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( )14وعنوان المقال بفنط (.)16

تقل  8صفحات.
 .2ال تتجاوز الصفحات المطبوعة  20صفحة وال ّ
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موضوع المقال وبنيته.
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اسم المؤلف (سنة النشر) .عنوان الكتاب (بالفنط األسود) .اسم المح ّقق والشارح أو المترجم ،رقم
الطبعة ،مكان النشر :اسم الناشر.
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ال تقبل المجلة البحوث التي سبق نشرها في أية مجلة علمية أو غيرها.
أصول البحوث المق ّدمة للنشر ال تر ّد وال تسترجع سواء نشرت أم لم تنشر.
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