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: التعريف بالمجلة

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية   تصدرهاأكادمية دولية حمكمة جملة تاريخ البحر املتوسط هي جملة 

إذا كان يبدو على العنوان امليل إىل الدراسات املتعلقة بتاريخ دول جنوب ومشال . مرتني يف السنة جبامعة جباية

معقًال للحضارة اإلنسانية واألكثر تأثريّا يف العامل منذ ما قبل  وما تزالوشرق البحر األبيض املتوسط اليت كانت 

ليت تتناول ماضي ملسامهات التارخيية االتاريخ إىل الفرتة املعاصرة ، لكن من الواضح أنه سيتم فتح األبواب جلميع ا

ǯ�©ȏƢĐ¦�Ǧ مجيع دول العامل ǴƬű�Ŀ لزراعة والصناعة والتجارة والسياسة والثقافة وختطيط املدن والعادات والتقاليد

 .إخل

��ǂȇǂƸƬǳ¦�ƨƠȈǿ�Ǻǟ�ƨǴǬƬǈǷ�ƨȈǳÂ®�̈ ¦ǂǫ�ƨǼŪ�ǺǷ�ȆƟƢǼƯ�ǶȈǰŢ�ń¤�Ǟǔţ�ƨǴĐ¦�ƢȀǴƦǬƬǈƫ�Ŗǳ¦�©ȏƢǬŭ¦�ǞȈŦ

 .إخفاء هويات كل من صاحب املقال واحملكمنيمع 

  .األمازيغية والعربية والفرنسية واإلجنليزية: اتلغ 04يتم قبول املقاالت يف : لغات النشر

  . من موقع المجلة PDF مكن تنزيل أعداد المجلة كاملة أو كل مقاالتها بدون قيود بصيغةي

  :قواعد النشر في المجلة

املقاالت املرسلة للمجلة باألصالة واجلدية واملوضوعية واإلثراء املعريف، وأن ال تكون قد ضرورة متيز  :األصالة.1

  .لنشرت من قب

�śƥ�¬Â¦ŗȇ�ǶƴƷ�Ŀ�ǶēȏƢǬǷ�ŉƾǬƫ�śǨǳƚŭ¦�ȄǴǟ�Ƥ:حجم المقالة.2 Ÿ10  صفحة، والذي يشمل كل  15و

  .أجزاء املقال من ملخصات وبيبليوغرافيا ومالحق

  :ما يليتتضمن الصفحة األوىل من املقالة  جتب أن: الصفحة األولى.3

، الوظيفة والرتبة العلمية، جامعة أو مؤسسة )أو املؤلفني(إسم ولقب املؤلف : البيانات الوصفية اآلتية.أ

 .والربيد االلكرتوين وهاتف املؤلفاالنتماء، العنوان الربيدي 

 .ان املقالة وترمجته إىل لغة أخرىعنو  .ب

 150جيب أن يرتاوح عدد كلمات كل ملخص ما بني ( لغة أخرى ملخص املقال وترمجته إىل .ج

 .)كلمة  200و

 .الكلمات املفتاحية باللغتني .د
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جيب أن تتضمن التعريف باملوضوع وأمهيته، طرح اإلشكالية، تقدمي الدراسات السابقة وكذلك :المقدمة.4

 .املنهجية املتبعة يف املعاجلة

  .جيب أن تتضمن حوصلة للنتائج املتوصل إليها وأن تفتح آفاق لدراسات جديدة :الخاتمة.5

 10للنص األساسي و  Times New Roman 12 اخلط باألحرف الالتينية هو :الخط.6

 .للهوامش 12للنص األساسي و  Traditionnel Arabic 16 اخلط العريب هو. للمالحظات

1,5:المسافة بين األسطر.7

 .سم من كل اجلوانب 2 :هوامش الصفحة.8

تتضمن هوامش أسفل الصفحة املالحظات و التوضيحات واملقاالت الصحفية : هوامش أسفل الصفحات.9

 . فقط وجيب أن تكون برتقيم مستمر ويقتصر على األمور األساسية

) ص: اللقب، سنة النشر: ( منت النص على النحو اآليتيف  يتم اإلحالة إىل املراجع: اإلحالة إلى المراجع.10

، الكلمة أما الوثائق القدمية من نوع املصادر فيكتب باإلضافة إىل اللقب). 54: 1995قنان، : (مثال

).50:إبن خلدون، العرب(مثال . األوىل من العنوان أو الثانية إذا كانت األوىل غري معربة

جيب ) قاط الحذفالنقطة والفاصلة ون (العالمات املفردة أو الثالثية : معايير وضع عالمات الترقيم.11

النقطة الفاصلة، النقطتين، (، أما العالمات املزدوجة وفصلها عن الكلمة الالحقة إلصاقها بالكلمة السابقة

.فتكون مفصولة عن الكلمة السابقة والالحقة )عالمة االستفهام وعالمة التعجب

ليس (بالكتابة العادية  « .. »فرنسيتين  مزدوجتينبني توضع الفقرات املقتبسة   :الفقرات المقتبسة.12

أسطر، يتم إنشاء فقرة فردية منفصلة عن باقي النص مع  03وعندما يتجاوز طول الفقرة املقتبسة ). املائلة

).للعربية 14لالتينية و  11( . سم كهامش من اليمني ومن اليسار وحبجم أقل من باقي النص1إضافة 

  :مثال

خده يف الرئاسة رغم كل شيء لقي ترحيبا باعتباره حدثا  ويف هذا الشأن يقول رضا مالك إن تعيني بن

كما قال بن . واعدا إذ إن التشكيل اجلديد يتمتع بفعالية جديدة وبطابع أكثر ثورية قائم على الواقعية واحلزم 

:خّدة

لطائرة ورثت عن فرحات عباس النزاع الذي كان مع احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية، وتعد حادثة إسقاط ا«

الفرنسية وأسر الطيار الفرنسي أحد األسباب الين أدت إىل انفجار األزمة بني احلكومة املؤقتة وهيئة األركان 

»...العامة،حيث قدم أعضاء هيئة األركان العامة استقالتهم، وقد قبلت احلكومة املؤقتة
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فقط يف حالة استعمال  (Italique)يستخدم منط األحرف املائلة :إستخدام األحرف المائلة.13

موجودة يف قاموس لغة (عندما تكون الكلمات شائعة االستعمال . مصطلحات أجنبية عن لغة املقال

).الكتابة الرومانية(، نستعمل منط الكتابة العادي )الكتابة

ويف حالة وجود أكثر من مرجع ملؤلف واحد، . الرتتيب األجبدي أللقاب املؤلفني اعتماد يتم: البيبليوغرافيا

«�¦�ǺȇÂƢǼǟ�ƢǷ¢��ƨǴƟƢŭ .يتم الرتتيب حسب تاريخ النشر ǂƷȋƢƥ�ǖǬǧ�©ȐĐ¦Â�Ƥ Ƭǰǳ¦�ǺȇÂƢǼǟ�Ƥ Ƭǰƫ

 ,املقاالت فتكتب باألحرف الرومانية العادية

 :توضع في آخر المقال وترتب على النحو اآلتي .14

 .لألرشيف جزء مخصص -

 ).كتب ومقاالت(جزء مخصص للمصادر -

 )كتب ومقاالت( جزء مخصص للمراجع -

 . جزء مخصص للصحافة-

 ).القواميس والموسوعات( جزء مخصص ألدوات البحث -

تحميل للمزيد من التفاصيل، يجب (.  في وضع القائمة البيبليوغرافية  APAيجب إتباع طريقة 

أو   bejaia.dz/rhm-www.univ : موقع المجلةفي  APAمعيار  ملف حول

revue.hm@gmail.com : االتصال بالبريد االلكتروني للمجلة للحصول عليه

  .باإلمكان االطالع على بعض األمثلة التوضيحية في الجزء الفرنسي


