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وهــي مــع إمكانيــة إصــدار أعــداد خاصــة،  بصــفة سداســية،تصــدر  مجلــة مســارات معرفيــة للعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية  -
م يسـبق نشـرها مـن قبـل، وتنـدرج األصيلة التي ل تقبل المجلة كافة البحوث والدراسات مجلة جامعية علمية دولية محكمة، 
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  .  فرنسية أو اإلنجليزيةالأحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة بالكلمات المفتاحية يقدم الباحث ملخصين للدراسة   -
  . ألمانة العلميةمع االلتزام الصارم باالتوثيق يكون بطريقة واحدة في كامل المقال، والتهميش يكون أسفل البحث  -
  .ضرورة التدقيق اللغوي للدراسات واألوراق البحثية -
، أهـداف دراسـةأهميـة الإبـراز مشـكلة الدراسـة، صفحة العنوان، ملخص، مقدمـة، : (وفق اآلتيالميدانية  دراساتترتب ال -
مــا المقــاالت النظريــة التحليليــة أ). النتــائج والمناقشــة، المراجــعطريقــة الدراســة وأدواتهــا، عــرض ، دراســة، مــنهج الدراســةال

فينبغي للباحث أن يورد ملخصا ثـم مقدمـة يبـين فيهـا مشـكلة الدراسـة وأهميتهـا فـي اإلضـافة العلميـة، ثـم يقسـم العـرض إلـى 
  . أقسام مستقلة ومتكاملة فيما بينها، ثم يختم الموضوع بخالصة شاملة

التــزام الباحــث بالتقيــد بالتعــديالت المطلوبــة مــن طــرف تخضــع جميــع البحــوث إلــى خبــرة مُحكمــين إلجــازة نشــرها، مــع  -
  .المحكمين إن وُجدت
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  كلمة االفتتاح
 
  

أن تضع بین " یةة واإلنسانمسارات معرفیة للعلوم االجتماعی" هیئة تحریر مجلة یسر
ان في علم الذي یصدر عن جمعی ثانيلء، العدد اأیدیكم، باحثین وقرا ة الباحثین الشبّ
ة اآل ة باالجتماع بكلیّ   . صفاقسجامعة داب والعلوم اإلنسانیّ

من خاللها إلى تقدیم إضافة  أن نصل مة، نطمحمجلة أكادیمیة محك ة،مسارات معرفی
بین  كاملة تمحط وأن نجعل منها ة على مستوى البحث العلمي في العالم العربي،نوعی

ة مختلف التخّصصات  ة اإلنسانیةفي العلوم العلمیّ   .واالجتماعیّ
تطرح نفسها ة، لیست بدیال لما هو موجود بل هي مسار من مساراته، مسارات معرفی

هدفها المساهمة في الرفع  ،ةمفتوحا للمبدعین من مختلف التخصصات العلمی فضاء
ة واالجتماعیة في العالم العربي، لتكون رافدا من روافد المسار  من مكانة العلوم اإلنسانیّ

یة، تتجه إلیها في عصر التنموي في معناه الشمولي، باعتبارها تتبنّى خیارات فكر 
ة، مكن تفرضه العولمة، نظرا لكونها ال یسارعة الذي الت المتالتحو  أن تكون حیادیّ

  .ق األمر بقضایا التربیة والتنشئة والتنمیةخصوصا حین یتعل


