
ي عن بدء استقبال المواضيع العلمية للراغبين في نشرها ف الصحراء للدراسات واالستشارات يعلن مركز
لمقاالت اتعنى بنشر خالصات الكتب والبحوث و  مجلته العلمية المحكمة "حولية المعرفة"، وهي مجلة علمية

 إلى التواصل مع الباحثين والمختصين في العلوم االنسانية والتطبيقية لمعرفة جديد الساحة العلمية وتسعى
التقارير األبحاث و  "تقبل "المعرفةو  ،؛ والتواصل مع أصحاب األقالم البحثية المعروفة، والرصينةالعلمية

 بع المشابه.يرها من المؤسسات ذات الطاغالعلمية المقدمة إلى مؤتمرات علمية ومجامع بحثية و 

 مجاالت البحث واالهتمامات العلمية للمجلة: - 
االقتصاد، لخاص و ، االستثمارات األجنبية في موريتانيا، القطاع االموارد والثروات المجال االقتصادي: 

 .الدوليةالتمويل صناديق 
 التنظيم اإلداري. ...؛ العالقاتو القضاء، اإلدارة المحلية، الالمركزية  المجال القانوني والدبلوماسي: 

 .الموريتانية الدبلوماسية
 .يانطن العربي، المشاركة السياسية في موريتاو وال األحزاب السياسية في موريتانيا المجال السياسي: 
، الهجرة المجتمعو  المخدرات معدالت الجريمة، احل والصحراء،األمن في دول الس المجال األمني: 

 السرية
ماعية، التحوالت االجت، التراث الموريتاني، الديمغرافياالمجال و  :والجغرافيا االجتماع التاريخ وعلم  

 قضايا النوع.الجتماعية، الخدمات االجتماعية، حصايية ااإلالدراسات 
 مستجدات علوم اللغة واألدب واللسانيات الحديثة. مجال االدب واللغات: 
 عام.دراسات الرأي ال، وسايل التواصل الحديثة، التأثير في المجتمع اإلعالم الجديد .. مجال اإلعالم: 
 مجال علمي آخر، ذي صلة باختصاصات المجلة 

 
 شروط النشر -
  يجيب أن يكون البحث أصيال، ويمثل إضافة جديدة إلى المعرفة في ميدانه، وأن يراعى في مضمونه

العلمي، مع مراعاة معايير األمانة العلمية جودة الفكرة وأصالتها، واألسلوب، والمنهج، والتوثيق 
 واخالقيات البحث العلمي.

 .أن يتجنب الباحث أي إشارة تشير أو تدل على شخصيته في أي موقع من البحث 
 أن يندرج البحث المقدم ضمن االهتمامات العلمية للمجلة. 
 .أال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر لدى أي جهة أخرى 
  في بحثه الجدة والعمق والدقة، ويلتزم بالشروط العلمية والمنهجية المتعارف عليهاأن يتحرى الباحث. 
 القواعد والمعايير الفنية لنسخ البحوث: -



  تنشر حولية المعرفة المواضيع العلمية باللغتين العربية والفرنسية، ويستحسن ان يرفق بالمقال ملخص
 باللغة اإلنجليزية.

 ال يزيد عدد أن صفحة، و  01صفحات، والدراسة عن  01ال عن قل عدد صفحات المقيال ن يجب أ
صفحة )بما في ذلك اإلحاالت والمراجع والجداول  01صفحة والدراسة عن  01صفحات المقال عن 
 واالشكال والمالحق(.

  يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامها على النحو اآلتي: اللغة العربية: نوع الخط(TraditionalArabic) 
 Times)( في الهامش. وبالنسبة للغة األجنبية: نوع الخط 00( في المتن، وحجم )01) وحجم الخط

New Roman) ( في الهامش01( في المتن، وحجم )01وحجم الخط ). 
 ( سم والمسافة بين األسطر 0.11تكون مسافة الحواشي الجانبية للصفحات تساوي )0. 
  بية بعد الملخص العربي وباللغة الفرنسية )تدرج مفاتيح كلمات للمقال أو الدراسة باللغة العرMots-

clés أو االنكليزية )(keyword)  في نهاية البحث بعد الملخص الفرنسية أو االنكليزي. 
 :كلمة(، باللغة العربية وآخر 011-011ُيرفق المقال أو الدراسة بملخص قصير ومركز )في حدود "

 .باإلنجليزية
 
 :متطلبات مضمون البحث 

ن البحث األجزاء التالية: مقدمة وتتضمن طرح المشكلة مع لمحة حول الخلفية النظرية يجب أن يتضم
راءات ه الدراسة ومحدداتها؛ إجيتساؤالت الدراسة وأهدافها أو فرضياتها؛ أهمو ؛ عن وجدت والدراسات السابقة

ية، ميدانية أو إحصاين كان البحث ذا صبغة إالدراسة، وتشمل منهج البحث والمجتمع االحصايي والعينة 
أدوات الدراسة، التعريفات اإلجرايية للمصطلحات، طريقة التحليل العلمي؛ الخالصة واالستنتاجات العلمية، 

امين المناقشة وتشمل تفسير نتايج ومضثم  والوصف والتعليق على نتايج الدراسة، والتوصيات إن وجدت.
 البحث؛ قايمة المراجع.

 :متطلبات التوثيق 
  المقاالت والدراسات موثقة علميا بالطرق المتعارف عليها للتوثيق العلمي، وتكتب الهوامش  أن تكون

 في نهاية المقال.
 توضع اإلحاالت في أسفل كل صفحة، مع االقتصار على اسم المؤلف والمرجع والصفحة. 
  لبالنسبة للوثايق والمؤلفات المختلفة، تتبني المجلة نظام توثيق الرابطة االمريكية( 1علم النفسAPA) 
 .بالنسبة لتوثيق اآليات، فيذكر رقم اآلية واسم الصورة عند االستشهاد بالقرآن الكريم 
 .بالنسبة لالستشهاد باألحاديث النبوية، يتم ذكر المصدر وبيانات النشر 

                                                           
1  -American Psychological Association 



  عند وورد مصطلحات أجنبية في متن البحث تكتب بحروف عربية والتينية بين قوسين ويذكر المصطلح
 ال عند وروده أول مرة.كام
  يشار إلى المراجع داخل المتن بذكر االسم العايلي للمؤلف ثم سنة النشر بين قوسين، ففي حال

(، وفي حال اإلشارة غير المباشرة يذكر اسم المؤلف وسنة 0102اإلشارة المباشرة مثال: عبد الله )
 (01ص:؛ 0102النشر وأرقام الصفحات بين قوسين، مثال: )عبد الله، 

  يتم تذيل البحث باليحة للمصادر والمراجع والدوريات المعتمدة مرتبة ترتيبا ألفباييا )أبجديا(، مكتوبة
 بالطريقة التالية:

o  ،إذا كان المرجع كتابا: االسم العايلي للمؤلف، االسم األول )سنة النشر(، عنوان الكتاب
 الجزء، الطبعة، دار النشر، مكان النشر.

o السم العايلي للكاتب، االسم األول )سنة ل أو بحث في مجلة: اعبارة عن مقا وإذا كان البحث
 النشر(، عنوان البحث او المقال، الجزء، اسم المجلة، العدد، الصفحات، مكان صدور المجلة.

o  إذا كان المرجع من مؤتمر أو ندوة: االسم العايلي للباحث، االيم األول )سنة االنعقاد(، عنوان
 المؤتمر او الندوة، مكان االنعقاد وتاريخه. الروقة، عنوان

o  ،إذا كان المرجع من أحد المواقع االلكترونية على االنترنت فيوثق كما يلي: االسم العايلي
 االسم األول، عنوان المقال/البحث، موقع االنترنت، تاريخ االضطالع عليه.

 
 إجراءات استقبال وتحكيم البحوث والدراسات 
 بحثه في شكل نسخة إليكترونية بصيغة الوورد، عن طريق البريد االلكتروني  يقوم الباحث بإرسال

للمجلة، بتعبئة النموذج الخاص بكل عدد عبر موقع المركز، أو بتسلم نسخة الكترونية بصيغة 
على شكل ملف واحد فقط )أي ال ُيجزَّأ البحث بأكثر من  (CD) الوورد، على قرص ليزري مدمج

فيه  لبلرييس التحرير يطمختصر التحرير. ويرفق البحث بخطاب موجه  ملف على القرص(، لجهة
 نشر البحث في المجلة.

  شعار الباحث بوصل بحثه.إيتم 
 .يتم الفحص االولي لتنسيقات البحث ومطابقته لشروط النشر في المجلة 
 نتعرض األبحاث على هيئة التحرير المختصة لتحديد صالحيتها للتحكيم، ومن ثم ترشيح محكمي 

اثنين على األقل، لكل بحث؛ تختارهم هيئة التحرير بسرية من بين أساتذة مختصين في الجامعات 
ومراكز البحث داخل موريتانيا وخارجها، على أال تقل رتبة المحكم عن رتبة صاحب البحث المقدم 

 للنشر.
 لبحوث المقبولة اب ايتم اشعار الباحث بنتيجة التحكيم إلجراء التعديالت عند االقتضاء؛ ويتعّهد أصح

 .بإجراء التعديالت التي تقترحها اللجنة العلمية عند الضرورة في المواعيد المحددة



 .تعاد البحوث معدلة من طرف الباحث، على البريد االلكتروني للمجلة 
 .في حال قبول البحث للنشر يمكن للباحث استالم شهادة قبول نشر البحث في المجلة 
 الباحث نسخة كاملة مجانية من العدد الذي نشر فيه بحثه. كما يحق له  في حال نشر البحث يمنح

 .PDFفي صيغة على  إليكتروني واحد لبحثهمستل الحصول على 
 
  أخـــــــــــــــرى 
 .ال تلتزُم المجلة بنشر البحوث التي ُتخلُّ بشرٍط من الشروط السابقة 
  اإللكترونية أو غيره من األوعية اإللكترونية يحق للمجلة نشر البحث او جزء منه على صفحتها

 التابعة للمركز بعد إجازته للنشر.
  اآلراء الواردة في البحوث والدراسات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعكس بالضرورة وجهة نظر

 المجلة.
 

لى المركز ع الدراسات فيقسم ر مدي إلى مراسلة بمقالهرغب في النشر في المجلة يمكنه الولمن ي
 essahraa.net@info :البريد االلكتروني

 
 أو من خالل ملء نموذج المراسلة بالمقال ن خالل الرابط التالي:

https://forms.gle/Hqzps1SmGGQMDhTg9 
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