كيفية إرسال مقال إلى املجلة
 .1الدخول إلى البوابة
 .2الدخول إلى الصفحة الرئيسية
 .3تحديد تخصص املجلة ( الفنون والعلوم الانسانية ،اللغة واللغويات )
 .4البحث عن املجلة ( بحوث سيميائية)
 .5الدخول إلى املجلة
 .6ارسال املقال متبعا الخطوات املطلوبة في الشبكة.

الخطوات الواجب اتباعها إلسناد املقاالت املقبولة للتحكيم
 .1الدخول إلى مجلتي
 .2الدخول إلى املقاالت املقبولة للتحكيم.
 .3اسنادها إلى مراجعين

دخول املراجع إلى ألارضية الخاصة باملجلة
 .1الدخول إلى البوابة عن طريق الرابط املرسل إليه.
 .2النقل على الرابط إلتمام عملية التسجيل.
 .3الدخول إلى البوابة كمراجع.
 .4الدخول إلى قائمة املقاالت املسندة.
 .5قبول تحكيم .
 .6بدء املراجعة.
 .7مل الاستمارة الخاصة بالتقييم.
 .8إرسال الاستمارة
 .9حفظ

كيفية إثراء السيرة الذاتية الخاصة باملراجع
كيفية إدخال السيرة الذاتية للمراجع CV
 .1الدخول إلى حساب البوابة بالنقر على الرابط املرسل إليك في بريديك إلالكتروني
 .1ستجد على اليمين غالف املجلة ،ثم الدخول على نحو  :رئيس تحرير -محرر مساعد-
مراجع -سكرتير
 .2النقر عل الخانة الخاصة باملراجع
 .2اختر الدور الذي تريد الدخول به = مراجع
 .4الذهاب إلى املجسم إلانساني إلى ألاعلى على اليسار والنقر على بيانات املستخدم (أنظر
الصورة)

ثم ملء البيانات الخاصة بك :
أ -املعلومات الشخصية
ب -السيرة الذاتية
ج -املنشورات
د -إعدادات الحساب
 .5حفظ البيانات الشخصية قبل الغلق

إدراج المقاالت بالطريقة اإللكترونية
أحيطك علما سيدي سيدتي أن مقالك قد قبل من قبل هيئة تحرير مجلة بحوث
سيميائية ،فالرجاء إدراج نفس مراجع مقالك بالطريقة إلالكترونية املطلوبة من قبل
البوابة إلالكترونيةASJP .
مالحظات:
أوال :يجب الدخول إلى أرضية املجالت الجزائرية باعتبارك مؤلف.
ثانيا :الشروع في إدراج املقاالت متبعا الخطوات املسجلة عبر الفيديو املرفق.
ثالثا :بعد الانتهاء من إدراج كل مرجع اضغط على زر حفظ املوجود في آخر الجدول.
رابعا :بعد الانتهاء من العملية اضغط على زر حفظ وستدرك أن عالمات NO
قد تحولت إلى عالمة YES
وبذلك يكون مقالك قابال للنشر نهائيا.
و في ألاخير أرجو القيام بهذه العملية في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من إخراج املجلة مع
نهاية شهر جوان.
مع خالص الود والاحترام.
أ.د عبد العالي بشير
رئيس تحرير مجلة بحوث سيميائية

كيفية النشر في المجلة عبر البوابة اإللكترونية:
.1

الدخول في محرك غوغل و إدخال

الموقع . www.asjp.cerist.dz

.2

التأشير على محور .Arts and humanities

.3

البحث عن مجلة بحوث سيميائية.

.4

التأشير على خانة أنتقل إلى المجلة.

.5

الـتأشير على خانة أرسل المقال.

.6

ملء جميع البيانات المطلوبة ( عنوان المقال ،اسم صاحب المقال ولقبه،

ملف المقال ،الملخص ،الكلمات المفتاحية  ،البريد اإللكتروني ،المؤسسة ،البلد ) ثم
أشر على خانة أرسل المقال.
.7

أرسل المقال إلى أحد البريدين اإللكترونيين:
abdelalibachir@yahoo.fr
abderrahmane-beghdad@hotmail.com

