
(01.....)ادخل على هذا الرابط إلرسال مقال إلى المجلة

http://www.asjp.cerist.dz/en/submission/222
ادخل على هذا الرابط إلرسال لالطالع على أعداد المجلة وشروط النشر

(01........)بها وإلرسال مقال إلى المجلة، وتحميل نموذج المجلة

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/222

والذي من خالله (asjp)انقر على الرابط لفتح حساب بالبوابة 

(03...................)يكون إرسال المقال 

قه حمل نموذج المجلة الذي يجب أن يكون المقال المراد إرساله وف

(02...)في اإلخراج ومقاسات الورقة وموافقا لشروط النشر 

(asjp)إلرسال مقال عبر بوابة : أخي الباحث
:يتطلب منك األمر المرور بمرحلتين

.فتح حساب بالبوابة: األولى

ط إرسال المقال مراعيا في ذلك شرو: الثانية

النشر



تظهر لك هذه ( 03)بالمرحلة المشار إليه على الرابط بعد النقر 

ى مربعرجاء قم بملء البيانات المطلوبة ثم اضغط عل...الصفحة

ASJPالخوصصةأقبل شروط االستخدام وقواعد 

.فتح حساب بالبوابة: المرحلة األولى



ةثم اضغط على هذه األيقون



االلكتروني بهذا اإلشعار تكون قد أنشأت حسابا ضمن المنصة ما عليك إال تفعيله من خالل زيارة بريدك

جيلالذي سجلت به والضغط على الرابط المرسل والدخول بكلمة المرور التي وضعتها في التس



(تفعيل مطلوب)جديد حساب - ASJPبعد زيارة بريدك االلكتروني تجد رسالة عنوانها 

وهذا مضمونها ما عليك سوى الضغط على الرابط المشار إليه



بعد الضغط على الرابط وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور تظهر لك هذه النافذة ما عليك سوى إكمال بياناتك 

ثم اضغط على انهاء( وكل بيان مرفق بعالمة نجمة فهو إلزامي، عدم ملئه يمنعك من متابعة التسجيل)



ى بهذا الشكل تكون قد أكملت المرحلة األول

(asjp)وهي إنشاء حساب من بوابة 



فق تتمثل في إعداد مقال و: المرحلة الثانية

سب الشكل المطلوب وبالمقاسات المطلوبة ح

قونة نموذج المجلة ثم إرساله بالضغط على أي

إرسال مقال 



هذه األمور أساسية



ال أخي الباحث لك أن تقترح مراجعين أو ال، ألّن األمر غير إلزامي لك و

.للمجلة

األساس هي رصد بياناتك أو بيانات المؤلف أو صاحب المقال

وبة  بعد إدخال بيانات المؤلف المطل

اضغط على أيقونة إرسال المقال



:الباحثأخي

خرىأفرصةالمنصةلكتتيح

التيالمعلوماتمنللتأكد

وعنالمقالحولرصدتها

صاحبأوالمؤلفبيانات

اإلرسالقبلالمقال



:الباحثأخي

دةالمرصوالبياناتمنالتأكدبعد

إرسالأيقونةعلىاضغط



لثانية أخي الباحث إذا وصلت إلى هذه المرحلة فقد أكملت بنجاح المرحلة ا

محررين أو المتعلقة بإرسال المقال، يبقى لك متابعة عملية إسناد المقال لل

(ASJP)المراجعين عبر حسابك في بوابة 



هويةوتأكيداإلرسالتأكيدمنكيطلبالكترونيبريدسيصلكبعدها

لكترونياالالبريدعبرالمرسلالرابطعلىالضغطسوىعليكماالمرسل،



حيحةاختر احدى األيقونتين حسب اإلجابة الص



أكيدوبهذا تكون قد انهيت مرحلة الت



سواء تم قبوله أو رفضه أو تم قبوله ( ASJP)ولك أن تتابع مقالك من خالل حسابك عبر بوابة 

بتحفظ عليه 


