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 يجب أن تكون الصور رقمية ومن نوع جبيك ) (jpegوباسم المؤلف؛ مثال " :إسم المؤلفالصورة رقم "jpeg .1؛
 يجب أن يكون عدد الخرائط والصور محدودا وتخص فقط تلك التي تقدم معلومات هامة ال يمكناالستغناء عنها ويكون الحد األقصى هو  5صور.
فيما يخص ترقيم األقسام وأجزاء األقسام:يقسم نص المقال إلى أقسام رئيسية )المستوى األول( غير محدودة حسب خطة المقال معالحرص قدر اإلمكان أال يكون عددها كثيرة؛
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 يقسم كل قسم رئيسي إلى أقسام فرعية غير محدودة من المستوى الثاني ومن المستوى الثالث إلىأن يبلغ عدد المستويات الحد المحدد حسب المقال مع الحرص قدر اإلمكان أال يكون عددها
كثيرة؛
 وتوخيا لتناسق مختلف جوانب المقال يرجى الحرص على أن يكون عدد األقسام الفرعية لكل قسمرئيسي متوازيا مع عددها في األقسام الرئيسية األخرى؛
 الترقيم يجب أن يكون باألرقام العربية؛ ترقم األقسام الرئيسة ابتداء برقم  1إلى الرقم المناسب لعددها؛ ترقم األقسام الفرعية من مختلف المستويات بنفس الطريقة؛مثال عن طريقة ترقيم المقال:
المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

.1

1.1

1.1.1

.2

1.2

1.1.2

.3

توضع نقطة بين األرقام التي تشير إلى المستويات الفرعية وال توضع نقطة إلعالن نهاية كل مستوى.
بالنسبة للعناوين الرئيسية تكون بالبنط العريض ( )Grasوبخط مقاسه .16
بالنسبة للعناوين الفرعية تكون بالبنط العريض ( )Grasبخط مقاسه .14
 فيما يخص إثبات اإلحاالت) الهوامش(تتضمن اإلحاالت أو الهوامش المعلومات واألفكار التي يراد إضافتها إلى النص مع تفادي اإلكثارمنها؛
إذا كانت اإلحالة عبارة عن مرجع:
يشار إليه داخل المقال كتالي:
 في حالة اإلحالة عبارة عن فكرة تكتب كالتالي):اللقب ،التاريخ(؛ في حالة اإلحالة عبارة عن اقتباس فقرة منقولة أو جملة ،تكتب كالتالي):اللقب ،التاريخ ،الصفحة(. فيما يخص كتابة المراجعتكتب المراجع في قائمة مرقمة بآخر المقال بصورة مرتبة ترتيبا أبجديا.
 إذا كانت كتابا:لقب واسم الباحث ،السنة .عنوان الكتاب ،الجزء أو المجلد ،دار النشر ،مكان النشر.
لقب واسم الباحث وآخرون ،السنة .عنوان الكتاب ،الجزء أو المجلد ،دار النشر ،مكان النشر.
 -إذا كانت مقاال:
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لقب واسم الباحث ،السنة" .عنوان البحث" ،اسم الدورية ،العدد ،دار النشر ،مكان الصدور ،الصفحة.
إذا كانت موقعا إلكترونيا:اسم الكاتب أو المنظمة .عنوان الصفحة الرئيسية)،شبكة االنترنيت( عنوان الموقع  URLتاريخ تصفح
الموقع :اليوم ،الشهر ،السنة).
إذا كانت صفحة من موقع إلكتروني:اسم الكاتب )عنوان المصدر( عنوان صفحة المصدر أو الوثيقة التي تتضمن المصدر) ،عنوان الصفحة
الرئيسية() ،شبكة االنترنت(عنوان الموقع)  URLتاريخ تصفح صفحة الموقع :اليوم ،الشهر ،السنة(.
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