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دليل المؤلف
.1تقديم المقاالت:
ندعو الباحثين الراغبين في نشر مقاالتهم في " مجلة التميز الفكري للعلوم اإلنسانية
واالجتماعية " لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة الشاذلي بن جديد الطارف ،
االطالع على " على تعليمات للمؤلفين " ودليل للمؤلفين " عبر الصفحة المخصصة
للمجلة على منصة المجالت العلمية الجزائرية "  ،ودلك من خالل رابط المجلة .
ولتقديم المقاالت المقترحة للنشر  ،على المؤلف النقر على إيقونة " إرسال مقال " الموجودة
بقائمة االختيارات على يسار الشاشة بصيغة وراد في رابط المجلة.
أن يكون كان لدى المؤلف حساب من قبل – اسم المستخدم و كلمة السر – للدخول إلى
مساحة " مجلة التميز الفكري لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية" فعليه النقر على خيار "
دخول" ،وإن لم يكن لديه حساب فعليه تسجيل نفسه في المنصة بالنقر على الخيار "تسجيل"
 ،وهدا حتى يتسنى له إرسال مقاله ومتابعته عبر المنصة.

 .2المبادئ التوجيهية للمؤلف
 على المؤلف قراءة وإتباع التوجيهات والتوصيات بدقة. يحق لرئيس التحرير إعادة المقاالت التي ال تتوفر فيها التوجيهات والتوصيات-3عملية تقييم وتحكيم المقاالت .:
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أوال -يتم فحص المقاالت بشكل سري وفي مرحلة للتحقق من مدى استيفائها لشروط النشر
واحترامه لنموذج قالب المجلة وكداك مدى تطابقها مع تخصص المجلة .إدا كان القرار سلبيا
يتم رفض المقال على المنصة مع إعالم صاحب المقال بسبب الرفض .
ويمكن للمؤلف إعادة إرساله مع االخد بعين االعتبار التوصيات المقدمة .
تانيا – ما إن كان المقال مؤهال – تم إعداده وفق نمودج قالب المجلة ومستوفيا لشروط
النشر ويقع ضمن تخصص المجلة ، -يتم إرساله في حالة مشفرة للمحرر المساعد ذي
االختصاص ،والدي بدوره سيقدمه إلى مراجعين اثنين في شبكته ،سيتولى مسؤولية تحكيم
المقال وفقا الستمارة تقييم موحدة متوفرة على المنصة بشكل إلزامي.
ثالثا– في حالة وجود كان التقريرين المقدمين من طرف المراجعين إيجابيين وفي صالح
النشر ،يرسالن إلى المؤلف بعد إخفاء هوية المحكين ،والدي يقوم بالتعديالت المطلوبة إن
وجدت –سواء تعديال في الشكل أو المضمون-
أما في حالة وجود احد من التقريرين سلبي يرسل المقال إلى مراجع ثالث للتحكيم والفصل
في قرار النشر منت عدمه.
رابعا -بعد استالم المقال في شكله المعدل  ،يفحص من ظرف هيئة التحرير للتحقق من أن
التعديالت المطلوبة قد التزم بها المؤلف ،ثم يرسل للمراجعين لغرض التأكد وإن اتضح إن
المؤلف لم يلتزم بالتعديالت المطلوبة ،يتم إرساله ثانية ألصحابه.للتعديل مرة ثانية مع تحديد
األجال 72ساعة  ،وإال سيتم رفض المقال في حال قبول المقال ترسل النسخة النهائية إلى
أمانة المجلة للنشر.
 4فترة تقييم المقال :تمنح فترة تقييم المقال بشهر واحد وقد تكون أطول.
 .5إعداد المقال:من أجل النشر في مجلة التميز الفكري لكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ،
على المؤلف تحميل نموذج مقال المجلة  ،يحمل من حساب المجلة بالمنصة من قسم
"تعليمات المؤلفين"
.6االطالع على دليل المؤلف  :لتحميل ملف دليل المؤلف يجب الضغط على أيقونة دليل
المؤلف  ،وهو ملف يوضح طريقة إرسال مقال  ،كما يتضمن حقوق المؤلف الخاص بالمجلة
،وتتضمن أيضا تعهد يوقع من طرف صاحب المقال.
.7إرسال المقال:
بعد إعداد المقال وفق قلب المجلة ،نقوم بإرساله ودلك عن طريق النقر على أيقونة "إرسال
مقال" حيث تطهر استمارة للملء تتضمن مختلف البيانات الخاصة بالمقال وبالمؤلفين  ،بعد
ملء كل المعلومات الملف على المنصة يتم الضغط على أيقونة "إرسال مقال"
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..8متابعة تقيم المقال:
1.8إشعار باستالم المقال :في حالة نجاح عملية إرسال المقال على المنصة تظهر رسالة
على الشاشة تبين دلك.
يتم 2.8إشعار برفض المقال :ادا تبين أن المقال ال يحترم قالب المجلة وشروط النشر ،
إشعار المؤلف برفض المقال.
متابعة وضعية المقال :ممكن للمؤلف الدخول إلى المنصة من خالل حسابه ومتابعة وضعية
مقاله مرحلة بمرحلة ودلك بالضغط على أيقونة "المقاالت" ثم الضغط على أيقونة
يظهر جدول يحمل كل تفاصيل المقال" .المقاالت المرسلة" ،
3.8نشر المقال :بمجرد قبول المقال للنشر يعلم المؤلف بدلك عن طريق رسالة الكترونية
يتم بدعوته من خاللها إلى الولوج إلى حسابه على المنصة  ،وإدراج المراجع المعتمدة في
المقال وفقا إلطار المحدد من طرف منصة المجالت العلمية  ،في حالة عدم إدراج المراجع
ال يمكن نشر المقال المقبول.

3

