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"اتـــدراس" ةــلـمجب قواعـد النشـر  
  

تصدرھا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعة لجامعة ابن زھر بأَكادير بالمملكة المغربية،  مجلة "مجلة دراسات"

) Arab Citation & Impact Facto ( وفق معايير معامل التأثير واالستشھاد العربي مجلة معتمدة

  .2018لسنة " Arcif أرسيف "

 "في  واألساتذة الباحثين ثينمجلة متعددة التخصصات، تنشر أعمال وأبحاث الباح "مجلة دراسات

 ؛واالجتماعية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 للعلوم اإلنسانية وجزء مخصص باللغات والفنون واآلداب جزء خاص : نمجلة تنشر في جزئيي

  ؛مع بعض األعداد الخاصة واالجتماعية

  ؛رھا أو قدمت للنشرنش لم يسبق التي األبحاث واألعمالتنشر المجلة 

  العربية، الفرنسية، اإلنجليزية واإلسبانية، ةباللغالمقاالت والتقارير تنشر  

  بالنص في لغته األصلية العمل يرفقتنشر األعمال المترجمة شريطة أن.  

  :للمجلة األبحــــاثتقديم 

 لمقال، على أن ال يفوق عشرة تين عن اللغة التي كتب بھا ايرسل مع البحث أو المقال ملخص بلغتين مختلف

  dirassat@uiz.ac.ma: ، إلى عنوان المجلةأسطر

  ومؤسسة االنتماء والعنوان البريدي؛سمه ايكتب صاحب المقال 

 ؛ق المقال بالسيرة العلمية لصاحبهيرف 

  تبعث النصوص مرقونة على نظامWord  21قونة على ورق صفحة مر )20(عشرين على أن ال تتعدى 

 ؛سنتم 3سنتم مع ترك ھامش  13/ 

 ذكر مصدرھا باألسود واألبيض ووفق ترقيم تسلسلي مع  الجداول والرسوم البيانية والخرائط وضعت

 ؛ول أو الخريطة أو الرسم البيانيمباشرة أسفل الجد

 ابن خلدون، (لف وسنة النشر يشار إلى جميع المصادر والمراجع داخل النص باإلسم الشخصي للمؤ

 ؛)1976

 ؛من بداية النص إلى نھايته تتاليتسلسل موفق م اإلحاالت يترق 

  حسب التسلسل األبجدي باإلعتماد على اإلسم الشخصي  الفي آخر المق المراجع والمصادرتأتي قائمة

 عدد، أو المجلة نشر، دار الأو المقال اسم المؤلف، تاريخ النشر، عنوان الكتاب :للمؤلف وذلك كالتالي

 ات؛الصفح

  على ضوء بناء للمجلة أن تطلب إدخال تعديالت شكلية أو جوھرية، إما جزئية وإما شاملة على المقال يمكن

 ؛وذلك قبل النشر النھائي للمقال ،مالحظات القارئين

 ختارھم لجنة تقوم المجلة بإشعار أصحاب المقاالت بقبول بحثھم للنشر بعد عرضھا على قارئين أو أكثر، ت

  .تحرير المجلة، ويحاط كل من القارئ وصاحب المقال بسرية تامة




