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القواعد الفنية :
1- ينبغي اأن يرفق بالعمل املراد ن�سره 
العمل  ن�سر  فيه  يطلب  �ساحبه  من  خطاب 
بالباحث  تعريف خمت�سر  ي�ستمل على  واأن 
 ، العمل   ، التخ�س�س   ، املوؤهل   : حيث  من 

العنوان الربيدي والإلكرتوين .
اجلداول  تكون  اأن  ينبغي   -2
للم�ساحة  منا�سبة  والأ�سكال  والر�سومات 
املتاحة يف �سفحات املجلة ) 12*18�سم ( .

3- تقدم الأعمال املطلوب ن�سرها على 
و�سائط رقمية با�ستخدام برامج ويندوز .

بذكر  املنت  يف  املراجع  اإىل  ي�سار   -4
بني  الن�سر  �سنة  ثم   ، الأخري  املوؤلف  ا�سم 
قو�سني مثل : ..... )اأبو حطب ، 1412هـ( 
اأو : ويرى اأبو حطب ) 1412هـ ( اأن .....، 
ويف حالة الإقتبا�س يذكر رقم ال�سفحة بعد 
،1412هـ:  حطب  هكذا:)اأبو  الن�سر  �سنة 
موؤلفني  من  اأكرث  هناك  كان  واإذا   ،  )79
اأبو حطب  اإليهم هكذا : )  للم�سدر في�سار 

واآخرون ، 1412هـ ( .
البحث  نهاية  يف  املراجع  ترتب   -5
ترتيبًا هجائيًا ح�سب الإ�سم الأخري ، وتكتب 
كافة املراجع التي ا�ستند عليها البحث واإذا 
 : الآتي  كتابته  يف  فُيتبع  كتابًا  املرجع  كان 
اإ�سم العائلة للموؤلف ، الإ�سم الأول . ) �سنة 
مكان   ، الطبعة   ، الكتاب  عنوان   ) الن�سر 

الن�سر ، دار الن�سر ، مثل : 

�سيا�سة  يو�سف .)1401هـ(   ، القا�سي 
التعليم والتنمية يف اململكة ، ط2 ، الريا�س، 

دار املريخ .
فُيتبع يف كتابته  اإذا كان املرجع بحثًا  اأما 

الآتي :
اإ�سم العائلة للموؤلف ،الإ�سم الأول ،) �سنة 
 ، املجلة  اإ�سم   ، البحث  عنوان   ،  ) الن�سر 

العدد ، �سفحات الن�سر . مثل :
التعليم  ،)1413هـ(،  ، علي  القادر  العبد 
املوارد  تنمية  يف  واإ�سهام  اإ�ستثمار  الأهلي 
 ،  234 العدد   ، جملةالإقت�ساد   ، الب�سرية 

من �س20-7 . 
اإىل  الهوام�س  اإخت�سار  ي�ستح�سن   -6
ا�ستخدامها  ، ويف حالة  اأق�سى حٍد ممكن 
تكون لتزويد القارئ مبعلومات تو�سيحية ، 
وي�سار اإليها باأرقام مت�سل�سلة �سمن البحث  
يف  الت�سل�سل  ح�سب  مرقمة  تكون  ثم  ومن 

نهايته .
7- تكون املالحق يف نهاية البحث بعد 

املراجع .
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