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يطلب من االجنليزية والفرنيسة؛ والعربية وباللغات حيث تستقبل اجمللة البحوث العلمية املمنهجة واملقاالت العلمية والدراسات امليدانية 
:  الباجثني االلتزام بالقواعد التالية

اجمللة مفتوحة لنشر البحوث املتخصصة لكافة األساتذة والباحثني من اجلزائر ومن خارجها شريطة أن ال يكون البحث منشورا من قبل و أن ال  -
 .يكون قدم للنشر يف جملة أخرى أو أي تظاىرات علمية أو بأي شكل من األشكال

 بالنسبة للمقاالت 14حبجم Sakkal Majalla  وخبط word باستخدام حمرر النص العريب (A4) صفحة عادية 20أن ال يتجاوز البحث  -
  .Simple بتباعد بني األسطر Times Roman خبط بالنسبة للمقاالت باللغة األجنبية 12بالعربية وحبجم 

 :أن يقدم البحث وفق األصول العلمية املتعارف عليها و يراعي يف ذلك خاصة -
  ( وىكذا2.2 ؛ 2.1 ؛ 2؛  ..1.2 ؛ 1.1؛ 1استعمال الرتقيم العددي )تقسيم املقال إىل أقسام حمددة ومرقمة بوضوح 
  ؛تنسيق خمتلف عناصرهوالتقدمي للبحث بتحديد أىدافو ومنهجيتو 
 للمقاالت العلميةراجع البحث العلميمل الكرتونية ويف أخر املقال التهميش والتوثيق يكون بطريقة . 
 ؛التوثيق الكامل للمراجع واجلداول والرسومات البيانية 
 ؛أن ينتهي البحث خبادتة تتضمن النتائج والتوصيات 
 أعلى، أسفل، يسار (2)ميني،  (2,5): ىوامش الصفحة تكون كما يلي. 
 وعندما يكون املوضوع بالفرنسية أو اإلجنليزية ،الفرنسية أو اإلجنليزية باللغة ملخص إرفاق تنشر املواضيع باللغة العربية، االجنليزية والفرنسية، مع -

باإلضافة إىل التصنيف  الدالة الكلماتو العنوان ضمن امللخص إظهارمع  (كلمة 200امللخص ال يتجاوز   ) العربية باللغة يرفق دبلخص
JEL للمقاالت؛   

 ؛ختضع البحوث للتحكيم العلمي من طرف باحثني من جامعات ومراكز حبث جزائرية وأجنبية -
 ؛حتتفظ اجمللة بكافة حقوق النشر، وإعادة نشر موضوع الباحث يتطلب موافقة كتابية من اجمللة -
 ؛النتائج والتوصيات واآلراء اليت يعرب عنها الباحثني ال تلزم سوى أصحاهبا -
 ؛ يف النشرأسلوهبا صياغة بعض اجلمل لتتالءم مع إعادة أوحتتفظ اجمللة حبقها يف حذف  -
 ؛ املقالة دبلخص لسريتو الذاتيةبإرفاقعلى الباحث أن يعرف بنفسو ونشاطاتو العلمية  -
 .أي حبث ال يلتزم بالشروط و املواصفات املطلوبة ال يؤخذ بعني االعتبار -
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