
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

 ةالوكالة املوضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية وإلانساني

 

  

 

 

أنها تعلن الوكالة املوضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية  

 : ومة بـ ستشرع في تأسيس مجلة أكاديمية موس

 "الاجامتعية و الإنسانيةاجملةل اجلزائرية للعلوم " 
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بصفة دورية، تعنى بنشر الدراسات والبحوث  وهي مجلة علمية محكمة تصدر 

واملقاالت العلمية املتخصصة ألاصيلة املبدعة في مختلف فروع العلوم الاجتماعية 

الاجتماع وعلم النفس وعلوم التربية، العلوم الاقتصادية والتجارية علم : وإلانسانية

وعلوم التسيير، الفلسفة والعلوم السياسية والعالقات الدولية، العلوم إلاسالمية 

والتاريخ وعلم آلاثار، التربية البدنية والرياضية وعلوم إلاعالم والاتصال، علم 

 ...ة وإلاداريةاملكتبات واللغات وآلاداب، العلوم القانوني

لذا تدعو املجلة من خالل هيئة تحريرها، كل الباحثين ألاكاديميين من داخل  

هذا وخارج الوطن املرتبط تخصصهم بميدانها، إلى املساهمة بمقاالت علمية ضمن 

العدد ألاول من املجلة الذي سيصدر قريبا خالل هذه السنة؛ فعلى الراغبين بنشر 

لعربية والانجليزية والفرنسية الالتزام بقواعد وشروط مقاالتهم بمختلف اللغات ا

 .دعوةال هالنشر املرفقة ضمن هذ

 دعوة للنشر
 

 



 

 

 

 لغة املجلة هي العربية ويمكن أن تنشر البحوث واملقاالت باالنجليزية والفرنسية. 

  يقبل للنشر في املجلة نتائج البحوث واملقاالت والنصوص املحققة واملترجمة

 .املجالت املتخصصة وتراجم العلماء واملفكرينومراجعات الكتب وعروض 

  ولم يسبق تقديمه ملجلة أو أية جهة 
ً
يشترط فيما يقدم للمجلة أن يكون أصيال

 من رسالة علمية
ً
ويتعهد . ناشرة أو ملتقى أو ندوة أو أكاديمية وأال يكون جزءا

 عند تقديم البحث أو املقال للنشر
ً
 .الباحث بذلك خطيا

 لشروط الكتابة العلمية وللخطوات املنهجية 
ً
: أن يكون البحث املقدم خاضعا

، -إذا كان البحث بغيرها –العربية: ملخص بلغة البحث وآخر بإحدى اللغات الحية)

يحدد امللخص موضوع البحث أو املقال وإشكاليته وطبيعته . إلانجليزية أو الفرنسية

الكتابة بلغة  –بعة والكلمات املفتاحية وأهدافه واملنهجية املت ومجال اختصاصه

 .(إلاحاالت والهوامش واملراجع وفق الشروط العلمية –علمية 

  صفحة بما فيه الرسومات والجداول والصور والهوامش  02ال يتجاوز البحث

 .واملراجع

  للمجلة، وال يجوز النقل منه إال باإلشارة إلى 
ً
 محفوظا

ً
يصبح البحث بعد قبوله حقا

 .املجلة

  يخضع البحث للتحكيم السري من طرف محكمين اثنين أو أكثر حسب تقدير هيئة

 .التحرير

 يخضع ترتيب نشر ألابحاث في املجلة ملعايير فنية تراها هيئة التحرير. 

 عن آراء أصحابها وال تعكس بالضرورة آراء فقط في املجلة تعبر  تي تنشر ألابحاث ال

 .لميةهيئة التحرير أو الوكالة أو اللجنة الع

 قـواعــــــد النـــــــــشر
 

 



 

 

 للغات roman new (Times)و العربية للغة SakkalMajalla)) خط املجلة تستعمل

 .والهوامش واملتن للعناوين ألاجنبية،

  وتكتب تحته ترجمته باللغة  ،أوال( أسود 61بنط )يكتب العنوان باللغة العربية

 .(أسود 60)ألاجنبية 

  أسود، وباللغات ألاجنبية بنط  61تكتب العناوين الفرعية باللغة العربية بالبنط

 .أسود 66

  مهما كانت  –يكتب ملخص البحث باللغة العربية وترجمة له باللغة إلانجليزية

كلمة لكل منهما، وخمس كلمات مفتاحية تشير ( 652)بما ال يزيد على  -لغة البحث 

 .إلى أهم املحاور العلمية التي يدرج تحتها البحث

  62، وباللغات ألاجنبية بالبنط 61يكتب املتن باللغة العربية بالبنط. 

  9وباللغات ألاجنبية بالبنط  60تكتب الهوامش بالعربية بالبنط. 

  (أعلى، أسفل، يمين، يسار)سم من كل جهة  0هوامش الصفحة. 

  2,0بداية الفقرة. 

  سم 6املسافة بين السطور. 

  تكتب إلاحاالت واملراجع بنظامAPA. 

 آلاتي على البريد الالكتروني للسيد رئيس التحرير  ترسل جميع املقاالت:  

algerianjournal.ssh@atrssh.dz 
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