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 شروط النشر

  جملة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية مفتوحة جلميع الباحثني من اجلامعات الوطنية و الدولية. تنشر البحوث
أطراف عملية ابللغة العربية و الفرنسية و االجنليزية ، يف مجيع اختصاصات جماالت العلوم االنسانية و االجتماعية .يلتزم 

واملدققني والباحثني وكل من لو عالقة بعملية النشر، مبجموعة من مبادئ وأخالقيات النشر، النشر هبا وىم الناشر واملراجعني 
ىيئة التحرير وىيئة  تلتزم حيث تسعى اجمللة إىل فرض ىذا االلتزام من منطلق مسؤوليتها إزاء أخالقيات البحث العلمي.

التحكيم بتقومي األعمال املرشحة للنشر، و عدم التحيز مبختلف أشكالو، وترفض أي مواد قائمة على اإلساءة إىل 
األشخاص أو األداين أو الثقافات، واحرتام حقوق امللكية الفكرية، ونبذ أي ممارسات من شأهنا اإلساءة إىل البحث 

  غبني يف نشر حبوثهم العلمية االلتزام ابلقواعد التالية :يرجى من الباحثني الرا العلمي.

وأن تلتزم بطريقة التوثيق حسب  ان يتسم البحث ابملوضوعية و اجلدة ، خاليا من االخطاء اللغوية و املطبعية. -1
 الوارد يف قالب اجمللة. APA أسلوب

لبحث بعدم نشره و ذلك ابلتزام مرفوق ان ال يكون البحث قد سبق نشره ابي شكل من االشكال ، وان يلتزم صاحب ا -2
 مع البحث موقع من طرف صاحبو. 

أن يندرج احملتوى العلمي ضمن جماالت اىتمام اجمللة، وأن يقدم إضافة علمية أصيلة يف موضوع من مواضيع الدراسة اليت  -3
 ختص جماالت اجمللة.

أو اللغات األجنبية مبا يف ذلك املراجع ) ميكن  كلمة ابللغة العربية 7000 ، وأال تزيد عن5000 أن ال تقل املقالة عن -4
 هليئة التحرير إعادة النظر يف ىذا الشرط يف حالة وجود دراسات تستحق ذلك(،

 .(قالب اجمللة ) ويف النشر  دليلف وورد حسب الضوابط الواردة يف أن تكون مكتوبة يف مل  -5
ترسل املقاالت والرتمجات ومراجعات الكتب إىل جملة املقدمة للدراسات اإلنسانية واإلجتماعية عرب األيقونة املخصصة لذلك  -6

 يف موقع اجمللة  جبامعة ابتنة، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية. 
  .عشرة اايم من استالموخالل  تقوم ىيئة حترير اجمللة إبخطار الباحثني بتلقي مقاالهتم يف أقصر وقت ممكن  -7
 يقوم أساتذة وابحثني من ذوي املكانة العلمية واخلربة، يف اجلزائر وخارجها بتحكيم املقال. -8
إببالغ الباحث بقرار صالحية املقال ىيئة اجمللةو تلتزم  بقرار من احملكمني، تقبل البحوث اليت توفرت فيها الشروط السابقة  -9

 للنشر.
 تنشر. مل ام نشرت سواء ، أصحاهبا اىل ترد ال اجمللة تصل اليت البحوث -10

 


