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 مضخم( 15حجم  Sakkal Majalla)املقدمة . 1

 Sakkal) ( يكتب الىص ب05حجم  Sakkal Majalla) ىص ب( يكتب ال05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب

Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) (Sakkal Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) (Sakkal Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) 
(Sakkal Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) (Sakkal Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) (Sakkal Majalla  05حجم)  جباعد

 سم0سطس بين ألا 
 مضخم( 15حجم  Sakkal Majalla) الجاهب الىظري . 2

 Sakkal) ( يكتب الىص ب05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب (05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب 

Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) (Sakkal Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) (Sakkal Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) 
(Sakkal Majalla  05حجم)  سم0جباعد بين ألاسطس 

 العىوان الفرعي ألاول   1.2

 Sakkal) يكتب الىص ب (05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب (05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب 

Majalla  يكتب الىص ب (05حجم (Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب (Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب 
(Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب (Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب (Sakkal Majalla  05حجم)  جباعد

 سم0بين ألاسطس 

 ثاويالعىوان الفرعي ال 2.2

 Sakkal) يكتب الىص ب (05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب (05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب 

Majalla  ب الىص بيكت (05حجم (Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب (Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب 
(Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب (Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب (Sakkal Majalla  05حجم) 

 مضخم( 15حجم  Sakkal Majalla) مىهجية الدراسة. 3
 Sakkal) ( يكتب الىص ب05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب (05 حجم Sakkal Majalla) يكتب الىص ب 

Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) (Sakkal Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) (Sakkal Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) 
(Sakkal Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) (Sakkal Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) (Sakkal Majalla  05حجم)  يكتب

 (05حجم  Sakkal Majalla) ( يكتب الىص ب05حجم  Sakkal Majalla) الىص ب

 العىوان الفرعي ألاول   1.3

 Sakkal) يكتب الىص ب (05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب (05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب

Majalla  يكتب الىص ب (05حجم (Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب (Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب 
(Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب (Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب (Sakkal Majalla  05حجم) 

 الثاوي العىوان الفرعي  2.3

 Sakkal) يكتب الىص ب (05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب (05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب

Majalla  يكتب الىص ب (05حجم (Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب (Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب 
(Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب (Sakkal Majalla  05حجم) يكتب الىص ب (Sakkal Majalla  05حجم)  جباعد

 سم0بين ألاسطس 
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 مضخم( 15حجم  Sakkal Majalla)الىتائج . 4

 Sakkal) ( يكتب الىص ب05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب (05حجم  Sakkal Majalla) ب الىص بيكت 

Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) (Sakkal Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) (Sakkal Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) 
(Sakkal Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) (Sakkal Majalla  يكتب ال05حجم )ىص ب (Sakkal Majalla  يكتب 05حجم )

 (05حجم  Sakkal Majalla) ( يكتب الىص ب05حجم  Sakkal Majalla) الىص ب

 و يكون العىوان في الوسط  1/ شكل 1باليسبة للجداول و ألاشكال ثرقم جدول 

 (مضخم 13حجم  Sakkal Majalla): 1ل الجدو 

 

 

 

 

 

 

 (13حجم  Sakkal Majalla) السىت، الصفحتاملؤلف)ة(، املصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مضخم 13حجم  Sakkal Majalla): 1 الشكل

 (13حجم  Sakkal Majalla) السىت، الصفحتاملؤلف)ة(، املصدر: 
 مضخم( 15حجم  Sakkal Majalla)املىاقشة  . 5

 ائج املتوصل اليها تهرا الجصء مىاقشت الى ل( يتم مً خال05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب

 مضخم( 15حجم  Sakkal Majalla)الخاثمة   . 6

 Sakkal) ( يكتب الىص ب05حجم  Sakkal Majalla) ( يكتب الىص ب05حجم  Sakkal Majalla) يكتب الىص ب

Majalla  يكتب الىص ب05حجم ) (Sakkal Majalla يكتب الىص ب05جم ح ) (Sakkal Majalla  05حجم)  جباعد بين

 سم0سم جباعد بين ألاسطس 0ألاسطس 
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 املراجع. 7

   (APA)في آخس املقال وباعتماد أسلوب:  جدويً املساجع يكون 

 الاسم ألاخير، ثم الاسم ألاول للمؤلف)ة(، )سىت اليشس(، عىوان الكتاب، بلد اليشس، الىاشس.ملؤلفاتا : 

  الاسم ألاخير، ثم الاسم ألاول للباحث)ة(، )سىت اليشس(، عىوان ألاطسوحت، القسم، الكليت، الجامعت، البلد.وحاتألاطر : 

 الاسم ألاخير، ثم الاسم ألاول للمؤلف)ة(، )سىت اليشس(، عىوان املقال، اسم املجلت، املجلد، العدد، االصفحاث؛املقاالت : 

 ول للمؤلف)ة(، )جازي  اوعقاد املؤجمس(، عىوان املداخلت، عىوان املؤجمس، الجامعت، البلد؛: الاسم ألاخير، ثم الاسم ألا املداخالت 

 العىوان الكامل للملف، ذكس املوقع بالتفصيل:)السىت (اسم الكاجب :مواقع الاهترهيت ، 

http://adresse complète (consulté le jour/mois/année) 
 

Books 
 

Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1993). Management of organizational behavior: Utilizing human 

resources: Prentice-Hall, Inc. 

 

Journals 

 
Belmimoun, A., Kerbouche, M., Adouka, L., & Mokeddem, R. (2014). The Impact of Migrants 

‘remittances on Economic Growth Empirical Study: Case Of Algeria (1970-2010). European Scientific 

Journal, 10(15). 

 

Website 

 

Dichter, T. (1999) Non-Governmental Organisations (NGOs) in Microfinance: Past, Present  

and Future [Accessed  20
th

  September  2009] Available from World Wide 

Web:http://www.esd.worldbank.org/html/esd/agr/sbp/end/ngo.htm 
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