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إعــــالن هـــام

بـاتهٕ يف 16 :أفسِل 2017م

لـألسـاتذة البـاحثيـن وطـلبت الـدكتوراه
لّكو يف علـ يّـا الحـا أن أنـٌ مكـهً نـو اعى َحتـاعدا

أّـل كـل أعـدا َن ـا

دللــٕ الحا ــد للدزاضــا اةكا مّــٕ نــو جملـ ع زابــا ا لــٕ عــرب الحُابــٕ ا صاٙسِــٕ للأ ـ
العلإّٔ:
http://www.asjp.cerist.dz/en/Articles/86

كأا نعل يّا اةضاترٔ الحا أن املًتأن بالهشس يف دللٕ الحا د للدزاضـا اةكا مّـٕ-
َخمتلــف ا ـ

العلأّــٕ الُ هّــٕ -أى إِــداو َإزضــاع نطــايأاتً الح أّــٕ َن ــا تً العلأّــٕ

ِكــُى عــرب الحُابــٕ ا صاٙسِــٕ للأ ـ

العلأّــٕ ،www.asjp.cerist.dzاملطــت د ٕ َاملعتأــدٔ نــو

قحل َشازٔ التعلّ العالْ َالح د العلأْ؛ مبا ِتّح للأ لـٕ الهًـُز اإللكرتَنـْ الُاضـا َالصِـا ٔ
يف امل سَ َ ّٕٙهّا َ َلّا.
َعلّــٌَ ،متاشــّا نــا يــرٍ ا

ــسا٘ا ِتُ ــح علــٖ الحــا أن الــساوحن يف الهشــس الــدجملُع إ

املهصٕ نو جمل ع السابا املركُز أع ٍَ ،اتحاو اخلطُا التالّٕ:
 -1التطـ ّل وــسَزٓ للــدجملُع إ الحُابــٕ عــرب الــساباَ ،www.asjp.cerist.dz/en/login :ذلـ
لفتح طاب جملاص بك ؛ ّد ِتُ ح علـّك نـل٘ اخلانـا بحّانـاتك الشيصـّٕ ،أِـو ِـت
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ازضــاع إمّــل بإ بسِــدك اإللكرتَنــْ لتفعّــل طــابك َ .ذلــ عــو سِــ الــدجملُع إ
بسِدك اإللكرتَنْ اخلاص بك َالضغا علٖ السابا املسضل لك .
 -2بعد تفعّل احلطاب علّك الدجملُعَ ،نو
بالتيصصا

 -3ضتهًس لك يّا ا ا

اله س علٖ الصف ٕ

السّٙطّٕ.

 ،علّك باجملتّاز:

. SOCIAL SCIENCES / LAW

اجملتّاز :دللٕ الحا د للدزاضا اةكا مّٕ ( .)Elbahith For Academic Studiesأَ اله س
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علٖ أِ

ُنٕ":حبد" (،)Recherche

جملانٕ :حبد عو دل

اجملتّاز جملانٕ :حبد نت ـدم ( ،)Recherche Avancéeـ اجملتّـاز

علإّٔ (.)Recherche de Revues

َمكو الح ـد أِضـا مبـل٘ إ ـدٗ اخلانـا التالّـٕ :جملانـٕ :شـعاز ا لـٕ باضـ ا لـٕ :دللـٕ
الحا د للدزاضا اةكا مّٕ  -أَ -جملانٕ :السق الدَلْ املُ د للأ لٕ ( -)ISSN: 2352- 975Xأَ-

جملانٕ  :اجملتصاز لشعاز ا لٕ

.)EFAS( :

 -5اله س علٖ نطا ٕ" :انت ل إ ا
-6

لٕ"ب. )Access à la revue

أّـــل منـــُذر َزقـــٕ امل ـــاع بال الـــح

بTemplate

اخلاحتـــٕ مب لـــٕ الحا ـــد للدزاضـــا

اةكا مّٕ باللغتن العسبّٕ َاإلجنلّصِٕ.
 -7بعد كتابٕ امل اع َف الهأُذر َالشسَط اخلاحتٕ مب لٕ الحا ـد للدزاضـا اةكا مّـٕ،
ِت الضغا علٖ نطا ٕ "إزضاع ن اع" (.)Soumission d’article
-8

ن

تهطٖ يف اةجملري تط ّل اخلسَر لضأاى طاب .

ها نًإٔ

 تهطح يرٍ ا

دا :

سا٘ا علٖ يّا ا

العلإّٔ الُ هّٕ املعتأدٔ نـو قحـل املدِسِـٕ العانـٕ

للح د العلأْ َالتطُِس التكهُلُ ْ (.)DGRSDT


أ ها٘ نس لٕ فتح احلطاب اخلاص بكـ علـٖ الحُابـٕ ( ،)ASJPفـاى تشـكّل كلأـٕ الطـس

اجملتّازٓ؛ أٓ مكو أى تكُى خمتلفٕ متانا عو الربِد اإللكرتَنْ اخلاص بك .
 نتابعٕ باقْ تستّحا بنسا ل الت كّ نا املسا عنَ ،كرا عألّٕ الهشـس تـت نـو جملـ ع
طــــــابك اخلــــــاص الــــــرٓ أنشـــــ متٍُ؛ َضــــــت دَى فّــــــٌ ــــــدَع ال ّــــــا ٔ ةحبــــــا ك
(ُِ )Tableau De Bordأَكِهُكُ نو نتابعٕ ن ا تك .

 يف الـٕ تعـد املِـنيلفن؛ يهـان جملانـٕ جملاحتـٕ باةضـفل" :إوـافٕ

ننيلـف"(auteur

،)Ajouter un

ّد جيح إ زا ً يّعا نا تط ّل بّاناتً كانلـَٕ .يف الـٕ عـدم تطـاب امل ـاع املسضـل
نا الحّانا احل ّ ّٕ للأنيلفن؛ فاى ن الك ضّتعسض للسفض.
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 نـــــــو اة طـــــــو الت شـــــ ـري علـــــــٖ ن

هـــــــٕ " :كـــــــل اإلشـــــــعازا تصـــــــل للأنيلـــــــف"

))l’auteur recevra toutes les notifications؛ َذلـ لضـأاى َحتـُع يّـا اإلشـعازا اخلاحتـٕ
مب الك عرب الربِد اإللكرتَنْ اخلاص بك .
 بعــد اضــتكأاع يّــا اخلانــا َإزفــا امل ــاع بصــّغٕ الــَُز بَ، Wordا لتــصام جبأّــا
امل

ها املشاز إلًّا أع ٍ ،جيح الضغا علٖ أِ ُنـٕ" :اكتتـاب") .)Soumissionnerضـُ

تتل ــٖ بعــد ذلـ عــرب بسِــدك اإللكرتَنــْ إشــعازا بُحتــُع ن ــالك ؛ ّــد جيــح ت كّــد
ا كتتاب عو سِ الضغا علٖ السابا املُ ُ بالسضالٕ املسضـلٕ نـو أ ـل نـسَز ن ـالك
إ نس لٕ الت ّّ َالت كّ .
 علّك مبتابعٕ ن الك بعد قحُلٌ

تّاش نس لٕ الت كّ َالت ّّ باملسا عٕ نو جمل ع

طــابك اخلــاص يف الحُابــٕ ( )ASJPإ واِــٕ نتّ تــٌ الهًاّٙــٕ ضــُا٘ بــال حُع أَ الــسفض أَ
التعدِل.
َيف اةجملري فاى دللٕ الحا د للدزاضا اةكا مّٕ تشكسك علٖ ايتأانك َ ،تس ح
مبطايأاتك الح إّٔ.
زّٙــظ التــ سِــس
 /نّلُ بو عحد العصِص
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