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 اننشش نمجٌل انؼبيخ انمٌاػذ: 

 ادلنيذ ادلتجغأً ًكزنك االسهٌة  ،(Contribution)ّشاػِ انجبحج رٌدح  فكشح انجحج ًاطبنتيب ًيسبمهتيب انؼهًْخ   -1

 ًاإلضبفخ اإلحبعخ حْج يٍ ػهْيب ادلتؼبسف ًادلنيزْخ انؼهًْخ األطٌل ػهَ ادلؼتًذ انؼهًِ انجحج ششًط فْو تتٌافش حبْج

 ًساليخ انجحج يٍ االخغبء انهغٌّخ ًاخغبء انغجبػخ. انتؼجرييف  ذلخ، ًأنْبد انتٌحْك انؼهًِ، يغ ضشًسح ان ادلؼشفْخ

 . أخشٍ ريخ أُ يف نهنشش  ذولُ أً َششه سجك لذ انجحج ّكٌٌ أال  -2

 :آتْخ انششًط فْيب تتٌافش ًانيت ، ًاإلَكهْضّخ انؼشثْخ ثبنهغتني انجحٌث اجملهخ تمجم  -3

  ع اخلظ ٌ، َ(41) اخلظ زىح ،ًًسد يهف ػهَ غغجتُ: ثبنهغخ انؼشثْخ  ادلمذيخ نجحٌثا(Traditional Arabic) . 

  ٌَع اخلظ (41) اخلظ زىح ،ًًسد يهف ػهَ غغجتُ جنهْضّخ :انجحٌث ادلمذيخ ثبنهغخ اإل ،(Times New Roman) . 

   جلًْغ اجليبد. سم(15.2)أٌ تكٌٌ ىٌايش انظفحبد 

  ٌانضشًسّخ اإلّضبحْخ ًانجْبَبد انؼنبًٍّ تشًم ًأٌ ،انظحْحخ أيبكنيب يف ذسرخيُ ًاألشكبل اجلذاًل تكٌٌ أ.  

   طفحخ يٍ ٌَع  (.1)انجحج ػٍ طفحبد أٌ ال ّضّذ ػذد(A4) ػهَ اننحٌ انتبيل: يتضًنخ ادلنت ًادلالحك ًادلشارغ 

، ثبإلضبفخ اىل اسى انجبحج، انذسرخ انؼهًْخ، انتخظض، (كهًخ .4الّتزبًص)ذسد فْيب ػنٌاٌ انجحج ًُّ ،طفحخ انؼنٌاٌ

 ريخ انؼًم، انؼنٌاٌ، سلى اذلبتف، انربّذ االنكرتًَِ.

 .(كهًبد .)، ًانكهًبد ادلفتبحْخ(كهًخ 1.2الّتزبًص)جنهْضّخ انؼشثْخ ًاإلثبنهغتني ، (Abstract)ادلهخض 

 ًتشًم االعبس اننظشُ. ادلمذيخ،

  ("طذليب ًحجبهتب" داح انجحجأ انجحج،ػْنخ  ،رلتًغ انجحج، ينيذ انجحج)يف حبنخ انجحج انكًِ، انجحج ًرشاءتوينيزْخ 

 (.سهٌة انتحهْم نهجْبَبدأ انتأكذ يٍ طذق ًيٌضٌػْخ ادلؼهٌيبد، ،انجحج سهٌةأ، انجحج رلًٌػخ)يف حبنخ انجحج اننٌػِ

 ينبلشخ اننتبئذ، ًيمبسَتيب ثبنذساسبد انسبثمخ ًاشتمبق ادلضبيني ينيب. ،َتبئذ انجحج

 اجلٌدح نهجحٌث انؼهًْخضًبٌ يف رلهخ  انؼهًِ انجحج كتبثخ ششًط
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 جنهْضّخ ،ًتمشة االسلبو انؼششّخ اىل يضنتني فمظ.كتت ثبنهغخ اإلتُ ثبنجحج حانٌاسد سلبوكبفخ األسلبو ًانؼاليبد انؼششّخ، األ

 ذد ثذاّبد االػًذح ثذلخ.ػهَ أٌ حتُ ،انؼنبًٍّ انشئْسْخ ظم ثنيذاًل ثذًٌ أػًذح يغ خغٌط أفمْخ تفّتى ػشع اجلاجلذاًل، 

نْو انجحج يٍ َتبئذ، إثبنجحج ًتسهْظ انضٌء ػهَ يب تٌطم مت ارشاؤه  تؼغِ فكشح سلتظشح ػٍ يب استنتبربد انجحج،

  ًتنتيِ ثبنتٌطْبد ًدلمرتحبد. 

 يف َسختيب انسبدسخ، ًتكٌٌ يشتجخ أجبذّبً (APA) نؼهى اننفس تتجغ اجملهخ انتٌحك ادلؼتًذ ثبجملهخ االيشّكْخلبئًخ ادلشارغ، 

تسبق يغ األخز ثؼني االػتجبس إربص ػنٌاٌ انكتبة أً اجملهخ خبظ يبئم، ًغري يشلًخ، ًتجذأ ثبنهمت حى اسى انجبحج االًل، ًُّ

 بئًخ ادلشارغ. انتٌحْك يف ينت انجحج يغ ل

 : ؼشثْخيخبل نهغخ ان

استؼًبل يْبه  ,(2114),زلًذ حمٌٌ ,ىبال دسًّش ,زلًذ َبطش حجٌة ,أمحذ رلش ,ػًش رضداٌ ,زلًذ ينيم ,انضػيب

 .16-6صسٌسّب. ,ينشٌساد اذلْئخ انؼبيخ نهجحٌث انؼهًْخ انضساػْخ ,انظشف انظحِ ادلؼبجلخ يف انضساػخ

 يخبل نهغخ اإلَكهْضّخ :
Kalantari, K., Shabanali Fami, H., Asadai, A., Qasemi, I. & Chubchian, S.  (2008) 

Major Challenges of Iranian Rural Communities For Achieving Sustainable 

Development. African Journal of Agricultural Research, V.3, 724-728. 

 اننشش  إرشاءاد: 

 .(Quality.Journal@lqac.org.ly)انربّذ االنكرتًَِ  ػرب اجملهخ إىل (pdf +Word)إنكرتًَْبً انجحج شسمُّ  -1

  .(اجملهخ يٌلغ ػهَ تٌفشي (ادلغهٌثخ ثؼذ تؼجئخ انجْبَبد نهنشش حبخْخ ًسلخ تمذّى منٌرد انجحج يغ ُّشفك  -2

 .اجلٌدح نهجحٌث انؼهًْخضًبٌ رلهخ ) فٌسيبد ( ًلٌانت ثششًط إال انؼهًْخ انٌسلخ ستالوا مجمُّ ال  -3

 .(استالو انجحج ، لجٌل انجحج نهنشش ، ػذو لجٌل انجحج نهنشش)تتؼيذ اجملهخ نهجبحج ثبإلثالؽ ػٍ   -4

 . انجبحخني إىل ؼبدتُ ال َششىب َػه ادلٌافمخ تتى مل انيت األحببث  -5

 . أطحبذبب آساء ػٍ ؼربتُ ًػشًع ًحبٌث دساسبد يٍ نششُّ فًْب انٌاسدح األفكبس  -6
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 يغ ششًعيب ػنذ اننشش. ثؼذ ادلٌافمخ ػهَ َشش انجحج، نهًزهخ يغهك احلشّخ يف اخشاد انجحج حبْج ّتنبست  -7

 . أخشٍ يشح اجملهخ يف ادلنشٌسح ادلٌاد يٍ أُ َشش جيٌص ال  -8

 . نهًزهخ انفكشّخ ادلهكْخ حمٌق نمبٌٌَ ختضغ اجملهخ يف ادلنشٌسح ادلٌاد مجْغ  -9

 انتحكْى: إرشاءاد 

 ًال ،تبيخ ثسشّخ اختْبسىى ًّتى ، انجحج رلبل يف االختظبص رًُ يٍ كًِنيحيُ ػهَ ػشضو ّتى يجذئْبً انجحج لجٌل حبل يف  -1

 انجبحج نتضاوا ًيذٍ ، انؼهًْخ ًلًْتو ،انجحج أطبنخ يذٍ حٌل آسائيى إلثذاء ًرنك، ثْبَبتو أً انجبحج اسى ػهْيى ُّؼشع

 . ػذيو يٍ اجملهخ يف نهنشش انجحج طالحْخ يذٍ حتذّذ احملكى يٍ ًُّغهت ،ػهْيب ادلتؼبسف ثبدلنيزْخ

 ؼبدتُ أٌ ػهَ ,دبٌرجيب انالصيخ انتؼذّالد إلرشاء انجبحج إىل ادلالحظبد تهك شسمتُ ,كًِنيحادلُ يٍ يالحظبد ًسًد حبنخ يف  -2

 .شيش ألظبىب يذح خالل  نهًزهخ

 انؼذد ًسلى , اننشش ًدبٌػذ , نهجحج االستالو تبسّخ يٍ ٍّشيش خالل ػذييب يٍ نهنشش وحبخ طالحْخ ثمشاس انجبحج ُّخغش  -3

 .انجحج وفْ سْنشش انزُ

احلسبة ادلظشيف يف  (االرنجْخدّنبس نْيب أً يب ّؼبدنو يٍ انؼًالد  251) يف حبنخ ادلٌافمخ ػهَ اننشش، تٌُدع انشسٌو ادلبنْخ  -4

ًّتى أسسبل َسخخ يٍ إّظبل  ، ( ادلشد ، فشع اجلالء  ،يظشف اجلًيٌسّخ، 737101) دلشكض ضًبٌ اجلٌدح ثبدلنغمخ انششلْخ 

 نهًزهخ. ػرب انربّذ االنكرتًَِ اإلّذاع
 

 رلهخ ضًبٌ اجلٌدح نهجحٌث انؼهًْخ جلنخ حتْبد يغ
 
 
 

 

 


