بسم ميحرلا نمحرلا هللا

مجلة جامعة عبد اللطٌف الحمد التكنولوجٌة ()AAUT
إرشادات المؤلف لألوراق العلمٌة
إعداد الورلة -:
 الورلة التً تكتب باللغة العربٌة ٌكون لها مستخلص باللغة االنجلٌزٌة مطابك تماما
للمستخلص باللغة العربٌة وٌكتب النص بالخط العربً البسٌط بحجم  23بمسافة
مزدوجة بٌن االسطر وتكتب العناوٌن الجانبٌة بنفس حجم الخط ومحبرة فً سطر
منفصل.
 الورلة التً تكتب باللغة االنجلٌزٌة ٌكون لها مستخلص باللغة العربٌة مطابك تماما
للمستخلص باللغة االنجلٌزٌة وتكتب بالخط نوع  Times New Romanبحجم 23
وبمسافة مزدوجة بٌن االسطر .اما العناوٌن الجانبٌة فتكتب بنفس حجم الخط ومحبرة
فً سطر منفصل.
 تمدم المساهمات فً شكل نسخة الكترونٌة الً البرٌد االلكترونً للمجلة
(ٌ .)aaut.magazine@gmail.comجب أن ٌعنون البرٌد االلكترونً بإسم الورلة
العلمٌة وان ٌتضمن رسالة لصٌرة توضح رغبة المؤلف فً نشر الورلة بالمجلة وبأن
الورلة لٌست لٌد النظر من لبل اي مجلة اخرى .كما على المؤلف ان ٌوضح نوع
الورلة العلمٌة (ورلة استعراضٌة ام ورلة بحثٌة).
 التصحٌح اللغوي لألوراق العلمٌة مسؤولٌة المؤلفٌ .جب ان ٌستشٌر المؤلف
مختصٌٌن فً اللغة التً كتبت بها الورلة لبل تمدٌمها للمجلة.
ٌ جب ان ال ٌتجاوز عدد الصفحات الكلً الي ورلة علمٌة بما فً ذلن جمٌع الرسوم
التوضٌحٌة (الرسوم البٌانٌة والجداول والصور وما الى ذلن) 26 ،صفحة.
 تستخدم األرلام العربٌة (مثال  )1,2,3:وال تستخدم األرلام الهندٌة (مثال . )۳,۲,۱:
 تكتب األسماء العلمٌة للكائنات الحٌة بخط مائلٌ. .كتب اسم الجنس بالكامل فً أول مرة
ٌذكر فٌها فً المستخلص وأول مرة ٌذكر فٌها فً النص الرئٌسً وفً األشكال
والجداول والصور وٌختصر فٌما عدا ذلن.
ٌ جب ان توضع الرسوم التوضٌحٌة (االشكال والجداول والصور ) على الفور بعد أن
تذكر فً النص.

 ترلم األشكال والجداول والصور ترلٌم تسلسلً حسب ورودها فً النص وٌكتب تعلٌك
الجدول فً اعاله وتعلٌك االشكال والصور فً االسفل.
ٌ جب ان تكون النسخ األصلٌة لجمٌع األشكال والجداول والصور باللونٌن األبٌض
واألسود فمط  .كما ٌجب عدم تظلٌل الجداول.
ٌ جب شرح الممصود باإلختصارات بوضوح عندما تستخدم ألول مره فً النص.
 عالمات الترلٌمٌ :جب اإلهتمام بعالمات الترلٌم جٌدا؛ فٌما ٌلً أكثر العالمات استخداما
فً الكتابة العلمٌة والطرٌمة الصحٌحة الستخدامها:
الرلم

عالمة الترلٌم

التعلٌك

مثال صحٌح

مثال خطأ

1

النمطة علً السطر

2

الفاصلة /الشولة

اكتب الشعر ،المصة،

اكتب الشعر ،المصة ،

3

االلواس

احمد(االبن االصغر)

احمد ( االبن االصغر )

4

الترلٌم فً النص

.3والترلٌم فً هذا
الجدول)

/3

5

النمطتان علً السطر

ال توجد مسافة لبل النمطة على
السطر بل بعدها .
ال توجد مسافة لبل الفاصلة بل
بعدها.
ال توجد فً داخل االلواس مسافة
بعد او لبل لوس .
عند التعداد سواء بإستخدام
الحروف او االعداد تستخدم
النمطة على السطر.
ال توجد مسافة لبل النمطتٌن على
السطر بل بعدهما

اكتب الشعر.

اكتب الشعر .

الممدمة:

الممدمة :

محتوى الورلة:
ٌ جب أن تتضمن الورلة الكاملة للبحث ماٌلً :صفحة العنوان‘ المستخلص‘ الكلمات
المفتاحٌة‘ الممدمة‘ المواد والطرق‘ النتائج والمنالشة ‘ الشكر والتمدٌر ‘ المراجع.
صفحة العنوان ٌ :جب ان تحتوي على عنوان الورلة  Times New Roma ,Boldبحجم 18
 اسم المؤلف او اسماء المؤلفٌن  Times New Romanبحجم  25وتوضع عالمة
النجمة علً أسم الكاتب الرٌئسً.
 تلٌها االنتماءات (اماكن العمل )

 Times New Romanبحجم  21والبرٌد

االلكترونً للمؤلف الذي ٌراسل المجلة (  )*corresponding authorاسفل
الصفحة.

 عنوان الورلةٌ :جب ان ٌكون جاذبا ومختصرا ٌصف مشكلة البحث.
 المستخلصٌ :جب ان ال ٌتجاوز  333كلمة ،وٌنبغً ان ٌحتوي على وصف مؤجز
للنماط الرئٌسٌة للورلة‘ اي الهدف‘ وصف مؤجز للطرق والمواد‘ النتائج الرئٌسٌة
واالستنتاجات .وٌكتب المستخلص بالفعل الماضً.
 الكلمات المفتاحٌة ٌ :مترح المؤلف  5الى  7كلمات تستخدم الغراض الفهرسة أو
تسهٌل البحث فً الشبكة العنكبوتٌة.
 الممدمةٌ :كتب هذا الجزء باٌجاز .تحتوي الممدمة على تعرٌف مؤجز بموضوع او
مشكلة البحث‘ الدراسات السابمة ذات الصلة بموضوع البحث ،حدود البحث ثم الهدف
االساسً للبحث.
 المواد والطرق  :فً هذا المسم ٌذكر بوضوح وتفصٌل المنهج المتبع إلجراء البحث بما
فً ذلن المراجع العلمٌة للطرق التً أتبعت بحٌث ٌستطٌع األخرون تكرار هذه الطرق
عند إجراء بحوث مشابهةٌ .جب أن تؤدي الطرق المتبعة الى تحمٌك هدف البحث الذي
ذكر فً الممدمةٌ .جب تفصٌل طرق اخذ العٌنات وطرق تحلٌلها واالختبارات
االحصائٌة اذا اجرٌت .تكتب الطرق بالفعل المبنً للمجهول.
 النتائج والمنالشة :توصف النتائج التً نتجت من الطرق التً اتبعت الجراء الدراسة
ٌجب عدم عرض نفس المعلومات بطرٌمتٌن فً نفس الولت مثال فً شكل رسوم بٌانٌة
وجداول تكتب النتائج بالفعل الماضً عند المنالشة ٌجب تفسٌر النتائج بالرجوع الى
المشاكل التً تم تحدٌدها‘ وممارنتها مع نتائج الدراسات السابمة المنشورة ٌجوز ان
تخصص الفمرة االخٌرة من هذا المسم للخاتمة).(Conclusion
 الشكر والتمدٌر ٌ :جور كتابته بإٌجاز وٌخصص لالشخاص او الجهات التً لدمت
مساهمات مهمة فً الجوانب العلمٌة والتمنٌة للبحث او لدمت دعما مالٌا أو حسنت فً
نوعٌة الورلة بالمراجعة والتصحٌح.
 المراجع :تعرض فً نهاٌة البحث مرلمة تسلسلٌا حسب ماهو وارد فً متن البحث.
 كتابة المراجع فً المتن :تكتب المراجع فً المتن بطرٌمة واحدة فمط هً طرٌمة
المراجع المرلمة ( )Numbered Referencesلجمعٌة طب النفس االمرٌكٌة التً
تعرف اختصار ب .APA

 فً هذه الطرٌمة ٌأخذ كل مرجع عند إستخدامه الول مرة رلما ثابتا ال ٌتغٌر حسب
اسبمٌة وروده فً المتن فالمرجع الذي ٌذكر اوال ٌأخذ الرلم  1والذي ٌذكر ثالثا ٌاخذ
الرلم  3وهكذا.
 اذا تكرر إستخدام المرجع بعد عدة مراجع ٌأخذ نفس الرلم مثال اذا تكرر إستخدام
المرجع  4بعد المرجع ٌ 23اخذ نفس الرلم  4ولٌس .21

 امثلة:
أ .فً المتن أو النص ٌذكر رلم المرجع داخل لوسٌن مربعٌن بنفس حجم خط النص فً
مستوى السطر نفسه.
الرلم

الحالة

طرٌمة الكتابة

1

مؤلف واحد

2
3

مؤلفان
اكثر من مؤلفٌن

 .1توجد هذه االنواع بوفرة فً شمال السودان ][1
 .2ذكر دمحم ] [1ان هذه االنواع توجد بكثرة فً شمال السودان
 . 1ذكر دمحم وعلً] [12ان هذه االنواع توجد بوفرة فً شمال السودان
.1ذكر دمحم واخرون ] [17ان هذه االنواع توجد بوفرة فً شمال
السودان

 لائمة المراجع-:
ٌ رلم كل مرجع بنفس الرلم الذي اخذه فً المتن وٌكتب الرلم اٌضا فً الموسٌن
المربعٌن.
 فً لائمة المراجع تذكر اسماء جمٌع المؤلفٌن الذٌن اشتركوا فً كتابة الورلة وذكروا
باستخدام كلمة (واخرون) فً المتن.
 تكتب المراجع فً المائمة ابتدءا باالسم الثالث للمؤلف كاالتً-:
.2االوراق المنشورة فً المجالت العلمٌة
رلم المرجع مثال
][16

االسم االخٌر للمؤلف
(اسم الجد )

االسماء
االولً للمؤلف
(اسم المؤلف
واسم االب )

سنة النشر

اسم الورلة العلمٌة

اسم المجلة
العلمٌة

رلم العدد

مثال  [16] -:الشٌخ‘ عبد المنعم عبد العزٌز  .3126أثر الضرائب المباشرة فً النشاط
االلتصادي .مجلة جامعة الجزٌرة31-23 :4 .

ارلام صفحات الورلة
العلمٌة

.2الكتب :
رلم المرجع مثال
][12

االسم االخٌر
للمؤلف (اسم
الجد)

االسماء
االولى
للمؤلف (اسم
المؤلف واسم
االب )

سنة النشر

العنوان الكامل
للكتاب

الناشر.

مكان النشر

رلم
الصفحات

مثال [16] :كٌرن‘ جون ماٌر .2894 .الضوء والتمثٌل الضوئً فً النظم اإلٌكلوجٌا المائٌة.
مطبعة جامعة كامبرٌدج .ص.512
فً حالة اشتران أكثر من  7أشخاص فً التألٌف تكتب اسماء الست مؤلفٌن األوائل فمط ‘
وٌشار لبمٌة المؤلفٌن بكلمة (وأخرون).
تعتبر األطروحات والرسائل الجامعٌة مراجع غٌر منشورة وٌجب االشارة الً ذلن.
الفصل/الباب فً كتاب
رلم
المرجع
مثال][11

األسم
االخٌر
للمؤلف
(أسم
الجد)

أالسماء
االولً
للمؤلف (أسم
المؤلف واسم
األب)

سنة
النشر

العنوان
الكامل
للفصل
أو الباب

فً:

اسم أو
اسماء
محرري
الكتاب

العنوان
الكامل
للكتاب

الناشر

مثال [11] :دمحم‘ تهانً عطٌة وطاهر‘ أمٌن .2884 .االستشعار عن بعد .فً :شفٌك‘ ماجدة
عبد الرحٌم وباسل ،بتول دمحم (محرران) .لٌاس األنتاجٌة األولٌة فً البٌئة البحرٌة .دار العلوم
البحرٌة .كوبنهاغن.354-347 .
فً حالة اشتران  7-4أشخاص فً التألٌف تكتب أسماء جمٌع المؤلفٌن.
فً حالة أشتران أكثر من  7أشخاص فً التألٌف تكتب أسماء الست مؤلفٌن األوئل فمط وٌشار
لبمٌة المؤلفٌن بكلمة ’’ وأخرون ‘‘.
تعتبر األطروحات والرسائل الجامعٌة مراجع غٌر منشورة وٌجب األشارة الً ذلن.

أرلام
الصفحات
االولً
واألخٌرة

.3االوراق العلمٌة الممدمة فً المؤتمرات (منشورة)
رلم المرجع االسم االخٌر للمؤلف
مثال ]( [20اسم الجد )

عنوان
االسماء االولً
للمؤلف (اسم المؤلف الورلة
واسم االب )

اسم
المؤتمر

المكان

ارلام صفحات الورلة
العلمٌة

السنة

 .4األوراق الممدمة فً المؤتمرات العلمٌة (غٌر المنشورة)
االسم االخٌر للمؤلف
(اسم الجد )

رلم المرجع
مثال ][22

االسماء االولً للمؤلف
(اسم المؤلف واسم االب )

عنوان الورلة

اسم المؤتمر

السنة

المكان

 .5المراجع االلكترونً (الكتب):
رلم المرجع
مثال ][25

االسم االخٌر للمؤلف
(اسم الجد )

االسماء االولً
للمؤلف (اسم المؤلف
واسم االب )

السنة

عنوان
الكتاب

تارٌخ الطبع

 ،نوع
الوسائط

المولع
االلكترونً

.6الرسائل العلمٌة
رلم المرجع االسم االخٌر للمؤلف االسماء االولً
عنوان الدرجة
المؤلف
للمؤلف (اسم
(اسم الجد )
مثال ][29
الرسالة العلمٌة

الجامعة

المكان

السنة

واسم االب )

.7الصحف
رلم المرجع
مثال ][29

االسم االخٌر للكاتب
(اسم الجد )

االسماء االولً
للكاتب (اسم الكاتب
واسم االب )

عنوان
الممال

أسم
الصحٌفة

الشهر

السنة

نموذج لمائمة مراجع
:-2الشٌخ ,عبد المنعم عبد العزٌز .3126 .أثر الضرائب المباشرة فً النشاط االلتصادٌة .مجلة جامعة
الجزٌرة31-23 :4 .

أرلام الصفحات

-4كٌرن ،جون ماٌر .2894 .الضوء والتمثٌل الضوئً فً النظم االبكولوجٌة المائٌة  .مطبعة جامعة كامبرٌدج.
كامبرٌدج512 .ص.

