جامعة محمد الصديق بن يحيى –جيجل.

المجلة الجزائرية لألبحاث والدراسات.

مجلة دولية متخصصة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
ثانيا :شروط النشر.
يسر ىيئة حترير أن تستقبل البحوث والدراسات العلمية ادلتخصصة يف سلتلف العلوم اإلنسانيةواالجتماعية ،باللغة العربية ،والفرنسية ،واإلجنليزية ،وختضع ىذه البحوث دلعايري وشروط التحكيم يف
البحث العلمي األكادميي ،ومن متخصصني ،وتطبق فيها شروط اجملالت العلمية احملكمة ،وترى أن
تكون النصوص ادلرسلة وفق الشروط اآلتية:
-01تنشر اجمللة البحوث العلمية األصيلة يف رلال العلوم اإلنسانية (علوم االتصال واإلعالم ،التاريخ،
علم ادلكتبات ،علم اآلثار ،الفلسفة ،والعلوم الشرعية...إخل) والعلوم االجتماعية (علم النفس وعلم
االجتماع...إخل) ،وتكون بإحدى اللغات :العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية.

-02أن يكون النص ادلرسل جديدا مل يسبق نشره وأن تتوفر فيو شروط البحث العلمي ومعايريه ،ويتعهد
الباحث بذلك كتابة.
-03ال جيوز نشر البحث أو أجزاء منو يف مكان آخر بعد إقرار نشره يف رللة البحوث والدراسات ،إال
بعد احلصول على إذن كتايب بذلك من مدير النشر.
-04موافقة ادلؤلف أو الكاتب على نقل حقوق النشر كافة إىل اجمللة ،وإذا رغبت اجمللة يف إعادة نشر
البحث تطلب موافقة مكتوبة من صاحبو.
-05تعريف ادلؤلف مبصادر دعم حبثو.
-06تنشر اجمللة ملخصات مركزة (  3000كلمة) عن رسائل الدكتوراه وادلاجستري يف العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،بشرط مل تنشر األحباث يف كتب أو رلالت علمية أخرى.
-07تنشر اجمللة تقارير مفصلة عن ادلؤدترات العلمية الوطنية والدولية يف رلال العلوم اإلنسانية
واالجتماعية يف حدود (  4000كلمة).
-08تنشر اجمللة القراءات العلمية النقدية يف كتب أو مؤلفات يف رلال العلوم اإلنسانية واالجتماعية اليت
صدرت أو تصدر حديثاً برؤية مرجعية مناسبة وبأسلوب علمي راق.

ثاللاًا :متطلبات النص المقدم للنشر:

-01أال يزيد حجم النص على  20صفحة كحد أقصى ،وأن ال يقل على  10صفحة كحد أدىن ،أي
يف حدود (  7500-6500كلمة) على ورق(  ،)A4حبجم  Traditional Arabic 16للنصوص
يف ادلنت ،و  12يف اذلامش ،مع ترك مسافة  1.5بني السطور إذا كانت الدراسة باللغة العربية ،أما إذا
كانت الدراسة باللغات األجنبية فنعتمد على اخلط  Times New Romanلكتابة النصوص يف
ادلنت حبجم ( ،)14أما اذلوامش فنكتبها حبجم (  .)12وللمجلة أن تلخص أو ختتصر النصوص اليت
تتجاوز احلد ادلطلوب.
-02أن يصحب ادلقال مبلخص بلغة غري لغة نص ادلقال (عربية أو فرنسية أو اجنليزية) يف حدود
( 200-150كلمة)-ال ينشر ادلقال دون ادللخص والكلمات الدالة.
-03يرجى من الكاتب إرسال ملخص عن سريتو الذاتية مع صورة إلكرتونية حديثة خاصة بصاحب
ادلقال.
-04اجمللة غري ملزمة بإعادة النصوص إىل أصحاهبا نشرت أم مل تنشر ،وتلتزم بإبالغ أصحاهبا بقبول
النشر ،وتلتزم بإبداء أسباب عدم النشر ،ويكون ذلك عرب البوابة اإللكرتونية اخلاصة باجملالت العلمية.
-05حتتفظ اجمللة حبقها يف نشر النصوص وفق خطة التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسبا.
-06ال تتبىن اجمللة اجتاىا أيديولوجيا زلددا ،وال ختضع لقيود غري قيود العلم ومعايريه األخالقية .لذلك
فالنصوص اليت تنشر يف اجمللة تعرب عن آراء كتاهبا ،وال تعرب بالضرورة عن رأي اجمللة.
-07تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص وتكتب أمساؤىا وادلالحظات التوضيحية
أسفلها.
-08تذكر اذلوامش آخر ادلقال وترقم داخل ادلنت.
 -09يتم ذكر ىوامش ادلقال يف ادلنت على النحو اآليت (ادلؤلف ،السنة :الصفحة) ،مث تذكر قائمة
ادلصادر وادلراجع مرتبة ىجائياً حسب اسم الشهرة ووفق نظام (  )APAيف آخر البحث.
-10اجمللة تصدر أربع مرات يف العام وىي كاآليت( :جانفي ،أفريل ،جويلية ،أكتوبر).
-10ترسل األحباث أو الدراسات عرب رابط البوابة اإللكرتونية.
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