 .1معايير الكتابة العلمية للمؤتمر:

 اإلخراج الفني للبحث:

 حجم الورق :يكون البحث مطبوعاً باستخدام الكمبيوتر على ورق حجم (.)A4 -خط الكتابة:

 oالبحوث باللغة العربية:
 نوع الخط Traditional Arabic :حجم  12بالنسبة لألرقام ،وحجم  14بالنسبة للنص ،وحجم
 )Bold( 14بالنسبة للعناوين الفرعية ،وحجم  )Bold( 15بالنسبة للعناوين الرئيسة.
 oالبحوث باللغة األجنبية:
 نوع اخلط  Times New Romanحبجم  12بالنسبة للمنت ،وحجم  )Bold( 12بالنسبة
للعناوين الفرعية ،وحجم  )Bold( 14بالنسبة للعناوين الرئيسة.

 هوامش البحث :تكون هوامش البحث كالتايل: اليمني ( 3سم).
 اليسار ( 3سم).
 األعلى ( 2.5سم).
 األسفل ( 2.5سم).
 تباعد األسطر (مفرد). حماذاة الفقرات (كشيدة صغرية). تباعد الفقرات ( 6نقاط قبل وبعد الفقرة). ترقيم الصفحات يكون أسفل الصفحة على اليسار وال يكتب على صفحة الغالف. اإلشارة للمراجع:
يتم اتباع نظام ( )APAيف اإلشارة إىل كل املصادر واملراجع اليت استشهد هبا الباحث يف حبثه وذلك بالطريقة
التالية:
 اإلشارة إلى الهوامش في متن البحث :تتم اإلشارة إىل املصادر واملراجع اليت استشهد هبا الباحث يف حبثهوذلك يف منت البحث (التهميش ضمن النص) وذلك كاملثال التايل:
(اللقب ،سنة النشر)(...الدسوقي)2009 ،
 oويف حالة وجود مؤلفني اثنني يكون التهميش كالتايل( :الدسوقي وهندي)2006 ،
 oويف حالة وجود أكثر من مؤلفني يكون التهميش كالتايل( :الدسوقي وآخرون)2006 ،
 oويف حالة ورود أكثر من مرجع للمؤلف ترتب املراجع باحلروف األجبدية (أبجدهوز) كالتايل( :الدسوقي أ،
)2006

ويتم التهميش للمرجع األجنبية على النحو التايل)Stanlic, 2012( :

 oويف حالة وجود أكثر من مؤلف يكون التهميش كاآليت)Stanlic & Paul, 2012( :
 oويف حالة وجود أكثر من مؤلفني يكون التهميش كاآليت)Stanlic et. al. 2012( :

 oويف حالة ورود أكثر من مرجع للمؤلف ترتب املراجع باحلروف األجبدية ( )Alphabetكاآليت:
()Stanlic, a, 2012
تتم كتابة قائمة المرجع في نهاية البحث على أن تكون:
 oمرتبة ترتيباً أجبدياً تصاعدياً (من األلف إىل الياء بالنسبة للمراجع العربية ،ومن  Aإىل  Zبالنسبة للمراجع
اإلجنليزية).
 oتكتب املراجع العربية أوالً مث املراجع األجنبية ( بأي لغة أخرى غري العربية).
تكتب المراجع كاآلتي:

 المراجع العربية :تكتب املراجع العربية كالتايل:
 oبالنسبة للكتب :اسم املؤلف أو املؤلفني (سنة النشر) ،عنوان الكتاب( ،املدينة :دار النشر).
 oوبالنسبة للدوريات :اسم الباحث أو الباحثني (اسم اجمللة ،العدد ،التاريخ) ،عنوان البحث( ،اجلهة املصدرة
للمجلة ،نطاق الصفحات ضمن اجمللة).
 oوبالنسبة للمؤمترات :اسم الباحث أو الباحثني( ،اسم املؤمتر ،الفرتة الزمنية للمؤمتر) ،عنوان البحث( ،املدينة:
اجلهة املنظمة للمؤمتر).
المراجع اإلنجليزية :تكتب املراجع العربية كالتايل:
 الكتب:

 Stanlic, Robert (2008), Theory of Economics, 6th edition, (New
York: Thomson learning).

 الدوريات:

 Stanlic, Robert (2008), “Economic growth in Libya”, International
Economics, (January), 20-33.

 مصادر ومرجع اإلنترنت :تكتب املراجع واملصادر املأخوذة من اإلنرتنت كالتايل:
Libya”,

in

growth

 Stanlic, Robert (2008), “Economic
International Economics.
http:// WWW. KSDJFHSKJDFH.COM

 الشروط المنهجية للبحث:
 تقبل األحباث املكتوبة باللغة العربية ،أو اللغتني االجنليزية والفرنسية. أن يكون البحث أصيالً يف أفكاره وموضوعه. -االلتزام باملنهج العلمي املتعارف عليه يف كتابة البحوث العلمية.

 سالمة اللغة ووضوح وترابط األفكار. أال يكون البحث قد سبق نشره أو املشاركة به يف أي حمفل علمي آخر. يكتب الباحث ملخصني ال يزيد كال منهما عن  200كلمة ،حبيث يكون أحدمها مكتوباً باللغة االجنليزية أوالفرنسية واآلخر مكتوباً باللغة العربية.
 -أال يزيد البحث عن  20صفحة.

