دليل المؤلفين
ٖتي إزساه املاقاات إىل "إشاز "ٚدلم ٛعمًٕ املعمٕوات ،عمي األزشٗف ٔ عمي املكتبات عَ طسٖق
أزضٗ ٛاجملالت العمىٗ ٛاجلزاٟسٖ)ASJP( ٛ
 اذِب إىل صفش ٛدلم ٛإشاز ٚعم ٜالسابط التال٘:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/549

 قي بتشىٗن املمفات التالٗ :ٛدلٗن املؤلف ،تعمٗىات لمىؤلف الر ٙحيتٕ ٙعم ٜمنٕذز كتاب ٛاملاقاه
اليت تٍشس بّا اجملم،ٛ
 جيب أُ تكُٕ املاقاات خبط  Rateb Lotusb 22؛ تباعد  .1.1سذي  ،.1باق٘ التفاصٗن وٕدٕدٚ
يف الٍىٕذز.
 وَ الٍاسٗ ٛاألخالقٗ ،ٛأٌت املشؤٔه الٕسٗد عَ واقالتك ٔذلتٕٖاتّا،
 ميكَ أُ تكُٕ وشاِىتك يف دلمتٍا بأشكاه رلتمف :ٛواقاه ٖمخص البشح العمى٘ الٍظس/ٔ ٙأٔ
التذسٖيب؛ أٔ تاقسٖس عَ سدخ عمى٘؛ أٔ عسض لكتاب ٌشس وؤخسا.
 تاقبن دلم" ٛإشاز "ٚلمتاقٗٗي املاقاات األصمٗ ٛفاقط ،اليت تتٕافق وع الٍىٕذز اخلاص مبذمتٍا ،الرٙ
قىت بتٍزٖمْ ساباقا.
 حيتفظ فسٖق التشسٖس باحلق يف تعدٖن الٍشخ ٛالٍّا ٟٛٗوَ املاقال ،ٛإذا لزً األوس ،ست ٜتصبح أكجس
تٕافاقاً وع منٕذز واقاه "إشاز1"ٚ
 وَ املّي ددًا والسظ ٛأُ املؤلف ومزً بكتابٌ ٛصْ ببشاط ٛشدٖد.ٚ
 اسسص عم ٜاسرتاً كن اإلعدادات اليت ستذدِا يف منٕذز املاقاه.
 اضغط عم ٜإزساه املاقاه.
 عٍد ااٌتّا ٞوَ العىمٗ ،ٛسٗصمك إوٗن وَ زٟٗص التشسٖس إلخطازك باستالً املاقاه ،بداٖ ٛوَ ِرٓ
المشظ ،ٛميكٍك وتابعٌ ٛتاٟر املسادع ٛوَ سشابك عم ٜاألزضٗ.ٛ
 عٍد استاقباه ِٗ ٛ٠التشسٖس لمىاقاه ،تاقًٕ مبساقب ٛود ٝاسرتاً املؤلف ملتطمبات منٕذز املاقاه.
 ثي تتي وساقب ٛود ٝأصال ٛاملاقاه ،إذا كاُ التاقٗٗىاُ إجيابٗاُٖ ،تي قبٕه املاقاه ٔإبالغ صاسبْ عَ
طسٖق أزضٗ.(ASJP) ٛ
 بعد اٌتّا ٞاملسادع ،ٛميكَ لمىشسز املشاعد ،بٍا ٞعم ٜتاقازٖس املسادعني ،أُ ٖسفض املاقاه أٔ ٖاقبمْ
كىا ِٕ ،أٔ ٖاقبمْ بتشفظ.
 يف ساه الاقبٕه بتشفظ سٗعاد لك املاقاهٔ ،سٗظّس يف سشابك يف الـ ) ،(ASJPيف ٌافر ٚاملاقاات
املاقبٕل ٛبتشفظ ،زادع تاقازٖس املسادعنئ ،قي بسفع التشفظات ،ثي أعد إزساه املاقاه وَ ٌفص
الٍافر.ٚ
 بعد ااٌتّا ٞوَ إدساٞات املسادع ،ٛسٗربور واقالك املاقبٕه لمٍشس يف اجملمد ٔالعدد الاقادً،
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سٍٗشس العدد األٔه إلكرتٌٔٗا يف شّس دٕأُ ،العدد الجاٌ٘ يف شّس دٖشىرب وَ كن سٍ ،ٛثي ٍٖشس
اجملمد كاوال ٔ بعددْٖ ٔزقٗا ،يف شّس دٖشىرب .عٍدٟر ميكٍك حتىٗن املاقاه إلكرتٌٔٗا وَ وٕقع
الـ) (ASJPعم ٜالسابط التال٘  ، https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/549كىا
ميكَ احلصٕه عمٌ ٜشخٔ ٛزقٗ.ٛ
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