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مجلة الكلم

تعريف باملجلة وأهدافها:
جسور املعرفة ،للتعليمية والدراسات اللغوية واألدبية:
ّ
ّ
مجلة (الكلم) ّ
مجلة الكلم ّ
علميّ ،
اللهجات ومعالجة الكالم) بنشر ّ
كل بحث ّ
يهتم بالفصحى في
التي تصدر عن مخبر (
ترحب
ّ
ّ ّ ّ
الت ّأثر ّ
اإلنسانية ،واستبطان مواطن ّ
عالقاتها ّ
باللهجات الجز ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الت ّ
والتأثير وعلة
والعاملية
واإلفريقية
والعربية
ائرية
كاملية وصالتها التمايزية
وسيوثقافيةّ ،
وخلفياته ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واألنثربولوجية.
وسيولسانية،
والس
الس
ذلك،
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ
الش ّ
ّ
املجلة ّ
عبية ،وصلتها باللهجة في املوضوعات اآلتية:
املهتمة بالتراث والثقافة
العلمية
بكل البحوث
كما تهتم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األمثال الشعبية والحكم ،األقوال املأثورة ،الشعر الشعبي وامللحون ،األلغاز الشعبية ،البوقاالت ،التعابير اللهجية املتداولة في مختلفّ
املناسبات الجز ّ
الرجال في حاالت ّ
النساء في مجاالت ّ
معينة ،وتعابير ّ
معينة ،ومواطن تأثير املهن والوظائف والحرف على تعابير
ائرية ،تعابير
ّ
األدبية ّ
واإلعالمي ومواقع ّ
اللهجة في املجال ّ
ّ
والت ّ
االجتماعي ،وكذا في مختلف الفنون ّ
ّ
الت ّ
ّ
أصحابها ،وتداول
واملسرحية.
مثيلية
التواصل
عليمي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املجلة وترحب مجددا بكافة األساتذة والباحثين ّ
العلمية في املجاالت املذكورة سلفا ،وتقبل النشر وفق
الراغبين في املشاركة ببحوثهم
تنشرّ
الشروط اآلتية:

شروط وإجراءات تقديم املقال للنشر
يقدم املؤلف مقاله عبر البوابة الجزائرية للمجالت العلمية ،وفق اإلجراءات التقنية املعمول بها ،وذلك وفق
الشروط التالية:
 أن يكون البحث في أحد املواضيع السابق ذكرها
 أن يكون البحث أصيال ،غير منشور أو معتمد مسبقا ،وغير مستل من بحث نوقش بغرض نيل درجة علمية.
 أن تتوفر في املقال شروط البحث ومعاييره.
 أن يلتزم املؤلف بميثاق أخالقيات النشر في املجالت العلمية.
 تنشر املجلة البحوث باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية ،على أن يرفق كل مقال بملخصين على األقل مع الكلمات
املفتاحية ،يكتب األول بلغة املقال ،ويكتب الثاني إجباريا باللغة اإلنجليزية.
 يرفق الباحث -إذا كان من خارج جامعة السانية-وهران(الجزائر) -ملخصا لسيرته الذاتية ،في حدود صفحة واحدة.
 يراعى في إعداد البحوث الشروط العلمية (التقديم الشكلي ،طرح اإلشكالية ،منهجية وموضوعية التحليل ،توضيح
النتائج املتوصل إليها).
 يرسل املؤلف تصريحا شرفيا موقعا إلى بريد املجلة.

تحكيم املقال:
 يخضع املقال للتحكيم والتقويم من طرف لجنة القراءة.
 يتم تحكيم املقال من قبل محكمين اثنين على األقل ،وفي حال تعارض رأييهما ،يتم االستعانة بمحكم ثالث.
 اإلخالل بإحدى الشروط العلمية أو الشكلية يترتب عنه عدم قبول البحث.

روابط مهمة للتعرف على كيفية العمل في البوابة:

شروط وإجراءات تقديم املقال للنشر
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 /1طريقة التسجيل في البوابة الجزائرية للمجالت العلمية)(ASJP
https://www.youtube.com/watch?v=FrTFH2eDnzw

 /2شرح كيفية إدارة العمل فيASJPج+1ج2
https://www.youtube.com/watch?v=l-fJJnRWCvE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NFyW9cFW_UE

 /3طريقة إرسال مقال علمي إلى املجالت العلمية املسجلة في البوابة الجزائرية للمجالت العلمية)(ASJP
https://www.youtube.com/watch?v=mNi4XFzTTHs

 /4شرح تطبيقي ملراحل تحكيم /مراجعة مقال علمي في بوابةASJP
https://www.youtube.com/watch?v=PAO4rPaTbFg

 /5كيفية إدارة املقاالت املتحفظ عليها
https://www.youtube.com/watch?v=xVkBcWfr-GY

لالتصال بنا:
البريد اإلليكتروني ملدير املجلة:
البريد اإلليكتروني لهيئة التحرير:
البريد العادي لهيئة التحرير:

majalatalkalim@gmail.com
majalatalkalim@gmail.com
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