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-01معلومات عام ـ ـ ـ ـ ـة:
 على مل الباحثين الساغبين في وشس مقاالتهم باملجالث الجصائسٍت املعخمدة أن ٌسجلىا بالبىابت الجصائسٍت للمجالثالعلمُت ( )ASJPعلى السابغً ،)https://www.asjp.cerist.dz ) :منً للمؤلفين الساغبين في وشس مقاالتهم بمجلت
ّ
"مدارات في اللغة وألادب" أن ًعلعىا على "حعلُماث للمؤلف "وعلى "دلُل املؤلف.
ّ
اللغت وألادب"ّ ،
فئن املؤلفين مدعىون لخحمُل قالب همىذجي
 لدسسَع عملُت وشس املقاالث في "مجلت مدازاث فيٌسخجُب لشسوط اليشس ًحمل مً حساب املجلت باملىصت مً قسم" جعليمات للمؤلف".
 ًحق لسئِس الخحسٍس إعادة املقاى الري لم ًحترم قىاعد وشسوط اليشس. -02إعداد وإرسال املقال :
 بعد جحمُل " حعلُماث للمؤلف " و"دلُل املؤلف " ًلخـصم املؤلف بالضىابغ املسعسة لليشس باعخبازها شسظا مهماالقبىى املبدئي ملقاله.
 بعد إعداد املقاى حسب قالب اليشس ،والشسوط املىحىدة في " حعلُماث للمؤلف"ً ،ىقس املؤلف على الخُاز " إزساىمقاى "ومً ثم ًقىم بملء الخاهاث ماملت وإدزاج مقاله بصُغت " "WORD،ثم ًضغغ على خاهت" إزساى مقاى".
 ٌسخعُع املؤلف أن ٌشترك بمقاله مع مؤلف آخس ،وذلو مً خالى إضافت معلىماجه في خُاز " إضافت مؤلف "فيالخاهت املخصصت " إزساى مقاى ".
 ًمنً للمؤلف أن ًقترح محنمين (مساحع ًًْ اثً ًًْ) عبر الىقس في الخاهت املخصصت" اقتراح مساحعين ". -بعد اجمام املعلىماث بخاهت إزساى مقاى "ًضغغ املؤلف على خاهت إزساى".

 -03إجراءات ثقييم املقال:
 ًخم جقُُم املقاى حسب املدة التي ٌسخغسقها الخقُُم مً قبل املحنمين (ً ....ىما). عىد قبىى املقاى مً ظسف املحنمين جصل زسالت إلى زئِس الخحسٍس جؤلد صالحُت املقاى لليشس ،أًً ًقىم هراألاخير بخقُُم املساحعت ومً ثم املصادقت بالقبىى النهائي لليشس والري ًصل إشعازه إلى املؤلف في حُىه.
 في حالت زفض املقاى لليشس جصل زسالت إلى زئِس الخحسٍس جؤلد عدم صالحُت املقاى لليشس  ،أًً ًقىم هرا ألاخيربالسفض النهائي لليشس والري ًصل إشعازه إلى املؤلف في حُىه.
 ًمنً للمحنمين إبداء جحفظاث بخصىص شهل ومحخىي املقاى؛ حُث جىحه مالحظاث للمؤلف عبر بسٍده وعبرالبىابت .وحسمى هره الحالت" مقاى مقبىى بخحفظ" ،وعلى املؤلف أن ًقىم بخصحُح مقاله حسب مالحظاث املؤلفين
عبر خاهت مقاالث مخحفظ عليها ،ومً ثم حعدًل مقاله ثم إعادة إزساله عبر هفس الخاهت.
 بعد جألد املحنمين مً حعدًل املقاى جسسل زسالت القبىى والري ًصل إشعازه إلى املؤلف في حُىه. -04نشر الـمقال:
 ال ًيشس مقاى املؤلف إال بعد إزساله لخعهد لما هى مبين في خاهت" دليل النشر". ًقىم املؤلف بئدخال وثأكيد املراجع عبر صفحخه مً خاهت "إضافت املساحع" ،حُث ًقىم الباحث بئدخاى املساحع فيالخاهت واحدا بعد آلاخس مع الضغغ على شز " أضف "إذا أزاد الصٍادة ،وبعد لاهتهاء مً إدخاى حمُع مساحعه التي ًسٍد
لخابتهاً ،ضغغ على شز "إنهاء ولِس" حفظ".

ّ
 ًيشس املقاى بعد اسدُفاء الشسظين السابقين في صفحت مجلت "مدارات في اللغة وألادب "عبر البىابت الجصائسٍتّ
للمجالث في أحد ألاعداد الالحقت للمجلت.

