 )1االستاذ الدكتور أمزيان الوناس جامعة باتنة
 )2الدكتور فوزي بن دريدي جامعة سق اهراس
 )3الدكتور مصطفى شريك جامعة سق اهراس
 )4الدكتور الطيب صيد جامعة سق اهراس
 )5الدكتورة امال نواري جامعة سق اهراس
 )6الدكتور ادريس لكريني جامعة القاض ي عياض املغرب
 )7الدكتور لسعد لعبيدي جامعة قرطاج تونس
 )8الدكتور محسن بوعزيزي جامعة قطر
 )9الدكتور ذياب البداينة جامعة مؤتة االردن
 )11الدكتور علي لونيس جامعة سطيف
 )11الدكتور أحمت أويصال معهد مرمرة تركيا
 )12الدكتورة صبطي عبيدة جامعة بسكرة
رئيس التحرير:
الدكتور /الدكتور صيد الطيب
هيئة التحرير:
 الدكتور أمال نواري الدكتور مصطفى شريك األستاذ نور الدين رواينية األستاذ خذايرية ياسين االستاذة مها عقاقنية -االستاذ رضا سالطنية

-

تكون املراجع واملصادر في قائمة واحدة في نهاية البحث (بعد قائمتي الحواش ي
ً
واملالحق) وترتب هجائيا وفق اسم العائلة للمؤلف.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد الشريف مساعدية بسوق اهراس

دعوة للكتابة
مجلة مسارات أكاديمية
مجلة سداسية دولية محكمة
تصدر عن جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس
التعريف بالمجلة :مجلة "مسارات أكاديمية" دورية أكاديمية فصلية محكمة ،تصدر
عن جامعة محمد الشريف مساعدية –سوق أهراس ،-وتعنى بنشر الدراسات
والبحوث في :علم االجتماع ،وعلم النفس ،علوم التربية ،التاريخ ،اإلعالم واالتصال،
وعلوم املكتبات واملعلومات ، ،تهدف املجلة إلى االهتمام بالقضايا التي ترتبط بواقع
املجتمع ومعالجتها بالبحث والدراسة ،لتعميم الفائدة العلمية والفكرية ،والسعي
لتشجيع الدراسـات واألبحاث العلمية الجادة.
قواعد النشر :يشترط في البحوث املقدمة للنشر في مجلة "مسارات أكاديمية" ما يلي:
 )1تنشر املجلة البحوث العلمية األصيلة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
ً
 )2ال يكون البحث قد سبق نشره أو مقدما للنشر في مجلة أخرى ويتعهد الباحث بذلك
وبعدم تقديمه للنشر إلى جهة أخرى حتى يتم اتخاذ القرار املناسب في هذا الشأن.
ّ
يكتب
 )3أن يحتوي البحث على :عنوان البحث باللغتين العربية واالنجليزية ،وأن
ً
ملخصا للبحث باللغة العربية وآخر بلغة أخرى غير لغة املقال بمعدل (.)051
اللجنة العلمية:

 )6ال يجوز نشر البحث أو أجزاء منه في مكان آخر بعد إقرار نشره في مجلة "مسارات
أكاديمية" إال بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من رئيس التحرير.
 )7يمنح املؤلف نسخة واحدة من العدد املنشور فيه بحثه مع خمس مستالت منه.
 )8أصول البحث التي تصل إلى املجلة ال ّ
ترد سواء نشرت أم لم تنشر.
متطلبات النص المقدم للنشر :تنشر املجلة البحوث اآلتية فقط:
أوال :البحوث امليدانية (االمبريقية) :يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث
ومبرراته و مدى الحاجة إليه ،ثم يحدد مشكلة البحث ،ثم يعرض طريقة البحث
وأدواته ،وكيفية تحليل بياناته ،ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات املنبثقة
ً
عنها ،وأخيرا يثبت قائمة املراجع.
ً
ثانيا :البحوث النوعية التحليلية :أما بالنسبة لألبحاث ذات الطابع العملي (اإلمبريقي)
والتي تعبر عن بعض تخصصات املجلة اهتماماتها فإن املجلة تحرص على صاحب
البحث أن يلتزم باألسلوب املتعارف عليه من حيث:
 ضرورة وجود مقدمة مختصرة تحتوي على مشكلة /إشكالية البحث ،ثم يختماملوضوع بخالصة شاملة وتوجيهات ،وأخيرا يثبت قائمة باملراجع.
 يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( ).1صفحة وال تقل عن خمسة عشرصفحة من القطع العادي).(A4
 يذكر اسم املؤلف وعنوانه الحالي بعد عنوان البحث مباشرة باللغتين العربيةواالنجليزية.
 تقدم البحوث مكتوبة ومنسوخة بالخط  Simplified Arabic 0.بالنسبة للغـةالعربيـة و خط  Times New Roman 0.بالنسبة للغـات األخـرى.
 تكون الحواش ي شكـل الورقـة... x01 : تكون الهوامش :أعلى .75 :سم أسفل .75 :سم يمين 075 :سم يسار 075 :سمالتجليد 0 :سم.

-

ُ
تحتفظ املجلة بحقها في أن تختزل أو تعيد صياغة بعض الجمل ألغراض الضبط
اللغوي ومنهج التحرير.
التحكيم :ترسل جميع البحوث املقدمة للنشر إلى متخصصين لتحكيمها حسب
األصول العلمية ،ويلقى البحث القبول النهائي بعد أن يجري املؤلف التعديالت التي
يطلبها املحكمون ،ورغم ذلك فأن الباحثين مسؤولين عن محتويات أبحاثهم وتعبر
البحوث املنشورة عن وجهة نظر كاتبيها وليس عن وجهة نظر املجلة ،وال تكون هيئة
تحرير املجلة مسؤولة عنها ،كما أن كافة البحوث املرسلة إلى املجلة تخضع إلى فحص
أولي من قبل هيئة التحرير لتقرير أهليتها للتحكيم والتزامها بقواعد النشر ،ويحق لها
أن تعتذر عن قبول البحث دون إبداء األسباب.
االشعار بالنشر :تقوم املجلة بإخطار أصحاب األبحاث بقبول أبحاثهم للنشر بعد
عرضها على اثنين أو أكثر من املحكمين تختارهم املجلة بطريقة سرية ،وللمجلة أن
تطلب إجراء تعديالت على البحث قبل إجازته للنشر ،كما أن للمجلة الحق في إدخال
قدر من «التحرير» على البحوث املقبولة ،وتؤول حقوق النشر ملجلة "مسارات
اكاديمية" بجامعة سوق اهراس.
االتصال والمراسالت:
ترسل األعمال من بحوث ودراسات للبريد االلكتروني التالي:
masaratacadimia@hotmail.com

رقم الهاتف /الفاكس15075.75.710 :
أو ترسل باسم السيد رئيس تحرير املجلة على العنوان التالي:
مجلة "مسارات أكاديمية"
جامعة محمد الشريف مساعدية
ص ب  0555طريق عنابة سوق اهراس  - .0111الجمهورية الجزائرية-
 )4تقبل البحوث باللغة العربية واللغتين األجنبيتين الفرنسية واالنجليزية.
ً
 )5أال يكون البحث جزءا من كتاب منشور ،أو رسالة تخرج أو أطروحة علمية.

