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  شروط النشر في المجلة
  

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، 

     .النظرية والميدانيةواإلنسانية العلوم االجتماعية إطار في 
  .العربية، الفرنسية واإلنجليزية: تقبل البحوث والدراسات بثالث لغات -
 .Simplified Arabicموضـوعي، مـع استعمـــــال خـط بأسـلوب علمـي و  يراعى أن تتم كتابة البحث بلغـة سـليمة واضـحة -

بــين األســطر، مــع ضــرورة عــدم ) ســم  1(ســم مــن كــل الجوانــب، ومســافة مبســطة  2.5، مــع تنســيق الصــفحة بـــ 14حجــم 
  .صفحة 20تجاوز المقاالت لـ 

وعنــاوينهم الكاملــة وســيرة ) المــؤلفين(ســم المؤلــف إيضــع الباحــث بــاللغتين صــفحة عنــوان رئيســة تبــين عنــوان الدراســة، و  -
  ).لمؤهل، الدرجة العلمية، جهة العمل ، البريد اإللكترونياالسم، ا(ذاتية مختصرة عنهم 

  .  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

  : لى البريد االلكتروني اآلتيتُرسل جميع البحوث والدراسات إ -
revuemassaratte@gmail.com  
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