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 (R.E.G) والتسيير االقتصاد مجلة
 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية طرف من تنشر

  بجاية ميرة الرحمان عبد جامعة
 

 للمؤلفين دليل

 إثراء في تساهم والتي ، العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية باللغة مكتوبة ، أصلية مقاالت نشر إلى والتسيير االقتصاد مجلة تسعى
 موضوعات مختلف في الجامعيين للباحثين األصيلة بالمساهمات وترحب. والتسيير االقتصادية والقضايا المشكالت في التفكير

 المقاالت. واألخالق األكاديمية لألخالق عالمًيا بها المعترف المعايير وكذلك للمجلة التحريري الخط احترام مع والتسيير االقتصاد
  .مقاالتهم محتوى عن المسئولين وحدهم ، وهممؤلفيها إال تلزم ال المجلة في المنشورة

 
  ASJP  :الجزائرية العلمية المجالت منصة استخدام

 حساب؟ إنشاء كيفية

  ASJP: / https://www.asjp.cerist.dz منصة رابط إلى ادخل -1

 واإلدارة االقتصاد مجلة اختر االجتماعية العلوم مجال في -2

 المقال تقديم على اضغط -3

 .بك الخاصة المرور بكلمة الدخول تسجيل أو) حساب لديك يكن لم إذا( حساب بإنشاء النظام يطالبك -4

 بريدك عنوان في لك مباشرة مرور وكلمة مستخدم اسم توفير وسيتم تسجيل، فوق وانقر الحقول جميع بملء قم حساب، لديك يكن لم إذا -5
 .اإللكتروني

 .اإللكتروني بريدك عبر الحساب بتفعيل قم -6

 REG مجلة إلى مقال إرسال
 ).العربية  و  واإلنجليزية الفرنسية باللغات متوفر النموذج( المؤلفين إلى التعليمات بتحميل أوالً  قم -1

 .اإلرسال قبل المطلوبة الحقول جميع وامآل المقال بإرسال قم -2

 .تلقائيًا مقالك تقييم عملية متابعة من لتتمكن" المؤلف هذا إلى اإلشعارات جميع إرسال تم" المربع تحديد تنس ال -3

 Word.  بتنسيق المقالة ملف لتنزيل" تصفح" فوق انقر-4
 .المقاالت تقييم و اختيار إجراءات دليل
 :التالية العملية المقالة وستتبع باالستالم إقراًرا) المؤلفون( المؤلف سيتلقى ، المقال استالم بعد

 يفي ال كان إذا المقال رفض يجوز. للمقال المستمر المحتوى وأصالة للمجلة التحريري الخط مع المقال توافق من التحرير لجنة تتحقق 1 .
 ؛ المجلة بمتطلبات

 تتم ، التحديد وجه على. مجهولين خبيرين  بواسطة الخبراء مراجعة إلى ، المقال مراجعة التحرير هيئة قبول بمجرد ، المقال إرسال سيتم 2 .
 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية خارج من واآلخر الداخل من أحدهما ، المراجعين من اثنين قبل من المقاالت مراجعة

 ؛ بجاية بجامعة

 إما قرار التخاذ النظراء مراجعة لجنة على المعنية المادة ستُعرض ،) مؤيد غير والثاني مؤيد واحد أي( متناقضين تقريرين وجود حالة في .3
 صراحة ارفضها أو ثالث مراجع على اقتراحها طريق عن

 .الخبيرين توصيات حسب مقاله تصحيح المؤلف على يجب ، جوهرية أو طفيفة تغييرات مع تقريرين وجود حالة في 4 .

  نهائي؛ رأي على للحصول الخبيرين إلى أخرى مرة المقال إرسال سيتم المؤلفين، قبل من التصحيح يتم حالما 5 .
 محتواه؛ صحة على والتأكيد آخر منشور إلى تقديمه أو المقال نشر بعدم تعهد على التوقيع على المؤلف يلتزم المقال، قبول بمجرد. 6
  ASJP . منصة على مقالته تقييم مسار المؤلف سيتابع ، أخيًرا 7.
 

 ببليومترية مؤشرات
 الببليوغرافية المراجع تقديم منهم مطلوب ASJP . لـ ببليومترية مؤشرات إلنشاء المؤلفين أو المؤلف دعوة تتم ، المقال قبول عند

  .به المعمول لإلطار وفقا للمقال
  :الرئيسية الخطوات يلي فيما

 .المراجع أيقونة على الضغط المؤلف على يجب المقال قبول بعد 1- 
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 .المعنية المراجع إلدخال" جديد" على وانقر" مرجع إضافة" فوق انقر ثم 2-
 ."إنهاء" ثم" حفظ" فوق انقر أخيًرا، 3-

  .للمؤلفين i10 و H ومؤشرات للمجالت، (IF) التأثير عامل: هي الببليومترية المؤشرات
 

  .المقال نشر يمكن ال المراجع إدخال بدون :هامة مالحظة
 

  عدد نشر
 .ASJP منصة على عام كل نهاية في األعداد نشر يتم ، للمجلة السنوية الوتيرة على بناءً   •
 .المقاالت جميع ذلك في بما العدد خالل من أو منفصل بشكل المقال تنزيل يمكن  •
  التحرير رئيس أو النشر مدير قبل من هذا توقيع يتم. الطلب عند للمؤلف نشر شهادة إصدار يتم  •
 

 :الموقع على المجلة حول أخرى معلومات على االطالع يمكن

التحرير هيئة 

المغطاة المجاالت 

نموذج( للمؤلفين إرشادات( 

للمؤلفين دليل 

بواسطة مفهرسة 

بالمراجعين اتصل 

مقال تقديم 

 


