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الربيد االلكرتوين.................................................... :
ُ
قدم للنشر في,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:ق ِبل للنشر في.....................:

• أن تتسم البحوث ابجلدية واألصالة ،وأن ال تكون قد نشرت من قبل.
• يكتب عنوان البحث أو الدراسة ابلنمط ( )Traditional Arabicمقياس  18أما العنوان ابللغة
اإلجنليزية يكتب بنمط (  )Times New Romanمقياس .14
• يكتب ملخص البحث ابللغة العربية بنمط ( )Traditional Arabicمقياس( 14مفخم) وأال يتجاوز
14سطرا.
• ال جيب أن يتجاوز امللخص ابللغة اإلجنليزية ( 10أسطر):
)English summary (no more than 10 lines (Times New Roman 12

• تعرض الكلمات املفتاحية ابلعربية وأيضا ابإلجنليزية 07( :كلمات على األكثر)

Keywords in Arabic and also in English: 07 words at most

• تكتب العناوين الفرعية بنمط ( )Traditional Arabicمقياس 18

• تكتب اإلحاالت على شكل أرقام صغرية يف مثن البحث واملراجع يف هناية املقال ،وإذا وجدت
مالحظات معينة تكتب أسفل الصفحة بنمط ( )Traditional Arabicمقياس  /12أما ابللغة
األجنبية تكتب بنمط  Times New Romanمقياس .10
• بداية الفقرات ()0.5

• املسافة بني األسطر ()Simple
• النصوص واألقوال املقتبسة توضع بني مزدوجتني ""..
• توضع السرية الذاتية املختصرة للباحث يف ذيل الصفحة ،وجيب أن حتتوي على أبرز أحباثه وكتابته وعنوانه
الشخصي.
• توضع قائمة املصادر واملراجع يف الصفحة األخرية من البحث.
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• حيرر منت الدراسة ابللغة العربية :منط ) )Traditional Arabicمقياس 16
• حيرر مثن الدراسة ابللغة األجنبية :منط ( )Times New Romanمقياس 14

• توخي الكتابة السليمة ،وااللتزام ابلشكل التقين املطلوب للكتابة.
To use sound writing and to adhere to the technical form required for writing

• أالّ يزيد البحث الواحد على مخس وعشرين ( )25صفحة.

• أن يلتزم الباحث إبجراء التصحيحات املطلوبة من طرف املراجعني.
• أن يرسل املقال عرب البوابة اجلزائرية للمجالت اجلزائريةwww.asjp.cerist.dz .

• ختضع البحوث للمراجعة السرية.

• ال تعرب األحباث املنشورة إالّ عن آراء أصحاهبا.

