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ـــشروط النش ـــ ــ ــ  رـ

محكمة متخصصة في  دولية اللسانيات وتحليل الخطاب، مجلة علمية العمدة في مجلة     

تصدر عن كلية آلاداب واللغات بجامعة محمد بوضياف، نصف  اللسانيات وتحليل الخطاب،

لها شروط محددة للنشر كباقي املجالت العملية الدولية والوطنية، يجب على الباحثين  سنوية، 

 الراغبين في نشر بحوثهم  الالتزام بها وهي: 

أصالة املادة املقدمة للنشر، باللغة العربية أو الفرنسية، أو إلانجليزية، ويجب أن يكون البحث  -

  .أصيال غير مستل من بحث منشور في أي مجلة

 وال يقبل أكثر من ذلك. .( صفحة بما في ذلك املراجع واملالحق01( و)01يتراوح حجم البحث بين)-

( للهوامش، كل 00(  للمتن  و)01، حجم )      sakkal Majallaبخط WORD)يكتب البحث ببرنامج)-  

 .01حجم    Times New Romanالعبارات أو ألاسماء الواردة بالالتينية في البحث تكتب بخط

 .ترد املراجع والهوامش في آخر صفحة من البحث  -

 asjp 485ملنصةتقديم نص املقال عن طريق ا  -

 .الهوامش والحواش ي تكون في آخر املقال  -

 .التقيد بمنهجية البحث العلمي وإرفاق املقال بالبيبلوغرافيا وقائمة املراجع مرتبة أبجديا  -

 .العلميةتعرض البحوث الواردة على الخبرة  -

 يقدم الباحث تعهدا بعدم نشر املقال .     -

ث ملخصا بالعربية والفرنسية، باإلضافة إلى مستخلص باللغة إلانجليزية، وكل   بحليكون ل      -

 يأخذ بعين الاعتبار. هذه املعايير الال يتبع بحث 

 .املجلةاملقاالت التي تنشر تعبر عن آراء أصحابها، وال تعبر بالضرورة عن رأي  -

 .للمجلة حق رفض نشر املقال، أو طلب تعديله بناء على تقارير املحكمين  -

 . ال ترد املقاالت إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر  -
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 دد: ــــكلمة الع
أن تقدم لقرائها  ،وتحليل الخطابيسر هيئة تحرير مجلة العمدة الدولية في اللسانيات      

راجين أن يجدوا فيه ، 0100جوان  10/ العدد سادسلاملجلد األاعزاء نقدمه إلى القراء الكرام؛ 

أشتمل على مجموعة من الدراسات   وقد،وألاطاديميةحياتهم العلمية  ما يفيدهم وينفعهم في

باللغات الثالث ، وتم  باحثون مجدون أنجزها إلانسانية، ثراء العلوم  الثرية وألابحاث القيمة

الذين أبدوا و من خيرة ألاساتذة املختّصين من داخل الوطن وخارجه،  نخبة من طرف تحكيمها

 ألاكاديمية. تعاونا وكرما علمّيا، كان له الفضل في الارتقاء بنوعّية ألابحاث

لتكريس قواعد البحث ألاكاديمّي الرصين، واستقطاب الكفاءات والطاقات العلمّية و     

يع ترّحب بجمتفتح الباب واسعا، و ، فإن مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب الواعدة، 

 الباحثين واملهتّمين من داخل الوطن وخارجه.

. 

                                              رئيس التحرير      

  صاحل غيلوس أد،


