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 الملخص: 

عدد كلمات الملخص في حدود  الملخص.بالصيغة المطلوبة لكتابة  هذا النموذج معد إلمداد الباحث 
 مائل. 12غليظ، وفي المتن  14. حجم الخط في العنوان Times New Romanكلمة. نوع الخط  250

 الكلمات المفتاحية:
 مائل. 12 حجم الخط .كلمات( 5)بحد أقصى  الكلمات الرئيسية في البحث 

 المقدمة:
 د الباحث بالصيغة المطلوبة لكتابة المقدمة.هذا النموذج معد إلمدا

 عنوان رئيسي:
 عنوان فرعي: .أ

 هذا النموذج معد إلمداد الباحث بالصيغة المطلوبة لكتابة الفقرات تحت العنوان الفرعي.
 عنوان فرعي: .ب

هذا النموذج معد إلمداد الباحث بالصيغة المطلوبة لكتابة الفقرات تحت العنوان الفرعي. في حالة 
 النص إلى نقاط تكون النقاط كالتالي:تفرع 
 .هذا النموذج معد إلمداد الباحث بالصيغة المطلوبة لكتابة النقاط الفرعية 
 .هذا النموذج معد إلمداد الباحث بالصيغة المطلوبة لكتابة النقاط الفرعية 
 .هذا النموذج معد إلمداد الباحث بالصيغة المطلوبة لكتابة النقاط الفرعية 
 عنوان فرعي: .ج

هذا النموذج معد إلمداد الباحث بالصيغة المطلوبة لكتابة الفقرات تحت العنوان الفرعي. في حالة 
 تفرع النص إلى تسلسل رقمي يكون التسلسل كالتالي:

 هذا النموذج معد إلمداد الباحث بالصيغة المطلوبة لكتابة التسلسل الرقمي. .1
 كتابة التسلسل الرقمي.هذا النموذج معد إلمداد الباحث بالصيغة المطلوبة ل .2
 هذا النموذج معد إلمداد الباحث بالصيغة المطلوبة لكتابة التسلسل الرقمي. .3



 عنوان رئيسي:

 توضيحية.دراج أشكال إلهذا النموذج معد إلمداد الباحث بالصيغة المطلوبة 
 
 
 
 

 (1شكل )
 تعليق أسفل الشكل التوضيحياليتم كتابة 

 
والسطور يتم تقسيم األعمدة  هذا النموذج معد إلمداد الباحث بالصيغة المطلوبة حين إدراج جداول.

حجم الخط بالنسبة للتعليق  داخل خاليا الجدول. Shadingأية ألوان تظليل  وال يستخدم، المطلوب حسب
 غليظ. 10على األشكال والصور التوضيحية والجداول 

 
 (1جدول )

 رئيسي ألعمدة الجدول عنوان عنوان رئيسي
 عنوان فرعي عنوان فرعي

 نص الجدول نص الجدول نص الجدول
 نص الجدول نص الجدول نص الجدول
 

 أو جدول نقترح إدراج األشكال التوضيحية داخل مربع نص

 وهذا بهدف أن يكون شكل الملف ثابت وال يتأثر بأس تغيير

 ويمكن إخفاء إطارالشكل التوضيحي عن طريق إعدادات تنسيق مربع النص



 عـــــــراجــالم

أسلوب شيكاغو لكتابة من فضلك استخدم . 12يتم سرد قائمة المراجع بالترقيم، ويكون حجم الخط 
ي السطور التالية نماذج استرشادية لكتابة (. مبين فChicago Referencing Styleالمراجع )

المراجع بهذا األسلوب في حاالت متنوعة. ويمكن االطالع على تفاصيل أكثر من خالل الموقع 
 اإللكتروني:

guide/chicago-www.bibme.org/citation 
 

 الكتب
 .النشر سنة، مدينة الناشر: اسم الناشر. مائل الكتاب عنوان. ولسم األاال السم األخير،ا .1

 
 من دوريات المقاالت

أرقام  )سنة النشر(: العددرقم  الدوريةاسم  "عنوان المقال."االسم االول.  االسم األخير، .2
 الصفحات.     

 
 مواقع إلكترونية

تاريخ الزيارة كامل، . رابط الموقع )عنوان الموقع . "عنوان الصفحة."االسم األخير، االسم األول .3
 .(2008 مارس 5مثال: 

http://www.bibme.org/citation-guide/chicago

