
 

االنسانية   للدراسات  املقدمة  الجزائرية،    واالجتماعية مجلة  الوطنية  الجامعات  من  الباحثين  لجميع  مفتوحة 

، في جميع االختصاصات االنسانية  واالنجليزية  اللغة الفرنسية،تنشر البحوث املكتوبة باللغة العربية  ،  الدولية  والجامعات

 االجتماعية. و 

يرجى من الباحثين الراغبين في نشر بحوثهم    املجلة، ومن اجل تسهيل عمل الساهرين على تحرير وتحكيم و اخراج   

 التالية:العلمية االلتزام بالقواعد 

 املطبعية. خاليا من االخطاء اللغوية و  الجدة،ان يتسم البحث باملوضوعية و  -1

وذلك بالتزام مرفوق   وان يلتزم صاحب البحث بعدم نشره  االشكال، يكون البحث قد سبق نشره باي شكل من  ان ال -2

 مع البحث موقع من طرف صاحبه.

و يتم إدخاله في قالب املجلة املوجود ضمن تعليمات   او ما تاله من نسخ، 2007 ببرنامج وورد ان يكتب البحث -3

 :املؤلف املتاحة عبر املنصة على رابط املجلة االتي  

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/662  حيث يبدا بملخص باللغة العربية ،

كتابة البرامج داخل  ( في APAكلمة مفتاحية ، كما يجب اعتماد طريقة ) 250باللغة االنجليزية ال يتعدى   وآخر

   املتن وفي نهاية البحث .

كلمة بما في ذلك   7000-  4000صفحة كحد اقص ى ويحوي ما بين    25يشترط ان ال يتجاوز عدد صفحات املقال   -4

 املراجع . 

البحوث للتحكيم  وضعيته من خالل حساب املؤلف عبر املنصة حيث تخضع   ومتابعةتتم إجراءات ارسال املقال  -5

 السرية. و الخبرة  

 ن الرئيس ييو االعن -، 1، البعد بين السطور 14، مقاس Sakkal Majalبخط  تنامل فيتكتب البحوث باللغة العربية  -6

، باللغة (14، مقاس  Sakkal Majal)خط عريض    ةن الفرعييو االعن(،    14، مقاس  Sakkal Majal خط عريض)

 في املتن و عريض في العناوين . 14حجم  Times New Romanخط األجنبية ف 

 تخضع البحوث املقبولة للنشر في املجلة الى ترتيب موضوعي اصيل يعكس قيمة و أهمية البحث العلمي . -7

 جهة نظر املجلة .ما ينشر في املجلة يعبر عن الراي الشخص ي لصاحب البحث و ال يعبر بالضرورة عن و  -8

إلجراءات التحكيم التي تحدد قرارات    إجراءات قبول و رفض البحوث التي تصل املجلة تتم اليا عبر املنصة وفقا -9

 هيئة تحرير املجلة ، والبحوث التي تصل اليها ال ترد الى أصحابها سواءا نشرت ام لم تنشر . 

املنصة  اجع الببليوغرافية ملقاله وفقا لإلطار املحدد في  بمجرد إشعار املؤلف بقبول املقال، يطلب منه إدخال املر  -10

 الستكمال عملية نشر املقال في املجلة.  وذلك

-PDFضوئيا ) على شكل (    النشر ممسوحبنشر املقال باملجلة عبر املنصة االلكترونية مرهون بإرسال املؤلف تعهدا   -11

IMAGE  النموذج املتوفر في خانة "دليل للمؤلف" إلى رئيس التحرير عبر البريد االلكتروني للمجلة ) ). 

 قواعد النشر في مجلة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية
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