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- 3أن يكون المقال في حدود  16صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال والصور.
- 4أن يتبع المؤلف األصول العممية المتعارف عميها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعمق
بإثبات مصادر المعمومات وتوثيق االقتباس.
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Times New

 Romanلمممخص بالمغة االنجميزية) ،أحدهما بمغة المقال والثاني بالمغة االنجميزية عمى أن يكون
أحد الممخصين بالمغة العربية.

- 6تكتب المادة العممية العربية بخط نوع
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حجم الورقة عادي ( .) A4

- 8يرقم التهميش واإلحاالت بطريقة آلية  Not de finعمى أن تعرض في نهاية المقال.
- 9المقاالت المرسمة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.

 - 10المقاالت المنشورة في المجمة ال تعبر إال عمى رأي أصحابها.

 - 11كل مقال ال تتوفر فيه الشروط ال يؤخذ بعين االعتبار وال ينشر مهما كانت قيمته العممية.
 - 12يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكمية عمى المادة المقدمة متى لزم األمر دون
المساس بالموضوع.

 - 13مالحظة:
- 14

ترسل المقاالت عمى العنوان البريدي التاليsociologieeloued@gmail.com :

 - 15رابط المجمة عمى الموقع االلكتروني لجامعة الوادي:
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االف ححبحية

يسر هيئة تحرير مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية في عددها العشرين  ،والذي
يعد أول عدد ينشر بعد أن تم ترقية المجمة من مجمة تصدر عن كمية العموم
االجتماعية إلى مجمة تصدر عن الجامعة أن تتحفكم بباقة من المقاالت المتنوعة
في عمم االجتماع وعمم النفس وعموم التربية وعمم التدريس والتربية البدنية والتي
الجيدة
تتمنى ان تكون في مستوى طموح قارئيها وتعدكم بمزيد من المقاالت ّ
والمتنوعة في اعدادها القادمة.
كما تعتذر

هيئة التحرير لمن لم يحظى بفرصة النشر بعد في المجمة ،نظ ار

لكثرة ما يردنا من مقاالت ودراسات ونعد قرائنا األفاضل أن نعمل جهدنا ألجل نشر
جميع البحوث العممية الجادة التي ترد إلينا بعد تحكيمها.
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