جملة

فص ـ ــل اخل ــطاب
دورية علمية أكاديمية محكمة متخصصة
تعنى بالدراشات والبحوث العلنية النقدية واللغوية واألدبية والبالغية
يصدرها مخبر الخطاب الحجاجي أصوله ومرجعياته وآفاقه في الجزائر
جامعة ابن خلدون  -تيارت  -الجزائر

Faslo EL-Khitab
Argumentative Rhetoric
P-ISSN: 1701-5332
E-ISSN: 2602-5922 Legal Deposit N°: 5715 - 1021

Periodic Scientific Journal
Deals with Scientific, Critical, Linguistic, Literary and Rhetorical Studies
Issued by the Laboratory of
the Argumentative Discourse as regards its Origins, References,
and Perspectives in Algeria

Ibn Khaldoun University Of Tiaret - Algeria

دليل املؤلفني
كل األعنال واألحباث ترشل حصرا عن طريق البوابة اجلسائرية للنحالت العلنية عرب الرابط:

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/81
لالتصال بنا:
الربيد اإللكرتوني للمجلة:

الربيد اإللكرتوني لرئيس حترير اجمللة:
موقع اجمللة على الرابط االلكرتوني:

الربيد العادي هليئة التحرير :

laboda.fasl@univ-tiaret.dz
abdelkader.zerrouki@univ-tiaret.dz
http://www.univ-tiaret.dz/faslo.elkhitab/

دللة فصل اخلطاب
خمرب اخلطاب احلحاجي ـ جامعة ابن خلدون
ص.ب 87 .زعرورة _ تيارت  _ 00111اجلسائر

فصل اخلطاب
مجلة علمية أكاديمية محكمة متخصصة في الدراسات النقدية واللغوية واألدبية والبالغية
تصدر عن مخبر الخطاب الحجاجي أصوله ومرجعياته وآفاقه ـ جامعة ابن خلدون تيارت
P-ISSN : 2335-1071 / E-ISSN: 2602-5922 / Legal Deposit N°: 2012 -1759

دليل املؤلف

قبل إرسال المقال نرجو قراءة التعليمات اآلتية:

أوالً :شروط النشر
 .1تنشر مجلة "فصل الخطاب" البحوث الجادة التي لم يتم نشرها من قبل في مجال الدراسات العلمية
النقدية واللغوية واألدبية والبالغية والبحوث الفكرية.
 .2تستقبل املجلة البحوث باللغات :العربية واإلنجليزية والفرنسية.
 .3أن يكون املقال املقترح للنشر أصيال ولم يسبق تقديمه ملجلة أخرى أو املشاركة به في ملتقى ،كما ال تقبل
البحوث التي تكون جزءا من رسالة املاجستير أو الدكتوراه أو كتاب منشور.
 .4ينبغي مراعاة املعايير العلمية والتقنية (بالطريقة اآللية التلقائية) في التوثيق والتهميش في آخر البحث.
 .5يجب أن ال يقل عدد صفحات املقال عن  10وال يتجاوز  20صفحة وفق القالب املوجود في تعليمات
للمؤلف.
 .6تخضع املقاالت والبحوث والدراسات  -قبل إجازتها  -للتقييم والتحكيم من ِق َ
بل خبراء ومتخصصين،
وقراراتهم غير قابلة للطعن أو االعتراض.
 .7يخضع ترتيب البحوث العتبارات منهجية وتقنية ال على أساس املفاضلة بينها.
 .8كل مقال يثبت أنه منتحل أو سبق نشره أو تقديمه إلى جهة أخرى للنشر فإن صاحبه يدرج في القائمة
املمنوعة من النشر باملجلة.
 .9األعمال ّ
تعبر عن آراء كتابها ،ويتحملون مسؤولياتهم كاملة ،وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة.
ُ .10ترسل املقاالت والبحوث حصرا على بوابة املجالت العلمية الجزائرية على الرابط التالي:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/81

ثانياً :متطلبات النشر وإجراءاته
 -1تقديم املقاالت:
ندعو املؤلفين الراغبين في نشر مقاالتهم في مجلة "فصل الخطاب" لالطالع على األقسام " :تعليمات
للمؤلفين" و "دليل املؤلفين" في مساحتنا املحجوزة على البوابة الجزائرية للمجالت العلمية  ASJPعلى الرابط
التالي:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/81

املؤلفون مدعوون لتقديم أوراقهم البحثية عن طريق بوابة  ASJPبصيغة  ،Wordوذلك بواسطة القيام
بالنقر على أيقونة إرسال املقالة على يسار الشاشة في رابط بوابة :ASJP
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/81
إذا كان لدى املؤلفين اسم مستخدم  /كلمة مرور لـمجلة "فصل الخطاب":
Aller à l'inscription
هل تحتاج إلى اسم مستخدم  /كلمة مرور؟
Aller à l'inscription
مالحظة :مطلوب التسجيل والدخول لتقديم املقال عبر اإلنترنت وللتحقق من وضعية املقاالت
 - 2املبادئ التوجيهية للمؤلف:
• ندعو املؤلفين إلى قراءة ومتابعة هذه التوصيات بعناية؛
• يحق لرئيس التحرير إعادة األوراق البحثية التي لم يتم تقديمها ً
وفقا لهذه التوصيات،
 - 3عملية تقييم املقال:
 1-3ـ اخلطوة األوىل:
يتم فحص املقال بشكل سري على مستوى لجنة القراءة للمجلة ،التي تجتمع بانتظام وتتدخل في مرحلة ما
قبل التقييم .حيث تقدم قرارا بأهلية املقاالت قبل إرسالها إلى املحررين املساعدين أو املراجعين .إذا كان القرار
سلبيا فسيتم رفض املقال على املنصة مع إعالم صاحب املقال بسبب الرفض .يمكن للمؤلف إعادة إرساله مع
األخذ بعين االعتبار التوصيات املقدمة إليه.
.2-3اخلطوة الثانية:
في الحالة التي تكون فيها املقالة مؤهلة للتقييم (إذا تم إعدادها وفق قالب املجلة ووفق شروط النشر(،
سيتم إرسالها في هيئة مشفرة للمحرر املساعد ذي االختصاص ،والذي بدوره سيقدمها إلى مراجعين اثنين في
شبكته .سيتولى املراجعون مسؤولية تحكيم الورقة البحثية ً
وفقا الستمارة تقييم موحدة متوفرة على املنصة ASJP
بشكل إلزامي.
مالحظة :يمكن للمحرر املساعد املرتبط ً
أيضا تقييم املقالة إذا رغب في ذلك .توفر سكرتارية املجلة الواجهة بين
مؤلفي املقاالت واملحررين املساعدين.
ُ
 4ـ فرتة تقييم املقاالت :تقدر فترة تقييم املقاالت مبدئيا بحسب ما يستغرقه املراجعون من وقت أدناه
ً 30
يوما ،ويمكن أن تمتد فترة املراجعة إلى شهرين في املتوسط إلرسال نتائج التقييم إلى أمانة املجلة.
-5حالة تقييم املقاالت :عندما يتلقى مشروع املقال رأيا إيجابيا وآخر سلبياُ ،يطلب إجراء تقييم ثالث
من مراجع آخر ،مع مراعاة أصله ،وطنيا أو أجنبيا.
 6ـ إعداد املقال:
لتسريع عملية نشر املقاالت في مجلة "فصل الخطاب" ،ندعو املؤلفين الستخدام نموذج املجلة .حيث
يتوفر قالب للمؤلفين في قسم "تعليمات للمؤلف" إلدراج مقاالتهم.

يمكن للمؤلفين تنزيل القالب من قسم "تعليمات للمؤلف" ويمكنهم الوصول إلى هذا الفضاء عن طريق
زيارة:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/81
ثم النقر على "تعليمات للمؤلف" على الجانب األيسر من الشاشة.
-7االطالع على ملف دليل املؤلف:
بالضغط على أيقونة "دليل املؤلف" يتم تحميل ملف مضغوط ،يحتوي توجيهات لصاحب املقال يوضح
طريقة إرسال املقال ،كما يتضمن حقوق املؤلف الخاصة باملجلة ،ويتضمن أيضا خطاب تعهد يمض ي عليه
صاحب املقال ّ
يقر فيه أن امللكية الفكرية تعود ملجلة "فصل الخطاب" حصرا .وال ينشر املقال إال بعد إرسال
التعهد وال ينشر املقال.
-8إرسال املقال:
بعد إعداد املقال وفق قالب املجلة الذي تم تحميله ،واالطالع على دليل املؤلف ،يتم الضغط على أيقونة
"إرسال مقال" تظهر استمارة للملء تتضمن مختلف البيانات الخاصة باملقال وباملؤلفين :لغة املقال؛ عنوان
املقال؛ امللخص؛ كلمات مفتاحية؛ االسم الكامل للمؤلف؛ مؤسسة االنتماء؛ اإليميل (ويمكن إضافة مؤلف ثان؛
كما يمكن اقتراح مراجعين) .وبعد ملء كل البيانات وتحميل ملف املقال على املنصة ،يتم الضغط على أيقونة:
"إرسال مقال" املوجودة أسفل استمارة املعلومات.
-9إشعار باستالم مقال:
في حالة نجاح عملية إرسال املقال على املنصة تظهر رسالة على الشاشة تبين ذلك .وفي مرحلة موالية
يستلم املؤلف املرسل على إيميله الشخص ي إشعارا بتقديم مقال ،وإشعارا للمؤلف الثاني على إيميله هو اآلخر
لتأكيد اشتراكه في املقال وإعالمه بقبوله.
 - 10إشعار برفض املقال :إذا تبين أن املقال ال يحترم قالب املجلة وشروط النشر فيها فسيرفض
ويتم إشعار املؤلف بذلك.
-11متابعة وضعية املقال على املنصة:
يمكن للمؤلف الدخول على حسابه في املنصة ومتابعة وضعية مقاله مرحلة بمرحلة وذلك بالضغط على
أيقونة" :املقاالت" ثم الضغط على أيقونة" :املقاالت املرسلة" سيظهر جدول يبين تفاصيل املقال من :عنوان؛
ُ
تاريخ اإلرسال؛ اسم املجلة؛ التفاصيل؛ الحالة .وهذه األخيرة ترى على عدة مراحل:
ـ املرحلة األولى :قبول أو رفض التحكيم.
ـ املرحلة الثانية :مقال في انتظار املراجعة.
ـ املرحلة الثالثة :اسناد املقال للمراجعين.
ـ املرحلة الرابعة :قرار املراجعين بقبول املقال أو برفضه أو بطلب التعديل.

(أنظر المخطط المرفق في الصفحة الموالية)

 12ـ سياسة االنتحال:

ً
تشكل السرقة العلمية ،بجميع أشكالها سلوكا غير أخالقي للمجلة .وال يتم قبول أي خرق لهذه القاعدة .ولن
يتم قبول أي مقال آخر للمؤلف الذي قام باالنتحال من خالل املراجعة التي تجرى ملقالة األول.
 13ـ نشر املقال:
ينشر املقال بعد استيفاء املراحل املتقدمة وبعد إدخال املراجع في صفحة مجلة "فصل الخطاب" عبر
البوابة الجزائرية للمجالت العلمية في أحد األعداد الالحقة للمجلة.
يمكن للمؤلف تحميل النسخة كاملة من البوابة على الرابط اآلتي:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/81 
أو عبر موقع املجلة على الرابط اآلتي:
http://www.univ-tiaret.dz/faslo.elkhitab/
روابط مهمة للتعرف على كيفية العمل يف البوابة:

/1طريقة التسجيل في البوابة الجزائرية للمجالت العلمية )(ASJP
https://www.youtube.com/watch?v=FrTFH2eDnzw

/2شرح كيفية إدارة العمل في  ASJPج 1+ج2
https://www.youtube.com/watch?v=l-fJJnRWCvE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NFyW9cFW_UE

/ 3طريقة إرسال مقال علمي إلى املجالت العلمية املسجلة في البوابة الجزائرية للمجالت العلمية )(ASJP
https://www.youtube.com/watch?v=mNi4XFzTTHs

/4شرح تطبيقي ملراحل تحكيم /مراجعة مقال علمي في بوابة ASJP
https://www.youtube.com/watch?v=PAO4rPaTbFg

/5كيفية إدارة املقاالت املتحفظ عليها
https://www.youtube.com/watch?v=xVkBcWfr-GY
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الربيد اإللكرتوني لرئيس حترير اجمللة:
موقع اجمللة على الرابط االلكرتوني:

abdelkader.zerrouki@univ-tiaret.dz
http://www.univ-tiaret.dz/faslo.elkhitab/
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مخطط توضيحي

يتم استالم جميع املقاالت حصريا عبر املنصة الوطنية للمجالت ASJPكما يلي:
 - 1يجب التسجيل في املنصة وفتح حساب عل املوقع:
https://www.asjp.cerist.dz/signup

 - 2الدخول ال موقع املجلة في املنصة عل موقع:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/81

 - 3إرسال املقال عل شكل وورد من الخانة املخصصة لذلك.
 - 4يتابع مراحل استالم وتقييم مقاله عبر حسابه في املنصة ASJPحصريا.
 - 5تمر عملية استالم وتقييم املقاالت باملراحل التالية أسفل:

مقال غير مطابق لشروط وقواعد النشر

مقال مطابق لشروط وقواعد النشر

تحذف كل املعلومات املتعلقة بصاحب املقال
ويعطى رقم سري للمقال

يرسل املقال إلى مراجع أول سريا ،وتمنح له
مدة شهر إلبداء رأيه النهائي

إرجاع املقال إلى صاحبه وإعالمه بسبب عدم
قبوله ،لتعديله وفق الشروط املطلوبة

ثان سريا ،وتمنح له
يرسل املقال إلى مراجع ٍ
مدة شهر إلبداء رأيه النهائي

مقال مقبول

مقال مقبول
مقال مرفوض

مقال مرفوض

يرفض نشر املقال ويعلم صاحبه
يرسل املقال إلى مراجع ثالث سريا ،ويكون قراره
فاصال في نشر املقال من عدمه

مقال مقبول للنشر إما:
 -1ينشر املقال دون تعديل؛
 .2يقبل املقال بتحفظ :ترسل التعديالت املطلوبة لصاحب املقال ،وتعطى له

مدة محددة لتعديل املقال.

