
 

 

 

 

 "الكّراسات التّونسية"قوانين النّشر في مجلّة 

 

 

 :ادتشاَ اٌمٛأيٓ اٌتّاٌيح" اٌىّشاساخ اٌتّٛٔسيح"يشجى ِٓ اٌّشاغثيٓ في ٔشش أعّاٌُٙ في ِجٍّح 

. يشتشط أْ تىْٛ اٌّماالخ اٌّمتشدح ٌٍّٕشش ِتّيّضج ٚ ٌُ يسثك ٔشش٘ا -1

  عٕٛاْ اٌثشيذيٕثغي أْ تظً ٘زٖ اٌّماالخ إٌى اٌّجٍّح في حالث ٔسخ ِشلٛٔح ٚ ٔسخح سلّيّح أٚ عٍى -

  cahierstunisiefshst@gmail.com:  اإلٌىتشّٚٔي ٌٍّجٍّح

 سِضاً تإٌّسثح إٌى تمذيُ 10000 ٚ 5000 سِضا، ٚ تيٓ 45000 25000ٚيىْٛ دجُ اٌّماالخ تيٓ  -2

.  اٌىتة تّا في رٌه عذد اٌذشٚف ٚ اٌفشاغاخ ٚ اٌّشاجع اٌثثٍيٛغشافيح

 10 في ِتٓ إٌّض، ٚ دجُ 14تذجُ " Times New Roman"يشتشط في اٌّماالخ استخذاَ خطّ  -3

ُّ تسجيً اٌثذج عٍى ٔظاَ ِعاٌجح إٌّظٛص  في اٌٙٛاِش، ٚتشن ِسافح ِضدٚجح تيٓ اٌّسطٛس ٚ أْ يت

[Word.] 

. في اٌّٛاضع اٌتي يتعيّٓ استعّاٌٗ فيٙا ِٓ اٌّمايالخطّ الغليظيطٍة ِٓ أطذاب اٌّماالخ اعتّاد ّٔط - 

  

 في فمشج 13في دجُ " Times New Roman"تخطّ (أوخش ِٓ حالحح أسطش)تٛضع اٌّشٛا٘ذ اٌطٛيٍح -

  . طُ ِع فشاغ تيٓ اٌّسطٛس تسيط1,25ِذايذج تطّشج دجّٙا 

  .إٌّض ِّٛدذ ٔٙاياخ اٌّسطٛس يىّٛٔجًّ-

 

تاٌٍّغتيٓ اٌعشتيّح ٚ اإلٔمٍيضيّح ِسثٛليٓ  ( سِضاً 800=  أسطش 7 إٌى 5ِٓ )تشفك األعّاي تٍّّخظيٓ  -4

 . سِضاً 800تعٕٛاْ اٌثذج ٚ ٍِذميٓ تخّس وٍّاخ ِفاتيخ عٍى أالّ تتجاٚص اٌٍّّخظاخ 

ًّ طفذح ِشلّّح -5 اسُ اٌّؤٌّف :  دسة اٌتّشتية اٌتّاٌيآٌيّاتٛضع اإلداالخ اٌّشجعيّح تاٌٙٛاِش أسفً و

تإٌّسثح إٌى اٌّماالخ، ٚ يخّظض "   " تإٌّسثح إٌى اٌىتة، ٚ تيٓ اٌظّفشيٓ بالخطّ الغليظفٍمثّٗ، فاٌعٕٛاْ 

 . إٌى عٕٛاْ اٌّذٚسيح، فّىاْ إٌّشش، فذاس إٌّشش، فاٌطّثعح، فتاسيخ إٌّشش، فاٌّظفذحالخطّ الغليظ

ا تإٌّسثح إٌى - ِّ ُّ اسّٗ، فعٕٛاْ اٌّماي تيٓ ظفشيٓ، فعٕٛاْ اٌّجٍّح أٚ اٌّذٚسياخأ ، فيزوش ٌمة اٌّؤٌّف ح

 .  ، فاٌعذد، فاٌّسٕح، فظفذاخ اٌّماي(إْ ٚجذ)، فاٌّجٍّذ بخطّ غليظاٌّذٚسيح 

. تإٌّسثح إٌى اٌّٛالع اإلٌىتشٚٔيّح، يزوش اٌعٕٛاْ اإلٌىتشٚٔي ٌٍّٛلع ِع تاسيخ اٌٌٛٛد إٌيٗ-

ح تمييُ اٌّماي اٌّمتشح ٌٍّٕشش -6 ّّ ًّ تذتفع اٌّجٍّح تئسّيّٙا تّٙ . يمَٛ ِتخّظظاْ احٕاْ عٍى األل

ي ِٓ دْٚ أيّح صيادج أٚ ٔمظاْ -7 ّٚ  .  يٍتضَ طادة اٌّماي تئٔجاص اإلطالداخ اٌّطٍٛتح في إٌّظيش األ
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ِعضٌٚح عٓ اٌّتٓ  (ٍِفّاخ أطٛي)ِشلّٕح  (...جذاٚي، طٛس، خشائط، إٌخ)تٛضع اٌّشسَٛ اٌتٛضيذيّح - 

ًّ )ٚاضذح  [TIF]تذجُ  ٚ يشجى ِٓ . ِٚطاتمح ٌٍّٛاطفاخ اٌّطٍٛتح في اٌّجٍّح (PPI 300عٍى األل

 [.  PDF]اٌّؤٌّفيٓ تذذيذ اِىٕتٙا في اٌّماي، في ٍِّف 

ٓ ٌٗ دمٛق اٌٍّىيّح ديج تمع اٌّسؤٌٚيّح عٍى اٌىاتة في - ّّ ًّ طٛسج أٚ سسُ تتشخيض ٌٍّٕشش ِ  تشفك و

  .اٌذظٛي عٍى وافّح اٌتّظاسيخ اٌخاّطح تاستخذاَ ِاّدج عٍّيح ٌٙا دّك اٌطّثع

  

 
 


