قواعد النشر يف اجمللة
تنشر رللة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ادلقاالت العلمية ادلختصة وادلرتبطة دبجال علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرايضية ،واليت تتسم ابألصالة
العلمية واجلدية وجيب أن خيضع ادلقال ادلقدم للنشر دلعايري وشروط التحكيم ادلطلوبة يف ادلقاالت العلمية ،وأن حيًتم القواعد التالية:
* اتسام ادلقال ابجلدية ،وأن ال يكون منشورا أو مقدما للنشر يف رللة أخرى.
* يودع ادلقال على ىيئة ملف ) (Word Windowsعلى الربيد اإللكًتوينrevuestaps.ouargla@gmail.com :
* البحوث العربية تكتب خبط نوع ( Simplifed Arabicالنص يكتب خبط مقاسو  13دبسافة  1سم بني األسطر)
عنوان املقال يكتب خبط مقاسو  Gras 13أما العنوان الفرعي لو فيكتب خبط مقاسو 13
الرئيسي يف البحث تكتب خبط مقاسو Gras 13
ة
العناوين

الفرعي يف البحث تكتب خبط مقاسو Gras 14
ة
العناوين
* البحوث ابللغة االجنليزية أو الفرنسية تكتب خبط  12( Times New-Romanللنص و  12للعناوين  ،)Grasمع ملخص بلغة ادلقال
وملخص ابللغة العربية ال يقل عن ( )10أسطر كحد أدىن ،ومخس كلمات مفتاحية على األكثر.
* ىوامش الصفحة أعلى  2.5وأسفل  2.5وأدين  3.5وأيسر  ، 2.5حجم الورقة عادي(A4) .
* ادلقاالت ادلنشورة يف اجمللة ال تعرب إال على رأي أصحاهبا.
* كل مقال ال تتوفر فيو الشروط ال يؤخذ بعني االعتبار وال ينشر مهما كانت قيمتو العلمية.
* حيق ذليئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على الحبوث ادلقدمة مىت لزم األمر دون ادلساس ابدلوضوع.
* تضم الصفحة األوىل إذا كانت لغة ادلقال )العربية( عنوان ادلقال يف وسط الصفحة ،اسم ولقب ادلؤلف أو ادلؤلفني ،العنوان ادلهين ،ملخصا أوال بلغة ادلقال
واثين ابإلجنليزية.
* تضم الصفحة األوىل إذا كان ادلقال ابللغة االجنليزية أو الفرنسية عنوان ادلقال يف وسط الصفحة ،اسم ولقب ادلؤلف أو ادلؤلفني ،العنوان ادلهين ،ملخصا
ب.
أوال بلغة ادلقال واثين ابلعر ية
* جيب أن يرسل ادلقال حبسب منهجية ) :(IMRADمقدمة ،إشكالية (التساؤالت)،فرضيات ،أىداف ،مصطلحات البحث ،الدراسات السابقة،
إجراءات البحث ادليدانية (ادلنهج ،رلتمع وعينة ،رلاالت البحث ،أدوات البحث ،سيكومًتية األداة) ،عرض النتائج وحتليلها ،التوصيات واالقًتاحات،
اخلامتة ،ادلراجع وادلصادر ،ادلالحق إذا تطلب األمر ذلك
* إدماج عناوين اجلداول واألشكال فوق اجلدول أو الشكل البياين مع الًتقيم.
* األلفاظ النادرة االستخدام جيب أن تشرح بني مزدوجني يف ادلرة األوىل للظهور ابلنص.
* ابلنسبة للمالحظات واإلحاالت تطبق اجمللة معايري اجلمعية األمريكية لعلم النفس ) (APAالطبعة السابعة للمراجع البيبليوغرافية.
* تراوح عدد صفحات ادلقال ما بني ( 15صفحة و  20صفحة كأقصى حد من احلجم العادي ).(A4
* مراعاة القواعد اللغوية من سالمة اللغة وسالمة األسلوب.
* إخضاع كل ادلقاالت للتحكيم السري من طرف اللجنة العلمية للمجلة.
* التزام الباحث إبجراء التعديالت على مقالو وفق تقارير اخلرباء يف مدة ال تتجاوز  35يوما.
* ادلقاالت اليت ال حتًتم شروط النشر غري مقبولة من طرف ىيئة حترير اجمللة.
* التزام الباحث بعدم إرسال مقالو ألي جهة أخرى للنشر.
* امتالك اجمللة حقوق نشر ادلقاالت ادلقبولة فيها للنشر ،وعدم جواز نشرىا لدى جهة أخرى إال بعد احلصول على ترخيص رسمي.
* ترتيب ادلقاالت خيضع العتبارات علمية حسب اللجنة العلمية وىيئة حترير اجمللة.
* يتواصل الباحث مع اجمللة ابلربيد االلكًتوين الوحيد دون استخدام وسيلة اتصال أخرى.
* يبلغ الباحث يف بريده اإللكًتوين بقبول ادلقال أو تعديلو أو أتجيلو أو رفضو
للمراسلة:
رللة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية  -جامعة ورقلة  -اجلزائر.
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