
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 (AAUT) عة عبد اللطٌف الحمد التكنولوجٌةمجلة جام

  لمٌةالع لألوراقالمؤلف  رشاداتإ

 -عداد الورلة :إ

 مطابك تماما  ةاالنجلٌزٌ ةٌكون لها مستخلص باللغ ةالعربٌ باللغة الورلة التً تكتب

 ةبمساف 23 لخط العربً البسٌط بحجموٌكتب النص با ةالعربٌ ةلص باللغللمستخ

فً سطر  فس حجم الخط ومحبرةبن ةبٌن االسطر وتكتب العناوٌن الجانبٌ ةدوجزم

 .منفصل

 مطابك تماما   ةالعربٌ ةٌكون لها مستخلص باللغ ةاالنجلٌزٌ باللغةالتً تكتب  الورلة 

 23بحجم  Times New Romanوتكتب بالخط نوع  ةاالنجلٌزٌ ةللمستخلص باللغ

م الخط ومحبرة فتكتب بنفس حج ةالعناوٌن الجانبٌاما  االسطر.ٌن ب دوجةزم ةوبمساف

 .سطر منفصلفً 

 ةالً البرٌد االلكترونً للمجل ةالكترونٌ ةتمدم المساهمات فً شكل نسخ 

(aaut.magazine@gmail.com .)ةسم الورلإون البرٌد االلكترونً بن ٌعنأ بٌج 

ن أوب ةبالمجل ةنشر الورل غبة المؤلف فًتوضح ر ةلصٌر ةلمٌة وان ٌتضمن رسالالع

كما على المؤلف ان ٌوضح نوع  .اخرى ةلٌست لٌد النظر من لبل اي مجل ةالورل

 (.ةبحثٌ ةام ورل ةاستعراضٌ ة)ورل ةالعلمٌ ةالورل

  ٌجب ان ٌستشٌر المؤلف  .المؤلف ةمسؤولٌ العلمٌة لألوراقالتصحٌح اللغوي

 .ها للمجلةملبل تمدٌ ةالتً كتبت بها الورل ةن فً اللغٌمختصٌ

  لن جمٌع الرسوم ذبما فً  ةعلمٌ ةعدد الصفحات الكلً الي ورل ٌتجاوزٌجب ان ال

 .ةصفح 26 لن(،ذالى  اوالجداول والصور وم ة)الرسوم البٌانٌ ةالتوضٌحٌ

 ( .۱,۲,۳)مثال : الهندٌةرلام ( وال تستخدم األ1,2,3)مثال : العربٌةرلام دم األختست 

 ول مرة أ.ٌكتب اسم الجنس بالكامل فً  .ط مائلخب ةللكائنات الحٌ العلمٌةسماء تكتب األ

شكال النص الرئٌسً وفً األ المستخلص وأول مرة ٌذكر فٌها فً  كر فٌها فًذٌ

 .لنذوالجداول والصور وٌختصر فٌما عدا 

 ٌن أ)االشكال والجداول والصور ( على الفور بعد  ةٌجب ان توضع الرسوم التوضٌح

 .كر فً النصذت



 شكال والجداول والصور ترلٌم تسلسلً حسب ورودها فً النص وٌكتب تعلٌك رلم األت

 .وتعلٌك االشكال والصور فً االسفلالجدول فً اعاله 

 بٌض شكال والجداول والصور باللونٌن األلجمٌع األصلٌة األ ٌجب ان تكون النسخ

 .كما ٌجب عدم تظلٌل الجداول. سود فمط واأل

 مره فً النص. ألولبوضوح عندما تستخدم  ختصاراتٌجب شرح الممصود باإل 

 كثر العالمات استخداما  أفٌما ٌلً  ؛هتمام بعالمات الترلٌم جٌداٌجب اإل :عالمات الترلٌم 

 :ة الستخدامهاالصحٌح ةوالطرٌم ةفً الكتابة العلمٌ

 أمثال خط مثال صحٌح  التعلٌك  عالمة الترلٌم  الرلم 
على   ةلبل النمط ةمساف ال توجد النمطة علً السطر  1

 السطر بل بعدها .
 اكتب الشعر   . اكتب الشعر.

بل  ةلبل الفاصل ةال توجد مساف الفاصلة /الشولة 2
 بعدها. 

 ،   ةاكتب الشعر   ،المص ،ةالمص اكتب الشعر،

ة ال توجد فً داخل االلواس مساف االلواس  3
 بعد او لبل لوس .

 االبن االصغر (احمد )   احمد)االبن االصغر(

ستخدام إعند التعداد سواء ب الترلٌم فً النص  4
الحروف او االعداد تستخدم 

 على السطر. ةالنمط

ا ذ.والترلٌم فً ه3

 الجدول(

3/ 

لبل النمطتٌن على  ةال توجد مساف النمطتان علً السطر  5
 السطر بل بعدهما

 :  ةالممدم :ةالممدم
 
 
 

 

 :الورلةمحتوى 

  الكلمات  ‘المستخلص ‘صفحة العنوان ماٌلً: للبحث ةكاملال الورلةن تتضمن أٌجب

 المراجع.‘ الشكر والتمدٌر ‘  ةالنتائج والمنالش ‘المواد والطرق ‘ةالممدم‘ ةالمفتاحٌ

  18بحجم   Bold ,Times New Romaةالورل انٌجب ان تحتوي على عنو  صفحة العنوان :

 اسم المؤلف او اسماء المؤلفٌن Times New Roman   وتوضع عالمة  25بحجم

 .النجمة علً أسم الكاتب الرٌئسً

 ) تلٌها االنتماءات )اماكن العمل Times New Roman   والبرٌد  21بحجم

( اسفل * corresponding author) ةي ٌراسل المجلذااللكترونً للمؤلف ال

 .الصفحة



 ٌصف مشكلة البحث. ختصرا  مو با  ذ: ٌجب ان ٌكون جاةعنوان الورل 

 :جز ؤموٌنبغً ان ٌحتوي على وصف  ،كلمة 333ان ال ٌتجاوز  ٌجب المستخلص

 ةالنتائج الرئٌسٌ ‘جز للطرق والموادؤوصف م ‘اي الهدف ‘ةللورل ةللنماط الرئٌسٌ

 ٌكتب المستخلص بالفعل الماضً.و .واالستنتاجات

 و أ ةالغراض الفهرس دمخكلمات تست 7الى  5: ٌمترح المؤلف  الكلمات المفتاحٌة

 .ةتسهٌل البحث فً الشبكة العنكبوتٌ

 جز بموضوع او ؤا الجزء باٌجاز .تحتوي الممدمة على تعرٌف مذٌكتب ه :ةالممدم

البحث ثم الهدف  حدود ،بموضوع البحث ةات الصلذ السابمةالدراسات  ‘مشكلة البحث

 .االساسً للبحث

 جراء البحث بما وتفصٌل المنهج المتبع إلكر بوضوح ذا المسم ٌذفً ه : المواد والطرق

ذه الطرق خرون تكرار هاألٌستطٌع  بحٌث  تتبعأللطرق التً  ةلن المراجع العلمٌذفً 

ي ذالى تحمٌك هدف البحث ال ةن تؤدي الطرق المتبعأٌجب  ة.جراء بحوث مشابهإعند 

واالختبارات العٌنات وطرق تحلٌلها  ذٌجب تفصٌل طرق اخ .ةكر فً الممدمذ

 .كتب الطرق بالفعل المبنً للمجهولت .ا اجرٌتذا ةاالحصائٌ

 ةتوصف النتائج التً نتجت من الطرق التً اتبعت الجراء الدراس  :ةالنتائج والمنالش 

 ةٌجب عدم عرض نفس المعلومات بطرٌمتٌن فً نفس الولت مثال فً شكل رسوم بٌانٌ

جوع الى تفسٌر النتائج بالرٌجب  ةوجداول تكتب النتائج بالفعل الماضً عند المنالش

ٌجوز ان المنشورة  السابمةوممارنتها مع نتائج الدراسات  ‘المشاكل التً تم تحدٌدها

 .(Conclusion)ةالمسم للخاتمهذا من االخٌرة  ةتخصص الفمر

 وٌخصص لالشخاص او الجهات التً لدمت  ٌجازإب تهٌجور كتاب:  الشكر والتمدٌر

و حسنت فً أ مالٌا   للبحث او لدمت دعما   ةوالتمنٌ ةفً الجوانب العلمٌ ةهمممساهمات 

 .والتصحٌح ةراجعبالم ةنوعٌة الورل

 حسب ماهو وارد فً متن البحث سلٌا  تسل ةتعرض فً نهاٌة البحث مرلم :المراجع. 

 فمط هً طرٌمة  ةواحد ةتكتب المراجع فً المتن بطرٌم :كتابة المراجع فً المتن

التً  ةطب النفس االمرٌكٌمعٌة ( لجNumbered References) ةالمراجع المرلم

 .APAتعرف اختصار ب 



 ال ٌتغٌر حسب  ثابتا   رلما   ةدامه الول مرخستإكل مرجع عند  ذخأٌ ةه الطرٌمذفً ه

 ذٌاخ كر ثالثا  ذي ٌذوال 1الرلم  ذخأٌ كر اوال  ذي ٌذوروده فً المتن فالمرجع ال ةاسبمٌ

 .اذوهك 3 الرلم 

 ستخدام إا تكرر ذا نفس الرلم مثال   ذخأستخدام المرجع بعد عدة مراجع ٌإا تكرر ذا

 .21ولٌس  4نفس الرلم  ذٌاخ 23بعد المرجع  4 المرجع

 امثلة : 

بنفس حجم خط النص فً  مربعٌنكر رلم المرجع داخل لوسٌن ذو النص ٌأفً المتن  . أ

 مستوى السطر نفسه.

 

 طرٌمة الكتابة  الحالة  الرلم 
 ]1[السودان  شماله االنواع بوفرة فً ذتوجد ه .1 مؤلف واحد 1

 السودان  شماله االنواع توجد بكثرة فً ذان ه [1] كر دمحمذ. 2

 السودان  شمالاالنواع توجد بوفرة فً  ههذان  ]12[كر دمحم وعلًذ . 1 مؤلفان  2

 شماله االنواع توجد بوفرة فً ذان ه  [17] كر دمحم واخرون.ذ1  ٌناكثر من مؤلف 3

 السودان 

 

 لائمة المراجع:- 

 الرلم اٌضا فً الموسٌن  ه فً المتن وٌكتبذي اخذٌرلم كل مرجع بنفس الرلم ال

 المربعٌن.

 كروا ذو ورلةٌن اشتركوا فً كتابة اللذكر اسماء جمٌع المؤلفٌن اذفً لائمة المراجع ت

  .فً المتن (واخرون) كلمة باستخدام

 ءا باالسم الثالث للمؤلف كاالتًتكتب المراجع فً المائمة ابتد:- 

 االوراق المنشورة فً المجالت العلمٌة .2

رلم المرجع  مثال 

[16] 

االسم االخٌر للمؤلف 
 )اسم الجد (

االسماء 
االولً للمؤلف 
)اسم المؤلف 
 واسم االب (

اسم المجلة  اسم الورلة العلمٌة  سنة النشر 
 العلمٌة 

 العددرلم 
 

ارلام صفحات الورلة 
 العلمٌة 

 
 
 

 

أثر الضرائب المباشرة فً النشاط  .3126 عبد المنعم عبد العزٌز ‘الشٌخ  [16] -مثال :

 31-23 :4 ة. الجزٌرمجلة جامعة االلتصادي. 



 الكتب :.2

رلم المرجع مثال 

[12] 
االسم االخٌر 

للمؤلف  )اسم 
 الجد(

 االسماء 
االولى 

للمؤلف )اسم 
المؤلف واسم 

 االب (

العنوان الكامل  سنة النشر
 للكتاب

 الناشر.
 
 
 
 
 
 

 رلم النشرمكان 
 الصفحات

. وئً فً النظم اإلٌكلوجٌا المائٌة. الضوء والتمثٌل الض2894 .جون ماٌر ‘كٌرن   [16] مثال:

  .512ص  جامعة كامبرٌدج. ةمطبع

 ‘ تكتب اسماء الست مؤلفٌن األوائل فمط التألٌفأشخاص فً  7فً حالة اشتران أكثر من 

 .(وأخرون)لبمٌة المؤلفٌن بكلمة  وٌشار 

 تعتبر األطروحات والرسائل الجامعٌة مراجع غٌر منشورة وٌجب االشارة الً ذلن.

 الفصل/الباب فً كتاب

رلم 
المرجع 

 [11]مثال

األسم 
االخٌر 

للمؤلف 
)أسم 
 الجد(

أالسماء 
االولً 

للمؤلف )أسم 
المؤلف واسم 

 األب(

سنة 
 النشر

العنوان 
الكامل 
للفصل 
 أو الباب

سم أو ا فً:
اسماء 

محرري 
 الكتاب 

العنوان 
الكامل 
 للكتاب

أرلام  الناشر
الصفحات 

االولً 
 واألخٌرة

 

ماجدة ‘ . االستشعار عن بعد. فً: شفٌك2884أمٌن. ‘ تهانً عطٌة وطاهر‘ دمحم [11]مثال:  

عبد الرحٌم وباسل، بتول دمحم )محرران(. لٌاس األنتاجٌة األولٌة فً البٌئة البحرٌة. دار العلوم 

 . 354-347البحرٌة. كوبنهاغن. 

 أشخاص فً التألٌف تكتب أسماء جمٌع المؤلفٌن. 7-4فً حالة اشتران 

أشخاص فً التألٌف تكتب أسماء الست مؤلفٌن األوئل فمط وٌشار  7حالة أشتران أكثر من فً 

 .‘‘وأخرون ’’ لبمٌة المؤلفٌن بكلمة 

 تعتبر األطروحات والرسائل الجامعٌة مراجع غٌر منشورة وٌجب األشارة الً ذلن.

 

 



 )منشورة( فً المؤتمرات العلمٌة الممدمة االوراق3.

رلم المرجع  

 [20]مثال 

االسم االخٌر للمؤلف 
 )اسم الجد (

االسماء االولً 
للمؤلف )اسم المؤلف 

 واسم االب (

عنوان  
 الورلة

اسم 
 المؤتمر 

ارلام صفحات الورلة  السنة المكان 
 العلمٌة 

 
 
 

  

 )غٌر المنشورة( العلمٌة فً المؤتمرات الممدمة األوراق. 4

رلم المرجع  

 [22]مثال 

االسم االخٌر للمؤلف 
 )اسم الجد (

االسماء االولً للمؤلف 
 )اسم المؤلف واسم االب (

 السنة المكان   المؤتمراسم  عنوان الورلة 

 :)الكتب(  المراجع االلكترونً. 5

رلم المرجع  

 [25]مثال 

االسم االخٌر للمؤلف 
 )اسم الجد (

االسماء االولً 
للمؤلف )اسم المؤلف 

 واسم االب (

عنوان  ةنالس 
 الكتاب 

، نوع  تارٌخ الطبع  
 الوسائط

المولع 
  االلكترونً

 الرسائل العلمٌة.6

رلم المرجع  

 [29]مثال 

االسم االخٌر للمؤلف 
 )اسم الجد (

االسماء االولً 
للمؤلف )اسم المؤلف 

 واسم االب (

عنوان 
 الرسالة

الدرجة 
 العلمٌة

 السنة المكان الجامعة
 

 الصحف.7

رلم المرجع  

 [29]مثال 

االخٌر للكاتب االسم 
 )اسم الجد (

االسماء االولً 
كاتب الللكاتب )اسم 
 واسم االب (

عنوان 
 الممال

أسم 
 الصحٌفة

 أرلام الصفحات السنة الشهر
 

 

 نموذج لمائمة  مراجع

أثر الضرائب المباشرة فً النشاط االلتصادٌة.  مجلة جامعة  .3126 .:الشٌخ, عبد المنعم عبد العزٌز-2

 31-23  :4 .الجزٌرة



 .. الضوء والتمثٌل الضوئً فً النظم االبكولوجٌة المائٌة . مطبعة جامعة كامبرٌدج2894كٌرن، جون ماٌر. -4

 ص.512كامبرٌدج. 

 


