اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

كلية اآلداب و اللغات

قسم اللغة واألدب العريب

بطاقة فنية إلنشاء جملة إلكرتونية
ج
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َ

اسم اجمللة :اجلَ ْهبَذ

""Al_ jahbadh

اجلهة الوصية :قسم اللغة واألدب العريب ،جامعة أمحد دراية_ أدرار_ اجلزائر.
رئيس التحرير :األستاذ دكتور حممد األمني خالدي.
صفتها :جملة علمية حمكمة تعىن ابملمارسات النقدية يف اللغة العربية وآداهبا ،تصدر كل أربعة أشهر؛ كما ميكن أن
تصدر يف أعداد خاصة من خالل كتب املؤمترات أو جملدات وملفات ختص موضوعات معينة؛ كاحلديث عن موضوع
نقدي واحد أو علَم معني...
اللغة :العربية ،الفرنسية ،اإلجنليزية.
ال ُكتاب :األساتذة والباحثون اجلامعيون وطلبة الدكتوراه.
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احلجم240 :مم × 160مم
هيئة التحرير :أعضاء من قسم اللغة واألدب العريب ،جامعة أمحد دراية_ أدرار .
هيئة القراءة :أعضاء من قسم اللغة واألدب العريب ،جامعة أمحد دراية_ أدرار ،وخارجه :وطنيا ودوليا  -قائمة سرية.
هيئة استشارية :أعضاء من قسم اللغة واألدب العريب ،جامعة أمحد دراية_ أدرار ،وخارجه :وطنيا ودوليا.
احملاور العامة للمجلة:
 .1دراسات البيان العريب يف اإلعجاز واحلديثني القدسي والشريف.
 .2النقد اللغوي العام :حنوا وصرفا وصوات ومعجما وداللة؛ ( قراءات يف املنت اللغوي األديب أو نقد النقد
اللغوي)...
 .3النقد األديب :القدمي واحلديث السياقي والنسقي النظري والتطبيقي ،اجلزائري و املغاريب والعريب والعاملي.
 .4نقد النقد /النقد الثقايف /النقد األديب املقارن/قراءات يف ِسري النقاد األعالم /كتب النَ َقدة البارزين:
حتقيقات وتعليقات ولقاءات.
قواعد النشر:
جملة اجلهبذ جملة علمية دولية حمكمة تصدر كل أربعة أشهر عن قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أدرار /اجلزائر.
ترحب اجمللة مبشاركة الباحثني من كل اجلامعات ومراكز البحث اجلزائرية والعربية واألجنبية ،وتقبل الدراسات
والبحوث املتخصصة يف القضااي النقدية اللغوية األدبية وفق احملاور املسطرة سلفا ،وذلك ابللغات العربية واإلجنليزية
والفرنسية وفق القواعد اآلتية:
 أن يتسم البحث ابألصالة النّظرية واإلسهام العلمي. أن يكتب على ملف برانمج ) (wordخبط ) (Traditional Arabicحجم ( )16للمنت و()12يقل عن ( )10صفحات .
للحواشي ،مبا ال يتجاوز ( )20صفحة وال ّ
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 ختصص الصفحة األوىل لعنوان البحث ،واسم الباحث ودرجته العلمية ،وبريده اإللكرتوين ،ورقم هاتفه ،وملخصابللغة العربية يف حدود مثانية ( )8أسطر ومثله بلغة أجنبية (إجنليزية أو فرنسية) ،على أن تكون الرتمجة صحيحة.
(ضرورة جتنب ترمجة "قوقل احلرفية" ) ،إضافة إىل كلمات مفتاحية أسفل امللخص.
 جيب أن يبدأ البحث بتمهيد أو مقدمة أو مدخل ،وينتهي خبامتة أو نتائج .كما يطلب تقسيم البحث إىل عناوينفرعية.
 توضح العناوين الفرعية خبط مسيك خيتلف عن منت النص. ختضع البحوث املقدمة للتحكيم العلمي قبل نشرها . ضرورة التزام الباحث األمانة العلمية ،ويتعهد بعدم نشر البحث من قبل يف أية مطبوعة أو جملة( .حيرر الباحثتعهدا مبلكية املقال ،وبعدم نشره ،يف وثيقة ترسل إليه عقب قبول توجيه البحث إىل التحكيم).
 وجوب االلتزام بعالميت التنصيص« » لكل املقبوسات كي تتحدد النصوص ،وال يقع االلتباس بني تلك النصوصوكالم صاحب املقال ،والرجاء عدم استعمال إحالة ينظر إال ابلطريقة املميزة بني كالم الباحث وسواه ،مع التح ّذر
يف استعمال الشابكة مبواقعها املتنوعة فضال عن الكتب املصورة وما شابه ذلك.

 إلزامية حسن التّوثيق بذكر املصادر وامل راجع من خالل التهميش األكادميي يف الصفحة األخرية من املقال ،علىأن يكون التهميش آليا ومن دون إدراج األقواس يف أرقامه.
 يف حال تضمن البحث أشكاال أو رسوما توضع يف شكل صورة حىت يسهل إدراجها يف صفحة اجمللة.يرسل البحث حصرا عن طريق الربيد اإللكرتوين للمجلة وال يقبل بغري ذلك.
الربيد اإللكرتوين:
al_ jahbadh.univ.adrar @gmail.com
روابط اجمللة:

سيكون للمجلة:
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 موقع إلكرتوين مرتبط مبوقع جامعة أمحد دراية ،أبدرار. ستنضم اجمللة بعد إنشائها إىل البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية .ASJP-

ج ْ ج
اجلهبذ
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