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جملة فتوحات دورية علمية حمكمة ،تصدر مرتني يف السنة يف (جوان وديسمرب) عن خمرب التأويل والدراسات الثقافية املقارنة بكلية
اآلداب واللغات ،جبامعة عباس لغرور خنشلة .تنشر املواد العلمية اليت مل يسبق نشرها ،ابلعربية أو الفرنسية أو اإلجنليزية ،وتشمل:
البحوث ،والدراسات التطبيقية ،والرتمجات املتخصصة ،يف جماالت :الدراسات النقدية ،والدراسات الثقافية ،والنقد النسوى،
والدراسات الكولونيالية وما بعد الكولونيالية ،واحلداثة وما بعدها ،والنقد واألدب املقارن ،والدراسات اللسانية والبالغية وحتليل
اخلطاب ،وفلسفة األدب والنقد ،وكل الدراسات املهتمة ابلتأويل يف األدب والنقد.

األهداف:
تسعى اجمللة لتصبح مرجعا علميًّا للباحثني والطلبة يف الدراسات األدبية والنقدية والتأويل والدراسات املقارنة وفلسفة األدب والنقد،
تزودهم ابملعارف واملهارات التحليلية ،انطالقا من الرتاث وتواصال مع اآلخر.
كما تتطلع اجمللة أن تكون عاملية مفهرسة ميكن الوصول إليها إلكرتونيا  ،ورائدة يف ميدان نشر البحوث يف الدراسات األدبية،
والثقافية ،والنقدية ،واملقارنة.

قواعد النشر:
 تنشر اجمللة البحوث اليت مل يسبق نشرها ،ابلعربية أو الفرنسية أو اإلجنليزية ،يف حقل اآلداب واللغات وفلسفة األدب والنقد،
وتشمل ابلتحديد :اجملاالت السالف ذكرها.
 ال يتجاوز عدد كلمات البحث ( 01آالف كلمة) متضمنة امللخصني العريب واألجنيب ،واملراجع.








ال مسافة بني عالمات الرتقيم والكلمات اليت تسبقها ،فاملسافة دائماً بني عالمات الرتقيم والكلمات اليت تليها ،إال عالمات
الرتقيم املزدوجة حلصر ما بينها مثل :القوسني ( ) والشولتني " " والشرطتني  ،- -فإهنا تُفصل مبسافة عما قبل احلصر هبما
وعما بعده ،ولكنهما بال مسافة عما حيصرانه بينهما.
يرفق مع كل مادة مقدمة للنشر ملخصان أحدمها ابلعربية واآلخر ابلفرنسية ،وإذا كان املقال بلغة أجنبية يقدم ملخص بلغة
املقال وآخر ابللغة العربية  ،على أال جتاوز كلمات كل منهما ( 011كلمة).
تكتب بياانت الباحث (االسم ،الرتبة العلمية ،التخصص ،املؤسسة التعليمية( :القسم ،الكلية ،اجلامعة ،وعنوان املراسلة) ابللغتني
العربية والفرنسية ،يف صفحة مستقلة يف أول البحث مث تتبع بصفحات البحث مفتتحة بعنوان البحث.
ال يرد اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف منت البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه ،صراحة ،أو أبي إشارة تكشف عن هويته ،أو
هوايهتم ،وتستخدم بدالً من ذلك كلمة "الباحث" أو "الباحثني".
تعرب عن موضوع البحث ،والقضااي الرئيسة اليت تناوهلا ،وذلك بعد بياانت الباحث وقبل
يُتبع كل ملخص بكلمات مفتاحية ّر
امللخص يف نسختيه العربية واإلجنليزية ،وال يتجاوز عددها ( )6كلمات.
يتحمل الباحث مسؤولية مرجعة حبثه لغواي ،ويف حالة عدم مراجعته ال يوجه أصال للتحكيم.

 توثق املراجع ابلصورة التالية:

أ -الكتب :اسم املؤلف فعنوان الكتاب ببنط غليظ مث بيان الطبعة .فمدينة النشر :مث الناشر ،مث سنة النشر.

ب -يشار إىل الدورايت ابلصورة التالية :اسم املؤلف .فعنوان البحث كامالً بني شولتني " " .فاسم الدورية خمتصراً ببنط غليظ ،فرقم
اجمللد ،مث رقم العدد بني قوسني ،مث سنة النشر بني قوسني.
ت -إذا كان املرجع (رسالة علمية مل تطبع) :فرتتب يف قائمة املراجع بذكر اسم املؤلف ،فعنوان الرسالة ،فدرجة الرسالة (رسالة
ماجستري/دكتوراه) ،فمكاهنا :البلد ،القسم ،الكلية ،اجلامعة ،فالسنة).
ث -يكتب املنت خبط  traditionnel arabicبنط  01واهلوامش أسفل الصفحة خبط  arabic transparentبنط .00

إجراءات النشر:
 يرسل الباحث حبثه عرب الربيد االلكرتوين للمجلة ويُعد إرسال الباحث حبثه تعهداً منه أبن البحث مل يسبق نشره ،وأنه غري
مقدم للنشر ،ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت تنتهي إجراءات حتكيمه فـي اجمللة.

 هليئة حترير اجمللة حق الفحص األويل للبحث ،وتقرير أهليته للتحكيم ،أو رفضه.
 ختضع مجيع البحوث ،بعد إجازهتا من هيئة التحرير ،للتحكيم العلمي على حنو سري.يرسل البحث إىل اثنني من احملكمني
مرجحا.
املختصني يف موضوعه فإن اختلف رأيهما ،أرسل إىل اثلث ويكون رأيه ر
 البحوث اليت يقرتح احملكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحاهبا إلجراء التعديالت.
 عند قبول البحث للنشر ،ال جيوز نشره يف أي منفذ نشر آخر ورقي أو إلكرتوين ،دون إذن كتايب من رئيس هيئة التحرير .يبلغ
أصحاب البحوث املرفوض نشرها دون إبداء األسباب.
 خرباء اجمللة يتحرون أصالة العمل قدر استطاعتهم ،تتربأ اجمللة من أي سلوك ينايف األمانة العلمية ،ويتحمل صاحبه املسؤولية
الكاملة يف ضوء القوانني السارية.

