
 

 

 

 (1122)املواقف جملة  من  21 العدد يف للنشر دعوة              

 النفس، وعلم والفلسفة االجتماع وعلم اآلثار وعلم التاريخ حقول يف اجلامعيني الباحثني مجيع املواقفجملة  حترير هيئة تدعو
املرتبطة بالعلوم  املعرفية احلقول يف املوضوعات مجيع على املفتوح 21 العدد يف بأحباثهم املساهمة إىل وخارجه الوطن داخل من

 :العدد رزنامة  .االجتماعية واإلنسانية
 1122 مارس 21 إىل  1122نوفمرب  21من   :البحوث استقبال ـ
 1122 ماي 21 إىل  1122 جانفي 21 من :التحكيم على البحوث عرض ـ
 1122جويلية  21إىل  1122مارس  21 :والتعديل وإعادة التحكيم التحكيم بنتائج الباحثني إشعار ـ
 1122 سبتمرب شهر  :للطبع اجمللة إيداع ـ

 : التالي النحو على وهي باجمللة، اخلاصة النشر بقواعد التقيد الباحثني على
 األجنبية؛ واللغات الوطنية باللغة اجلاد العلمي واإلسهام واحلداثة النظرية باألصالة البحث يتسم أن ـ 
 كلمة؛ 2111 الكلمات عدد يتجاوز أال ـ

س كلمات إضافة إىل مخ ،االجنليزيةالثاني باللغة الفرنسية أو و ،أحدهما باللغة العربية ،كلمة 111يف حدود  تقديم ملخصنيـ 
 ؛مفتاحية

 شهرة اسم) قوسني بني يكتب اإلحالة، أو االستشهاد أو قتباساال بعد مباشرة أي ،APA أسلوب وفق التهميش يكون أن ـ
 هذه تكرار يتم (12: 1112. ن سعيدوني،: )مثال ،(الصفحة: النص نشر سنة. الثاني االسم من األول واحلرف النص، صاحب

 الكاملة القائمة تكتب املقال نهاية يف ثم فقط، الصفحة رقم تغيري مع املرجع، هذا فيها يستعمل مرة كل يف الشكل بنفس املعلومات
 :التالي الشكل على دائما APA أسلوب وفق املستعملة للمراجع أجبديا واملرتبة

 

 

 gmail.com(at)almawaqif فقط للمجلة  اإللكرتوني الربيد على التحرير مدير السيد إىل توجه املراسالت كل

 جامعة معسكر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 

  .النشر دار: املدينة. 1ط املؤلف، عنوان(. السنة. )الثاني االسم املؤلف، شهرة اسم :كتاب

. "البحث عنوان"(. السنة. )الثاني االسم املؤلف، شهرة اسم :علمية دورية يف منشور حبث
 البحث بداية صفحة.)ص.ص ،(العدد)اجمللد رقم اجمللة، تصدر اليت املؤسسة اجمللة، اسم

  (.البحث نهاية وصفحة

 اسم كتاب يف. "الفصل عنوان"(. السنة. )الثاني االسم املؤلف، شهرة اسم: كتاب من فصل
 البحث بداية صفحة.)ص.ص. النشر دار: املدينة. 1ط املؤلف، عنوان ،(حمرر) املنسق

  (.البحث نهاية وصفحة

. "البحث عنوان"(. السنة. )الثاني االسم املؤلف، شهرة اسم: ملتقى أو مؤمتر أعمال يف حبث
  .االنعقاد تاريخ املنظمة، املؤسسة امللتقى، ورقم اسم ،ملتقى/ مؤمتر إىل مقدمة عمل ورقة

 رسالة. الرسالة عنوان(. السنة. )الثاني االسم املؤلف، شهرة اسم :دكتوراه أو ماجستري رسالة
 الدولة؛ اجلامعة، ،(التخصص)  يف... شهادة لنيل منشورة غري ماجستري/ دكتوراه
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