




• 	: unem.net شروط نشر المقاالت على موقع

يمكن ألي من متابعي »unem.net« من الطلبة ، والباحثين ، 
أصحاب موهبة الكتابة أن يشاركوا في إثراء المحتوى الذي تقدمه 
منصتنا بمقاالت الرأي، عن طريق إرسالها عبر البريد اإللكتروني 

)info@unem.net(

ى فريقنا عملية النشر ما التزم المقال بالشروط التالية: وسيتولَّ

• أال يقل المقال عن 300 كلمة .	

• ، والقذف، واالتهام دون دليل األشخاص 	 االبتعاد عن السبِّ
الحقيقيين.

• ض على العنف، أو 	 االبتعاد عن الخطاب العنصري، أو الُمحرِّ
الكراهية، أو التمييز على أساٍس ديني، أو مذهبي، أو 

أيديولوجي، أو عرقي، أو جنسي.

• إعالن هوية كاتب المقال الحقيقية واستخدام صورته 	
الشخصية.

• يفضل »unem.net« إرفاق صور أو فيديو بالمقال إذا كان 	
ذلك ممكنا.

• يرفق المقال في ملف وورد، وترفق الصور منفردة وليس 	



بداخل ملف الوورد.

• ُيفضل إرفاق صورة للكاتب/ة مع المقال.	

يلتزم unem.net  بـ :

الرد على كافة المقاالت الُمرسلة إلى البريد اإللكتروني 	 
)info@unem.net( في مدٍة ال تتجاوز 5 أيام سواء بقبول 
نشر المقال أو رفضه، مع توضيح السبب في حال الرفض.

اب الرأي تحد من حرية الرأي 	  عدم فرض أجندة تحريرية على ُكتَّ
والتعبير بما يتوافق مع المعايير المهنية والفنية.

:   unem.net يحق لـ

ضبط الصياغة، أو تصويب خطأ تاريخي أو علمي . 	 

تعديل العنوان بعد الرجوع إلى الكاتب.	 

رفض طلب الكاتب تعديل أحد مقاالته أو حذفها إذا لم َتَر  	 
هيئة تحرير الموقع سبًبا قهرًيا لذلك



 	

: unem.net البحوث المستهدفة من خالل نافذة بحوث ب

• بحث نيل شهادة اإلجازة أو اإلجازة المهنية	

• بحث نيل شهادة الماستر أو الماستر المتخصص	

• 	 EST , BTS , ( البحوث الخاصة بنيل شهادة المدراس التالية
) ...  ENSA

: unem.net شروط القبول و النشر في

• 	PDF نسخة من البحث في ملف

• صورة شخصية لصاحب البحث	

• ملخص من 250 كلمة للبحث في ملف WORD يتضمن 	
اإلسم الكامل لصاحب البحث 

• اإليميل المفعل ألجل التواصل مع هيئة التحرير	



يلتزم unem.net  ب :

• الرد على كافة البحوث الُمرسلة إلى البريد اإللكتروني  	
)info@unem.net( في مدٍة ال تتجاوز 10 أيام سواء بقبول 

نشر البحث أو رفضه، مع توضيح السبب في حال الرفض.

  النشرات الخاصة بأنشطة هياكل االتحاد الوطني لطلبة المغرب :

النشرة اإلخبارية يجب أن تتضمن ما يلي :

• عنوان يفهم من خالله طبيعة النشاط و مكانه .	

• نشرة تجيب على األسئلة الستة التالية :	

من ؟ ...  من المؤسسة التي نظمت النشاط ) مكتب 	. 
تعاضدية ، مكتب فرع ، ... (.

        وهنا نتكلم عن النشاط بعمومه فقد يكون نشاطا نقابيا ،           
ثقافيا أو تعليميا ... الخ

 متى ؟ ... زمن وقوع الحدث.. 2

 أين ؟ ... مكان وقوع الحدث.. 3

 ماذا ؟ ... ماذا حدث.. 4

 كيف ؟ ... تفاصيل الحدث.. 5

 لماذا ؟ ... أولويات أو خلفيات الحدث.. 6



• عدد أسطر النشرة يجب أن يتجاوز الخمسة .	

• يجب أن ترافق النشرة صور تعبر عن محتواها .	

• عدد الصور المرافقة للنشرة يجب أن ال تتجاوز ستة صور .	

• 	. Word تكتب النشرة في ملف

• ترسل النشرة إلى بريد الموقع info@unem.net أو إلى أحد 	
مراسليه .

• المواد التي ترسل بعد الساعة التاسعة ليال سيتم تجاهلها 	

باستثناء النشرات المتعلقة باألنشطة اإلشعاعية الكبرى 

للفروع أو المعارك النقابية ذات الزخم الجماهيري .

• لهيئة التحرير كامل الصالحية في تعديل أو تغيير العنوان و 	

بعض فقرات النشرة و كذا اختيار الصور ، و ذلك بما يتناسب 

مع الخط التحريري للموقع ، و بما يخدم األهداف اإلستراتيجية 

الكبرى لمنظمتنا العتيدة ، االتحاد الوطني لطلبة المغرب .


