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 معبيري اننشر يف اجملهت

 ي:يشترط في البحوث والمقالات التي تنشر في مجلة معارف ما يأت
 ويشكل إضافة نوعية في اختصاصه.ـ أن يكون البحث مبتكرا أو أصيلا،  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 بالآخ  رين.أ 
 ب ـ مراعاة البنية المنهجية.

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

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

 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

 .الانجليزية غةللاالبحث إضافة إلى  ةلغبوبكلمات 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  هم المسؤولون عن صحة المعلومات وأصالتها،و، وحدهمـ وهي تعبر عن آراء كتابها 
 الإدارة أي مسؤولية في ذلك.
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