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قواعد النشر:

حوليات التراث مجلة سنو ية أكاديمية محكمة تعنى بنشر المقالات العلمية في مجال الدراسات الأدبية واللغو ية
والعلوم الإنسانية ،تصدر عن جامعة مستغانم .تقبل المقالات باللغة العربية والفرنسية والإنجليز ية.

ينبغي على الباحث من يرغب في النشر اتباع المقاييس التالية:

 (1يجب أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم يسبق نشرها.

 (2أن تكون ذات صلة بالتراث العربي الإسلامي وألا يخرج النص عن محاور المجلة.

 (3على الباحث مراجعة النص لغو يا ومطبعيا قبل إرساله للنشر في المجلة.

 (4لا يجوز إشراك أكثر من باحث واحد في المقال.

 (1عنوان المقال )ينبغي أن يكون قصيرا ،أو إضافة عنوان فرعي إن وجد(.
 (2الصفة أو الرتبة ،اسم ولقب الباحث )بالعربية واللاتينية(.
 (3مؤسسة الانتماء ،البلد.
 (4البريد الإلـكتروني.

 (5ملخص عن المقال ) 15سطرا على الأكثر و 8أسطر على الأقل(.
 (6خمس ) (5كلمات دالة مفردة أو مركبة.

 (7المقال ) 15صفحة على الأكثر و 8صفحات على الأقل بما فيها الهوامش ،حجم الورق .(A4

 (8يكتب النص بخط ) (Simplified Arabicقياس  ،14بمسافة  1سم بين الأسطر ،وهوامش 2.5
أعلى وأسفل ،و 4.5يمين ويسار ،ملف المستند ).(Word

 (9لا يجب مضاعفة الفراغ بين الكلمات أو المباعدة بين الفقرات.
 (10يترك مسافة  1سم في بداية كل فقرة آليا.

 (11تكتب العناوين الرئيسية بالبنط العر يض مرتبة رقميا.
 (12أما العناوين الفرعية فتكتب بالخط العادي مرتبة أبجديا.
 (13ترقيم وترتيب العناوين يكون بطر يقة يدو ية وليس آلية.

 (14تختصر العناوين ولا ٺتعدى نصف السطر متبوعة بنقطتين رأسيتين.

 (15ترقم الهوامش وتعرض في نهاية المقال بالترتيب ).(Notes de fin
 (16يتبع الطر يقة العربية في التهميش فقط )اسم المؤلف ولقبه :عنوان الكتاب ،دار النشر ،المترجم أو

المحقق ،رقم الطبعة ،مكان وتاريخ النشر ،المجلد أو الجزء ،الصفحة( مع التزام طر يقة الفواصل والنقط
والمسافات.

 (17إذا كان المرجع مقالا )اسم المؤلف ولقبه :عنوان المقال ،اسم المجلة ،الناشر ،مكان النشر وتار يخه،
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العدد ،الصفحة(.

 (18بالنسبة لمراجع الأنترنت )اسم المؤلف ولقبه :عنوان المقال ،تاريخ التصفح ،العنوان الإلـكتروني

كاملا.

 (19رسالة ماجستير أو دكتوراه )اسم الطالب ولقبه :عنوان الرسالة ،رسالة دكتوراه  /ماجستير غير
منشورة ،الجامعة ،الدولة ،السنة ،الصفحة(.

 (20ضع رقم الإحالة إلى المرجع بين قوسين إلى الأعلى ،مثال).(1
 (21يجب ألا يحتوي النص على حروف مسطرة أو بالبنط العر يض أو مائلة ،أو طو يلة بالـكشيدة.
 (22ولأسباب فنية ،لا تقبل المجلة الرموز والجداول والصور والعلامات المزخرفة.

 (23عدم تشكيل الكلمات إلا في حالات استثنائية ،كالآيات القرآنية أو الكلمات التي تحتاج إلى ضبط.

 (24يوضع فراغ ) (espaceبعد علامات الوقف ،وليس قبلها) ،الفاصلة ،النقطة .النقطة الفاصلة؛
النقطتان الرأسيتان :علامة التعجب! علامة الاستفهام؟ الثلاث نقط (...ولا يترك فراغا بعد واو العطف.
ملاحظات:

 -تخضع البحوث المقترحة للتحكيم العلمي قبل نشرها.

 تحتفظ المجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض العبارات التي لا ٺتناسب مع أسلوبها في النشر. -تحتفظ المجلة بالحق في عدم نشر أي مقال دون إبداء الأسباب و يعد قرارها نهائيا .والمجلة غير ملزمة بالرد

على المقالات التي لم تقبل للنشر.

 -ترتيب البحوث في المجلة لا يخضع لأهميتها وإنما يتم وفق الترتيب الأبجدي لأسماء الباحثين بالحروف

اللاتينية.

 يمكن لهيئة التحرير تعديل هذه الشروط دون أي إشعار. -المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تلزم المجلة.

 -ترسل المساهمات على شكل ملف ورد ) (.docباسم مسؤول التحرير على البريد الإلـكتروني للمجلة.

 تصدر المجلة في شهر سبتمبر من كل سنة.تشكركم اللجنة على مساهماتكم.

مدير المجلة

أد .محمد عباسة
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