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بوابة الجزائریة للمجالت العلمیة الكیفیة التسجیل في 

)بصفة مؤلف(

ھي منصة إلكترونیة للمجالت العلمیة الوطنیة وتندرج في :التعریف بالمنصة االلكترونیة للمجالت العلمیة الجزائریة 

:أغراض منھالعدة وضعت البوابة اإللكترونیة.إطار وطني للمعلومات العلمیة و التقنیة

مقال المراد نشره إلى البمثابة ضمان لوصول وقوع في فخ المجالت الوھمیة و ھي الن من المؤلفیحمایة -1

.المجلة

.علمیة األكادیمیة الجزائریةالتسھیل اإلطالع على المجالت -2

.عرض للمجالت العلمیةالترقیة طرق النشر و -3

.نتاج العلمي الجزائريالتعریف باإل-4

.یةمحاربة السرقات العلم-5

.ن و المقومین للعمل العلمي إلى غایة النشرمراحل بین الكتاب و المؤلفیتوثیق جمیع ال-6

:الخطوات التالیةإتباععبر ألي باحث التسجیل عبر البوابة و ذلكیمكن 

Google)فتح المتصفح-1 chrome) متصفح الكتابة عنوان البوابة على و: 

www.ASJP.cerist.dz

Figure 1 :

:للبوابة كما ھو موضح اسفلھ لغة العرض عبر متصفح اللغة یاراخت-2

Figure 2 :

:أیقونة الدخول   الذھاب إلى -3
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Figure 3 :

:ضغط علیھا الو 

Figure 4 :

:اسفلھ صورة المبینةالغیر مسجل یجب علیك الذھاب إلى أیقونة التسجیل كما ھو موضح في )كمؤلف(أنكبما  -4

Figure 5:
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:كما ھو موضح استمارة التسجیل ءمل-5

Figure 6



4

بعد التأكد جدید و ھذا ثم الضغط على أیقونة  إنشاء الحسابقبول شروط المستخدم و قواعد الخصوصیة-6

:من صحة المعلومات المدرجة 

Figure 7

Figure 8

ضغط على رابط البرید الوارد داخل العلبة اإللكترونیة التي قمت بوضعھا سابقا في استمارة التسجیل والالذھاب إلى -7

:استكمال التسجیل

Figure 9
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فضائك الخاص ضمن البوابة اإللكترونیةإلى تظھر نافذة الدخول التي تمكنك من الدخول -8

Figure 10

:تسجیل الدخول -9

Figure 11

أربعة أیقونات مرتبة ترتیبا أفقیا و أربعة أیقونات مرتبة الرئیسیة للمستخدم صفحةالعند تسجیل الدخول تظھر علىتظھر 

:كما ھو موضح اسفلھ ترتیبا عمودیا 

Figure 12
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Figure 13

: على مقاالتىاألیقونة العمودیة األولى  تخص كل العملیات التي تجر

Figure 14

أي

المجلة التي أرسل /تاریخ اإلرسال/ملخص كل مقال مرسل/لمقاالت المرسلةحتوي على عنوان ات:المرسلة المقاالت

إلیھا المقال

Figure 15

فإن ھذه األخیرة تقوم بإرسال القبول و المرسل إلیھا مجلةالمن طرف المؤلففي حالة قبول مقال:قبولةالمقاالت الم

:فضاء المقاالت المقبولة كما ھو موضح فیما یلي لتفاصیل في تظھر ا

Figure 16
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رسالة عدم القبول في فضاء لمؤلفمن طرف المجلة فإنھ ستوجھ لالمؤلففي حالة عدم قدوم مقال:المقاالت المرفوضة 

:الخاصة بحسابھ على األرضیة االلكترونیة فوضةالمقاالت المر

Figure 17

على قائمة المقاالت المقبولة التي یجرى التحفظ علیھا ألسباب قد یذكرھا ھذا الفضاءحتويی:المقاالت المتحفظ علیھا

.رئیس تحریر المجلة

Figure 18

المؤلفكونیقائمة المجالت التي للمؤلف تظھرف " مجالتي " یقونة العمودیةاألما یخصفیأما 

)الخ....محرر مساعد .كمراجع (مشتركا في ھیئة تحریرھا 

Figure 19

من خاللھ متابعة للمؤلف عبارة عن صندوق بریدي خاص یمكن فھي"الرسائل"العمودیةاألیقونةأما فیما یخص

: ىو تحتوي عل)كمراجع أو مساعد محرر أو ما شابھ ذلك(عمل معھا یمجالت التي الالرسائل مع 

الرسائل الواردة                                                                                    -1

)كتابة رسالة جدیدة مع إمكانیة إلحاق ملفات بالرسالة(كتابة رسالة -2

.رسائل صادرةال-3
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)محذوفةالرسائل المع إمكانیة استرجاع بعض (ل محذوفة رسائ-4

Figure 20
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طریقة إرسال مقال علمي
یجب إلرسال مقال علمي إلى أحد المجالت التي تتوفر علیھا البوابة           

بوابة الجزائریة للمجالت العلمیة و ذلك عن طریق الرابط الدخول إلى ال-1

أیقونة تسجیل الدخول ثم الضغط على )إیمیل و رمز الدخول(البوابة عن طریق الحساب الشخصي للمؤلفالدخول إلى-2

.الصفحة الرئیسیة للمؤلفبعد ذلكتظھرل

رمزالالعلیا و الضغط على الذھاب إلى الزاویة الیمنى-3

Figure 1

:فتظھر الصفحة التایة

Figure 2

ان تخصصھ یختار المؤلف میدو.الت التي تحتویھا األرضیة باللغة الالتینیةاعلى الزاویة الیمنى مجموع المجالمؤلف جد یف

).كما ھو مبین في ما یلي(الت المقترحةامن بین المج

(ASJP)

(www.ASJP.cerist.dz)

ASJP
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Figure 3

:یختار المؤلف مجالھ من ضمن المجاالت الفرعیة فتظھر المجالت العلمیة التي تطابق اختصاصھ كما

Figure 4
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"اإلنتقال إلى مجلة"سم ضغط على األیقونة الخضراء التي تحمل ابالالمؤلف المجلة التي یرید المشاركة بھا حددی-4

Figure 5

قتظھر المعلومات الخاصة بالمجلة

Figure 6

:یوجد في فضاء المجلة المختارة ثالث أیقونات تظھر على الیسار -5

Figure 7
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:و تتضمن 

أیقونة إرسال مقال-

بصیغةیحملوتحمیل نموذج ورقة المقال باللغة الالتینیةة أیقون-

بصیغةتحمیل نموذج المقال باللغة العربیة و یحملأیقونة-

.عند ارسال مقالھاألخذ بھاالنموذجان یحتویان على مقاییس النشر التي یجب للمؤلف :مالحظة

التالیةفتظھر الصفحةیقوم المؤلف بالضغط على أیقونة إرسال مقال تحضیر المقال و ذلك اتباعا للنماذج المحملة بعد-6

:

Figure 8

ثم الخاص بمقالھكتابة الملخص،إدراج ملف المقال،المعلومات الخاصة بالمقال مع تحدید عنوان المقال المؤلففیكتب

.تكون الفاصلة المنقوطة باللغة الفرنسیة ھي الرمز الذي یفصل بین الكلمة المفتاحیة و األخرىالكلمات المفتاحیة على أن

مختلفھحتي تصل "كل إشعارات تصل للمؤلف"مع ترمیز ھالتفاصیل المتعلقة بو كتابة كما یقوم المؤلف بملئ

أكثر من ھفي مقالاشترك إذا (ھإضافة المؤلفین المشاركین في مقالكما یمككن للمؤلف.مقالھالتي یمر بھا شعارات اإل

.)راجع أو محكمم(لمراجعة المقال الذین یراھم مناسبین و اصحاب تخصصمراجعینبعض الواقتراح )مؤلف

.فیصل مقالھ الى رئیس تحریر المجلةوبعد التأكد من كل المعلومات یضغط المؤلف على أیقونة إرسال مقال-

Word

Word
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معالجة المقاالت
المقالت في طور "و بالضبط في فضاء"مقاالتي"حین تصل رسالة رئیس التحریر إلى المؤلف فإنھ یجدھا  في أیقونة 

)كما ھو مبین في الشكل الموالي("المعالجة

Figure 1

)و مبین في الشكل المواليكما ھ("المقاالت الواردة"یجد رسالة رئیس التحریر التي تتعلق بمقالھ في جدول المؤلفإنف

Figure 2

)المترشح(بعد أن یرسل رئیس التحریر رسالة قبول للمؤلف :)مراجعینال(إسناد المقال إلى محكمین :3المرحلة 

كما ھو ("اإلختیارات العمودیة"خیارات في قائمة الأول و یضغط على یذھب إلى لوحة القیادة الخاصة بھ كرئیس تحریر

)شكل المواليمبین في ال

Figure 3
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)كما ھو مبین في الشكل الموالي("المقاالت الواردة "أیقونةو دلك بالتوجھ الىمراجعین الو یتبع إسناد المقاالت إلى 

Figure 4

عن الخاصة بالمقالالتفاصیلو یمكن إظھار و االطالع علىھي المقاالت التي تم قبولھا مبدئیا"المقاالت الواردة "

:فیظھر الجدول التالي"مقاالتي الواردة"الموجودة في "إظھار التفاصیل"طریق الضغط على أیقونة 

Figure 5

:الموالیة األیقونات الثالثةنالحظ وجود 

إسناد المقال إلى مراجع واحد أو أكثرمنالتي تمكن:إسناد المراجعین

ن متخصصین في میدان المقال فإنھ یرسل المقال إلى المحرر المساعد في حالة عدم وجود مراجعیإسناد للمحرر المساعد

.الذي یسند بدوره المقال إلى مراجعین آخرین

)رفضا نھائیا(رفض المقال 

إسناد المقال إلى مراجعین حالة  1:

Figure 6
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:ي الشكل التبیاني كما ھو موضح فتظھر قائمة المراجعین"اسناد المقال للمراجعین"بعد الضغط على أیقونة

Figure 7

وضع عالمة التأكید في مربع اإلسناد الموجود في الخانة الشخصیة للمراجعة عن طریقیمكن من اسناد المقالالذيو 

:كما ھو موضح في الشكل التبیاني للمراجع
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Figure 8

ین الذین اختیروا من اجل مراجعة المقال و ذلكعلى قائمة المراجعو بعد اختیار مجموعة المراجعین یتم التأكید النھائي

:كما ھو موضح فیما یليبالضغط على زر التأكید النھائي

Figure 9

.و بذلك یكون قد أسند المقال إلى مجموعة المراجعین
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"إسناد المقال إلى مراجع"فتظھر أیقونة الخضراء في جدول المقاالت المسندة تحمل عنوان 

Figure 10

:كما ھو موصح في الشكل التبیاني یقونة الزرقاءاألعلى وذلك بالضغط آخرینمراجعینالمقال الى یمكن إسنادكما 

Figure 11

مراجعتھة وتحكیم المقال4المرحلة 

(مراجع إلى لوحة القیادة الخاصة بھ او مجموعة مراجعین، یذھب  كل بعد أن یسند رئیس التحریر المقال إلى مراجع

)االلكترونیة للمجالت العلمیةرضیةاألھ الخاص على حساب
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Figure12

)كما ھو مبین على الشكل الذي یلي(ومن خالل الضغط على أیقونة مجاالتي

Figure 13

"مراجع"أیقونة ، یقوم المراجع بالضغط علىلمجلة التي ینتمي إلى ھیئة تحریرھا باعتباره مراجعاالمراجع لختارإثم 

Figure 14

)كما ھو موضح في الشكل(ثم یذھب مباشرة إلى لوحة القیادة الخاصة بھ بصفتھ مراجعا 



7

Figure 15

و"المقاالت المسندة"على مستوى الجدولراجعالمو یجدكما ھو موضح في الشكل الموالي األیقونات الثالثتظھرحیث

."عدد المقاالت التي أسندت إلیھ للمراجعة"

Figure 16

للمراجعة مع وجود زرین جدول المقاالت التي أسندت إلیھ المراجعیجد"إظھار التفاصیل"وعند ضغط على أیقونة 

)اسفلھفي الشكل التبیانيكما ھو موضح(لكل مقال "الرفض"و"القبول"

Figure 17

)التحمیل بصیغة (زرق األلون بالقال المدون مضغط على عنوان الالقال للمراجعة بالمتحمیل للمراجعویمكن

نافذةالفتظھر "القبول المبدئي"مراجع یضغط على زر الفإن فإذا كان المقال مقبوال.رفضبالو أقبول بالوتحكیم المقال 

:التالیة

PDF
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Figure 18

:نافذة معاییر المقاللھتظھر"بدء المراجعة"خضراء التي تحمل عنوان الیقونة األیضغط المراجع على عندماو

Figure 19

نافذة "الموجود على ضغط على زر اإلرسالالوھذا التقییم سیصل إلى رئیس التحریر بعد .لمراجعاالتي یقوم بإمالئھا و 

"في طور المعالجةتمقاالال"إلى فضاء "المقاالت في االنتظار"قل المقالة من فضاء فتنت. "معاییر تقییم المقال

Figure 20
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فیذھب إلى .لمراجعة المقالائي حیث یتاح للمراجع فرصة أخرى غیر نھللمقال ھذا التقییم الذي قام بھ المراجع و یعتبر 

)المواليكما ھو موضح في الشكل ("المقاالت في طور المعالجة"أیقونة 

Figure 21

زرق مع األضغط على اسم القال المدون بالالتي تحتوي على عدة مقاالت مع إمكانیة تحمیل المقال من جدید عن طریق 

"التقییم النائي"و"التقییم"وجود أیقونتین

Figure 22

Figureم التطرق لھا سابقاو التي ت"قالمتقییم ال"إلى صفحة فتحیل المراجع مباشرة"تقییم"أیقونة فأما  19

حریر بالضغط على أیقونة لرئیس تالالزمةإرسال التعدیالتإمكانیة مع(  التي ترتبط بھذا الفضاءمالحظاتالبما في ذلك 

)اإلرسال

ل مع مجددا الئحة تقییم المقاللمراجع تظھر و بالضغط على ھذه االیكونة فإنھ "ئينھاالتقییم ال"أما فیما یخص أیقونة 

و إرسال ھذا التغیر التقییمیة للمقالحظاتمالالعلى الئحة التقییم بما في ذلك تغیر "التعدیل النھائي"إمكانیة إجراء 

.النھائي و بصفة نھائیة للرئیس تحریر

طور المقالت في "مقال قد أخرج من فضاء الأن المراجعجدیھقیادة الخاصة بالإلى لوحة المراجععند رجوعبعد ذلك و

.و یكون دور مراجع قد انتھى."المعالجة

في حالة رفض المراجع للمقال فإن ھذا األخیر یتبع ھذا الرفض بإرسال المالحظات و النقاط التي جعلتھ :مالحظة 

.لرئیس التحریریرفض المقال 
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مھام رئیس التحریر

دور مھم في المجلة حیث ینسق بین المؤلفین الذین یرسلون مقاالتھم التحریر مدیركما یسمیھ البعض و ألرئیس التحریر 

لقرارات النھائیة بخصوص المقاالت المرسلة بعد و یتخذ ااتعبر البوابة وبین المحكمین و مساعدي التحریر و السكرتیر

.كما یقوم باإلعداد النھائي للمجالت و یشرف علیھا شخصیا.جعینااالطالع على قرارات المر

القائمة ب مجالتيوذلك بالذھاب إلى قائمة (یقوم مدیر التحریر بالدخول إلى صفحة إدارة المجلة عن طریق حسابھ الشخصي 

)العمودیة لالختیارات

Figure 1

:كما ھو موضح باألسفل ثم یذھب إلى المجلة التي یشترك فیھا ثم یضغط على أیقونة رئیس التحریر-

Figure 2

:فتظھر صفحة رئیس التحریر الخاصة بالمجلة المختارة
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Figure 3

:لى الیسارأیقونات ع4ھر و تظ

Figure 4

:أیقونات على الیمین4تظھر كذلك  كما

Figure 5



3

:)موجودة على الیمینال(أیقونة اإلعداداتأما 

Figure 6

:أیقونات فرعیة3على تحتوي فإن ھذه األخیرة

قونة تفاصیل المعلومات حول المجلة                                     أی

أیقونة ملفات المجلة

أیقونة فریق عمل المجلة

وصف المجلة/عنوان المجلة الرئیسي و الثانوي(لنا المعلومات العامة حول المجلة فتظھر"تفاصیل المجلة"فأما أیقونة 

أم فصلیة"المجلة ، أھي مجلة ریة نشردو /للمجلة  سنة أول إصدار/الخاص بالمجلةالرقم الدولي للطباعة/

المراسل الرئیسي /المجلةالت العلمیة التي تختص بھااعنوان المج/موقع المجلة على الویب"/نصف سنویةأم سنویة

:)و یكون المخبر الرئیسي للمجلة(للمجلة 

Figure 7

ISBN



4

:الیة التبطاقاتبھذا الفضاء التظھر فأما فیما یخص أیقونة ملفات المجلة 

Figure 8

:مثلملفات ھامة تخص المجلةیمكن من خالل ھذا الفضاء وضع

الصفحة الرئیسیة للمجلة أو واجھة المجلة التي تكون بصیغة غالف-

العدد األخیر للمجلة بصیغة  غالف-

للمكتبة الوطنیة على شكل صورةنسخة من وصل إیصال نسخة من المجلة-

)بصیغة وورد(الكتابي للمقاالتل المؤلفین نفس القالبقالب المجلة حتى یتبع ك-

بصیغة شروط النشر بالمجلة-

.أرسلعن طریق الضغط على أیقونة لقاعدة بیانات األرضیة بإرسالھا رئیس التحریرقومیو حالما تحمل ھذه الملفات 

فریق المجلة مع إظھار دورھم من رئیس تظھر ھذه الصفحة أسماء أعضاءف "فریق عمل المجلة"أما فیما یخص أیقونة 

.و مراجعیناتو محرر مساعد و سكرتیر

PDF

PDF

(PDF)
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Figure 9

أما فیما یخص كیفیة إسناد رئیس التحریر ألي دور .ویمكن لرئیس التحریر أن یحذف أي دور من األدوار أو یعدل فیھا

تظھر نافذة و یضغط علیھا فنة الخضراء على الیسار یذھب إلى األیقو)رئیس التحریر(فإنھألحد المؤلفیناألدوارھذه من 

:جدیدمستخدمإضافة

Figure 10
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أما في حالة ما إذا كان المؤلف المسند .و الضغط على حفظمع تحدید الدور المسند إلیھ و كتابة بریده اإللكتروني

مع تحدید االسم و اللقب و البرید (مستخدم جدیدعلى إضافةرئیس التحریریضغطف إلیھ الدور غیر موجود في البوابة

:)اإللكتروني للمؤلف و البلد الذي ینتمي إلیھ

Figure 11

لكتروني رسالة تطلب منھ مباشرة بعد ذلك یتلقى المؤلف في صندوق بریده اإل.حفظ البیانات بعد ملء االستمارةب و یقوم

:میة و ینضم بذلك إلى فریق عمل المجلةاالنتساب إلى البوابة اإللكترونیة للمجالت العل

Figure 12

ASJP
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مقال علمي في البوابة الجزائریة للمجالت العلمیة"مراجعة/تحكیم"شرح تطبیقي لمراحل 

ظھر فت على الیسارجلة یقوم بالضغط على المقاالت المرسلةمفضاء البعد دخول المؤلف :مرحلة إرسال المقال العلمي-

:االت المرسلةمجموعة المقھل

Figure 1

:)أو الرفض(دئي لتحكیم المقالةاإلشعار بالقبول المبمرحلة  -

الموجودة على مستوى "إظھار التفاصیل"بعد دخول المؤلف فضاء المجلة التي ینتمي إلیھا یقوم بالضغط على أیقونة 

:ھر النافذة التالیةلمرسلة على یسار فضاء المجلة فتظالمقاالت ا

Figure 2

بعد الضغط على عنوان المقال یقوم رئیس التحریر بإنزال المقال على جھازه لالطالع على المقال مع تقییم احترام 

.المؤلف للشروط الشكلیة للمقال و شروط المشاركة و النشر

:كما ھو موضح القبولففي حالة قبول المقال یضغط رئییس التحریر على أیقونة 

Figure 3
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:لة القبولفتظھر رسا

Figure 4

: ئوالتي تحتوي على حقلین للمل
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إرفاق الملف

.و تحمیلھ على ھذا الحقلعلى صیغة یقوم رئیس التحریر بإغفال اسم المؤلف و حفظ المقال

الموضوع

.یعبر فیھ رئیس التحریر عن قبول المقال

لى المؤلف كما یمكنھ رفض المقالة إذا كانت غیر موافقة للشروط یقوم رئیس التحریر بإرسال القبول المبدئي للمقالة إثم 

"رفض"الشكلیة أو شروط النشر فیضغط على أیقونة 

Figure 5

.رسالة الرفضمع إمكانیة تبیین أسباب الرفض للمقال في محتوى 
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