
                                                                                                                                                                   
  
  

  

 
 
 

 :تقديم المقاالت -1
المساحتن ، ارسالها حصريا "وإداريـــةأبحاث إقتصادية ة ـمجل "ندعو المؤلفين الراغبين في نشر مقاالتهم في   

:المحجوزة على منصة المجالت العلمية الجزائرية  

  

  )العنوان االلكتروني للمجلة إلىال تقبل المقاالت المرسلة (

بصيغة بعدها يرسل المقال  ."دليل للمؤلفين"و" تعليمات للمؤلفين: "االطالع على األقسام بعد
Word على يسار الشاشة "إرسال المقالة"قونة عن طريق النقر على األي ، 

  ASJPالمنصة  أن يكون لديهم حساب على  المؤلفون لتقديم أوراقهم البحثيةيتوجب على 

   :على الرابطالتسجيل في حالة عدم امتالك حساب يجب  

  

  

  
  

 :المبادئ التوجيهية للمؤلف - 2
اصة المتعلقة بقواعد النشر ووضع خ(بعنايةندعو المؤلفين إلى قراءة ومتابعة هذه التوصيات  •

 ).المقال في القالب المطلوب
 .يحق لرئيس التحرير إعادة األوراق البحثية التي لم يتم تقديمها وفقًا لهذه التوصيات •

 

 :عملية تقييم المقال - 3
  :ولىاألخطوة ال.3-1

م وتتدخل في يتم فحص المقال بشكل سري على مستوى لجنة القراءة للمجلة، التي تجتمع بانتظا 
إذا كان . حيث تقدم قرارا بأهلية المقاالت قبل إرسالها إلى المحررين المساعدين. مرحلة ما قبل التقييم

يمكن للمؤلف إعادة . على حسابه  اعالم صاحب المقال بسبب الرفض والقرار سلبيا فسيتم رفض المقال 
  .إرساله مع األخذ بعين االعتبار التوصيات المقدمة

  
  

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/101 
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تهاوضعي كذا متابعةنترنت وأللتقديم المقاالت عبر ا لحسابك مطلوب التسجيل والدخول  :مالحظة  

إذا كانت شروط النشر غير محترمة، يرجع المقال لصاحبه ويطلب منه إدخال التعديالت 
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   :الخطوة الثانية. 3-2

الذي بدوره  يتم إرسالها في حالة مشفرة للمحرر المساعدإذا كان المقالة مستوفية لشروط النشر 
مسؤولية تحكيم الورقة البحثية وفقًا الستمارة سيتولى المراجعين . في شبكته أثنين إلى مراجعين اهرسلسي

  . بشكل إلزامي ASJPتقييم موحدة متوفرة على المنصة 
  

  
  

 

 :فترة تقييم المقاالت -4
إلرسال نتائج ولكن يستغرق المراجعون مدة تمتد لشهرين في المتوسط  يوًما، 30تُمنح فترة تقييم مدتها 
 .التقييم إلى أمانة المجلة

 :حالة تقييم المقاالت -5
خر، مع عندما يتلقى مشروع المقال رأيا إيجابيا وآخر سلبيا، يُطلب إجراء تقييم ثالث من مراجع آ

 .ويكون رأيه هو الفاصل مراعاة أصله، وطنيا أو أجنبيا
 :إعداد المقال -6 

، ندعو المؤلفين الستخدام " أبحاث إقتصادية وإداريـــةة ـمجل "لتسريع عملية نشر المقاالت في 
 رفي صفحة المجلة على اليسا ،"تعليمات للمؤلف"تنزيل القالب من قسم  هميمكن. المجلةالقالب الخاص ب

  https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/101                :عن طريق زيارة

  :االطالع على ملف دليل المؤلف -7
قال ، وهو توجيه لصاحب الميتم تحميل ملف مضغوط "دليل المؤلف"بالضغط على أيقونة 

ويتضمن أيضا خطاب تعهد  ، كما يتضمن حقوق المؤلف الخاص بالمجلةةرسال المقاليوضح طريقة إ
 .صاحب المقال توضح أن الملكية الفكرية تعود للمجلة فقطيمضي عليه 

  : المقال رسالإ -8
طالع على دليل المؤلف، يتم الضغط واإلبعد إعداد المقال وفق لقالب المجلة الذي تم تحميله، 

: تظهر استمارة للملء تتضمن مختلف البيانات الخاصة بالمقال وبالمؤلفين. "إرسال مقال"لى أيقونة ع
( االيميل ؛ مؤسسة االنتماء؛ االسم الكامل للمؤلف؛ كلمات مفتاحية؛ الملخص؛ عنوان المقال؛ لغة المقال

  .اقتراح مراجعين؛ )ويمكن إضافة مؤلف ثان 
" إرسال مقال: "ف المقال على المنصة، يتم الضغط على أيقونةبعد ملء كل البيانات وتحميل مل

  .الموجودة أسفل استمارة المعلومات
  

 :إشعار باستالم مقال -9
وفي مرحلة . رسال المقال على المنصة تظهر رسالة على الشاشة تبين ذلكإفي حالة نجاح عملية 

إيميله الشخصي إشعار بتقديم مقال، وإشعار للمؤلف الثاني على  علىالمؤلف المرسل  ستلمموالية ي
  .إيميله لتأكيد اشتراكه في المقال

  

  :إشعار برفض المقال - 10
  .إذا تبين أن المقال ال يحترم قالب المجلة وشروط النشر فسيتم إشعار المؤلف برفض المقال 

ريا هي وتبقى السكرتا. يمكن للمحرر المساعد المرتبط ان يقيم المقال إذا رغب في ذلك :مالحظة
 الواجهة بين المؤلفين و المحررين المساعدين



  
  

 :متابعة وضعية المقال على المنصة - 11
ل على حسابه في المنصة ومتابعة وضعية مقاله مرحلة بمرحلة وذلك يمكن للمؤلف الدخو

 سيظهر جدول يحمل " المقاالت المرسلة: "أيقونةالضغط على  ثم" المقاالت: "بالضغط على أيقونة
  

 . ل؛ اسم المجلة؛ التفاصيل؛ الحالةرساعنوان؛ تاريخ اإل: اصيل المقال منتف

 
 :سياسة االنتحال - 12

وال يتم قبول أي خرق لهذه . مية، بجميع أشكالها سلوًكا غير أخالقي للمجلةتشكل السرقة العل
  .ولن يتم قبول أي مقال آخر للمؤلف الذي قام باالنتحال من خالل المراجعة التي أجريناها. القاعدة

  
 

  لدليل المؤلفتوضيحي تجدون في الصفحة الموالية مخطط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 مقال مطابق لشروط النشر مقال غير مطابق لشروط النشر

إرجاع المقال لصاحبه و إعالمه بسبب 
 الرفض، لتعديله وفق الشروط

تحذف كل المعلومات المتعلق بصاحب المقال 
و ارساله للمراجعين ويعطى رقم سري للمقال  

من الخانة المناسبةوط النشر و حسب شر إرسال المقال بصيغة الوورد   
 على اليسار في صفحة المجلة" إرسال مقال"

 ASJPمتابعة مراحل إستالم و تقييم المقاالت عبر حساب المؤلف الموجود في المنصة 

 مراجع ثاني مراجع أول 

 قرار قرار

يرفض نشر المقال 
 ويتم إعالم صاحبه

 مقال مقبول للنشر 
  .ينشر المقال دون تعديل.1

يقبل بتحفظ و ينشر بعد إعطاء المؤلف مدة .2
  .للتعديالت

 يرسل المقال إلى مراجع ثالث و يكون رأيه هو الفاصل

 رفض رفض

 قبول

 رفض

 قبول

 قبول

    ASJP المنصة الوطنية للمجالت الجزائرية إلىالدخول 
 https://www.asjp.cerist.dz/en :الرابط 

 في مجاالت المجلة  " وإداريـــة اقتصاديةأبحاث مجلـة  " البحث عن
   أو مباشرة .االقتصاد، واالقتصاد القياسي والماليةايقونة:  

/www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/101https:/ 

: يجب التسجيل في المنصة و فتح حساب على الرابط  

https://www.asjp.cerist.dz/signup 
 


