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قــواعـــــــد الـنـشـــــر
بالمجلة

 .1قواعد عامة:
 كتابة اللقب واإلسم والعنوان والصفة وجهة االنتساب ،مرفقا برقم الهاتف أو الفاكس والبريد اإللكتروني على
ورقة منفصلة عن ورقة البحث أو العمل المقترح؛
 إما إيداع ثالث ( )03نسخ من المقال مع نسخة إلكترونية على قرص ()CD. ROM؛
 إما إرسال نسخة على البريد اإللكتروني التاليrevue_labo@yahoo.fr :؛
 تقديم مستخلصين أحدهما بلغة التأليف واآلخر بإحدى اللغات التالية :العربية ،الفرنسية أو اإلنجليزية ،على أال
يتجاوز كل مستخلص  11أسطر مرفقة بكلمات مفتاحية في حدود خمسة على األكثر؛ مع تصنيف المقال وفقا لقواعد
JEL؛
 يرفق المقال بتعهد يقر فيه صاحبه بعدم تقديمه للنشر لمجلة أخرى ،وأنه لم يكن موضع تقييم سلبي لدى جهة
أخرى؛
 أال يكون المقال عبارة عن جزء مستل من رسالة ماجستير أو دكتوراه؛

 تخضع المقاالت للتحكيم العلمي .ويبلغ أصحابها بنتيجة التحكيم والتعديالت المقترحة من قبل المحكمين ،إن
وجدت؛
 يعبر مضمون المادة المقدمة للنشر عن مواقف أصحابها وال تلزم المجلة أو المخبر؛
 ال ترد األوراق المرسلة إلى المجلة سواء قبلت للنشر أم لم تقبل؛
 أال يتجاوز عدد الصفحات  21صفحة بالمقاس A4؛
 إدراج قائمة المراجع في أخر العمل مع اظهار كل البيانات الالزمة؛
 كتابة الهوامش أوتوماتيكيا في أسفل الصفحة أو في نهاية المقال ،مع ذكر لقب المؤلف ،سنة النشر والصفحة ،مع
ادراج قائمة المراجع في نهاية المقال؛
 يتم ترقيم األشكال والجداول والرسومات ترقيما متسلسال؛ ولكل على حدة؛
 .1قواعد تقنية (برنامج :)MS-Word
 تحديد الصفحات:
حجم الورق 21 :سم  19 xسم.
الهوامش :أعلى 0.1 :سم – أسفل 1.1 :سم – يمين 1.1 :سم – يسار  1.1سم
الوضعية :أعلى الصفحة  1سم – أسفل الصفحة  1سم
 الشكل المعتمد:
نوعية الحرف ( Traditional Naskh 14 :)Fontباللغة العربية
 Calibri (Corps) 12باللغات الالتينية
الهوامشTraditional Naskh 12 :باللغة العربية
 Calibri (Corps) 10باللغات الالتينية
العناوين :خشنة مع مسافة  1.1بين األسطر وذلك أتوماتيكيا؛
النص :عادي ،مع مسافة بسيطة ( )simpleبين السطر؛ المسافة بين الفقرات 1 :سم.

االفتتاحية
تأتي هذه المجلة لتعزز منابر النشر العلمي في الجزائر وتفتح نافذة جديدة متخصصة في
االهتمام بقضايا العولمة والسياسات االقتصادية؛ وهذا من أجل اعطاء دينامكية لنشاط البحث
العلمي الذي تؤطره المخابر ،التي تعتبر رافدا أساسيا من روافد البحث العلمي في الجزائر،
وحلقة من حلقات المنظومة الوطنية للبحث.
لقد حرص مخبر العولمة والسياسات االقتصادية منذ اعتماده على تنويع نشاطاته العلمية
وتأطير نشاطات البحث األكاديمي والتنموي التطبيقي ،معتمدا على كفاءات وقدرات شباب
طموح يسعى إلى المساهمة في تحديد السياسات االقتصادية األكثر مالءمة لواقع الدول
النامية ،وتشخيص نجاعة الموضوعة منها قيد التنفيذ على ضوء الممارسات السليمة
وتوصيات الهيئات الدولية بما يقلص الهدر االقتصادي ويعزز امكانات الحكم الصالح.
يعتبر نشاط البحث العلمي نشاطا داعما وضروريا للممارسة بيداغوجية سليمة تعمل على
تطوير المعارف وترقيتها بما ينسجم مع ما يتم تلقينه في الجامعات العالمية ،وهذا ما دفع
المخبر الى احتضان عروض التكوين في دراسات ما بعد التدرج وفي مختلف مراحل
التكوين في النظام الجديد .وتشكل هذه المجلة إطارا لنشر نتائج األبحاث ذات الصلة بهذه
التكوينات.

أملنا أن يكون التوفيق حليف هذه المجلة التي تفتح صفحاتها للباحثين من مختلف الجامعات،
من دون قيود باستثناء قواعد الصرامة العلمية ،ومعايير جودة البحث .وتتقبل في ذات الوقت
مختلف التوجيهات والنصائح الرامية إلى تحسين أدائها وترقية بحوثها .وهللا من وراء القصد،
وعليه -وحده  -التكالن.
مدير المخبر
أ.د /قدي عبد المجيد
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