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 دليل المؤلف
 

يهدف هذا الدليل إلى توضيح قواعد وشروط وكذا إجراءات النشر في مجلة العلوم 

وهذا عما  (،ASJP) واإلنساااعنية عار الاوااة الجراةرية للمجات العلمية االجتماععياة  

 .اعلقوانين المسيرة والمنظمة ألنشطة الاحث العلمي

 

 التسجيل يف البوابة الجزائرية للمجالت العلميةإجراءات  -1
 ( يتمASJP) العلمية الجراةرية للمجات ااغية امتاك حسعب على مستوى الاوااة 

( أين يمكن اختيااعا اللغااة /https://www.asjp.cerist.dz)الاوااااة الولوج إلى موقع 

المنعساة )عراية، إنجليرية، فرنسية(، ومن ثم الضغط على خعنة "دخول" في األعلى، 

 اعدهع يتم الضغط على زا تسجيل. 

 أو من خال الرااط التعلي:

https://www.asjp.cerist.dz/en/login 

الايعنعت الشاايةااية المطلواة، واعد االنتهعء من التسااجيل ساايتم ااسااعل  يتم مأل 

 اريد التفعيل إلى الاريد االلكتروني الذي تم تقديمه في التسجيل.

 تقديم املقاالت -2
 االجتمااععيااة العلوم يطلاام من المؤلفين الراياين في نشااار أاحااعثهم امجلااة " 

" االطاع على "تعليمعت للمؤلفين" و"دليل المؤلف" على صااافحة المجلة واإلنساااعنية

 (، وهذا من خال الرااط التعلي:ASJP) الجراةرية للمجات العلميةاعلاوااة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/97 
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( ومن خال Wordمدعوون لتقديم أوااقهم الاحثية اةيغة ) نيالمؤلفأن  كمع

 Paper Submission, Soumission" )إاسعل مقعللضغط على خعنة "الاوااة عار ا

d’article) ، الرااط التعلي: من خالأو 

https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/97 

( ASJP) الجراةرية للمجات العلميةالتسجيل وامتاك حسعب على مستوى  ماحظة:

 شرط أسعسي من أجل تقديم ومتعاعة المقعالت.

 املبادئ التوجيهية للمؤلف -3
يتعين على المؤلفين الحرص على اتاعع وتطايق هذه التوصااايعت، إح يحق لرةي  

تحرير مجلاة "العلوم االجتمععية واإلنساااعنية" عدم قاول وإععدة األوااب الاحثية التي  

 لم تقدم تاعع للتوصيعت المشعا إليهع.

 عملية تقييم املقال -4
 اليطوة األولى -3-1

تراجع هيئة التحرير المقعالت المرسلة من أجل التأكد من مدى الترام المؤلف 

وكذا مدى االلترام انموحج النشر المرفق في صفحة  )المؤلفين( اشروط وقواعد النشر

المجلة على الاوااة الجراةرية للمجات العلمية )قعلم النشر(. في حعل عدم االلترام 

 فإن المقعل يرفض آليع.

 الثعنيةاليطوة  -3-2

جل من أ إاسعل المقعل إلى المراجعين )الياراء( المتيةةين يتماعد القاول األولي 

 ومن خال، وحلك اعد حذف ايعنعت المؤلف )المؤلفين(  محكمين( 3)في الغعلم  تحكيمه

 .استام ادودهم عار الاوااة كذلكالاوااة الجراةرية للمجات العلمية و

اإمكعن المحرا المسععد تقييم المقعل إحا ايم في حلك، وتوفر سكرتعاية  ماحظة:

 .المجلة الواجهة اين مؤلفي المقعالت والمحراين المسععدين

https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/97


 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الحاج لخضر 1جــامعــة باتنة 

 وإلانسانيةمجلة العلوم الاجتماعية 

ISSN 1111-5149   -   E-ISSN 2430-2588 

3 

 املقاالت فرتة تقييم -5
يومع، يير أن ادود المحكمين النهعةية قدد تتجعوز  33يتم منح فترة تقييم قاداهع  

 المتوسط.يومع في  03هذه الفترة إلى حدود 

 املقاالت حالة تقييم -6

 يضع نتعةج المراجعة للمععلجة التعلية:ت

  الاحث ماعشرة يقال": اعلقاولادود " 3في حعلة واود 

  الاحث ماعشرة يرفض": اعلرفضادود " 3في حعلة واود 

  التعدياتالاحث اعد  يقال": اعلتعديل" 1" واعلقاولادود " 2في حعلة واود 

  التعدياتالاحث اعد  يقال": اعلرفض" 1" واعلقاولادود " 2في حعلة واود 

  الاحث يعدل": اعلرفض" 1" واعلتعديل" 1" واعلقاولاد " 1في حعلة واود 

  الاحث يعدل": اعلرفض" 1" واعلتعديلادود " 2في حعلة واود 

  الاحث يرفض": اعلرفض" 2" والتعديل" أو "اعلقاولاد " 1في حعلة واود. 

 إعداد املقال -7
مجلاة "العلوم االجتمععية واإلنساااعنية"  اغياة االلترام اشاااروط وقواعاد النشااار ا   

تحميل نموحج النشااار في وتساااهيل عملية إعداد المقعل تاعع لهذه الشاااروط يتعين  

( اااعلنقر على خااعنااة تعليمااعت للمؤلف Journal Templateالمجلااة )قااعلاام النشااار( ) 

(Instructions for authors, Instructions aux Auteurs.)  في صفحة المجلة اعلاوااة

 الرااط التعلي: على

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/97 
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 االطالع على دليل املؤلف -8
 من خال "العلوم االجتمععية واإلنسعنية"تحميل دليل المؤلف اليعص امجلة يمكن 

في صفحة  .(Author guide, Guide pour les Auteursالنقر على خعنة دليل المؤلف )

 الرااط التعلي: المجلة اعلاوااة على

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/97 

العلوم "ح هذا الدليل قواعد وشاااروط وكذا إجراءات النشااار في مجلة  حيث يوضااا

 (.ASJP) عار الاوااة الجراةرية للمجات العلمية "واإلنسعنية االجتمععية

 تقديم املقاالت -9
 يتم تقديم المقعالت تاعع لليطوات التعلية:

المقعل واستيفعء شروط وقواعد النشر المشعا إليهع يتم الضغط على اعد إتمعم  .1

 .(Paper Submission, Soumission d’article" )إاسعل مقعلخعنة "

 الرااط التعلي: من خالأو 

https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/97 

" إضعفة مؤلفحعل وجود أكثر من مؤلف في المقعل يتم الضغط على خعنة "في  .2

(Add an Author, Ajouter un Auteur)  مع ضرواة الحرص على صحة المعلومعت

 حتى ال يتعرض المقعل للرفض.

 This author) لف"ؤكل اإلشععاات تةل لهذا الميفضل الضغط على ماحظة " .3

will receive all notifications, Cet auteur recevra toutes les notifications) 

شععاات اليعصة اعلمقعل المرسل على اريدكم وهذا من أجل استام جميع اإل

 االلكتروني.

( يتم Wordعند االنتهعء من ملء جميع اليعنعت وإافعب المقعل اةيغة وواد ) .4

، حيث سيتم تلقي (Submit, Soumissionerالضغط على خعنة إاسعل المقعل )

اسعلة عار الاريد االلكتروني تشير إلى وصول المقعل، ومن ثم يتعين تأكيد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/97
https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/97
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االكتتعب اعلضغط على الرااط الموجود اعلرسعلة من أجل مروا المقعل لمرحلة 

 المراجعة والتقييم.

 إشعار باستالم املقال -11
عند نجعح عملية إاساعل المقعل عار الاوااة سيستلم كل من المؤلف المرسل وكذا  

الشااايةاااي يؤكد تقديم المقعل إلى اقية المؤلفين إشااععاا على اريدهم االلكتروني  

 ".العلوم االجتمععية واإلنسعنيةمجلة "

 إشعار برفض املقال -11
اليعصااة امجلة إحا تاين أن المقعل المرساال لم يحترم شااروط وقواعد النشاار   

 "العلوم االجتمععية واإلنسعنية" فسيتم إشععا المؤلف ارفض المقعل.

 متابعة وضعية املقال عرب البوابة الجزائرية للمجالت العلمية -12

يمكن متعاعة وضعية المقعل من خال حسعب المؤلف على مستوى الاوااة، 

المرسلة"، حيث سيظهر وحلك اعلضغط على خعنة "المقعالت" ومن ثم خعنة "المقعالت 

جدول يوضح تفعصيل المقعل المرسل )العنوان، تعايخ اإلاسعل، اسم المجلة، 

التفعصيل، الحعلة، وخعنة تتيح تعديل أو حذف المقعل(، اعإلضعفة إلى خعنة توضح حعلة 

المقعل المرسل: في انتظعا المععلجة، قاول أو افض التحكيم، إسنعد للمراجعين، قراا 

 علقاول أو الرفض أو التعديل.المراجعين ا

 يمكن االطاع على الميطط المرفق في الةفحة الموالية

 تقديم املقاالت -13
 األمعنة حفظا االلترام جعهدة على "واإلنساااعنية االجتمععية العلوم"مجلة  تعمل

 على يناغي التي النشااار أخاقيعت ماعدئ من امجموعة االلترام خال من العلمياة 

، وأي عملية ساارقة علمية ساايتم التععمل معهع وفقع  اهع االلترام النشاار عملية أطراف

 للقوانين الةعداة في هذا اإلطعا، كمع لن يتم قاول أي مقعل آخر للمؤلف المعني.
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 ( وفقا ملا يلي:ASJPتستلم جميع املقاالت بشكل حصري عبر البوابة الجزائرية للمجالت العلمية )

 .وامتالك حسابالتسجيل في البوابة .1

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/97 :املوقعالدخول إلى موقع املجلة في البوابة على .2

 .إرسال املقال على شكل وورد من الخانة املخصصة لذلك.3

 .مقاله عبر الحساب الشخص ي للمؤلفمتابعة مراحل استالم وتقييم .4

 التالية: باملراحل املقاالت وتقييم استالم عملية تمر

، 1يرسل املقال إلى املراجع 

املؤلفين،  بيانات بعد حذف

مع فترة شهر إلرسال تقييمه 

 النهائي

 القبول ألاولي للمقال:

 املقال مطابق لقواعد وشروط النشر

 ملقال:رفض ا 

مطابق لقواعد وشروط النشر، مقال غير 

 عدم قبوله مع توضيح سبب املقال إرجاع

، 2يرسل املقال إلى املراجع 

بعد حذف بيانات املؤلفين، 

مع فترة شهر إلرسال تقييمه 

 النهائي

، 3يرسل املقال إلى املراجع 

بعد حذف بيانات املؤلفين، 

مع فترة شهر إلرسال تقييمه 

 النهائي

 :اجعة للمعالجة التاليةتخضع نتائج املر  

 ردود "بالقبول": يقبل البحث مباشرة 3في حالة ورود  •

 ردود "بالرفض": يرفض البحث مباشرة 3في حالة ورود  •

 "بالتعديل": يقبل البحث بعد التعديالت 1ردود "بالقبول" و 2في حالة ورود  •

 يقبل البحث بعد التعديالت "بالرفض": 1ردود "بالقبول" و 2في حالة ورود  •

 "بالرفض": يعدل البحث 1"بالتعديل" و 1رد "بالقبول" و 1في حالة ورود  •

 "بالرفض": يعدل البحث 1ردود "بالتعديل" و 2في حالة ورود  •

 "بالرفض": يرفض البحث. 2رد "بالقبول" أو "التعديل" و 1في حالة ورود  •

 رفض المقال 

 املؤلف إعالممع 

 الرفض سببب

 مع تعديالت  المقال قبول 

 املطلوبة التعديالت يتعين الالتزام بإجراء

املراجعين، مع  تقارير استالم بعد مباشرة

 إعادة املقال املصحح إلى املحكمين مرة ثانية

 المقال قبول

 بدون تعديالت

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/97

