دليل المؤلفين بالمجلة الجزائرية للدراسات والبحوث التاريخية المتوسطية
 التعريف بالمجلة  :المجمة التاريخية لمبحوث والدراسات التاريخية المتوسطية مجمة
عممية أكاديمية تعنى بالبحوث التاريخية تنشر المواضيع العممية واألكاديمية فقط ,
 وصف المجلة :المجمة سداسية تصدر المجمة مرتين في السنة.
 وضع المجلة :المجمة الجزائرية لمدراسات والبحوث التاريخية المتوسطية تتبع مخبر
الجزائر والحوض الغربي لمبحر األبيض المتوسط ومدير المخبر ىو المسؤول عمييا
ماديا وعمميا طبقا لمقوانين والمراسيم التنفيذية.
 تنظيم المجلة :إلى جانب المدير توجد ىيئة تحرير تساعد المدير في  :التحرير
والنشر والتحكيم.
 قواعد النشر :ترسل المقاالت إلى صفحة المجمة بالبوابة الوطنية لممجمالت العممية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/265
كمية بمسار متابعة المقاالت عمى البوابة .
 oتمتزم المجمة ّ
ُ oيطابق المطبوع الورقي لممجمة مع الوارد في البوابة.

 oيشرف مدير المجمة وىيئة التحرير عمى عممية النشر بداية من قبول المقاالت إلى
التحكيم فالنشر .
 oال توضع المعمومات الشخصية أو التي توحي بمعمومات الكاتب إطالقا في النص
أو قبمو واال رفض المقال .
 oيسند تحكيم كل مقال إلى محكمين إثنين.
 oكل مح ّكم يح ّكم مقاال واحد عمى األكثر .
ف مقاال في عدد نشر فيو.
 oاليح ّكم مؤلّ ٌ
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 oيمنح لممح ّكمين مدة ثالثة ّأيام لقبول التحكيم أو الرفض .

 oفي حال قبل المح ّكم التحكيم تمنح لو مدة عشرة أيام لتحكيم المقال.
 oإذا تجاوز المح ّكم عشرة أيام يرسل لو تذكير لمدة يومين (  48ساعة) واذا لم يواصل
ويعوض بمح ّكم آخر .
العممية أو امتنع عن التحكيم يمغى تحكيمو ّ

 oفي حال تعارض المح ّكمان من حيث القبول أو الرفض يوجو المقال لمحكم ثالث
لمفصل .
 oيمنح لممؤلف في حال التوجيو لتصحيح المقال مدة عشرة أيام إذا تجازوىا يرسل لو
تذكير واال ألغي المقال .
 oفي حال وجود مقاالت متعددة ( تفوق العدد الخمسة عشر "  )"15قَبِل بيا المح ّكمون؛
تقدم األولية لمكتّاب التالين:
ّ
-1طمبة دكتوراه المخبر المقبمون عمى المناقشة
-2أعضاء المخبر المقبمون عمى التأىيل الجامعي
-3طمبة دكتوراه جامعة جياللي اليابس المقبمون عمى المناقشة
-4أستاذة جامعة جياللي اليابس المقبمون عمى التأىيل الجامعي
-5طمبة دكتوراه المقبولون عمى المناقشة
 -6أستاذة الجامعة المقبمون عمى التأىيل الجامعي
-7الباحثون المقبمون عمى منح عممية أو توظيف
 تنظيم المقاالت  :ال يتجاوز عدد المقاالت في العدد الواحد العشرون( )20
 المقاالت تقبل فقط التي أرسمت لمجمة واحد فقط .
 -8ال يحق لمكاتب أن ينشر مقاال ويح ّكمو أو أن يح ّكم مقاال لمطمبة الذين يشرف عمييم في
نفس العدد .
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 الكممات المفتاحية أساسية فيي التي تتحكم في صالحية الموضوع لمنشر فإن كانت
ٍ
كممات مفتاحية لمقال آخر فالمقال غير قابل لمنشر.
تتجاوز -في تطابقيا  -مع
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