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 معايري اليشر يف اجمللة

 ي:تنشر في مجلة معارف ما يأتيشترط في البحوث والمقالات التي 
 ـ أن يكون البحث مبتكرا أو أصيلا، ويشكل إضافة نوعية في اختصاصه. 1
 ـ أن تتوفر فيه الأصالة والعمق وصحة الأسلوب. 2
 .، أو أرسل للنشر في مجلة أخرىـ ألا يكون قد سبق نشره 3
 ـ أن يلتزم بالقيم الإنسانية وبمعايير البحث العلمي وبخاصة ما يلي:  4

ـ الابتعاد عن التجريح والإسفاف في القول ، والتعريض بالآخرين.  أ 
 ب ـ مراعاة البنية المنهجية.

جـ  ترقيم الهوامش والإحالات تكون إما أسفل النص في نفس الصفحة ، أو في آخر المقال، 
 المصادر والمراجع.مستقلة عن قائمة 

ـ إعداد قائمة بمصادر البحث ومراجعه.  د 
 ـ أن تكون مكملات البحث من خرائط أو جداول في صورتها الأصلية. 5
6  ً  ا بأصله المترجم عنه.ـ أن يكون البحث المترجم مصحوب
، أو يرسل على wordفي شكل اـلكتروني بصيغة ، ورة المجلة مسحوبا على ورقـ أن يقدم لإدا 7

 labo.revue.bouira@gmail.comالبريد الاـلكتروني: 
 ـ أن تقدم سيرة ذاتية للباحث في ورقة مستقلة عن البحث. 8
 .كلمة 6333ولا تزيد عن  كلمة 3333 عنعدد الكلمات بالمقال  لا تقل ـ أن 9
 جليزية(.نالثلاث )العربية، الفرنسية، الا باللغاتوبكلمات مفتاحية ـ أن يرفق المقال بملخص  13

 مع ملاحظة أن البحوث والمقالات:
، ولا ترجع  ويعلم الباحث بالنتيجة، كما أنها تخزن في أرشيف المجلة ،ـ تخضع للتقويم العلمي واللغوي
 لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
ولا تتحمل  المعلومات وأصالتها،هم المسؤولون عن صحة و، وحدهمـ وهي تعبر عن آراء كتابها 

 الإدارة أي مسؤولية في ذلك.
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 كلمة التحرير
 

 .«رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة»

 .«تزهلاو »

“A journey of a thousand miles begins with one step” 

"Laozi (Lao-tzu  ("  

إن من أعمال الخير أن يقوم شخص بزرع بذرة، لتنتج شجرة ينتفع الناس منها: 
رّون فيستريحون فيها، ومن زهرها حين يشتمّون منه ريحًا عطرًا، ومن ن ظلّها حين يممِ 

 يأكلون منه... ومثال هذه البذرة مخبر البحث العلمي الموسوم بـ "الدولةثمرها حين 
بدأ "،  والذي مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية والإجرام المنظم:
كأن أول مخبر الأستاذ الدكتور قاسي سي يوسف، ف ، برئاسة2315أولى خطواته عام 

ُنشأ في كلية الحقوق والعلوم السياسية، ضم العديد من الأساتذة والطلبة  بحث ي
يق يقهم إلى  يضاف بحث جديد الباحثين، اجتمعوا ليبدؤوا طر  الأوّل. طر

 رغم الصعوبات الـكثيرة التي اعترضت المخبر، إلا أنه قّدم نشاطات بحثية هامةو
أسهمت في إثراء و استفاد منها كثير من الأساتذة والباحثين، لا سيما أساتذة الكلية،

هو تنظيم  هذا المخبر ولعل أهم ما قام به العلمي داخل الكلية والجامعة ككل.النشاط 
، مؤتمرين دوليين؛ الأول تعلق بجريمة تبييض الأموال، والثاني بجريمة الاتجار بالبشر

 .واللذين لقيا نجاحا منقطع النظير
ً لـكن هذا كان لم يكُ ُ  ا، إذْ ن كافي ّ  الشجرة ُ الن لا تحوي بضع زهرات أو  افعة

د أن تتبعها ، والخطوة الأولى في الرحلة لا بعطاءةثمرات، بل لا بد أن تكون مِ 
من أهم  كانت فكرة إنشاء المخبر لمجلة علمية خاصة به؛ لذلك خطوات أخرى كثيرة

الأستاذ الدكتور قاسي  وبدأ العمل عليها في عهد إدارة، ، وتم تثمينهارحتالأفكار التي طُ 
في شهر جوان من عام ، لـكن هذه الفكرة لم تتجسد على أرض الواقع إلا سي يوسف

 / سمير شيهانيبقلم: د
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فأنتجت  خبة من الأساتذة والباحثين من داخل الوطن وخارجه؛بجهود نُ  ،2319
 ُ ً مرّ  الشجرة ً  ة ً  أخرى ثمرة ُ غالية ٌ ، ونفع ، من داخل المخبر منها الباحثون ، يستفيدها كبير
 .وخارجه

لنخبة من  الأول، فإننا قد ضمّنّاه بضع مقالات علمية ، باعتبارههذا العدد
وتصويبها قدر المستطاع من طرف أصحابها، ونحن تم تحكيمها،  الأساتذة الباحثين،

شاكرون لهم مساهمتهم العلمية، ولكل القائمين عليها من هيئة تحرير ولجنة علمية. وطالبين 
من الجميع مّد يد العون لنا، سواء بالمساهمة بالبحوث العلمية، أو بالنصح والمشورة، أو 

مرار، هادفين إلى ترقية البحث العلمي حتى بالكلمة الطيبة؛ حتى يكتب لهذه المجلة الاست
ية، ّ ه إلى مصاف المجلات ذات السمعة  في الجامعة الجزائر لنصل بالمجلة إن شاء الل

ا كذلك. ًّّ  الحسنة وطنيا، وَلِمَ لا دولي


