راسات اإلنسانية
الم ّجلة الجزائرية للد
ّ

ّ
مجلة ّ
علمية محكمة تصدرها جامعة وهران /1أحمد بن بلة ،الجزائر ،كل ستة أشهر،
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دعوة للنشر
ّ
املجلة الجزائرّية ّ
ّ
اإلنسانية أن تدعو الباحثين الراغبين في نشر
للدراسات
يسر هيئة تحرير
بحوثهم ودراساتهم باملجلة وفق قواعد النشر املرفقة:

ّ
وترحب (املجلة الجزائرية للدراسات اإلنسانية) باإلسهامات العلمية لجميع الباحثين من داخل الوطن وخارجه ،في مجاالت
العلوم اإلنسانية بجميع فروعها:
/1الدراسات اإلسالمية( :الفقه ،األصول ،العقيدة ،الحديث ،التفسير ،القراءات،)....الحضارة اإلسالمية( :السيرة النبوية ،التاريخ
اإلسالمي ،العلوم والفنون عند املسلمين ،األعالم /)...التاريخ :بكل تخصصاته( :القديم ،الوسيط ،الحديث ،املعاصر) -
اآلثارالقديمة واإلسالمية /اإلعالم واالتصال( :الصحافة املكتوبة ،الصحافة االلكترونية -).....علم الوثائق واملكتبات.
ّ
 /2األدب العربي ّ
العاملي،األدب الش ّ
ّ
عبي)
بكل فروعه ومجاالته( :األدب الجزائر ّي ،األدب العر ّبي القديم والحديث واملعاصر،واألدب
ّ
ّ
العامة ،التطبيقيةّ ،
سانيات( :العر ّبيةّ ،
الس ّ
يميائياتّ ،
ّ
الل ّ
ّ
الت ّ
الل ّ
ّ
سانية
العرفانية )..املستويات
داولية ،الغر ّبية ،املقارنة،
رديات/..
الس
رفية ّ
املعجمية وصناعة املعاجمّ ،
(الصوتياتّ ،
والن ّ
ّ
ّ
ّ
الص ّ
الداللة ،األساليب
حوية،
الدراسات
ومجاالتها وموضوعاتها:
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األدبي القديم ،الحديث ،واملعاصر،
ة/)...تعليمية اللغات واملناهج التعليمية ،تعليمية اللغة العربية للناطقين بغيرها/النقد
البالغي
ّ
شكيلية ،املوسيقىّ ،
ّ
ّ
فن ّ
ّ
الرسم.)....
مسرحي/الفنون بمختلف مجاالتها(:املسرح ،اإلخراج السينمائي ،الفنون الت
سينيمائي ،نقد
نقد
ّ
ّ
ّ
فويةّ ،
 /3الترجمة ( :الترجمة التحريرّية ،الش ّ
ّ
الس ّ
القانونية.)..........
معية البصرّية،
يرجى من الباحثين الراغبين في نشر بحوثهم في هذه املجلة االلتزام بالقواعد التالية:
✓ أن تكون الدراسات لم يسبق نشرها مسبقا
✓ التقيد بالشروط العلمية واملنهجية املطلوبة في النشر واملتمثلة فيما يلي:
• بالنسبة للكتب :اسم املؤلف ،عنوان الكتاب ،دار النشر ،مكان النشر،رقم الطبعة ،سنة النشر ،رقم الصفحة.
• بالنسبة للمجلة :اسم صاحب املقال ،عنوان املقال ،عنوان املجلة ،مكان النشر،العدد ،سنة النشر ،رقم الصفحة.
• رسالة ماجستير أو دكتوراه :اسم املؤلف ،عنوان الرسالة ،اسم ولقب املشرف ،رسالة دكتوراه/ماجستير ،التخصص،
الجامعة ،الدولة ،رقم الصفحة.

• بالنسبة لبحث في أعمال ملتقى أو مؤتمر :اسم املتدخل،عنوان املداخلة،اسم مؤتمر/ملتقى،املؤسسة املنظمة،تاريخ ومكان
االنعقاد.
•
✓
✓
✓
✓
✓
✓

بالنسبة ملراجع االنترنت  :صاحب املقال ،عنوان املقال،العنوان اإللكتروني كامال ،تاريخ التصفح ،وتوقيت األخذ عن هذا
املوقع.
تكتب األعمال باللغة العربية ،االنجليزية ،الفرنسية ،االسبانية .مع ترجمة ملخص النص إذا كتب باللغة العربية إلى اللغة
االنجليزية ،وإذا كتب بغيرها يترجم إلى العربية وإلى اإلنجليزية.
تكتب الهوامش في كل صفحة ،مع وضع قائمة للمصادر واملراجع في آخر املقال.
يكتب املقال بصيغة الورد ( (wordباللغة العربية خط Traditional arabicوبحجم  16في املتن و 13في الهامش ،وباللغة
األجنبية خط  Times new romanبحجم 16في املتن و 12في الهامش
التقل عدد صفحات كل بحث بما فيها الهوامش وقائمة املصادر واملراجع واملالحق عن  15صفحة ،وال تزيد عن  20صفحة.
ما تنشره املجلة يعبر عن رأي صاحب املقال فقط .وال يعبر عن رأي املجلة.
تخضع املقاالت للتحكيم السري من طرف خبراء مختصين.

✓

ترسل املقاالت عبر البريد االلكتروني:

mare@univ-oran1.dz
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The AlgerianJournal of Humanities welcomes scientific contributions of all
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all branches:
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Hadith; Interpretation,…
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-

Complying with the scientific and methodological requirements requested in
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place, edition number, publishing year and page number.
b- Journals: Article’s author’s name, article’s name, name of the
journal, the place where the article was issued, the issue number,
the year of publication and the page number
c- Master and doctoral thesis: author’s name, thesis subject, thesis
supervisor, PhD/Master thesis, your specialty, the college’s name,
the country’s name, the page number
d- Paper presented at a conference: Speaker’s name, title of the
presentation, conference name, conference topic, organizing
institution name, date and place of the conference.
e- Online references: author’s name, title of work, URL home page
(Internet address), retrieved month, day, year, time of
retrievalfrom URL Homepage.

-

Works will be written in Arabic, French, English and Spanish with a translated
summary: the summary written in Arabic will be translated in English and if
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-

Margins are written in every page including the complete reference list at the
end of the article.

-

The article will be written in (word) using Traditional Arabic write policy, font
size 16 for paragraphs and 13 for margins. For foreign languages, Times New
Roman, font size 16 for paragraphs and 12 for margins.

-

The article will be at least 15 pages included margins, references and sources
list, supplement documents and won’t exceed 20 pages.

-

Published works express only their respective author’s opinion.

-

Articles are subject to the confidential arbitration of relevant experts.
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