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 اهليئة العلنية
 

   اد محمد عثمان الخشذ ]حامعت اللاهسة[   اد. فيدوح عبد اللادز] كطس[   بىعسفه عبد اللادز  ]وهسان[ ا.د. 

ا.د عامس عبد ا.د. حسً حماد حمهىزيت ]مصس[ د. محمد عبد الحميد املالكي ]ليبيا[ ا.د.  شكي امليالد ]السعىديت[ 

ه مبخىث ]جلمسان[ د.غيضان السيد علي ]مصس[  د. محمد الىاصسي ]اململكت شيد الىائلي ]العساق[ ا.د. بىدواي

د.صالحي صالح الديً ]حامعت غسهاطه   زوسيا[ -]السىدان[ د. سهيل فسح وعيم  ]لبىان  د. وائل أحمد خليل الكسدي املغسبيت[

كدوز أحمد]  كىمبلىجيس مدزيد[]حامعت  عخى هىزيهد. مدزيد[ كىمبلىجيسحامعت  عطاء هللا حبيب ]د.اسباهيا[  

 [3عبد الىبي ألاشلس]حامعت مىهبيليه سليم يلماش ]حامعت مسمسة اسطىبىل[ حامعت كىمبلىجيس مدزيد [

 

 
 
 

 جلهة القراءة والتحرير
 

علي]حامعت سعيدة[ د.زشيد  ا. د.محمد حفيان ]حامعت سعيدة[ ا.د عبد هللا مىس ى ]حامعت سعيدة[ د.شسيفي

د.ادزيس بً بىمعالي]حامعت سعيدة[ د.شباب عبد الكسيم ]حامعت سعيدة[د.كدوزي عبد الكسيم]حامعت سعيدة[ 

د.حسً عالي ]حامعت سعيدة[ د.فازح مسسحي]حامعت باجىه[ د.بللاسم بىمديني مصطفى ]حامعت سعيدة[ 

 د عفيان محمد ]سعيدة[ مصطفى ]حامعت سعيدة[، ]حامعت معسكس[ د.كبداوي فإاد ]حامعت سعيدة[ د.لكحل

د. بً دوبه شسيف  [crasc oranدادوة حضسيه هبيه]د. [2د بجاوي وفاء ]حامعت الجصائس د.بداوي فإاد ]سعيدة[

 [حامعت سعيدةالديً ]

 



 قواعد النشر وشروطه في مجلة متون
 

 البحوث العممية األصيمة التي تتوافر فييا شروط البحث العممي وخطواتو وترحب باسيامات  تنشر المجمة 
   والتي لم يسبق نشرىا من قبل .يتم استالم البحث المستوفي لمشروط والمعايير و  .ومحميا  المتعارف عمييا عالمياً 

 ،وفق المنيجية العممية المطموبة والتقيد باالصالة والتوثيق والجدةالتزامو بقواعد النشر المتبعة في المجمة
في مجاالت  تعنى بقضايا التعميم الجامعي العاليالتي ىتمامات وأىداف المجمة إوقوع موضوع البحث ضمن 

 العموم االجتماعية والعموم االنسانية وباالخص في المجاالت التالية:
 الفمسفة.

 عمم النفس وعموم التربية.
 عمم االجتماع .

 عمم التاريخ  وعمم االثار.

 عموم االعالم واالتصال .
 وعمم االرشيف. عمم المكتبات والمعمومات والعموم الوثائقية 

 المخطوطات.تحقيق التراث و 
 تقارير المؤتمرات  والندوات العممية التي ليا عالقة بموضوعات المجمة..

في عناصر تقرير البحث، نظرا لمتنوع الكبير في طبيعة البحوث التربوية من الكمي  واحداً  تعتمد المجمة نمطاً  ال
 ال ان العناصر الرئيسية المشتركة  بينيا تتمثل في:إ صفي،إلى  النوعي، ومن التجريبي الميداني إلى  الو 

 مقدمة أو  خمفية موضوع البحث وأدبياتو ومسوغاتو وأىميتو.
 مشكمة البحث وتحديد عناصرىا وربطيا بالمقدمة.

منيجية البحث المناسبة لطبيعة المشكمة البحثية وتتضمن اإلجراءات والبيانات الكمية أو النوعية التي مكنت 
 باحث من معالجة المشكمة البحثية ضمن محددات وافتراضات بحثية واضحة.ال

نتائج البحث ومناقشتيا مناقشة عممية مبنية عمى إطار فكري متين يعكس تفاعل الباحث مع موضوع البحث من 
 خالل ما يتوصل اليو الباحث من استنتاجات وتوصيات مستندة إلى  تمك النتائج.

المصادر الثانوية غير الموثوقة في ىذا المجال، وفيما يمي بعض العناصر التي  عمى يعتمد عمى الباحث ان ال
يتوقع من الباحث العودة إلى  قواعد البيانات والمواقع اإللكترونية التي تساعد في التعرف عمى المعايير والشروط في ىذا 

 الخصوصيات في ىذا اإلطار(: النظام ومنيا )مع مالحظة بعض المعايير غير الحدية، وتحتفظ المجمة ببعض
 .صفحة كحد أقصى بما في ذلك مالحق البحث( 58 البحث )صفحات عدد 

 .كممة كحد أقصى( 522عدد كممات الممخص بالعربية )
 .كممة( 52عدد كممات العنوان )التزيد عن 

 .كممات(   Keywords ()6- 8) عدد الكممات المفتاحية
التوثيق في المتن وقائمة المراجع من كتب ودوريات مع اإلختالف في عدد المؤلفين، والتوثيق من اإلنترنت في 

 .ضوء طبيعة المعمومات المتوفرة
 .اإللتزام بأخالقيات البحث وحقوق الممكية



زدوجة، ومتوافقة مع يقدم البحث مكتوبًا بالمغة العربية أو المغة اإلنجميزية ومطبوعًا عمى الكمبيوتر بمسافات م
، CDعمى نسخة الكترونية او عمى  (A4)عمى ورق 49والعناوين ب  simplifide arabic 47حجم خط   Ms Wordبرنامج 

أبيض في أي موقع من البحث، وترسل البحوث وجميع المراسالت المتعمقة  -وان ال يضاف لمبحث أي لون غير أسود
     :طنية لممجالت موقع المجمة بالبوابة الو   بالمجمة إلى
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من الضروري أن يظير في الصفحة األولى من البحث عنوان البحث، واسم الباحث)الباحثين(، وجية العمل،   
 والبريد اإللكتروني،  والعنوان )العناوين ،

التحكيم من قبل ىيئة التحرير لتقرير أىميتو لمتحكيم الخارجي، ويحق لمييئة  ىيخضع البحث المرسل إلى المجمة إل
 أن تعتذر عن السير في اجراءات التحكيم الخارجي أو عن قبول البحث لمنشر في أي مرحمة دون إبداء األسباب.

المقبول لمنشر يأخذ دوره لمنشر حسب تاريخ قبولو لمنشر بصرف النظر عن العدد الذي تم تحديده أو العدد  البحث
 الذي أرسل إليو أو في أحد األعداد التي تميو.

تعتذر المجمة عن عدم إعادة  البحث الذي يتم ارسالو إلى  المجمة )بكميتو أو  أجزاء منو( إلى الباحث في حالة 
نشر في أي مرحمة من المراحل، كما تعتذر عن أي طمب بتزويد الباحثين بتقارير التحكيم لمبحث الذي يتم عدم قبولو لم

 رفضو، إال باستثناء من ىيئة التحرير.
 ما ينشر في المجمة يعبر عن وجية الباحث )الباحثين(، وال يعبر بالضرورة عن وجية نظر المجمة.  

وفق اعتبارات فنية، وليس ألي اعتبارات أخرى أي دور في ىذا  ترتب البحوث عند النشر في عدد المجمة
 مكان ألي اعتبارات غير عممية في إجراءات النشر. الترتيب، كما أنو ال

إذا استخدم الباحث برمجيات أو أدوات قياس من اختبارات واستبانات، أو  غيرىا من أدوات البحث، فعمى الباحث 
استخدميا إذا لم ترد في متن البحث أو  لم ترفق مع مالحقو، وأن يشير إلى   أن يقدم نسخة كاممة من األداة التي

اإلجراءات القانونية التي تسمح لو باستخداميا في بحثة. وأن يحدد لممستفيدين من البحث اآللية التي يمكن اتباعيا 
 لمحصول عمى البرمجية أو  األداة. 

ع لمباحث مكافأة مالية عن البحث الذي ينشر فييا. وبمجرد تتقاضى المجمة أجورا عمى النشر فييا، وال تدف ال
 اشعار الباحث بقبول بحثو لمنشر قبوال نيائيًا، تنتقل حقوق الطبع والنشر إلى  مجمة متون.
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  االفتتاحية

 
 
 
 
 
 
 

تقدم هيئة تحرير مجلة متىن بالشكر والامتنان الجزيلين للسادة ألاساتذة ألافاضل، 

ميالد هذ العدد في ثىبه الجديد عبر املنصة الالكتروهية، على أمل  الذين اجتهدوا في

 .التىاصل الدائم في سبيل خدمة البحث العلمي
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