حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية
–شروط النشر باملجلة:
ُ
 أن يكون البحث أصيال وأكاديميا ،وأال يكون قد نشر جزئيا أو كليا أو نشر
مؤلفه ما يشبهه في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.
 أن ُُيرسل البحث ّ
منسقا على شكل ملف مايكروسفت وورد ( ،)Wordإلى البريد
اإللكتروني للحولية عبر البوابة حصريا:
 أن يكون في حدود ( )02صفحة بما في ذلك قائمة املراجع والهوامش والجداول
ّ
والصور.
واألشكال
 أن يرفق البحث بملخص مع خمس ( )5كلمات مفتاحية بثالث لغات (عربية،
فرنسية ،إنجليزية) ،في حدود  02كلمة.
 يجب أن يكون البحث مكتوبا ب لغة سليمة ،مع العناية بما يلحق به من
خصوصيات الضبط ُوالرسم واألشكال.
ّ
ّ
يقيم البحث محكمان ،وقد يلجأ إلى محكم ثالث في حالة اختالف املحكمين.

 يتم إبالغ الباحث بالقر ُار املبدئي للبحث أو الرفض.
–كيفية إعداد البحث للنشر:
يكتب عنوان البحث بخط ّ 61موسطُ .
 اسم ولقب املؤلف أو املؤلفينُ . املؤسسة العلمية التي ينتمي إليها والبلد.ّ
–امللخص باللغات الثالث ،يتبع ّ
يقدم امللخص بجمل
كل منها بالكلمات املفتاحيةُ ( ،
قصيرة ،دقيقة وواضحة ،إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية ،والطرق املستخدمة في
توصل إليها البحث).
بحثها والنتائج التي ُّ
ُ
ويذكر الرقم
– ُتستخدم األرقام املرتفعة عن النص بين قوسين للتوثيق في متن البحثُُ ،
واملرجع املتعلق به في آخر البحث.
–ترتب أرقام املراجع في قائمة املراجع بالتسلسل ،وذلك بعد مراعاة ترتيب املراجع
هجائيا في القائمة حسب اسم املؤلف وفقا لآلتي:

 أ -إذا كان املرجع كتابا ،اسم املؤلف (املؤلفين) ،عنوان الكتاب ،اسم الناشر
وبلد النشر ،سنة النشر.
 ب -إذا ا كان املرجع بحثا في دورية :اسم الباحث (الباحثين) عنوان البحث
واسم الدورية ،رقم املجلد ،رقم العدد ،أرقام الصفحات ،سنة النشر.
ماجستير أو أطروحة دكتوراه :يكتب اسم صاحب
ُ
 ج -إذا كان املرجع رسالة
البحث ،العنوان ،يذكر رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه بخط مائل ،اسم
الجامعة ،السنة.
 د -إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية :يكتب اسم
الجهة ،عنوان التقرير ،أرقام الصفحات ،سنة النشر.
ُت ّ
نسق الورقة على قياس ) ، (24x16بحيث يكون حجم الخط ونوعه كاآلتي:
–نوع الخط في األبحاث باللغة العربية هو : Simplified Arabic
–حجمه  61عريض ( )Grasبالنسبة للعنوان الرئيس 61 ،غامق بالنسبة للعناوين
الفرعية ،و 61عادي بالنسبة لحجم املتن.
–حجم  60عادي مللخص والهوامش والجداول واألشكال.
–نوع الخط في األبحاث باللغة الفرنسية واإلنجليزية  ، Times New Romanحجم 61
عريض ( )Grasبالنسبة للعنوان الرئيس ،حجم  60عريض للعناوين الفرعية 60 ،عادي
ملتن البحث 66 ،عادي للملخص والهوامش ُوالجداول واألشكال.
–يراعي التباعد املفرد بين السطور ،مع ترك هوامش وفق ما يأتيُ :
ُ
ُيمين6.5 :
ُأسفل0.5 :
أعلى0.5 :
ُتجليد6 :
ُيسار6.5 :

