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 (6161تباعد أسطر ، 61حجم الخط ، SakkalMajalla)الخط: العـنـوان باللغة العربية

Title in English (Cambria ; size-14;  Interline 1,15) 
 .للباحث األول مؤسسة االنتماء )البلد(، اإليميل املنهي  ،1االسم الكامل

 . مؤسسة االنتماء )البلد(، اإليميل املنهي للباحث الثاني   االسم الكامل

 

 

 كلمة( 611إلى  611ما بين ): امللخص

، يتم اإلشارة في امللخص إلى هدف البحث، 41حجم الخط sakkalmajallaيكون نوع خط امللخص باللغة العربية  

 والنتائج املتوصل إليها في فقرتين. 

 مفتاحية.كلمة  مفتاحية؛كلمة  مفتاحية؛كلمة  مفتاحية؛ : كلمةمفتاحيةكلمات 

 

 

Abstract: (Do not exceed 150 words) 

Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive summary of the 
contents of the article). (Cambria ; size-12) 
Keywords: Keywords; Keywords; Keywords; Keywords. 
 

 

 

 

 غليظ( 4141، تباعد أسطر 41، حجم الخط sakkalmajalla)الخط: مقدمة: .4

  يد مناسب للموضوع، ثم طرح إلشكالية البحث وتحديد أهداف البحث ومنهجيته.ـمقال على تمهـمقدمة التتضمن  

 (4، تباعد أسطر 41، حجم الخط sakkalmajalla)الخط: 

 

 . العنوان الرئيس ي األول  2

 غليظ( 6.61، تباعد أسطر 61، حجم الخط  sakkalmajalla)الخط: 

 غليظ(6، تباعد أسطر 61، حجم الخط sakkalmajalla)الخط: : العنوان الفرعي األول  6.2

 (4، تباعد أسطر 41، حجم الخط sakkalmajalla)الخط: يكون محتوى العنوان الفرعي األول هنا. 

                                                           
 .املؤلف املرسل: االسم الكامل، اإلمييل املهين1

 صورة الباحث



 إسم ولقب املؤلف

 العنوان الفرعي الثاني 2.2

 يكون محتوى العنوان الفرعي الثاني هنا.

 
 



 عنوان املقال
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 غليظ( 6.61، تباعد أسطر 61، حجم الخط  sakkalmajalla)الخط: .العنوان الرئيس ي الثاني3

 :العنوان الفرعي األول  6.3

 يكون محتوى العنوان الفرعي األول هنا.

 :العنوان الفرعي الثاني 2.3

 يكون محتوى العنوان الفرعي الثاني هنا.

على الكتابة واألرقام داخل الجدول لتعرف نمط وحجم الخط، نمط وحجم الخط بالنسبة : )ضع رأس املاوس مالحظة

 لألرقام(.

 (62حجم  sakkalmajallaنوع الخطيوضع في وسط الصفحة، ): 6الجدول 

 3نتيجة  2نتيجة  6نتيجة  اختبار

15.21 15.21 15.21 15.21 

18.58 18.58 18.58 18.58 

11.14 11.14 11.14 11.14 

 (sakkalmajalla, taille 14; Normalالسنة، ص، )املؤلف)ة(، املصدر: 

 

 )ضع رأس  املاوس على الكتابة واألرقام داخل الجدول لتعرف نمط وحجم الخط، نمط وحجم الخط بالنسبة لألرقام(.: مالحظة

 

 (62حجم  sakkalmajallaنوع الخطيوضع في وسط الصفحة، ): 6الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 (taille 14; Normal sakkalmajalla ,السنة، ص، )املؤلف)ة(، املصدر: 

 

(.ويجب أن يكون الشكل habillage devant le texteيجب أن تكون Sous forme d’image: )األشكال واملخططات بصيغة صورة مالحظة

 (.Centrer) متوسط الصفحة

 املخططات واألشكال املركبة يجب أن تكون مجمعة (Grouper) 

 

 غليظ(6، تباعد أسطر 61، حجم الخط sakkalmajallaالخط: ).خاتمة:1

تتضمن الخاتمة تلخيصا ملا ورد في مضمون البحث، مع اإلشارة إلى أبرز النتائج املتوصل اليها، وتقديم اقتراحات أو 

 توصيات ذات الصلة بموضوع البحث.

 (4، تباعد أسطر 41، حجم الخط sakkalmajalla)الخط: 

 



 إسم ولقب املؤلف

 اإلحاالت(:)لهوامش .ا5

 املراجع مهمة للقارئ. لذلك يجب أن يكون كل اقتباس كامال وصحيحا.  -

 املقال.آخر  آليا فيتكتب الهوامش  -

 سم 14/ تباعد األسطر  41مقاسهsakkalmajallaبخط  جميع الهوامش وتكون ترقم  -

 .وتكون اإلشارة للمرجع في النص بوضع رقم املرجع من دون قوسين -

 املجالت:بخصوص 

 املجلة، املجلد، العدد، والسنة. اسم« "عنوان املقال، ،املؤلف)4(

 بخصوص الكتب:

 صفحات.، عنوان الكتاب، الناشر، املؤلف)1(

 بخصوص امللتقيات:

 امللتقى، مكان انعقاده، السنة. اسم «، "،عنوان املقال املؤلف)3(

 

 مالحظات : )للحذف ( 
  تنتما التوطني أواال خربـمابلنسبة للطلبة الدكتوراليني عليهم إضافة املشرف كمؤلف اثن، كما عليهم كتابة. 
  التنبيه للحذف على الباحث االطالع عليها مث حذفها عند إرسال املقالو هذه املالحظات اليت ابللون األمحر. 
  سم. 1بداية الفقرات يكون عند حدود 
  ال حترتم القالب.يتم رفض املقاالت اليت 

 

 يرجى:

 والمراجع( راستعمال المصاد ياحترام شروط البحث العلمي )األمانة العلمية ف 

 )حداثة الطرح العلمي )عدم تقديم البحث ألي جهة 

 ستنشر االعمال في مجلة بحث محكمة القرطاس بجامعة تلمسان 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


