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دلــيــل المـؤلـفــين
-1طبيعة تقديم المقاالت للمجلة:
ندعو الباحثين والمؤلفين الراغبين في نشر مقاالتهم أن يطلعوا على تعليمات موجهة للمؤلفين وكذلك االطالع على
دليل المؤلفين على صفحة مجلة مقاربات على منصة المجالت العلمية الجزائرية  ASJPعبر الرابط:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/321
يجب على المؤلفين الراغبين في إرسال مقاالتهم امتالك حساب خاص على منصة المجالت العلمية الجزائرية
 ASJPحتى يتمكنوا من إرسال مقاالتهم ننجا .
على المؤلفين حين يختارون إرسال مقاالتهم إلى مجلة مقاربات الذهاب إلى أيقونة "إرسال مقال" الموجودة على
قائمة االختيارات على يسار الصفحة.
-2منهجية المقال:
لتسهيل عملية النشر في مجلة مقاربات هناك نقاط منهجية على المؤلف االلتزام نها في إعداد مقاله وذلك من
خالل:
تحميل القالب النموذجي المحدد لشروط النشر وإعداد المقال Templateالموجود في أيقونة تعليمات للمؤلفين.
-3معلومات توجيهية :
يتوجب على المؤلف االطالع على التوصيات وتنفيذها ندقة وعناية ،حيث يحق لرئيس التحرير رفض المقال
في حالة عدم احترام هذه القواعد.
-4آليات وإجراءات تقييم المقال:
يجب أن يتالءم المقال مع تخصصات المجلة .وتجدون "مجاالت المجلة" على اليسار تحت أيقونة "فريقالعمل" ،حيث وجب على فريق العمل مالحظة تطانق المقال للتعليمات .وإذا تم رفض المقال يتم ارسل إشعار
مبرر نرفض المقال.
ثم يتم إغفال المقال بحذف المعلومات الشخصية للمؤلف .
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يتم ارسال المقال للمحرر المساعد المعني حسب تخصص ميدان البحث.
يتم إرسال المقال إلى مراجعين اثنين
يمكن لرئيس تحرير المجلة إرسال المقال للمراجعين مباشرة دون المرور على المحررين المساعدين.
يتم مراجعة المقال حسب:
*مقبول دون تعديل  :يتم إرسال إشعار بالقبول النهائي للمؤلف المعني.
*مقبول مع تحفظ  :يتم إرسال إشعار قبول نتحفظ للمؤلف المعني ،ومن ثم يتوجب تعديل المقال بحسب
المالحظات المقدمة
*قبول المقال :في حالة قبول المقال يشعر المؤلف نذلك وسيتم إشعاره نوضع المراجع على المنصة ،فعلى
المؤلفين متابعة مقاالتهم جيدا ألن أي تأخر سيؤثر على عملية النشر.

