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مقدمة:
يتضمن هذا الدليل التعريف بالمجلة الجزائرية للدراسات السياسية ،وتبيان القواعد واإلجراءات
المتبعة لقبول نشر المقاالت المرسلة للمجلة عبر البوابة الجزائرية للمجالت العلمية ASJP
عمال بميثاق األخالقيات الجامعية الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أوال :تقديم المجلة الجزائرية للدراسات السياسية

مجلة دولية محكمة نصف سنوية تصدر عن المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الحاملة
للترقيم الدولي المعياري  ISSN: 2353-0294و الترقيم الدولي المعياري االلكتروني
 . EISSN: 2600-6480تهتم المجلة بالقضايا العلمية والعملية المرتبطة بالقضايا السياسية
الوطنية والدولية ،كما تهتم أيضا بمختلف النقاشات حول مواضيع الساعة االستراتيجية منها
واألمنية .لذلك نرحب بكل المهتمين من أساتذة وباحثين وطلبة دكتوراه بإرسال مساهماتهم
محررة في القالب المخصص (تعليمات
البحثية عبر البوابة الجزائرية للمجالت العلمية
ّ
للمؤلف) للمجلة الجزائرية للدراسات السياسية والمتاح عبر الرابط:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/209
ثانيا :أهداف الدليل:





تبيان القواعد الواجب اتخاذها من طرف المؤلفين الراغبين في نشر أبحاثهم في المجلة
الجزائرية للدراسات السياسية.
ترقية البحث العلمي وحرية نشره والعمل بك ّل شفافية وموضوعية.
حماية حقوق المؤلف المساهمين بالنشر في المجلة.
تشجيع البحث العلمي وتوطيد التواصل العلمي بين مختلف الباحثين.

ثالثا :كيفية إرسال مقال إلى المجلة الجزائرية للدراسات السياسية عبر ASJP
 -1التسجيل عبر البوابة الجزائرية للمجالت العلمية وفتح حساب خاص بكم عبر
الرابطcerist.dz/en/login.
 -2الدخول بالحساب الخاص بكم ،ومن ث ّم النقر على الصفحة الرئيسية واختيار المجلة،
وذلك في البحث في قائمة المجالت المرتبة ترتيبا هجائيا ،حيث تجدون المجلة
الجزائرية للدراسات السياسية ضمن الحرفين( :أ – ث) كما هو موضح في الشكل
التالي:

كما يمكنكم البحث بالضغط على عنوان المجلة ،كما هو موضح في الشكل التالي:

 -3تحميل دليل المؤلفين الخاص بالمجلة الجزائرية للدراسات السياسية وذلك بالنقر على
خانة دليل المؤلف (.)Guide pour auteurs/ Authors guide
 -4تحميل نموذج ورقة المقال الخاص بالمجلة الجزائرية للدراسات السياسية بالنقر على
خانة تعليمات للمؤلف ( Instructions aux auteurs/ Instructions for
)authors
 -5يكتب المقال وفق النموذج والشروط الخاصة بالنشر بالمجلة الجزائرية للدراسات
السياسية ،ويرسل بالضغط على خانة إرسال مقال (.)Soumission d’article
 -6التأشير على مالحظة" :كل االشعارات تصل إلى المؤلف" ( l’auteur recevra
) ،toutes les notificationوذلك لضمان وصول جميع اإلشعارات الخاصة
بمقالكم عبر البريد االلكتروني الخاص بكم.
رابعا :إجراءات النشر














أن تتوافق الورقة البحثية مع أهداف المجلة
يجب أال تكون الورقة البحثية المقترحة للنشر مستلّة من عمل علمي آخر (كتاب –
أطروحة ،)...وأال تكون منشورة أو قيد النشر في دورية أخرى.
التزام الموضوعية واألمانة العلمية في الطرح ،وتجنب أية إساءة إلى األديان أو
الثقافات.
محررة في القالب المخصص بالمجلة الجزائرية للدراسات
أن تكون الورقة البحثية
ّ
السياسية بخط  Simplified arabicحجم  14للغة العربية وخط Times new
 romanحجم  12بالنسبة للغة األجنبية.
تكتب الهوامش بترقيم متسلسل في نهاية كل صفحة ،بخط Simplified arabic
حجم  12للغة العربية وخط  Times new romanحجم  10مع مراعاة أسلوب
منهجي موحد:
 الكتب :المؤلف ،العنوان ،دار النشر ،مكان النشر ،السنة ،الصفحة
 المقاالت :المؤلف ،العنوان ،المجلة ،المجلد ،العدد ،السنة ،الصفحة
تحال الورقة البحثية على هيئة التحكيم العلمي (لجان تحكيم سرية) قصد مراجعتها.
يت ّم إحالة المالحظات على الباحثين التي تفرض عليهم تدارك النقائص الواردة في
أعمالهم في حالة وجودها.
في حالة قبول المقال للنشر ،يجب على الباحث أن يرسل تعهد بأن البحث لم يسبق
نشره من قبل ولم يسبق تقديمه للنشر في جهة أخرى على البريد االلكتروني الخاص
بالمجلةrevue@enssp.dz :
األبحاث المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
يحق للمجلة إجراء بعض التعديالت الضرورية على الورقة البحثية المقدمة للنشر
دون المساس بمضمونها.







ال يجوز للباحث أن يسحب بحثه من النشر بعد عرضه على هيئة التحرير.
ال يمكن نشر مقالين للشخص نفسه في العدد نفسه.
ال يمكن نشر مقالين للشخص نفسه في عددين متتاليين ،إال في حالة عدم وجود
مقاالت للنشر وضرورة إكمال العدد.
حقوق النشر والطبع محفوظة للمجلة الجزائرية للدراسات السياسية.
ترسل األوراق البحثية على عنوان المجلة الجزائرية للدراسات السياسية عبر البوابة
الجزائرية للمجالت العلمية فقط على الرابط:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/209

خامسا :قواعد التحكيم
المرحلة األولى:
بعد إرسال المقال عبر البوابة الجزائرية للمجالت العلمية  ،ASJPتنظر هيئة التحرير في مدى
التزام المؤلفين بالشروط الشكلية للنشر في المجلة والمتضمنة في ورقة نموذج المجال الخاص
بالمجلة الجزائرية للدراسات السياسية ،ومدى مالئمة المقال لميادين تخصص المجلة.
في حالة ما إذا كان القرار سلبيا فسيتم رفض المقال على البوابة الجزائرية للمجالت العلمية،
مع إعالم صاحب المقال بأسباب الرفض.
المرحلة الثانية:
تر سل المقاالت المقبولة بعد حذف بيانات أصحابها إلى محكمين ( )02للتقييم السري
(المراجعة) ،ويكون ذلك عن طريق البوابة الجزائرية للمجالت العلمية.
المرحلة الثالثة:
تعرض نتائج المراجعة وتخضع هذه القرارات لتقديرات هيئة التحرير.
 حالة حصول المقال على قرارين بالقبول ينشر المقال.
 حالة حصول المقال على قرار بالقبول وآخر بالرفض ،يعرض المقال على محكم ثالث
لتحدد نتيجة التحكيم.

 حالة حصول المقال على قرار بالقبول وآخر بتحفظ ،يستقبل المؤلف اشعار بقبول المقال
بتحفظ ،وعليه االلتزام بإجراء التعديالت الواردة إليه وإعادة إرسال المقال المعدل في
خانة المقاالت المقبولة بتحفظ.
 حالة حصول المقال على قرار بتحفظ وآخر بالرفض ،يرفض المقال للنشر.
 في حالة قبول المقال للنشر يجب أن يرسل على البريد االلكتروني للمجلة
 revue@enssp.dzتعهد واقرار بأن البحث لم يسبق نشره من قبل ولم يسبق تقديمه للنشر
في جهة أخرى( .تجدون نسخة عن التعهد كمرفق مع الدليل)

سادسا :حقوق النشر والملكية الفكرية
 -1احترام حقوق الملكية الفكرية واألمانة العلمية.
 -2تعبر مضامين المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها ،وال تمثل بالضرورة
رأي المجلة.
 -3تخلي هيئة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.
 -4التزام الموضوعية في الطرح وعدم التجريح واإلساءة إلى األديان أو الثقافات
األخرى.
 -5أال يكون البحث مستال من كتاب قد تم نشره أو رسالة تخرج تم مناقشتها.
 -6يحق للمجلة إجراء بعض التعديالت على المادة المقدمة للنشر دون المساس
بمضمونها ،وبما يتوافق وشروط وقواعد النشر الخاصة بالمجلة الجزائرية للدراسات
السياسية دون الرجوع إلى المؤلفين.
 -7تلتزم المجلة الجزائرية للدراسات السياسية بمجانية النشر.
 -8جميع الحقوق محفوظة ،بما فيها حق النشر اإللكتروني ،وال يجوز النقل والنشر منها
إال باإلشارة إليها.
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تعهد واقرار بعدم نشر المقال
أنا الممضي أسفله السيد (ة)............................................................ :
الرتبة العلمية.......................................................................... :
المؤسسة المستخدمة....................................................................:
الهاتف................................:البريد اإللكتروني.................................
ألتزم وأتعهد بشرفي بأن المقال الموسم ب................................................:
........................................................................................
هو بحث أصيل ،ولم يسبق نشره ،وليس مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى ،كما أوافق على نقل حقوق النشر
والتأليف إلى المجلة الجزائرية للدراسات السياسية.
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