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ترحب اجمللة مبشاركة األساتذة والباحثني من كل اجلامعات واملراكز البحثية اجلزائرية واألجنبية وتقبل للنشر الدراسات والبحوث
املتخصصة يف القضااي االنسانية واالجتماعية وفقا للقواعد اآلتية:

 .1أن يتسم البحث ابألصالة النظرية واحلداثة واالسهام العلمي اجلاد ابللغة الوطنية واللغات األجنبية ،وأن ال يكون قد سبق
نشره.
 .2أن يكتب على آلة الكمبيوتر خبط  TraditionalArabic16يف حالة املقال ابللغة العربية وخبطTimes 41
 New Romanيف حالة املقال ابللغة األجنبية وحيمل على قرص مضغوط ومرفق بنسخة ورقية من البحث ،أو يرسل
مباشرة إىل رئيس حترير اجمللة على الربيد اإللكرتوين املشار إليه أسفل الصفحة.
 .3أن ال يتجاوز عدد الكلمات 8000كلمة وال يقل عن  5000كلمة /بني  12إىل أقل من  20صفحة على األكثر.
 .4أن يرفق البحث بسرية ذاتية خمتصرة لصاحبه.

 .5أن يرفق البحث مبلخصني أحدمها ابللغة العربية واآلخر ابللغة االجنليزية يف حدود  200كلمة لكل واحد ،ابإلضافة إىل مخسة
كلمات مفتاحية.

 .6أن يكتب التهميش وفق أسلوب  ،APAأي مباشرة بعد االقتباس أو االستشهاد أو اإلحالة ،يكتب بني قوسني (اسم شهرة
صاحب النص ،واحلرف األول من امسه الثاين .سنة نشر النص ،الصفحة) ،مثال (غريتز ،ك ،)56 :2002 .مث يف هناية

املقال تكتب قائمة البيبلوغرافيا املعتمدة كاملة ومرتبة أجبداي وخبط  TraditionalArabic 12ووفق أسلوب APA
على النحو التايل:

 .7كتاب :اسم شهرة املؤلف ،االسم الثاين( .سنة النشر) ،عنوان امل َؤلّف ،رقم الطبعة ،دار النشر ،مكان الطبع.
ُ
 .8كتاب مجاعي :اسم شهرة املؤلف ،االسم الثاين( .سنة النشر)" ،عنوان الفصل" .من كتاب اسم املنسق ،عنوان املؤلف ،رقم
الطبعة ،دار النشر ،مكان النشر ،حجم صفحات البحث (االشارة إىل بداية صفحته وهنايتها).
 .9مقال :اسم شهرة املؤلف ،االسم الثاين( .سنة النشر)" ،عنوان البحث" ،اسم اجمللة ،املؤسسة اليت تصدرها ،رقم العدد أو
اجمللد ،حجم صفحات البحث (االشارة إىل بداية صفحته وهنايتها).

 .10حبث يف أعمال مؤمتر أو ملتقى :اسم شهرة املؤلف ،االسم الثاين( .سنة النشر)" ،عنوان البحث" ،ورقة عمل مقدمة إىل
مؤمتر /ملتقى اسم ورقم امللتقى ،املؤسسة املنظمة ،اتريخ ومكان االنعقاد.
 .11رسالة ماجستري أو دكتوراه :اسم شهرة املؤلف ،االسم الثاين( .السنة اجلامعية) ،عنوان الرسالة ،رسالة املاجستري /دكتوراه
خمطوطة غري منشورة لنيل شهادة املاجستري /دكتوراه يف (التخصص) ،اجلامعة ،الدولة.
 .12أن ختضع األوراق املقرتحة للتحكيم العلمي قبل نشرها ،وحتتفظ اجمللة حبقها يف ادخال تعديالت أو إرجاعها ألصحاهبا
إلجراء التصحيحات الالزمة ،أو رفضها إذا كانت غري منسجمة مع املعايري املنهجية والتقنية املطلوبة.
 .13ال ترد البحوث اليت تتلقاها اجمللة ألصحاهبا سواء مت نشرها أو مل يتم.

 .14كل املراسالت توجه إىل السيد رئيس التحرير على العنوان التايلIlluminationsjournaltam@gmail.com :

الدراسات املنشورة يف اجمللة تعرب عن آراء أصحاهبا وحدهم وال تلزم جملة إضاءات أبي حال.
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Rules of publication in the EDAAT Journal of HumanitiesandSocial
Sciences
The journal welcomes the participation of professors and researchers from all Algerian and foreign
universities, research centers and accepts the publication of specialized studies and researches on
humanitarian and social issues according to the following rules:

1. The research should be characterized by theoretical originality, modernity and serious
scientific contribution to the national language and foreign languages, and should not have
been published.
2. The article should be written on the computer; if it is written in Arabic, it should in
Traditional Arabic font 16 and in Times New Roman font 14 if written in a foreign
language; it should be saved on a CD-ROM and printed on a hard copy, or sent directly to
the editor of the journal at the e-mail indicated at the bottom of the page.
3. The number of words should not exceed 8000 words and not less than 5000 words /
between 12 and less than 20 pages at most.
4. The research should be accompanied by a brief biography of the owner.
5. The research should be accompanied by abstracts, one in Arabic and the other in English,
within 200 words per person, in addition to five key words.
6. To write notes according to the APA method, immediately after quotation, citation or
reference, write between parentheses (the name of the author of the text and the first letter
of his second name, the year of publication of the text, page), e.g. (Geertz, C. 2002: 56)
Then, at the end of the article, the list of approved bibliographies is written alphabetically
in Traditional Arabic 12 according to the APA method as follows:
7. Book: Author's name, the second name. (Publishing Year), Author's Address, Edition
Number, Publishing House, Place of Publication.
8. Collective Book: Author's name, second name. (Publication year), "Title of chapter". From
the book, the name of the coordinator, the author's address, the edition number, the
publishing house, the place of publication, the number of the search pages (reference to the
beginning and end of the pages).
9. Article: Author's name, the second name. (Publication year), "title of research", journal
title, institution, number or volume number, number of search pages (reference to the
beginning and the end of pages).
10. Research in the work of a conference or forum: the surname of the author, the second
name. (Publication year), "title of the research", the paper presented in the conference /
forum, name and number of the forum, organization, date and place of the conference.
11. MA or PhD: Author's name, second name. (Undergraduate year), Thesis title, Master's
thesis / PhD unpublished manuscript for obtaining a Master's degree / PhD in
(specialization), University, State.
12. The proposed papers should be subject to scientific reading board prior to publication.
13. The journal has the right to make amendments or return them to their owners for the
necessary corrections or to reject them if they are inconsistent with the required
methodological and technical standards.
14. The journal does not return the research to its owners, whether published or not.
15. All correspondence addressed to the Editor-in-Chief at the following address:
Illuminationsjournaltam@gmail.com
Studies published in the journal reflect the opinions of the owners alone and do not bind the
Illuminations Journal of HumanitiesandSocial Sciences in any way.
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