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قواعد النشر في المجلة

-

-

-

أن يكون البحث جديداً يف موضوعه ،ومل يسبق نشره يف أية دورية علمية
أخرى؛
أن يلتزم بشروط البحث العلمي من حيث تبويب املادة واستخدام اهلوامش
واإلشارات إىل املصادر واملراجع على وفق طريقة منهجية واحدة ويف أخر
البحث؛
حتال األحباث وعلى حنو سري إىل حمكمني إثنني يف اختصاص مادة البحث
الوارد إىل اجمللة؛
تقدم مع البحث خالصة موجزة ال تزيد عن  051كلمة وبلغتني (لغة
البحث ولغة مغايرة ،على أن تكون إحدامها باللغة العربية)؛
تكتب البحوث باخلط العريب " "Traditional Arabicحجم ،01
وباخلط األجنيب " "Times New Romanحجم  ،01وهوامش الصفحة
 1,5من كل اجلوانب ؛
ال يزيد عدد صفحات البحث عن  15صفحة من ضمنها صفحات
اهلوامش واملالحق واملصادر؛
تقبل األحباث املكتوبة باللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية؛
إرفاق البحث بإقرار خطي بأن حبثه مل يسبق نشرة وأنه ليس مستالً من
رساليت املاجستري والدكتوراه؛
ترسل البحوث إىل رئيس التحرير أو مدير اجمللة عن طريق الربيد اإللكرتوين
للمجلة؛
يتم إشعار أصحاب البحوث باستالم حبوثهم وكذا نتيجة التحكيم عن
طريق الربيد اإللكرتوين؛
مينح لصاحب البحث املنشور نسختني من اجمللة.

أهداف المجلة
 تنشيط حركة البحث العلمي ،وتوجيه االهتمام إىل الدراسات والبحوثيف جمال التنمية الريفية؛
 نشر البحوث األكادميية والدراسات امليدانية يف جمال التنمية بشكل عاموالتنمية الريفية بشكل خاص ،وتعطى األولوية لبحوث التنمية الريفية؛
 إجياد فضاء للباحثني وامليدانيني واملهنيني واملسؤولني وكل املعنينيواملهتمني بالتنمية الريفية ملعاجلة القضايا واملشكالت املستجدة يف جمال
التنمية والتنمية الريفية؛
 تشجيع الباحثني والدارسني على اإلسهام يف بلورة مقرتحات علميةوعملية يف سبيل تطوير السياسات املتعلقة بالتنمية الريفية يف الوطن
العريب بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة.
أبواب المجلة
 البحوث العلمية املبتكرة والدراسات امليدانية األصيلة؛ عرض ومراجعة الكتب العلمية احلديثة؛ تقارير علمية عن املؤمترات والندوات؛ ملخص رسائل املاجستري والدكتوراه ذات الصلة مبوضوع التنمية الريفية؛ تقارير عن نشاط املخرب.تعبر األبحاث المنشورة عن آراء كتابها
حقوق النشر محفوظة للمجلة
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