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إىل السيّد احملتـرم :نائب مدير اجلامعة
للتكوين العالي ملا بعـــــد التدرّج

املوضوع :ف/ي قائمة اجملالت العلمية املقرتحة لالعتماد
املرجع :مراسلتكم رقم  4102/98املؤرخة يف.4102/10/42 :

بعد التحية واالحرتام؛
رداً على مراسلتكم املذكورة يف املرجع أعاله ،واليت تطلبون من خالهلا إفادتكم بقائمة مقرتحة
للمجالت العلمية لالعتماد من أجل احلصول على شهادة الدكتوراه أو التأهيل اجلامعي ،يشرّفين أن
أحيل إليكم اجلدول التالي املتضمّن لتلك اجملالت املقرتحة:

1

الرقم

عنوان اجمللة

مصدر اجمللّة

02

مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية

جامعة باتنة

01

اإلحياء  /مجلة دورية

00

مجلة البحوث والدراسات

جامعة الوادي

04

مجلة العلوم القانونية والسياسية

جامعة الوادي

00

مجلة العلوم اإلنسانية

جامعة قسنطينة

00

مجلة التواصل

جامعة عنابة

02

مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية

جامعة عنابة

00

مجلة دراسات

جامعة األغواط

00

مجلة دراسات وأبحاث /مجلة دولية

جامعة الجلفة

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية
جامعة باتنة

مالحظة

20

مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية

جامعة الجلفة

22

مجلة دفاتر السياسة والقانون

جامعة ورقلة

21

مجلة العلوم اإلنسانية

جامعة بسكرة

20

مجلة المفكر

كلية الحقوق والعلوم السياسية  /جامعة بسكرة

24

مجلة الواحات للبحوث والدرسات

جامعة غرداية

20

مجلة الحقوق والعلوم السياسية

جامعة سيدي بلعباس

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية
20

والسياسية

كلية الحقوق  /جامعة الجزائر

22

مجلة الحقيقة

الجامعة األفريقية  /أدرار

20

مجلة آفاق علمية

المركز الجامعي تمنراست

20

مجلة المعيار

كلية أصول الدين /جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

المجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية
10

واإلنسانية

جامعة الشلف

12

مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

جامعة ورقلة

11

مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية

كلية اآلداب والعلوم االجتماعية  /جامعة المسيلة

10

مجلة الشريعة والقانون

كلية الحقوق  /جامعة اإلمارات العربية المتحدة

14

مجلة صوت الجامعة

الجامعة اإلسالمية  /لبنان

10

المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  /السعودية

10

مجلة الحقوق والعلوم السياسية

جامعة الملك سعود

مالحظة:

"جملة الباحث للدّراسات والبحوث

األكادميية" ،مع حصولها على

تم تأسيس مجلّة جديدة في كلّيتنا موسومة بـ:
 ّوتم تجهيز عددين منها إلى غاية
ترقيم دولي من المركز الوطني لـ  ،ISSNوكذا على رقم إيداع بالمكتبة الوطنيةّ ،
اآلن ،في انتظار اكتمال األعداد الخمسة لتأهيلها لالعتماد ضمن هذه المقترحات.

تقبّلوا فائق االحرتام والتقدير.
نائب العميد املكلّف مبا بعد التدرّج
والبحث العلمي والعالقات اخلارجية
2

