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دليل الباحث يف إعداد الورقة العلمية للنشر يف جمالت عاملية يف جمال من اجملاالت
االسم الكامل 1،االسم الكامل 2،االسم الكامل،
1
القسم ،اسم اجلامعة ،املدينة ،الدولة،
2
القسم ،اسم اجلامعة ،املدينة ،الدولة،
3
القسم ،اسم اجلامعة ،املدينة ،الدولة،

3

امللخص

امللخص معين بتقدمي نبذة عامة عن الورقة .يُكتب امللخص يف أقل من
 150كلمة ،ال تكتب هوامش أو مصادر يف امللخص ،وال يتضمن
املخلص املعادالت أو نصوص واقتباسات .جيب االلتزام -بعناية اتمة
واهتمام -ابملعاين واألفكار واألساليب الفنية اليت ستوصف فيما أييت.
حيث إن ذلك سيساعدان يف االحتفاظ بنمط موحد ومتماثل ابنتظام يف
اإلخراج النهائي لعدد اجمللة .األوراق اليت ال تلتزم هبذه املعايري العلمية

 .1املقدمة
تقبل اجمللة األوراق العلمية ابللغة العربية واإلجنليزية ،ويشرتط
اجلودة اللغوية ،والتزام قواعد اللغة واألسلوب اللغوي الصحيح
يف الكتابة .ومن أراد الكتابة ابللغة العربية أو اإلجنليزية وهي
ليست لغته األم ،أو ال يتقنها متاما أو يرى أن الورقة حباجة
إىل حتسني لغوي فينصح إبرساهلا إىل مدقق لغوي ،أو يتعاون
مع كاتب مساعد أو كاتب اثين يف عملية التدقيق واملراجعة
اللغوية قبل إرسال النسخة يف صورهتا النهائية إىل اجمللة.
وترسل إىل اجمللة الورقة العلمية يف نسختها النهائية بعد دمج
اجلهود املتنوعة للباحثني؛ استعدادا إلخراجها يف العدد مباشرة
دون تغيري أو تصرف من احملررين .وهذا امللف الذي أنت يف
صدد قراءته مبثابة دليل تطبيقي ملا جيب أن تكون عليه
ورقتك ،وهو القالب الذي جيب االلتزام به يف كتابة ورقتك.

والفنية والشكلية لن يكتب هلا النشر يف اجمللة وإن كانت مثة موافقة على
مضمون البحث؛ حيث إن كال من الشكل واحملتوى ضروري للنشر
النهائي.

الكلمات املفتاحية:
دليل الباحث ،الورقة العلمية ،القالب ،توصيف الورقة ،تسليم
ورقة للنشر ،الرتمجة العربية.

يتطلب اختيار نوع اخلط من منط Traditional Arabic

وحبجم 14نقطة ،ونفضل استعماالت مسافات خمتصرة بني
األسطر بدال من حجم النقاط الصغرية .جيدر ابلذكر أن
بعض الربامج تظهر القالب فيما يتعلق ببعض املعادالت
الرايضية أو اآلايت القرآنية بشكل مائل مع تنقيط علوية أو
سفلية ،أو على منط معني خبط صغري أو مغاير .فال أبس
بذلك ،فهو مقبول لدى اجمللة.
 .2العناوين واهلوامش
جيب أن تكون العناوين الرئيسية يف مركز العمود خبط غامق
وبدون التسطري ،كما جيب ترقيم العناوين ،على سبيل املثال،
فالعنوان املوضوع أعلى هذه الفقرة (.2العناوين واهلوامش)
يعترب عنواان رئيسيا.
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 1.2العناوين الفرعية
وضح أعلى هذه
جيب أن تكون العناوين الفرعية وفق ما ّ
الفقرة ( 1.2العناوين الفرعية) ،كما جيب أن توضع يف سطر
منفصل جبهة األمين يف هامش الصفحة .يعترب العنوان املوضوع
أعلى هذه الفقرة منوذجا ملا ينبغي أن يكون عليه العنوان
املتفرع من العنوان الفرعي.
العنوان :جيب أن يرتكز العنوان يف أعلى الصفحة األوىل،
وينبغي أن يكون اخلط مميزا مبقدار

16

نقطة ،كما جيب أن

يكون اخلط غامقا من نوع اخلط Traditional Arabic

أمساء املؤلفني وعناوينهم :جيب أن تكون أمساء املؤلفني
وعناوينهم حتت العنوان الرئيسي ،كما جيب أن تكون هذه
السطور مبقدار  10نقطة ،ويكون نوع اخلط Traditional

.Arabic

الرسوم التوضيحية أو الصور :جيب أن تكون مجيع الرسوم
التوضيحية أو الصور النصفية واضحة ابللون األبيض واألسود،
ويرجى توفري أفضل نوعية من الرسوم التوضيحية أو الصور ما
أمكن.
 2,2احلواشي :جيب أن تكتب احلواشي دون التباعد بني
األسطر يف أسفل الصفحة والعمود التابع ملوضع االستشهاد،
بل ينبغي أال تورد احلواشي إال اندرة.
 .3متطلبات اجلداول واألشكال واملعادالت
 1.3اجلداول واألشكال
إلدراج اجلداول أو األشكال ،يرجى لصق البياانت وفق اآليت:
يتطلب ترقيم مجيع اجلداول واألشكال ترقيما تسلسليا
( 3.2.1إخل) ،كما يتطلب وضع العنوان التوضيحي حتت

الكلمات املفتاحية :ترتاوح الكلمات املفتاحية ما بني  4و 6

الشكل املدرج ("عنوان الشكل") ،وفوق اجلدول املدرج

كلمات ،وجيب أن تكون بعد "ملخص الورقة" مباشرة يف

("عنوان اجلدول") حبجم اخلط  ،8مع استخدام النمط احملدد

سطر منفصل ("الكلمات املفتاحية" يعترب عنواان فرعيا اتبعا

من أمناط العنوان التوضيحي أدانه.

ل ـ ـ ــ"ملخص الورقة").
جدول  :1مواصفات اهلامش
اهلوامش /احلافات
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 2.3املعادالت :ينبغي أن تكون مرقمة على التوايل يف مجيع
أبعاد النص .وجيب وضع أرقام املعادلة بني قوسني ومسح
الصحيح أو األمين .و جيب أن يشار إىل املعادلة )X( .يف
النص حيث  Xهو رقم املعادلة .ملعادلة خطوط متعددة،
وجيب وضع الرقم يف السطر األخري.
.4اخلامتة
وجتدر اإلشارة إىل أن رونقة اجمللة ترجع إىل مدى تنظيم
ورقتك ،فكلما كانت ورقتك يف صورة جيدة ،طلعت اجمللة
جيدة ومقبولة .ولك منا جزيل الشكر على حسن تعاونك
وإسهاماتك.

.1

.2

.3

.4

امللحق
يتطلب إدراج املالحق -إن وجدت-قبل الكلمة االعرتافية
والتقديرية (كلمة الشكر والتقدير).
االعرتاف والتقدير
يرجى إدراج كلمة االعرتاف والتقدير -إن وجدت -حتت
العنوان االرئيسي املوحد فقط وإن تعددت األفراد أو اجلهات
اليت توجه إليهم الكلمة .ويرجى جتنّب أمثلة العبارة اآلتية "
يود أن يشكر )......فبدال من ذلك،
أحدان (س.ب.أ) ّ
اكتب مثال "يقدم املؤلف ( اإلسم) شكره وتقديره
....إخل "...وميكن إدراج جهة التمويل أو الدعم يف الكلمة
االعرتافية.
املراجع
مالحظة :يكتب املراجع ابحلروف الالتينية

طعيمة ،أمحد رشدي والناقة ،حممود كامل ويونس،
فتحي ،تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،القاھرة:
مكتبة اإلرشاد للنشر والتوزيع (2000م).
طعيمة ،أمحد رشدي" ،قياس مقروئية الكتاب للقارئ
غري العرب :اختبار التتمة " جملة علمية سنوية للرتبية،
عدد 1979 ،2م ،ص ص . 78 -56
ابدي ،خالد غسان" ،عوامل السهولة والصعوبة يف قياس
مقروئية الكتاب املقرر لدى طالب الثانوية العليا"رسالة
دكتوراه ،كلية الرتبية ،جامعة عني مشس مصر1979 ،م.
اخلطيب ،حممد "مدخل لتطبيق معايري ونظم اجلودة
الشاملة يف املؤسسات التعليمية" ،ورقة عمل مقدمة يف
اللقاء السنوي الرابع عشر -اجلمعية السعودية للعلوم
الرتبوية والنفسية (جسنت) ،اجلودة يف التعليم ،القصيم
 16-15مايو 2007م ،اجمللد  ،2ص .198

.

املؤلف األول :إدراج البياانت الشخصية للمؤلف األول على
حد األقصى فقرة واحدة على أن حيتوي ذلك ما يلي:
قائمة املؤهالت العلمية واخلربات املهنية وفق التسلسل
التارخيي متضمن ذلك وظيفته احلالية ،وبيان العضوية يف
جمالّت ومؤمترات ،وبيان العضوية يف جماله املهين ،وإجنازاته
العلمية ،وجوائزه ألفضل حبث ،ومتويل األحباث اخلاصة به،
ومنشوراته العلمية (عدد األوراق ،وعناوين الكتب املطبوعة
"املنشورة") وجمال اهتماماته احلالية يف البحث ،وبيان
العضوية يف هيئات االحرتافية املتخصصة .ال داعي من
إدراج أي بريد الكرتوين مع البياانت املذكورة.
املؤلف الثاين :تدرج البياانت الشخصية للمؤلف الثاين على
أن يشمل ذلك مؤهالته العلمية ،ووظيفته احلالية ،إضافة
إىل إجنازاته العلمية .ال داعي من إدراج أي بريد الكرتوين
مع البياانت املذكورة.
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