وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املدرسة العليا لألساتذة  -بوزريعة
خمرب الدراسات التارخيية املعاصرة
جملة قضايا تارخيية

قواعد النشر
وضوابط املراجعة والتحكيم
قضايا تارخيية جملة أكادميية نصف سنوية حمكمة تصدر عن خمرب الدراسات التارخيية املعاصرة باملدرسة
العليا لألساتذة بوزريعة تعنى بنشر املقاالت العلمية والبحوث األكادميية يف جمال الدراسات التارخيية ،وتشرتط
هيئة حترير اجمللة على من يرغب يف نشر أعماله فيها التقييد بقواعد النشر التالية:

)1

أن يكون املوضوع املطروق متميزا باجلدة واألصالة واملوضوعية واثإرراء املعريف ،ومل يسبق نشره من قبل

)2

تقبل املقاالت باللغة العربية والفرنسية واثإجنليزية ،على أن ال يقل عدد صفحات املقال عن  08صفحات
وال يزيد عن  15صفحة ،وأن ال يزيد عدد األشكال والرسوم واملالحق عن  15باملائة من حجم
املقال

)3

التقيد بنوع اخلط واحلجم ،فاملقاالت املكتوبة باللغة العربية جيب أن تكتب بـ ـ ـ ـ)Traditionnel Arabic( :
حجم  16بالنسبة للمنت وحجم  12بالنسبة للهامش؛ أما املقاالت املكتوبة باللغة األجنبية فيجب أن
تكتب بـ ـ ـ ـ )Times New Roman( :حجم  12بالنسبة للمنت وحجم  10بالنسبة للهامش

)4

جيب إدراج هوامش املقال على شكل أرقام متسلسلة يف هناية املقال بصيغة أوتوماتيكية

)5

جيب أن تكون احلواشي ( )Mise en page - Margesمن كل اجلهات  2سم

)6

جيب أن يكون املقال سليما من األخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الوقف املتعارف عليها يف
األسلوب العربي وضبط الكلمات اليت حتتاج إىل ضبط

)7

جيب أن يراعى يف املقال املتضمن للنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة يف الكتابة ،مع عزو اآليات
القرآنية وختريج األحاديث النبوية ،باثإضافة إىل شكل األبيات الشعرية وبيان حبورها

)8

يكتب عنوان املقال يف أعلى الصفحة األوىل خبط بارز ،وأسفلـه على جهة اليسار من الصفحة اسم
املؤلف ودرجتـه العلمية وأسفل منها املؤسسة اليت ينتمي إليها

)9

ضرورة اتباع القواعد العلمية املتعارف عليها يف اثإحالة والتوريق واالعتماد على املصادر واملراجع (لقب
واسم املؤلف ،عنوان املصدر أو املرجع ،دار النشر ،مكان النشر ،سنة النشر ،الطبعة ،اجلزء ،الصفحة)

)10

جيب حتديد على األقل  05كلمات مفتاحية دالة على حمتوى ومضمون نص املقال

)11

جيب ادراج ملخص للمقال باللغة العربية واألجنبية (الفرنسية أو اثإجنليزية) يف حدود -150

 200كلمة مع ارسال السرية الذاتية لصاحب املقال مرفقة بصورة مشسية حديثة على الربيد اثإلكرتوني
لرئيس التحرير:
noor_histoire@live.fr
)12

توجه املقاالت املرسلة للنشر يف جملة قضايا تارخيية عرب البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية (:)ASJP
https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/228

)13

ختضع املقاالت املقدمة للنشر للمراجعة والتقييم من قبل األساتذة اخلرباء على أن تتم العملية يف

سرية تامة حيفظ فيها كل من اسم األستاذ املؤلف واخلبري املراجع ،يف حني حيتفظ القائمون على اجمللة حبق
نشر األعمال املقبولة حسب التوقيت الذي يرونه مناسبا ،وعلى هذا األساس تقوم أمانة اجمللة بإخطار

الباحثني بالقرار النهائي املتعلق بالقبول أو التعديل أو الرفض عرب البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية ،على
أن اجمللة غري ملزمة بإبداء األسباب حول الرفض وعدم النشر إال يف احلدود العلمية
)14

ختضع املقاالت املرسلة للنشر للمراجعة والتقييم من قبل خبريين عموما إال يف حاالت استثنائية يتم

االكتفاء مبراجع ة وتقييم واحد من طرف خبري متخصص من مصاف األستاذية ،على أنه يف حال وجود
تضارب يف املراجعة يؤول حتديد مصري املقال بالقبول أو الرفض لرئيس التحرير
)15

خيطر صاحب املقال برتشيح مقالـه للنشر -بعد املراجعة -يف أعداد اجمللة وفق ضوابط معينة ،يف

أجل أقصاه رالرة أشهر ابتداء من تاريخ ايداع املقال
)16

تعطى األولوية يف النشر للمقاالت حسب األسبقية الزمنية للورود إىل أمانة اجمللة ،وذلك بعد

إجازهتا من هيئة التحرير ووفقا العتبارات علمية وفنية
)17

ترتيب املواد املنشورة خيضع لضوابط فنية ومطبعية ال عالقة هلا باملستوى العلمي للمقال أو مكانة

صاحبه الوظيفية
)18

املواد املنشورة يف اجمللة ال تعرب إال عن آراء أصحاهبا وال تلزم بأي حال من األحوال القائمني على

اجمللة
)19

ال تتحمل هيئة التحرير أية مسؤولية عن املوضوعات اليت يتم نشرها يف اجمللة وعليه يتحمل صاحب

املقال املسؤولية الكاملة عن الكتابات اليت تنتهك احلقوق الفكرية للمؤلفني أو أي حقوق أخرى

