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قواعد الغشر يف اجمللة

ترحب المجلة بمشاركة الباحثين من كل الجامعات ومراكز البحث الجزائرية والعربية
واألجنبية ،وتقبل الدراسات والبحوث وفق القواعد اآلتية:
النظرية واإلسهام العلمي.
 أن يتسم البحث باألصالة ّ أن يكتب على نموذج ورقة مجلة آفاق علمية (يحمل من موقع المجلة على البوابة)ببرنامج ) (wordعلى ورقة بمقاس (51سم×32سم) بخط ) (Simplified Arabicحجم
يقل عن ( )50صفحة
( )53للمتن و( )55للحواشي ،بما ال يتجاوز ( )30صفحة وال ّ
 تخصص الصفحة األولى لعنوان البحث ،واسم الباحث ودرجته العلمية  ،وبريدهاإللكتروني ،ورقم هاتفه ،وملخص باللغة العربية في حدود ثمانية ( )8أسطر ومثله بلغة

أجنبية (إنجليزية أو فرنسية) ،على أن تكون الترجمة صحيحة( .ضرورة تجنب ترجمة
قوقل الحرفية) ،إضافة إلى كلمات مفتاحية أسفل الملخص.
 أن يبدأ البحث بتمهيد أو مقدمة أو مدخل ،وينتهي بخاتمة أو نتائج .كما يطلب تقسيمالبحث إلى عناوين فرعية.

 توضع الرسوم والبيانات في شكل صورة ليتسنى تعديلها في صفحة المجلة. تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي قبل نشرها . ضرورة التزام الباحث باألمانة العلمية ،ويتعهد بعدم نشر البحث من قبل في أيةمطبوعة أو مجلة( .يحرر الباحث تعهدا بملكية المقال ،وبعدم نشره ،في وثيقة ترسل إليه
عقب قبول توجيه البحث إلى التحكيم).

 إلزامية حسن التّوثيق بذكر المصادر والمراجع من خالل التهميش األكاديمي فيالصفحة األخيرة من المقال ،على أن يكون التهميش آليا ومن دون إدراج األقواس في
أرقامه.
 يرسل البحث حص ار عن طريق البوابة على الرابطhttp/www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/232

يتحمل صاحب املقال نمسؤولية حمتوى نمادته العلمية،
3
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كلمة رئيس التحرير

وتحملنا عناء إخراجه
تحمل هذا العدد من المقاالت ما لم يتحمله عدد من قبل،
ّ
ّ
وتحملنا ترتيبه كعدد خاص يصدر
أيضا رغم فراغنا من إصدار عدد قبله بزمن يسير،
ّ

بين عددين نظاميين (وهو أمر وارد في البوابة الجزائرية للمجالت العلمية وال غرو)،
استجابة لطلبات المؤلفين الغزيرة ،ورغباتهم الكثيرة ،بحجة توقف دراسة ملفاتهم على
صدور هذا العدد لدى مختلف الهيئات العلمية ،التي عادة ما تعقد اجتماعاتها في نهاية
السنة الجامعية.
وقد آثارنا مصالح المؤلفين على كثرة االلتزامات البيداغوجية الواردة في مثل هذا
فتم برمجة جميع المقاالت التي قبلت للنشر بعد
الموسم ،وعلى ما سنتحمله من تعبّ ،
التحكيم المعتمدة ،والتي قام أصحابها بااللتزام بالتعاليم المحالة عليهم ،وبإدخال جميع
المراجع المعتمدة في البحث ضمن المنصة ،مع بقاء الكثير من المقاالت التي لم تبرمج

مع وصول تقاريرها اإليجابية المتعلقة بالتحكيم منذ مدة ،بسبب عدم قيام أصحابها بإدخال
المراجع وانهاء العملية والتأكيد عليها ،بالرغم من مراسلتنا لهم مرات عدة ،مرفقة بدليل
توضيحي إرشادي يسهل العملية لهم ،وبالرغم من اإلشعارات التي تظهرها المنصة بصفة
آلية بعد الولوج للحساب ،عدا الذين قاموا بإخال المراجع بعدما برمجنا العدد في المنصة،
وشرعنا في إجراءات نشره.
يصدر هذا العدد في خضم فوضى المعلومات ،وكثرة الشائعات ،بخصوص

تصنيف المجالت واعادة تصنيفها ،رغم عدم تلقينا ألية معلومة رسمية من الجهات
الرسمية الموكلة إليها ذلك قانونا.
ورغم المحافظة الدائمة للمجلة على احترامها للمعايير المطلوبة ،إال ّأنه تبقى
بعض األمور ال يمكن أن التحكم فيها ،مثل :المعلومات المتعلقة بالمراجعين ،إذ إننا
نلحظ أن كثي ار من المراجعين لم يقم بإدخال معلوماته الشخصية ورتبته العلمية ،ومؤسسة
انتسابه البحثية ،واألكثر منهم لم يقم بإدخال جميع نشاطاته العلمية ،ومنشوراته
األكاديمية ،أو لم يقم بتحيين ذلك ،رغم مراسلتنا لهم بصفة متكررة ،لعدم معرفتهم بتقنيات
ذلك (رغم إعدادنا لدليل يوضح ذلك ويسهله) ،أو عدم اهتمام منهم ،ما قد يؤثر على
11

مكانة المجلة عموما ،والتأخر الكبير في مراجعة المقاالت المسندة للمراجعين رغم التذكير
المستمر ،والتغيير الدائم لهم مع احترام التخصص.
واني؛ ومن خالل هذه السانحة أؤكد أننا نعطي األولية للنشر بعد التحكيم دائما
للدراسات المحلية ،ولمنتسبي المركز الجامعي لتامنغست ،إذ هي من بنود النظام الداخلي
للمجلة ،ونعطي األولية أيضا للنشر بعد التحكيم للذين انتهت مدد تسجيلهم للدكتوراه

والمقبلين على مناقشة رسائلهم ،أو ملفات التأهيل ،أو قرب إيداع ملفات الترقية لألستاذية.
رئيس التحرير
د .شوقي نذير
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