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دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ
مجلة "حوليات التراث" )ح ت( مجلة علمية محكمة سنو ية ثلاثية اللغة تنشر في إطار الوصول الحر

) ،(Open accessمقالات البحث الأصلية في شتى مجالات التراث :الأدب واللغة والعلوم الإنسانية.

يجب أن تكون المقالات ذات صلة بالتراث العربي أو الإسلامي.

تخضع كل البحوث )بصيغة  (Wordتحت السر ية ،للتقييم من قبل اثنين من أعضاء اللجنة
العلمية المختصين .ينبغي أن تستجيب هذه المقالات لمقاييس البحث الأكاديمي المتميز .أما البحوث التي
لا تستوفي شروط النشر في المجلة فترفض تلقائيا ولا تحال على لجنة التقييم .لا تقبل المجلة البحوث التي
يشترك فيها باحثان أو أكثر بل يجب أن تكون المقالات أحادية المؤلف.
يتم اختيار مجموعة محددة من المقالات باللغة العربية واللغات الأجنبية بعد التقييم لاعتبارات

علمية وتقنية ،ولا تنشر جميع المقالات المقبولة .محتوى المجلة متاح فور يا ويمكن الوصول إليه بحر ية دون

أي قيود .تقديم البحوث إلى المجلة يكون مجانا دون رسوم.

للاستفسار يجب على الباحث التواصل مباشرة عبر البريد الإلـكتروني للمجلة المدون أسفل

الصفحة .ينشر العدد في شهر منتصف سبتمبر من كل عام .يمكن للمؤلف ،بعد نشر مقاله ،الحصول
على نسخة رقمية من المجلة ) (PDFمباشرة من موقع مجلة "حوليات التراث" أو المنصة الجزائر ية

للمجلات العلمية ).(ASJP

***

1

http://annales.univ‐mosta.dz
annales@mail.com

ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻮﻟﻴﺎت اﻟﺘﺮاث
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ

Revue Annales du Patrimoine
Université de Mostaganem
Algérie
ISSN 1112‐5020 * EISSN 2602‐6945

Guide for authors
The journal "Annales du patrimoine" (ADP) is an annual trilingual, open access,
peer-reviewed scientific publication that publishes original research articles in all
areas of heritage: literature, language and humanities. The articles must be
related to the Arab or Islamic heritage.
All manuscripts (Word format) are submitted anonymously to an evaluation by
two experts and should meet standards of academic excellence. Articles that do
not conform to the publication standards of the journal will automatically be
rejected without going through the evaluation committee. The journal does not
accept articles in which two or more authors participate, only articles written by
single authors.
A fixed number of articles in Arabic and foreign languages will be selected
after evaluation for scientific and technical considerations. The journal does not
publish all accepted articles. The content of the journal is immediately available
and is freely accessible without restrictions. Submissions to the journal are free of
charge.
For inquiries, the author must communicate directly via the email address of
the journal mentioned below. The issue is published in mid-September of each
year. After publication of his article, the author can obtain a copy of the journal in
digital version (PDF) directly from the website of the journal "Annals of Heritage"
(ADP) or the Algerian Scientific Journals Platform (ASJP).
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