
۲۰۱۰آخر تحديث للصفحة بتاريخ مايو قواعد النشر فى المعهد العلمى الفرنسى لآلثار الشرقية

قسم الدراسات العربية

تقديم المقاالت والكتب
ـيق- ـيضلـماـكفــملدمـ ـنسخمـ ـ ورـ ـقية ـمطةـ ـبقاـ ـتمةـ ـلنسخاًـماـ ـ ـ اـ ـلكة ـمبيوـ ـ اـتوـ ـلمقر ـ ـممغنرصـقىــعلةـمدـ ـ ـ )CD(طـ
ـمصحو ـ ـبقوبـ ـئماـ اـفاـكـحضوـتةـ ــلعنة ـيقيــلتراـصاـ ـمهدـ اـ ـلكا (أـشاـــللنبـتاـ ـشكر ــضيحيوـتالـ وــ اـجة وـلداول، عـمقـفرـيخ)
ــلملا ـنسخفـ ـ اـب)PDF(ةـ اـسدون ـلكم أـتاـ أو اـيب ـلشخصارهـشة ـ ـ ـتضهـ ـجميمـ ـ اـ ـلعنع ـ اـصاـ ـلسر ذـباـ الرـهرـكق ـلهـاسا اـ

مباشرة للجنة التحكيم .
 Word, Mellel, NeoOffice - يجب أن يكون البحث مكتوبًا على الحاسوب بأحد البرامج التالية: 

- يقدم النص فى أبسط صوره حيث يراعى عدم استخدام أنماط متعددة وأبناط مختلفة الحجم.
- يجب ترقيم جميع العناوين الرئيسية والثانوية بهدف توضيح التسلسل التدريجى لها على النحو التالى: 
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- ترقم جميع الصفحات ترقيمًا متسلسالً بما فى ذلك الجداول واألشكال التى تلحق بالبحث.
اـضوـت- ـلحع اـشواـ ـلخى ـبكـةصاـ ـصفحلـ أـفةــ اــسفى ـلصفحل ـ ـ وـ ـبشكمـقرـتة ـ أوـ ـتيكاـموـتل ـمتصىــ ـللمقلــ ـ أوــ ـلكال ـفصلـ لـ
ـفصنـم اـ ـلكتول ـ الـ ـيتضماب. ـ ـ ـعننـ اـ ـلمقوان ـ أـ إـيال إـشة ـشياـحىـلارة وإذاـ ـهنانـكة، اـ ـحتياك ـ إلدراجــملاجـ ـشياـحح ةـ

.۱بغرض تقديم الشكر وما إلى ذلك توضع دون أية عالمة قبل الحاشية رقم 
- التأكد من تطابق أرقام الحواشى واألشكال والخرائط ... الخ مع النص المقدم للناشر.

- يرفق مع البحث جدول يحوى كل تعليقات األشكال التوضيحية من أشكال وصور وخرائط، الخ.
اـــيلت- ـتعراءـجإـبثـحاــلبزم اـيدـ ــلمحكميالت ـ ـ ـ ــبحثىــعلنـ وـ اـفه ـلتقق اـيارــ ـلمر إــسلرـ وــلية اـفواـمه، ــلمجلاة ـ ـبنسخةـ ـ ـمعةــ ةـلدـ

 يومًا.۱٥في مدة ال تتجاوز 
- يرفق البحث بملخص باللغتين العربية واإلنجليزية مع ضرورة إدراج الكلمات المفتاحية.

  
ملفات الصور والرسومات

- يجب تقديم ملفات «جاهزة للطبع» أى عالية الجودة وال تحتاج إلى أية تعديالت.
ال ـيسم- ـ االـ ـنسمـيدـــبتقح أـ اـمةـــصليخ ـلصن أوـ ـنسور ـممسخـ ـ ـمسحةـحوـ ـ ـنقط۳۰۰ةـقدـبًاــئيـوضًاـ األــعلةــ وـقى ـتكل، ونـ

.JPEG  أوTIFFمحفوظة فى ملفات نوع 
األ ـشك- اـ ـلتال ـضيحيوـ ـ ـ اـ ـلمقة ـ ـنسخىــعلةـمدـ ـ ـمبيوـكةـ ـ ـيفضرـتوـ ـ أنـ ـتكل أـ ـبيون واـ وـسض ـمستخود ـ ـ أـمدـ اـحة ـلبد جـمراـ

Adobe Illustrator, Photoshop, Acrobatالتالية: 
- ترقم الخرائط واألشكال والصور كل على حدة ولكن بصورة متصلة مع تحديد اتجاه القراءة.

ـتقمــيت- ـنممـيدـ ــتمهيوذجـ ـ ـيضدىـ األـفاـكمـ ـشكة اـ ــضيحيوــلتال اــ ـلمستخة ــ ـ ـبنفةـمدـ اـــمقيســ اـسرـلاس ـسيكذىـلم دــعنهـــعليونــ
الطبع.

اـــهيئدـيزوـتمــيت- ـلتحة ـلملفاـبرـيرــ ــ األـ واـــصليات ـلخطة ـ اـ ـلمستخوط ــ ـ وـمدـ ـتقة ـنسخكـلذـكدمـ ـ ورـ ــمطبةــقية ـنسخنـمةـعوـ ـ ةـ
الكومبيوتر المقدمة تكون مطابقة لها تماماً.

ـيح- اـ ـلمصدد ـ اـ أـلدر ــجميهــمنذتـخذى األـ ـشكع اـ ــضيحيوــلتال وـقدـبةــ اــيتة ـلحم ــجمياقـ اـ ـلمع ـفقواـ اـ ــلكتات اــبياـ ــلمطلة ـ ةـبوـ
ـللنش اــتقثــحيرـــ ـلمسع ـ اــعلةــليؤوـ ـلكى اـفبـتاـ ـلحصى ـ اـفاـكىــعلولـ ـلتصة اـيارــ ـلخح ـستخاـبـةصاـ ــعلميادةـمدامــ ـلهةــ قـحاـ

الطبع وهذا يشمل النسخ المصورة من مواد تم نشرها من قبل.



:كتابة المراجع فى الحواشى وفى البيبليوجرافيا
أوالً: الحواشى السفلية

ـمق- ــمجلىـفالـ دورـ أو أوـية ـكتىـفة ـلعابـ ـلفيؤـمدةـ ـ ـيكتن:ـ ـ اـ اـسب ـلمم اــعنف،ـلؤـ ـلمقوان ـ ـمختصالـ ـ ـ ـبيرـ ـمتالـعنـ ىـ
تنصيص،  رقم الصفحة أوالصفحات :

.۹محمد نصر عبد الرحمن، «الحياة االقتصادية»، ص 
- كتاب: اسم المؤلف، عنوان الكتاب مختصر،  رقم الصفحة أوالصفحات:

.۲٤-۲۲حسن الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص 
- الرسائل الجامعية: اسم مقدم الرسالة، عنوان الرسالة مختصر، رقم الصفحة أوالصفحات:

.٦۸-٦٥ ص ، سكنية قاعات المنعم، عبد فاروق أمينة
- الكتب المترجمة: اسم المؤلف، عنوان الكتاب مختصر،  رقم الصفحة أوالصفحات:

.۳۳ ص القاهرة، بيوت حنا، نللى
- الوسائل اإللكترونية: ذكر الموقع بالكامل

http://www.ifao.egnet.net/anisl/12 /
فى حالة وجود ثالثة مؤلفين فأكثر يكتب اسم المؤلف األول ويكتب بعده وآخرون.

(البيبليوجرافيا) ثانيًا: ثبت المصادر والمراجع
- يتم تقسيم البيبليوجرافيا إلى العناوين التالية: المصادر العربية، المراجع العربية، المراجع األجنبية، الشبكة 

الدولية للمعلومات
ـمق- ــمجلىـفالـ دورـ أو أوـية ـكتىـفة ـلعابـ فيؤـمدةـ ـل ـ ـيكتن:ـ ـ اـ اـسب ـلمم ـعنف،ـلؤـ اـ ـلمقوان ـ ـبيلـماـكالـ ـمتالـعنـ ىـ

تنصيص، اسم الدورية، المجلد أو العدد،  بلد النشر، سنة النشر، ترقيم صفحات المقال داخل العدد:
م ح ـم ـ صدـ ـن برـ ـع اـ مرـلد ـح «اـ ين، ح ـل ـ االـ صاة ت ـق ـ اـفةـيادـ نى ه ـل ـ صىـفدـ ـع نرـ ـب لىـ غ ـت ـ (ـ /ـه۸۱٦-۷۲۱ق ـ
.۲٤-۱،  ص ۲۰۰۸، القاهرة، ٤۲م»، حوليات إسالمية ۱۳۲۱-۱٤۱٤

- كتاب: يكتب اسم المؤلف، عنوان الكتاب كامل، اسم الناشر، بلد النشر، سنة النشر.
م.۱۹٥۷حسن الباشا، األلقاب اإلسالمية فى التاريخ والوثائق واآلثار، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

ا اـئاـسرـل- ـلجل ــمعياـ اـ ـمقمـسة: اـ اــعنة،ـلاـسرـلدم ـــجستياـمل،ـماـكةـلاـسرـلوان دـ أو اــكتر ـلكليوراه، ــ واـ ـلجة ـمعاـ اـ ـلمة ـنحاـ ة،ـ
السنة:

ـمينأ ـ ـعباروقـفةـ ـلمنعادـ ـ ـ ـسكنياتـعاـق،مـ ـ ـ ـقصوةـ ــمملورـ ـكيوـ ـتحةـ ـلمستـلوـ ـ ـجستياـمةـلـاسر،دـجاـ ـ ـ ـكلي،رـ ـمعاـج،ارـثاآلةــ ـلقاةـ ،رةـهاـ
.م۲۰۰٤

- الكتب المترجمة: اسم المؤلف، عنوان الكتاب كامل، اسم المترجم، اسم الناشر، بلد النشر، سنة النشر:
ـنلل ـ ـحنىـ ـبي،اـ ـلقاوتـ ـلقاىـفرةـهاـ ـنيرـ ـلسانـ ـعشعـباـ ـلثوارـ ـعشنـماـ ـجتماـةسدرا،رـ ـ ـعياـ ـمعمةـ ـ ـجمرـت،ةـيارـ ـحليةـ ـ ،ونـسـوطمـ

.م۱۹۹۳ ،القاهرة ،والتوزيع للنشر العربى
- الوسائل اإللكترونية: ذكر الموقع بالكامل مع اضافة تاريخ االطالع على الموقع:

http://www.ifao.egnet.net/anisl/12/, 30/05/2010 

تستخدم االختصارات اآلتية عند عدم توافر بعض معلومات التوثيق:
دون تاريخ النشر---> د. ت.

دون مكان النشر---> د. م.

دون اسم الناشر---> د. ن.
دون أرقام الصفحات---> د. ص.



كت ـل ـ اـباـ مة ـل األـجراـ يع ب ـجن ـ ـ اـجرـبةـ إـجرـلاء اـقوـمىـلوع ـلمعهع ـ ـ اـ مد عل ـل ـ ـ اـ فى ـل ـنسرـ اـثآلـلىـ ـلشار يرـ ـق ـعلةـ اـ عنى ـل ـ وانـ
/http://www.ifao.egnet.net/publications/outils/recommandationsااللكترونى التالى: 


