
اإلعـــــــــالن عن الكتابة

 فــــي

 املجلة العربية العلمية للفتيان/ 2023

املجلة العربية العلمية للفتيان هي مجلة نصف سنوية تصدرها املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعلوم )األلكسو( منذ العام 1997، تهدف األلكسو من خاللها إىل نرش الثقافة العلمية وتعزيز 
العلمي والتكنولوجي  التقّدم  الفتيان العرب يف سن )14 - 18( عاما، ملواكبة  العلمي بني  الوعي 
الذي يشهده العامل اليوم وتدأب إدارة العلوم والبحث العلمي يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

والعلوم عىل السري يف إصدار العددين القادمني 39 و40 من املجلة خالل العام 2023.
وكذلك  واإلعالميني  والخرباء  الجامعيني  األساتذة  من  الراغبني  دعوة  ليرسنا  فإنه  املناسبة،  وبهذه 
الشباب املوهوبني من ذوي االختصاص يف كتابة املقاالت العلمية أو القصص التي تستهدف الفئة 
العمرية من 14 إىل 18 سنة، وذلك مقابل مكافأة مالية رمزية تقدم إىل كاتب ذلك العمل املقبول 

للنرش يف املجلة.
حيث ميكن التقدم إىل املجلة بأّي عمل كتايب ضمن الفئات اآلتية:

التحديات  إحدى  أو  العلمية  املستجدات  إحدى  حول  علمية  حيوية  قضايا  تتناول  مقاالت   - أ 
العلمية أو تهدف إىل التوعية العلمية.

ب - مقاالت تتناول شخصيات علمية عاملية أو عربية قدمت الكثري من املعارف للعلم واإلنسانية.
ج - مقاالت تتحدث عن مؤسسات عاملية أو عربية أو مبادرات عاملية أو عربية تعنى بالشباب 

العريب.
د - مقاالت تتحدث عن إسهامات العرب يف العلوم وعن علامء عرب أثروا يف البرشية بنتاجهم 

الفكري.
الحضاري لإلنسان  التميز  تتناول معامل عربية علمية أو حضارية متميزة تستكشف  - مقاالت  ه 

العريب.
و - مقاالت تتناول شخصية عربية شبابية تتميز باإلبداع واالبتكار والريادة وتتحدث عن مرشوعها 

الريادي.
ز - قصص قصرية تستهدف الشباب العريب )14 - 18( وتنمي لديهم روح االبتكار واإلبداع.
ح - قصة تتناول شخصية أو شخصيات عربية أو عاملية أثرت يف البرشية بنتاجها العلمي. 

معايري الكتابة يف املجلة:
فهمها  يستطيع  ومبسطة  رصينة  عربية  بلغة  املجلة  إىل  املقدمة  األعامل  جميع  تكتب  أن   -  1

واستيعابها من هم ضمن الفئة العمرية املستهدفة للمجلة )14 - 18( سنة.

2 - أن يلتزم كاتب املقال / القصة بالحيادية بعيدا عن أّي شكل من أشكال التمييز للدين أو العرق 
أو الجنس.

امللكية  حقوق  ومراعاة  املقاالت  كتابة  يف  العلمية  باملنهجية  القصة  املقال/  كاتب  يلتزم  أن   -  3
الفكرية.

4 - أن يتناول املقال / القصة معلومات ترثي القارئ من فئة الفتيان )14 - 18( سنة مبعلومات 
تثقيفية أو/ وتوعويّة.

 )4A( عن خمس صفحات )5 - أن ال يتجاوز عدد الصفحات املقدمة للمقاالت من الفئة )أ - هـ
 Times 12 شاملة املراجع والصور وأربع صفحات من الفئة )و - ح( بحيث يكون حجم الخط

.New Roman
6 - تعطى املقاالت/ القصص ذات الصبغة التوعوية أولوية.

يتم إخطار كاتب املقال / القصة عرب الربيد اإللكرتوين يف حال قبول املقال من الهيئة العلمية 
للمجلة

ترسل املواد )مقاالت، قصص، رسومات( عىل بيانات التواصل اآلتية :
alecso@alecso.org.tn
science@alecso.org.tn

khiria.sallami@gmail.com
ولالطالع عىل أعـداد املجلة، ميكنكم زيارة »رواق املجالت« علـى موقع املكتبة الرقمية لأللكسو: 

Ossl.alecso.org

آخر أجل لقبول املقاالت 15 أبريل 2023

ملف العدد :

جائحة كورونا :
التحديات
واحللول املمكنة

       • مقاالت وبح�ث  • �سخ�سية العدد  • م�ؤ�س�سة العدد      

مـجـــــلـــــة علمــيـــــــــة نـ�ســـــف �سن�يـــــــــة

العـــــدد  الرابع والثالثـــــ�ن -   ربيع الثاين 1442 هـ - دي�سمرب 2020 م

�شارع حممد علي عقيد - تون�س 

 الهاتف : 900 013 70 216+ 

 تليفاك�شميلي : 668 948 71 216+

 alecso@alecso.org.tn : الربيد الإلكرتوين

www.alecso.org.tn : انرتنت 

املنظمة
العربيـــة
للرتبيــــة
والثقافـة
المجلة العربية العلمية للفتيانوالعل�م

ملف العدد :

املحيط احليوي
ودوره يف إحداث

التوازن البيئي

       • مقاالت وبح�ث  • �سخ�سية العدد  • م�ؤ�س�سة العدد      

مـجـــــلـــــة علمــيـــــــــة نـ�ســـــف �سن�يـــــــــة

العـــــدد  اخلام�س والثالثــــ�ن -   ذو القعدة 1442 هـ - ي�ني� 2021 م

�شارع حممد علي عقيد - تون�س 

 الهاتف : 900 013 70 216+ 

 تليفاك�شميلي : 668 948 71 216+

 alecso@alecso.org.tn : الربيد الإلكرتوين

www.alecso.org.tn : انرتنت 

املنظمة
العربيـــة
للرتبيــــة
والثقافـة
المجلة العربية العلمية للفتيانوالعل�م

ملف العدد :

الزراعة
الذكية

       • مقاالت وبح�ث  • �سخ�سية العدد  • م�ؤ�س�سة العدد      

مـجـــــلـــــة علمــيـــــــــة نـ�ســـــف �سن�يـــــــــة

العـــــدد  ال�ساد�س والثالثــــ�ن -   ربيع الثاين 1443 هـ - دي�سمرب 2021 م

�شارع حممد علي عقيد - تون�س 

 الهاتف : 900 013 70 216+ 

 تليفاك�شميلي : 668 948 71 216+

 alecso@alecso.org.tn : الربيد الإلكرتوين

www.alecso.org.tn : انرتنت 

املنظمة
العربيـــة
للرتبيــــة
والثقافـة
المجلة العربية العلمية للفتيانوالعل�م

ملف العدد :

األمن الغذائي 

واالستدامة البيئية

       • مقاالت وبح�ث  • �سخ�سية العدد  • م�ؤ�س�سة العدد      

مـجـــــلـــــة علمــيـــــــــة نـ�ســـــف �سن�يـــــــــة

العـــــدد  ال�سابـــــع والثالثــــ�ن -   �ســــ�ال 1443 هـ - ي�نيـــــ� 2022 م

�شارع حممد علي عقيد - تون�س 

 الهاتف : 900 013 70 216+ 

 تليفاك�شميلي : 668 948 71 216+

 alecso@alecso.org.tn : الربيد الإلكرتوين

www.alecso.org.tn : انرتنت 

املنظمة
العربيـــة
للرتبيــــة
والثقافـة
المجلة العربية العلمية للفتيانوالعل�م


