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توصيات عامة للنشر:
مجلة العلوم الاجتماعية مجلة علمية أكاديمية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاجتماعية باللغات العربية
والانجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد التالية:
 -1أن تكون املادة املرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى.
 -2أن يكون املقال في حدود( 80إلى )08صفحة بما في ذلك قائمة املراجع واملالحق.
 -3أن يتبع املؤلف ألاصول العلمية املتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلق بإثبات مصادر املعلومات وتوثيق
الاقتباس.
 -4يصاغ املقال وفق القالب (النموذج  )Templateوا لذي يمكن للباحثين تحميله من صفحة املجلة على البوابة الجزائرية للمجالت
العلمية (رابط تعليمات للمؤلف).
 -5تتضمن الورقة ألاولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان املقال باللغة إلانجليزية كما تتضمن إسم الباحث
ورتبته العلمية ،واملؤسسة والبلد التابع لها ،املخبر املنتسب إليه،الهاتف،أو الفاكس والبريد الالكتروني بخط Gras 10 simplified
بالعربي و بخط  Gras 10 Times New Romanمائل باالنجليزي  ،وملخصين  ،في حدود مائتي كلمة للملخصين مجتمعين(،حيث ال يزيد
عدد أسطر امللخص الواحد عن  18أسطر بخط  simplified Arabic 10للملخص العربي و  Times New Roman 10للملخص باللغة
الانجليزية ).
 -6في الورقة ألاولى وبجانب الاسم واللقب يجب على الباحث كتابة البريد إلالكتروني+الهاتف الخاص به  +تاريخ أول إرسال للمقال إلى
مجلة العلوم الاجتماعية.
 -7تكتب املادة العلمية العربية بخط نوع  simplified Arabicمقاسه  10بمسافة  1بين ألاسطر ،العنوان الرئيس ي simplified
 Gras 11العناوين الفرعية  simplified Arabicمقاسه  ، Gras 10وعنوان املقال يكتب بخط  Gras 16 simplifiedأما العنوان الفرعي له
فيكتب بخط . Gras 11 simplified
 -8هوامش الصفحة أعلى  0.2وأسفل  0.2وأيمن  3وأيسر  ، 3رأس الورقة  ،0أسفل الورقة  0حجم الورقة عادي (.)A4
 -9يرقم التهميش وإلاحاالت بطريقة آلية عن طريق  APAعلى أن تعرض في نهاية املقال.
 -11املقاالت التي ال تحترم الشروط تعد مرفوضة يرسل إشعار آلـي بذلك حساب صاحب املقال في البوابة الجزائرية للمجالت
العلمية.
 -11الباحثين الذين أخلوا بالتعهد بعدم إرسال املقال إلى مجلة أخرى قبل قرار هيئة التحرير خاصة بعد أن تصلهم رسالة قبول املقال
يمنعون من النشر في املجلة مرة أخرى.
 -12املقاالت املنشورة في املجلة ال تعبر إال على رأي أصحابها.
 -13كل مقال ال تتوفر فيه الشروط ال يؤخذ بعين الاعتبار وال ينشر مهما كانت قيمته العلمية.
 -14يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على املادة املقدمة متى لزم ألامر دون املساس باملوضوع.

مالحظة:
 -1ال تستقبل هيئة التحرير إال املقاالت التي ترسل البوابة الاليكترونية للمجالت العلمية على الرابط التالي :
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/305
 -2إلاطالع أو الاستفسار يمكن إلاطالع على رابط املجلة باملوقع الالكتروني لجامعة عمار ثلجي الاغواط :
http://www.lagh-univ.dz/?page_id=6278
 -3للمجلة العلوم الاجتماعية بريد إلكترونـ ــي للمجلة<rdss@lagh-univ.dz> :
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نموذج طلب نشر مقالة في صفحة البوابة االلكترونية

*

1

Application Form to publish an article

السيد /رئيس تحرير مجلة العلوم االجتماعية بجامعة عمار ثليجي باالغواط
السالم عليكم ورحمة هللا و بركاته و بعد،،،
تحية طيبة وبعد :
أرجوا التكرم بالموافقة على نشر مقالتي المرفقة في صفحة البوابة االليكترونية بالوزارة ،
متحمال كامل المسؤولية الخاصة بالمحتوى المكتوب في المقال  ،ومق ار بصحة المعلومات الواردة في
المقالة  ،دون أدنى مسؤولية على القائمين على إعداد الصفحة أو على رئيس التحرير أو على إدارة
المجلة أو مديرها .
وتقبلوا وافر التحية واالحترام.

اسم العضو صاحب المقالة ........................... :
التوقيع.............................. :
التاريخ........................... :

مالحظة :

يتم إرسال نموذج طلب نشر مقال بعد إمضاءه وتصويره إلى البريد االليكتروني  :رابط المجلة على الموقع االلكتروني

لجامعة االغواط Revues des Sciences Sociales <rdss@lagh-univ.dz>:
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مالحظات مساعدي وسيكريتارية رئيس تحرير المجلة :
............................................................................................................... .................................................................. .
..................................................................................................................................................................................
..................................................... .............................................................................................................................
..................................................................................................................................... .............................................
..............................................

التوقيع.............................. :
التاريخ.............................. :
قرار رئيس تحرير المجلة :
................................................................................................................................................................................. .
..................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................................................... ...................................
................................................................. .................................................................................................................
..............................................

التوقيع.............................. :
التاريخ.............................. :
في حال الموافقة على النشر :
 تسلم نسخة من الطلب إىل معد الصفحة. -يتم إرسال نسخة الكرتونية للمقالة على الربيد االلكرتوين ملعد الصفحة.

* 1يتبع نموذج الطلب مع الصفحة التي تليها .
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