ ،١صٛالً إىل ايٓتا٥ر ايٓٗاٚ ،١ٝ٥بايتاي ٞفإَا إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى
غ ٤ٞددٜد يًبشح ،أ ٚإثبات عدّ صش ١ايفسضٝات،

إضاف١

ٚيف ٖرا املكاٍ ضٓكّٛ

بتٛضٝح نٝف ١ٝحتدٜد َٓٗذ ١ٝايبشحَٚ ،اٖ ٞاألدٚات املٓاضب ١هلا.
ع ١ٓٝايبشح:
ايع (Sample) ١ٓٝيف ايبشح ايعًُ ٖٞ ٞدصٜ ٤تِ اختٝاز َٔ ٙدلتُع ايبشح
)(Populationعٝح متجٌ ٖر ٙايع ١ٓٝاجملتُع  ٚحتت ٟٛعً ٢ايصفات األضاض١ٝ
يًُذتُع .إختٝاز ع ١ٓٝايبشح َٖٛ ٛضٛع َِٗ  ٚالبد َٓ٘ خصٛصا يف ساي١
األعاخ اييت ال ميهٔ فٗٝا احلص ٍٛعًَ ٢عًَٛات َٔ ناف ١أفساد اجملتُع يهجس٠
ايعدد .فً ٛقًٓا َجال بإٔ ٖٓاى عح عٔ َٛضٛع َا َتعًل بايطالب فإٕ اجملتُع يف
ٖر ٙاحلاي ٖٛ ١مجٝع ايطالب يف مجٝع املدازع  ٚاملساسٌ  ٚبايتايٜ ٞطتشٌٝ
احلص ٍٛعًَ ٢عًَٛات يًبشح َٔ دلتُع سذُ٘ نبري بٗرا ايػهٌ.
إختٝاز ع ١ٓٝايبشح ٜطٌّٗ ايعًُ ١ٝعً ٢ايباسح سٝح ميهٓ٘ َٔ إختٝاز دلُٛعَٔ ١
األفساد ميهٔ مجع املعًَٛات َِٓٗ مما ٜٛفس ايٛقت  ٚاجلٗد ٚ .يف ساي ١ناْت ايع١ٓٝ
رلتاز ٠بػهٌ صشٝح  ٚممجً ١يًُذتُع بهاف ١طبكات٘

فإْ٘ ميهٔ تعُِٝ

ايٓتٝذ/١ايٓتا٥ر اييت ٜتٛصٌ إيٗٝا ايباسح يف دزاضت ٚ .١بايطبع ،جيدز اإلغاز ٠بأْ٘
غايبا
نٌ َا شاد سذِ ايع ١ٓٝنٌ َا ناْت أصدم .
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ٚضا ٌ٥ايكٝاع:
َٛضٛع حتً ٌٝايبٝاْات َٛضٛع َِٗ بال غو ،فُٔ خالي٘ ميهٔ ايٓعس إىل ٚ
إضتدالص رلتًف ايٓتا٥ر  ٚايتٛقعات َٔ خالٍ األزقاّ  ٚغريٖا ،إال إٔ ٖرا
املٛضٛع ٖٛ ٚ ،حتً ٌٝايبٝاْات أ ٚاألزقاّ  ٚإدسا ٤اإلختبازات اإلسصا ٚ ١ٝ٥غريٖا
ٜبد ٚصعبا ددا يًعدٜد َٔ ايباسجني ،خصٛصا غري املتدصصني يف اإلسصاَِٗٓ ٤
أ ٚاير ٜٔيٝظ يد ِٜٗإملاّ نايف باإلختبازات اإلسصا ٚ ١ٝ٥املعادالت  ٚغريٖا
(أَجاي ٞغدصٝا!).
قبٌ ايبد ٤يف اختٝاز أ ٟإختبازات إسصا ١ٝ٥أ ٚايتطسم هلا  ٚطسم ايكٝاّ بٗا،
املِٗ ددا َعسفَ ١طتٜٛات ايكٝاع اخلاص ١بايبٝاْات

َٔ

)، (Data Scales

خصٛصا  ٚأْ٘ ٖٓايو ايعدٜد َٔ األزقاّ  ٚايبٝاْات اييت ميهٔ احلص ٍٛعًٗٝا
ضٛا َٔ ٤خالٍ َصادز مجع ايبٝاْات األضاض١ٝ

) (Primary/Empiricalأٚ

ايجاْ(Secondary). ١ٜٛ
تطبٝل ايكٝاع:
جتدز اإلغاز ٠إىل أْ٘ َٔ املفرتض عً ٢ايباسح إٔ حيدد ْٛع املكٝاع اخلاص
باملتػريات ايرٜ ٟتعاٌَ َعٗا  ٚال ٜفرتض إٔ ْٛع املكٝاع ٖرا َعسٚف بايطسٚز٠
يًُتػريات املدتًف ١اييت ٜتعاٌَ َعٗا .فٓٛع ١ٝاملكٝاع اخلاص باملتػريات ٖ ٛغئ
ٜك ّٛايباسح بتشدٜدَ ،ٙع تربٜس اإلختٝاز اخلاص باملكٝاع اير ٟزبط٘ بأَٔ ٟ
املتػريات يف دزاضت٘.
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أٜطا ،فُٝا ٜتعًل باملكاٜٝظ أعالٜ ،ٙالسغ بإٔ املكٝاع ايٓطيب ٖ ٛاألنجس ق ٠ٛفُٝا
ٜتعًل بٓٛع ايبٝاْات اييت ميهٔ ايتعاٌَ َع٘  ٚاإلختبازات اإلسصا ،١ٝ٥إال أْ٘ يف
بعض األسٝإٜ ،تِ إضتدداّ َكاٜٝظ أقٌ ق ٠ٛخلدَ ١أٖداف ايبشح ،فعً ٢ضبٌٝ
املجاٍ ،قد ال ٜهٖٓ ٕٛايو ساد ١يًبٝاْات ذات املكٝاع ايٓطيب يف ايدزاض ،١بهٌ
ميهٔ اإلنتفا ٤بايبٝاْات ذات املكٝاع ايستيب..
اخلامتٚ :١حتت ٟٛعً ٢ايٓتا٥ر َٓٚاقػتٗا:
ٜكدّ ايهاتب يف ٖرا اجلص ٤سٛصً ١يبشجَ٘ ،ع إَهاْ ١ٝاإلغاز ٠إىل اآلفام
اييت ميهٔ إٔ تفتشٗا ايٓتا٥ر املتٛصٌ إيٗٝاٚ ،اييت ميهٔ إٔ تفتح َطازات ددٜد٠
َٚهًُ ١يًبشح املٓذص ْٛ .ع اخلط  ،Rateb lotusb22سذِ  14تباعد اخلط
بطٝط.
ْتا٥ر ايبشح ايعًُ َٔ ٞأخطس اخلطٛات اييت ميس بٗا ايبشح ايعًُ َٔٚ ،ٞاملُهٔ
إٔ ْطًل عًٗٝا املسسً ١اهلدف َٔٚ ،ايطبٝع ٞإٔ مجٝع َا ٜطٛق٘ ايباسح َٔ
خطٛاتٜٓ ،بػ ٞإٔ ٜتبًٛز يف ايٓٗا ١ٜيف صٛزْ ٠تا٥ر.
ٚيٓطسب بريو َجًًا يف غدص تٛد٘ يػسا ٤غاغ ١تًفاشٚ ،ظٌ ٜبشح ٜٚفتؼ يف
ايعدٜد َٔ املتادس ٚاألضٛام ألٜاّ َتعددٖٓٚ ،٠ا ايٓتٝذ ٖٞ ١ايعٓصس املِٗ يف تًو
ايسسً ١املُسٖكٜٚ ،١تُجٌ ذيو يف ضؤاٍ ٌٖ :اغرت ٣ايػاغ ١أّ ال؟ٚ ،نريو يف
ساي ١عدّ ايكٝاّ بٛضع ْتا٥ر ايبشح ،ضٛف تصبح مجٝع دلٗٛدات ايباسح بال
فا٥د.٠
املسادع:
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ْٛع اخلط  ،Rateb lotusb22سذِ  12تباعد اخلط بطٝط.
ـ املسادع َُٗ ١يًكازئ .يريو جيب إٔ ٜه ٕٛنٌ اقتباع ناٌَ ٚصشٝحٜٛ .ضع نٌ اقتباع
سسيف بني َصدٚدني يصَٚا.
ـ اضتدداّ ْعاّ  APAيف ايتُٗٝؼ داخٌ ايٓص َٚباغس ٠بعد االضتػٗاد أ ٚاالقتباعَ ،جاٍ
بايٓطب ١يًُسادع ايعسب( ١ٝمحد ٟذلُد،

ٚ ،)66 :2015بايٓطب ١يًُسادع األدٓب١ٝ

)ٚ (Claude Dubar, 2000 : 107تهسز بٓفظ ايصٝػَُٗ ١ا تهسز عدد َسات
اضتعُاٍ املسدع.
ـ تهتب ايتعًٝكات ٚايػسٚح يف آخس املكاٍٚ ،قبٌ قا ١ُ٥املسادع ،بدٍ أضفٌ ايصفشٜ ،١هتب
املؤيف عباز( ٠أْعس ايتعًٝل زقِ

 )1أَاّ ايٓص اير ٟحيتاز إىل تعًٝل ،ثِ ٜستب

ايتعًٝكات يف ْٗا ١ٜاملكاٍ سطب تستٝب اإلغاز ٠هلا.
قا ١ُ٥املسادع:
قاٚ ١ُ٥اسد ٠يًُسادع ايعسبَ ١ٝستب ١تستٝبا أظدٜاٖ( ،اّ) ال تصٓف املسادع إىل أدٓبٚ ١ٝعسب١ٝ
َٚصادز َٚسادع ٚدلالت َٛٚضٛعات ،قاٚ ١ُ٥اسد ،٠تبدأ باملسادع ايعسبَ ١ٝستب ١أظدٜا تًٗٝا
املسادع األدٓب ١ٝإٕ ٚددت َستب ١أظدٜا أٜطا
يف ساي ١نتاب:
ـ يكب ٚاضِ املؤيف( ،ايطٓ .)١عٓٛإ املسدع ،ط .2املد :١ٜٓداز ايٓػس.
عح َٓػٛز يف دٚز ١ٜعًُ:١ٝ
ـ يكب ٚاضِ ناتب املكاٍ ( ،ايطٓ« .)١عٓٛإ ايبشح»  .عٓٛإ املري ، ١املؤضط ١اييت تصدز اجملً، ١
زقِ اجملًد ٚايعدد ،ص.ص( .صفش ١بدا ١ٜايبشح ٚصفشْٗ ١ا ١ٜايبشح).
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فصٌ َٔ نتاب:
ـ يكب ٚاضِ ناتب ايفصٌ ( .ايطٓ .)١عٓٛإ ايفصٌ .يف اضِ املٓطل (ذلسز) ،عٓٛإ املسدع،
ط .2املد :١ٜٓداز ايٓػس .ص.ص(.صفش ١بدا ١ٜايبشح ٚصفشْٗ ١ا ١ٜايبشح).
عح َٓػٛز يف أعُاٍ َؤمتس أًَ ٚتك:٢
ـ يكب ٚاضِ ناتب ايبشح ( ،ايطٓ« .)١عٓٛإ ايبشح»ٚ .زق ١عٌُ َكدَ ١إىل َؤمتسًَ /تك٢
اضِ ٚزقِ املًتك ،٢املؤضط ١املٓعُ ،١تازٜذ االْعكاد ،املد :١ٜٓداز ايٓػس.
زضايَ ١ادطتري أ ٚدنتٛزا:ٙ
ـ يكب ٚاضِ ناتب ايبشح( ،ايطٓ .)١عٓٛإ ايسضاي .١زضاي ١دنتٛزاَ/ٙادطتري غري َٓػٛز ٠يٌٓٝ
غٗاد ...٠يف ( ايتدصص) ،اجلاَع ،١ايدٚي.١
منٛذز يكا ١ُ٥املسادعْٛ( :ع اخلط  ،Rateb lotusb22سذِ  14تباعد اخلط بطٝط).
 63 « ،)1989ضٓ ١عً ٢ثٛز . » 1919٠اهلالٍ ،داز اهلالٍ ،اجملًد :ايعدد :ايطٓ ،١ص.
ـ أب ٛنف ،أمحد( ،
ص 47ـ57
اخلسط :ّٛايداز ايطٛداْ.١ٝ
ايطٛداْٞ
،
َ ،) 1972الَح َٔ اجملتُع
ـ زل ،١ًٝسطٔ( ،
املصس١ٜايكاٖسَ :٠سنص األٖساّ يًدزاضات ايطٝاض١ٝ
،
ـ زشمْٜٛ ،إ يبٝب ،)1975( ،تازٜذ ايٛشازات
ٚاإلضرتاتٝذ.١ٝ
احلدٜحبريٚت :داز األٌَ يًٓػس ٚايتٛشٜع.
،
 ،)1987تازٜذ ايعسب
ـ غساب ،١ٝذلُٛد عباع( ،

املسادع األدٓب( :١ٝبد ٕٚعٓٛإ تستب َباغس ٠بعد آخس َسدع بايًػ ١ايعسب)١ٝ
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