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 نهج املجلة يف النرش.
رد البرشية مجلة علمية تصدر عن مخرب التنمية التنظيمية وادارة املوارد البرشية مجلة التنمية التنظيمية وإدارة املوا

والدراسات الفكرية  األبحاثتعنى ب 02 امعة البليدةج-كلية العلوم اإلنسانية واالجت�عية  –قسم العلوم االجت�عية 
ع املنظ�ت عموماً، وألن لها طابع دويل فهي تهتم أساساً بقضايا املوارد البرشية وتنميتها، وكل ما يتعلق بعلم اجت� التي 

من أجل نرش مقاالتهم سواء كانتمكتوبة باللغة العربية  ،فضاء مفتوح لجميعاألساتذة والباحث� من داخل وخارج الوطن
 أوالفرنسية أواالنجليزية.

 الضوابط الشكلية للنرش يف املجلة:
لرشوط والضوابط الشكلية التي يتوجب عىل الباحث� مراعاتها تخضع البحوث املؤهلة للنرش يف املجلة ملجموعة من ا

 حيث يجب:

أن يكون موضوع البحث املرسل جديدا ومل يسبق نرشه وأن تتوفر فيه رشوط البحث العلمي ومعاي�ه حتى  -
 يرقى ملستوى تحكيم الهيئة العلمية للمجلة.

 .هوامش واملراجع واملالحق) صفحة متضمنة ال20أن ال يزيد عدد صفحات املداخلة عن عرشين (
كلمة)،  وآخر باللغة األجنبية 250ان ترفق مبلخص� أحده� باللغة العربية (اليزيد عن   

 .) منت املقال(التهميش يكون يف نهاية املداخلة بشكل كامل ودقيق مع اإلشارة إليه يف العرض
 ك� يأيت: Wordتحرر البحوث باستخدام 

 للغة العربية من خالل االعت�د عىل خط تقدم املقاالت باSimplified Arabic 14بحجم 

  وبنفس �ط الخط. 12أّما الهوامش فهي تقدم بحجم ، 

    تقدم املقاالت باللغة األجنبية من خالل االعت�د عىل خطTimes New Roman 12حجم ،
 ، وبنفس �ط الخط.10أّما الهوامش فهي تقدم بحجم 

     سم عىل جوانب الصفحة. 2ب� السطور، و سم 1.15ترك مسافة 
 ترسل املقاالت إىل هيئة تحرير املجلة عىل الربيدااللكرتونياآليت:
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بل  ،إن التفك� السليم يكمن يف النظر إىل الجانب املرشق، وال تبحث عن إنجاز يوم

، وال تعط لنفسك فوق ،وال تفقد ثقتك بنفسك إذا مل يعرف قدرك اآلخرين ،إنجاز سنة

، ألن الحية ،و إجتنب الرجل الرشير حتى ولو كان مزينا بالعلم،قدرها إذا بولغ يف مدحك

 � عندما تكون البسة جوهرة مثينة عىل رأسها، ال تكون اقل س

رق� *له قيمة الصفر عىل ش�ل  فكن ،فصناعة الحياة أن يكون لك موقع يف هذا العامل    

وكن متميزا حتى ال تكون حمال ثقيال عىل األمة  ،ساهم يف البناء والعطاءو ،العدد

.......واملجتمع

 مدير املجلة

 أ.د.الفضيل رتيمي

 �فتتاحية
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