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 جتماعيةالعلوم االمجلة 
 
 
 لمحة عامة 

 غير – الـم صنَّف َنْسب   اإلبداعي المشاع رخصة مرخصة بموجبو محّكمة  مجلة ،يةالجتماعا العلوم مجلة
عن مركز  ا  الكترونيو  ورقيا  تصدر  ،ISSN 2664 – 0228 الدولي المعياري  الدوريات رقم تحملو  – تجاري 

إلى نشر األبحاث والدراسات  تهدف و  ،في الجامعة اللبنانيةاالجتماعية العلوم  معهداألبحاث والدراسات في 
العربية والفرنسية باللغات  ، وذلكمن اختصاصات اعنهوما يتفرع  المعهدوالمقاالت في تخصصات 

  .واإلنكليزية

يمكن و  ،(االول كانون و  حزيران يف) سنوي ا ينعدد، يةمعهد العلوم االجتماعبإشراف عميد  ،المجلة صدرت  
  معهد العلوم االجتماعية. مركز األبحاث في مختبرات مرتبطة بنشاطات المعهد أو  خاصةاعدادا" تصدر أن 

األبحاث والدراسات  على العنوان االلكتروني الخاص بمركز(PDF (بصيغة " مجانا  رقميا متاحة المجلة 
أي تكاليف المجلة ال تتقاضى ، و ul.com-www.crss ي الجامعة اللبنانيةفاالجتماعية العلوم  معهدفي 

 .نشرلل

الجامعة اللبنانية،  مبنى ،الفيل سن فيالمجّلة مقّرا" لها في مركز ابحاث معهد العلوم االجتماعية  تتخذ
 ss@ul.edu.lb.crمقابل الحبتور، الطابق الرابع. ويمكن التواصل مع فريق اعدادها على التالي: 

487919-01. 

 البحثية  المسارات 
 السياسي، التربوي، العمل، العائلة، الثقافةعلم االجتماع العام : .. 
  االنتروبولوجياعلم.  
  الديموغرافياعلم. 
 االجتماعي النفس علم. 
 واالجتماعية االقتصادية التنمية. 
 االجتماعية السياسات. 

 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ar
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ar
http://www.crss-ul.com/
mailto:cr.ss@ul.edu.lb
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 تقديم األبحاث 

  ّموضوع خارج للنشر دودةمح مساحة ترك مع لعددل البحثي المسار اصدار ّكل قبل المجلة دتحد 
  .العدد

  يرغب في نشره وفق معايير المجلة في أي وقت  بحثه الذينسخة إلكترونية من  بإرساليقوم الباحث
: لبريد االلكتروني، وذلك على ا(Microsoft Word) وورد مايكروسوفت برنامج ، معتمدا  من السنة

ss@ul.edu.lb.cr     
 والفنية  ،يشترط لقبول البحث أن يكون غير منشور سابقا ، وأن تنطبق عليه معايير المجلة العلمية

 .المذكورة في معايير النشرالجودة  ومعايير
  ثبت االنتحال ي رفض قبل تحويله إلى هيئة ي َحّول البحث إلى برنامج كاشف االنتحال، وفي حال

 .التحكيم
 ل البحث إلى م حكَِّمين بعد إخفاء ، وذلك من أعضاء هيئة التحكيم في المجلة على األقلاثنين  ي َحوَّ

 .سم المؤلفا
  من تاريخ تقديمه شهر مهلةفي  أو رفضهأو إجراء تعديالت عليه  بحثهيتم إبالغ المؤلف بقبول. 
  تخطىالجراء التعديالت الالزمة و اذا  ثهيعطى الباحث مهلة شهر من تبلغه القبول االولي لبح 

  .الالحق لالصدارحكما" البحث يحال  دةالمحد المدة
 بناء  من تاريخ إرساله للمجلة ا  ثالثون يوم في مدة اقصاها نشرال من بحثه سحب للباحث يحق

 تحرير.الة يئخاص له تعبئة طلب على

 انتظار ئحةال للنشرعلى المقبولة االبحاث وضعلبعض االحوال االستثنائية  في لمجلةا تلجأ قد 

 ".موافقته خطيا و تؤخذ بذلك الباحث يعلم على ان

 

  معايير النشر 

 : المعايير العلميةأواًل: 
تحديد هوية البحث المعرفية، المنهجية والتقنية بما يتالءم والميدان العلمي االجتماعي الذي ينضوي ضمنه  

 العمل البحثي.
 يتمّثل ذلك في التعبير . : الموضوعية والوحدة والسرد المنطقي مواصفات البحث العلمّي الجيد

د للبحث، عن مكنوناته والمواضيع التي يناقشها، ووضع هدف واضح ومحدّ  لعنوان البحثالدقيق 
ز ما بين نتائج البحث والدالئل مّما يحّفز قارئه لمتابعته حتى النهاية، واالرتباط الخالي من التحيّ 

mailto:cr.ss@ul.edu.lb
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التي تّم االعتماد عليها، مع تطبيق السرد المنطقي والدرامي لفصول البحث وأبوابه وفقراته وتناسب 
 .مها مع بعضها البعضأحجا

 يتم تطبيقها من خالل توثيق األفكار واآلراء واألساليب التي تم اقتباسها من البحوث  :األمانة العلمّية
ة في وضع الهوامش من أجل تسهيل الوصول العلمّية األخرى ونسبها إلى أصحابها، ومراعاة الدقّ 

بناء البحث عليها،  المراجع التي تمّ إلى المصادر والتعرف عليها، مع الحرص على التنوع في 
 وعدم التحّيز لمؤلف أو مجموعة منهم.

  الفنية: المعاييرثانيا: 
 : اآلتي وفق عليه التعرف يمكن والذي المجلة قبل من مالمقدّ  الفني بالشكل االلتزام
 ( ومنضدة على الحاسوب وفــق شـروط ولغويا  تقدم البحوث )مدققة ومصححة طباعيا  : البحوث

إلى رئيس  الكتابأو الكاتب/  للباحثينالنشـر في المجلة، وترسل )مرفقة بالسيرة الذاتية للباحث/ 
 .(CDمطبوعة على ثالثة نسخ ومعها قرصالتحرير 

  ّالبحثموضوع ، يتضمن: كلمة 500 إلى 300يرفق البحث بملخص عنه ال يزيد عن : صالملخ ،
 الخالصة.و  أبرز النتائج، المعتمدةالمنهجية 

 توضع كلمات مفتاح ال تزيد عن الخمس مفتاح كلمات :. 
 14: للغة العربيةيعتمد : فة بين االسطرو المسا الخطbic Simplified Ara ، 12للغات األجنبية: و 

Times New Roman  1.0و مسافة 

 المقال حجم :  
 مع)كّحد اقصى  12000المشترك ب البحث و  كلمة 8000 ب البحث الفردي يحّدد 

 . (الجداول والمراجع، الملخصات احتساب
 تكتب األسماء األجنبية الواردة في النص باللغة العربية، على أن تكتب عند أول ورود : االسماء

 لها بلغتها األصلية بين قوسين.
 تحديد ، يّتملالمقاورودها في في حال : وما يشبهها المعادالت والجداول /االشكال  / المخططات 

 وإرفاقها بالملف اإللكتروني كصورة. Scannerمكانها في النص، أخذها بالماسحة 
 :نظام  يعتمد الترقيمAPA المصادر والمراجعو  الهوامش كتابةفي و  في ترقيم العناوين. 
 الهوامش : 

 .تدرج في أدنى الصفحة 
  ّاألول يخصص للتعريف بالكاتب: قم بصورة متتابعة من أول الورقة إلى آخرها. الهامش تر

 ويضيف الكاتب على هذا التعريف عنوانه االلكتروني. .مكان العملو  الصفة
 المصادر والمراجع:  
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 .توضع الئحة كاملة بالمصادر والمراجع في نهاية الورقة 
 .ال يذكر في هذه الالئحة أي مصدر أو مرجع لم يرد في متن نص الورقة 
 متن النص لم يرد في هذه الالئحة. ال يذكر أي مصدر أو مرجع في 
  كما هي تّدون ال تترجم المراجع األجنبية، بل.  
 للمصادر والمراجع  وأخرى  العربيةللمصادر والمراجع  ، واحدةتوضع الئحتان منفصلتان

 األجنبية.
 

 معايير الجودة : :ثالثاً 

 في البحث المعتمدعلمي في الهدف ال
سيرورة العمل وفق المنهجية  في

 على مستوى نتائج البحث والتقنيات المعتمدة

 قيمة العمل البحثي
 التجديد/ االبتكار 
 الفائدة العلمية المكتسبة 
  تأثير البحث في السياسات، الواقع

 المجتمعي، االقتصادي...

البحث وتقاطعه مع ميادين بحثية ارتباط . 
 أخرى 

 للبحث العلمية الجدوى 

 الهدف من البحث 
 التحدي العلمي، الجديد في البحث درجة 
  توفر القدرات واالمكانيات 
 امكانية تخطي الصعاب 
  جديد الدراسة مقارنة مع غيرها في الحقل

 نفسه
 البحث  قدرة الباحث أو الباحثين إن كان

 مشتركا  بين أكثر من باحث
 )الشراكة العلمية )إن وجدت  
  حماية الملكية الفكرية 

 

 البشرية والمهارات التقنية الموارد توفر 
 .المالءمة للبحث

  مالءمة المنهجية المعتمدة في تنفيذ
  البحث

 بيئة مهيأة لإلبداع 
 احترام اخالقيات البحث 
 وجود فكر الجودة واالتقان 

يستحسن الحصول على إذن مالحظة: 
شراف على بالنشر من قبل لجنة اال

 .علوم االجتماعيةفي ال أخالقيات البحث

 

  

  

  موثوقية النتائج التي تم التوصل
 إليها

 الجديد والمبتكر في النتائج 
 وضوح النتائج 
  /تطابق المنتج البحثي )المعرفي

 الميداني( مع  نتائج الدراسة
 صحة النتائج 
  قدرة النتائج في فتح مسارات بحثية

 وافتراضات جديدة
  امكانية استثمار النتائج 
 كية الفكريةالسرية وضمان المل 
 مطابقة التقييم النهائي  للنتائج 
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http://www.utc.fr/qualite- :على الرابط التالي utcالصادرة عن  : المجلة تطبق معايير الجودةمالحظة

recherche/referentiels/doc_referentiels/Guide_97/Guide_Experimental_QR_97.htm#3.1 

 (والتحرير االعداد هيئة قبل)من  االوليعملية التقييم *
 اختصاص المجلة. التأكد من عالقة موضوع البحث بحقل  -1
 التأكد من اهمية الموضوع، االضافة العلمية ومنهجية الكتابة.-2
التأكد من مالئمة النتائج مع االهداف العلمية  للبحث واخالقيات البحث العلمي المعمول بها -3

 في الجامعة اللبنانية.
من الباحث بحال قبول  المالئم التقنية للكتابة )يطلب التعديل المعايير الّحد االدنى من تقييم-4

 بحثه للنشر(
 ** التقييم الدقيق )من قبل هيئة التحكيم(

 :للمقال العلميالتقييم -1
تقييم االصالة العلمية للبحث )الفرضيات، االشكاليات، االهداف، المنهجية والعينة -

 المدروسة(.
 تقييم دقة البيانات و المعلومات.-
 تقييم االضافة العلمية للبحث و الجديد الذي يقدمه.-
 تقييم مصادر المعلومات و المراجع.-
 تقييم العمل الميداني.-

 تقييم نتائج البحث:-2
 تقييم النتائج و تطابقها مع الحقل المعرفي للبحث.- 

 منه عمليا". تقييم االضافة العلمية للبحث وكيفية االستفادة-
       

http://www.utc.fr/qualite-recherche/referentiels/doc_referentiels/Guide_97/Guide_Experimental_QR_97.htm#3.1
http://www.utc.fr/qualite-recherche/referentiels/doc_referentiels/Guide_97/Guide_Experimental_QR_97.htm#3.1
http://www.utc.fr/qualite-recherche/referentiels/doc_referentiels/Guide_97/Guide_Experimental_QR_97.htm#3.1

