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  مجلة الباحث
   المواصفات و القواعد العامة:أوال 
  اللغوية املخرب الدراسات النحوية و ( عن جملة الباحث جملة أكادميية علمية حمكمة تصدر

 .بني الرتاث و احلداثة يف اجلزائر
  لة تعين بنشر البحوث العلمية األصيلة املقدمة إليها يف جمال الدراسات اللغوية و العلوم ا

 .اإلنسانية 
 لة للتقومي و املراجعة  والتحكيم السري من قبل اهليئ ة ختضع البحوث املرسلة إىل إدارة ا

 .العلمية احملكمة 
  إذا ارتأت اهليئة العلمية احملكمة إجراء أي تعديل يف مضمون البحث ومنهجيته يعاد

 .البحث إىل صاحبه إلجراء التعديالت لالزمة قبل النشر 
 لة خيضع العتبارات فنية فقط   . إن ظهور البحث و الرتتيبه يف ا
 لة  املسؤولية عن البحث إذاك  ان مستال  أو منقوال التتحمل إدارة ا

 من مصار أخرى
  : خطوات إعداد البحث

  : يتقيد الباحث يف إعداد حبثه باخلطوات التالية 
  أن يكون البحث أصيال وجديدا ومل يسبق نشره يف أية دورية أخرى  
  يلتزم الباحث بقواعد النشر العلمي من حيث املنهجية العلمية  وتوثيقه املصادر و

  .املراجع 
 باحث سالمة اللغة و حسن صياغتها يراعي ال  
  صفحة  15صفحة، وال يقل عن  22ال يزيد عدد صفحات البحث عن.  
 يرفق البحث مبلخص عنه يكتب يف األول.  
  لة من ثالثة نسخ ومعه قرص "   يطبع البحث على احلاسوب ويقدم إىل إدارة ا

  ) CD(  " مضغوط 
  و اجلهة اليت يعمل لديها على صفحة يكتب عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي

  . البحث األوىل
 يثبت يف أواخر البحث اهلوامش حسب ورودها املرقم تسلسليا يف منت البحث. 
 ا نشرت أم مل تنشر لة ال ترد إىل أصحا  .األحباث اليت ترد إىل ا



 لة منرب أكادميي حر وليس كل ما ينشر فيها معربًا بالضرورة عن موقف إدارة امل  . خرب ا
  ترسل البحوث إىل إدارة جملة الباحث على العنوان التايل :  
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