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تصدر عن مخبر عمم اجتماع المنظمات والمناجمنت – جامعة الجزائر 2
دليل المؤلفين
إلى السادة األفاضل المؤلفين ،تحية طيبة وبعد..

تستقبل" مجمة دراسات في عمم اجتماع المنظمات األبحاث والدراسات ،األكاديمية ،الجادة ،األصيمة ،في مجال
أيها المؤلف الكريم..

وجو مقالك الذي يصل إلى المجمة عن طريق البوابة الوطنية لممجالت العممية إلى مراجعين اثنين متخصصين،
 ي ّبعد أن يقوم رئيس التحرير بحجب المعمومات الدالة عميك؛)اسمك ،لقبك ،جامعتك ،اإليمايل ،إشارات في رأس
يقيم المقال بكل موضوعية .كما ال يمكنك معرفة
الصفحة ،إشارات في اليوامش واإلحاالت ( ...وذلك حتى ّ
المراجعين.
 يقوم المحكمان بقراءة مقالك وابداء آرائيما فيو ،عبر شبكة تقييم تمس عدة نقاط؛ منيا :الشكل ،مراعاة شروطالنشر ،المضمون ،المنيجية ،المغة ،القيمة العممية...

 إن اتفقا المحكمان في قضية قبول المقال أو رفضو كان رأي رئيس التحرير موافقا لرأييما؛ فإن قباله قبمو وانرفضاه رفضو .أما إن اختمفا ،بأن يقبمو أحدىما ويرفضو اآلخر ،فينا يمجأ رئيس التحرير إلى إرسال مقالك إلى
مراجع ثالث؛ من أجل الحصول عمى رأيين متفقين ،فإن كانا بالقبول قبمو ،وان كانا بالرفض رفضو.
 يمجأ رئيس التحرير في حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالة طمب المحكمين لتعديالت)صغيرة أو كبيرة( في مقالك ،إلى قبول المقالبتحفظ؛ )تجد مقالك في خانة :المقاالت المتحفظ عمييا( وذلك من أجل أن تقوم بالتعديالت الالزمة وتحميل
النسخة المصححة من المقال.
عندىا يعود مقالك آليا إلى المحكمين السابقين من أجل مراقبة التعديالت ،ويصدران حكميما بعدىا ،وال يمكن أن يقبل
مقالك بتحفّظ مرة ثانية ،لذلك إما أن يقبل واما أن يرفض.
عندما يحين موعد صدور عدد من المجمة يختار رئيس التحرير من بين المقاالت المقبولة سابقا ،عددا كافيا من أجل نشره
)ألنو ال يمكن دائما نشر جميع المقاالت المقبولة) حيث يخضع ىذا االنتقاء العتبارات زمنية وعممية وتقنية ،وتبقى
المقاالت األخرى ألعداد الحقة.
أيها المؤلفون األفاضل ..تشكر لكم مجمة مراعاتك لشروط النشر وقبولكم ليذه المراحل ،وترحب بمقاالتك وأبحاثك العممية،
مع خالص تمنياتنا بالتوفيق لمجميع.
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