شروط اليشر في مجلت التربيت و الصخت الىفضيت
جامعت الجسائر - 2 -
 -1جلبل اإلاجلت كافت البحوث والدراصاث اإلاىدرجت في العلوم الاجخماعيت الىظرٍت واإلايداهيت معا مع
الالتزام باإلاوطوعيت واإلاىهج العلمي.
ً -2جب أن جكون البحوث أصيلت وجخميز باإلطافت العلميت ،وأال ًكون البحث كد صبم وشره أو كدم
لجهاث أخرى لليشر.
 -3جلبل البحوث والدراصاث بثالث لغاث :العربيت ،الفروضيت وؤلاهجليزًت.
ً -4كون جصميم الصفحت ًلياش  15.5صم عل  23.5صم بئجباع الخطواث الخاليت:
Mise en page - Papier - Format du Papier - Largeur 15.5 cm / Hauteur 23.5 cm.
ً -5راعى أن جخم كخابت البحث بلغت صليمت واضخت وبأصلوب علمي موطوعي ،مع اصخعم ــال خط
 Sakkal Majallaحجم  14باليضبت للغت العربيت وبخط " "T.N.Romanحجم  12باللغت ألاجىبيت .مع
طرورة عدم ججاوز اإلالاالث لـ  22صفحت.
 -6جكون هوامش الصفحت  2صم ( أعلى  -أصفل  -أًمً ) و  1.5صم ( أٌضر ).
ً -7ظع الباحث باللغخين صفحت عىوان رئيضت جبين عىوان الدراصت،واصم اإلاؤلف (اإلاؤلفين) وعىاوٍنهم
الكاملت وصيرة ذاجيت مخخصرة عنهم (الاصم و الللب،الدرجت العلميت،جهت العمل وملرها ،البرًد
ؤلالكترووي).
ً -8لدم الباحث ملخصين للدراصت أحدهما باللغت العربيت وآلاخر باللغت ؤلاهجليزًت.
 -9الخوثيم ًكون بطرٍلت ( )APAمع الالتزام الصارم باألماهت العلميت.
 -12طرورة الخدكيم اللغوي للدراصاث وألاوراق البحثيت.
 -11جرجب الدراصاث اإلايداهيت وفم آلاحي( :صفحت العىوان ،ملخص ،ملدمت ،إبراز مشكلت الدراصت،
أهميت الدراصت ،أهداف الدراصت ،مىهج الدراصت ،طرٍلت الدراصت وأدواتها ،عرض الىخائج واإلاىاكشت،
اإلاراجع) .أما اإلالاالث الىظرٍت الخحليليت فييبغي للباحث أن ًورد ملخصا ثم ملدمت ًبين فيها مشكلت
الدراصت وأهميتها في ؤلاطافت العلميت ،ثم ًلضم العرض إلى أكضام مضخللت ومخكاملت فيما بينها ،ثم
ًخخم اإلاوطوع بخالصت شاملت.
 -12جخظع جميع البحوث إلى خبرة ُمحكمين إلجازة وشرها ،مع التزام الباحث بالخليد بالخعدًالث
اإلاطلوبت مً طرف اإلاحكمين إن ُوجدث ،وفي حالت عدم اجفاكهما ( اإلاحكمين الاثىين ) ًُحال اإلالال إلى
محكم ثالث وٍكون كراره مرجخا.
ُ
 -13جرصل جميع البحوث و الدراصاث عبر البوابت ؤلالكتروهيت للمجالث الجسائرٍت ) (ASJPبالظغط على
أًلوهت إرصال ملال بئجباع الرابط الخالي :
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/356
ً -14حم لهيئت الخحرٍر إدخال الخعدًالث اإلاىاصبت على البحوث والدراصاث التي جم كبولها في طوء
كواعد اليشر العلميت.

