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1. General Information
• The Journal publishes in English and Arabic.
• There are no submission or publication fees.
• It takes up to 100 days from submission to publication.
• Manuscripts must be submitted to the appropriate managing
editor:
▪

▪

▪

The Managing Editor of Basic and Applied Sciences: secretary-b@kfu.edu.sa. The
associate editor will check if the author has followed the Submission Instructions. If
not, the manuscript will be sent back to the author. If the instructions are followed,
the associate editor will create an account and send the author the username and
password to log in using our online submission system (ScholarOne):
https://mc04.manuscriptcentral.com/sjkfub.
The Managing Editor of Humanities and Management Sciences (educational
manuscripts only): sjkfu-assed@kfu.edu.sa. The associate editor will check if the
author has followed the Submission Instructions. If not, the manuscript will be
returned to the author. If followed, the associate editor will create an account and
send the author the username and password to log in using our online submission
system (ScholarOne): https://mc04.manuscriptcentral.com/sjkfuh.
The Managing Editor of Humanities and Management Sciences (non-educational
manuscripts): sjkfu-hm@kfu.edu.sa. The associate editor will check if the author has
followed the Submission Instructions. If not, the manuscript will be returned to the
author. If followed, the associate editor will create an account and send the author
the username and password to log in using our online submission system
(ScholarOne): https://mc04.manuscriptcentral.com/sjkfuh.

2. Pre-Submission Guidelines
• Content: Authors must ensure a clearly articulated academic
contribution to the field, clarity of abstracts, quality of and
conformity to the stated aims and scope of the Journal and
readability of their manuscripts.
• Manuscript Word Limit: Manuscripts must not exceed 8,000
words, considering all inclusions (e.g. references, tables, figures).
• Abstract Word Limit: Abstracts must not exceed 200 words.
• Title Word Limit: Manuscript titles must not exceed 15 words.
• Keyword Limit: Keywords must not exceed six words and must
not be used in the manuscript title.
• Number of Tables and Figures: Tables, figures, abbreviations and
footnotes must be kept to a minimum. Tables and figures must not
exceed six, each.
• Reference Limit: There must be no more than 40 references
unless the manuscript is a review article or equivalent.
• Quotations: A quotation must not exceed 50 words. Longer
quotations required due to the nature of the academic field must
be justified in the cover letter.
• Appendixes: Appendixes are not allowed. If readers would like to
access appendixes, they can reach out to corresponding authors.
• Linguistic Quality: Manuscripts must be written at an acceptable
language level.
• Plagiarism: The Journal maintains a strict plagiarism policy.
• Reviewers: Authors must suggest five reviewers, who are
specialised in the field of the manuscript, are not affiliated with
authors’ institutions, are at least associate professors and have not
worked on joint projects with authors. Reviewers’ names, phone
numbers, email addresses, academic field, academic rank and
institutions must be provided.
• Documents Required: Title page (with author details) and main
document (without author details):
▪

▪

Title Page: It must consist of the following: the manuscript title,
author details, minor and major field of the topic, 80-word bio and
acknowledgements (optional). Below are explanations of how the
author details and bio are written.
Main Manuscript: It must be submitted in MSWord format. It must
consist of the following: manuscript title, abstract, keywords, main
body and references.
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•

Author Details: Author details must be included in the following
order: full name, department, college, university, city and country
(or the equivalent). In the absence of an employer, one may write
‘Independent Researcher’. Ranks (e.g. Dr and Prof.) must not be
included. A star ‘*’ should be placed next to the corresponding
author’s name. Below is an example:
Abdulrahman Essa Al Lily*

•

Department of Curriculum and Teaching Methods, College of Education, King Faisal
University, Al Ahsa, Saudi Arabia

Bio: The bio must be in the following format: the author’s name,
under which is written the author’s department, college, university,
city, country (or equivalent), the author’s contact number and
email address, under which is written an 80-word description of
the author. Author’s names and affiliations are not part of the 80word count. If the author has an ORCID number or personal
website, this can be included at the end of the description. Below
is an example:
Abdulrahman Essa Al Lily

Department of Curriculum and Teaching Methods, College of Education, King Faisal University, Al Ahsa, Saudi
Arabia, 00966000000000, scijkfu@kfu.edu.sa

Dr Al Lily is an Oxford graduate, Saudi associate professor, a former national-centre director,
editor-in-chief (Scopes) and bestselling author (Amazon). He has coined 4 theories (e.g. ‘Multiple
Stupidities’, “Retroactivism’ and ‘On-the-Go Sourcing’) and 3 notions (‘Crowd-Authoring’,
‘Crowd-Reflecting’ and ‘Door-Knocking’). His work is translated into 7 languages (including
Spanish, Filipino, Indonesian, Chinese and Italian). His interviews is in 5 languages (including,
French, Spanish and German). He has published 24 ISI/Scopus-indexed articles with the globally
largest publishers (Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Wiley, SAGE, Cogent, Palgrave, Nature
Research & Oxford). His work is cited by 35 countries (Including Hungary, Serbia, Russia, Peru,
Korea, Colombia, Switzerland, Netherlands, Sweden, Finland and Latvia) in 6 languages
(including Turkish and Lithuanian). He has worked as a consultant for such institutions as
Wikipedia and the University of Hanover. He worked during the summer in New Zealand and
Italy. He has participated in conferences in Singapore, Greece, Spain, US, Japan & Bulgaria.
ORCID: 0000-0002-5116-422X.
Website: https://abdulallily.wordpress.com/

3. Post-Reviewing Guidelines
• Page Settings: Page size is A4. Margins are 2.5 cm, each side. Any
standard font is acceptable.
• Headings: There must be no more than three levels of headings.
The first level of headings must be numbered: 1., 2., 3., etc. The
second level of headings must be numbered: 1.1., 1.2., 1.3., etc. The
third level of headings must be numbered: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3, etc.
The headings for abstracts, bios and references must not be
numbered.
• Tables and Figures: Captions must be above tables and figures. In
the body, ‘see above’ or ‘see below’ must not be used. Instead, use
‘see Table 1’ or ‘see Figure 1’.
• Measuring Units: In the case of using local measuring units in the
manuscript, the equivalent of international units must be included.
Scientific rather than provincial terms must be used. Currencies
must be in U.S. dollars.
• Footnotes: Footnotes must be kept to a minimum. They must be
referred to in the text in uppercase numbers. Footnotes must
appear at the bottom of the page on which they are introduced.
• References: Authors must follow the APA style of referencing.
References must be arranged alphabetically. The reference list
must not be numbered. Non-English references must be
“romanised” into English.
• Digital Object Identifier (DOI): If a reference has a DOI, it must
be included.
Proofreading Certificates: Once accepted, manuscripts must be
sent by authors to an accredited proofreading company. A
proofreading certificate must be submitted to the Journal. A
suggested company is: proofreadmyessay.co.uk
•

scijkfu@kfu.edu.sa

 املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل،رئيس هيئة التحرير

2

إرشادات التسليم .املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل (العلوم اإلنسانية واإلدارية و العلوم األساسية والتطبيقية) ،الطبعة التاسعة2021/06/10 ،

 .1معلومات عامة
•

•
•
•
•

•

أخالقيات البحث :ال تقبل املجلة استالم أي ورقة أو تحكيم
يتضمن أي نوع من أنواع التحامل أو العدوانية أو التطرف أو
التشدق األيديولوجي (سواء كان ذلك موجها لشخص ،أو
كما
مدرسة فكرية ،أو طائفة ،أو جنس ،أو أيديولوجية بعينها)ً .
املحكمين التي تحمل أفكارا
ال تقبل استالم
األبحاث أو تقييمات ُ
تناهض األمن الفكري
عزز اإلرهاب واألفكار
واملجتمعي ،أو ت ً
ً
ّ
تحض عليها تصريحا أو تلميحا.
املتطرفة ،أو
أوقات العمل :تقوم املجلة بمهمة استالم األوراق العلمية على
مدار العام ،وفي حالة وجود توقف سيتم وضع رد تلقائي على
البريد اإللكتروني.
رسوم النشر :املجلة ال تتقاض ى أي أجر أو ً رسوم مالية مقابل
اءاته (النشر مجانا لجميع الباحثين).
عملية النشر العلمي وإجر ً
لغة النشر :تقبل املجلة أبحاثا مكتوبة باللغة العربية أو اللغة
اإلنجليزية.
مدة النشر :بعد انضمام املجلة إلى املعرف الرقمي العاملي
املوحد ( )DOIأصبح بإمكان أي بحث جديد مرسل للمجلة أن
ينشر على املوقع اإللكتروني للمجلة برقم املعرف الرقمي ()DOI
في غضون فترة ال تزيد عن  100يوم عمل منذ تسليمه للمجلة
وإعطائه رقم قيد.
ً
آلية تسليم الورقة :يجب تسليم الورقة للمحرر املناسب ،وفقا
لآلتي:
▪

▪

▪

•
•

•
•

تسلم أوراق العلوم األساسية والتطبيقية إلى سعادة محرر
فرع العلوم األساسية والتطبيقية.secretary-b@kfu.edu.sa :
سيقوم املحرر بتدقيق الورقة للتأكد من اتباعها لـ "تعليمات
النشر" .في حال عدم اتباع التعليمات ،فستعاد الورقة
للمؤلف .في حال اتباع التعليمات ،فسيقوم املحرر بإنشاء
حساب للمؤلف وتزويده باسم املستخدم وكلمة السر
لتسليم ورقته من خالل نظام التسليم اإللكتروني
(.https://mc04.manuscriptcentral.com/sjkfub :)ScholarOne
تسلم أوراق العلوم اإلنسانية واإلدارية (األبحاث التربوية
فقط) إلى سعادة محرر فرع العلوم اإلنسانية واإلدارية
للقضايا التربوية .sjkfu-assed@kfu.edu.sa :سيقوم املحرر
بتدقيق الورقة للتأكد من اتباعها لـ "تعليمات النشر" .في حال
عدم اتباع التعليمات ،فستعاد الورقة للمؤلف .في حال اتباع
التعليمات ،فسيقوم املحرر بإنشاء حساب للمؤلف وتزويده
باسم املستخدم وكلمة السر لتسليم ورقته من خالل نظام
(:)ScholarOne
اإللكتروني
التسليم
.https://mc04.manuscriptcentral.com/sjkfuh
تسلم أوراق العلوم اإلنسانية واإلدارية (األبحاث غير
التربوية) إلى سعادة محرر فرع العلوم اإلنسانية واإلدارية
للقضايا غير التربوية .sjkfu-hm@kfu.edu.sa :سيقوم املحرر
بتدقيق الورقة للتأكد من اتباعها لـ "تعليمات النشر" .في حال
عدم اتباع التعليمات ،فستعاد الورقة للمؤلف .في حال اتباع
التعليمات ،فسيقوم املحرر بإنشاء حساب للمؤلف وتزويده
باسم املستخدم وكلمة السر لتسليم ورقته من خالل نظام
(:)ScholarOne
اإللكتروني
التسليم
.https://mc04.manuscriptcentral.com/sjkfuh

الرسائل العلمية :تقبل املجلة األوراق املستلة من الرسائل
العلمية ،على أن يتم النص على ذلك.
الحقوق الفكرية :جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة
للمجلة ،وال يسمح بإعادة طبع أو نشر أي جزء من املجلة أو
نسخه بأي شكل وبأي وسيلة كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك
التصوير والتسجيل واإلدخال في أي نظام حفظ معلومات أو
استعادتها دون الحصول على موافقة كتابية من رئيس هيئة
التحرير.
آراء املؤلفين :اآلراء املضمنة في األوراق املنشورة تعبر عن
وجهات نظر كتابها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املجلة.
فلسفة األوراق العلمية :ال تستقبل املجلة األوراق العلمية التي
ال تراعي املحاور اآلتية وال تحقق مدى عاليا في كل محور:
 oمدى احتمالية اقتباس الورقة من ِقبل بحوث أخرى في
كالريفيت وسكوبس خالل عامين قادمين؛ حيث إن هذا
يعد أحد املتطلبات املهمة لتصنيف املجلة في قاعدة
بيانات سكوبس.
 oمدى فائدة الورقة للقارئ الدولي ومدى ُاتساع جمهور
الورقة خارج نطاق املكان والزمان واللغة .يعرف القارئ
الدولي هنا بأنه "شخصية اعتباريةُ محايدة (سواء
شخص ،مجموعة ،جهة ،مؤسسة أو منظمة) ال تشترك

•

•

ُ
مع املؤلف في الحدود الزمانية واملكانية واللغوية التي كتبت
بها الورقة".
ً
ضرورة اتباع اإلرشادات :وفقا لسياسة املجلة ،فإنه ًيتوجب
على أصحاب السعادة الباحثين ًضبط ورقتهم وفقا مللف
"إرشادات التسليم" ،واتباعها حرفيا وبدقة متناهية وعالية
جدا ً ،حيث إن عدم االلتزام بها بأي وجه من األوجه سيمثل
عائقا لنشر الورقة .نؤكد الضرورة القصوى لالتباع الحرفي
جاهدة أن تكون
والدقيق لهذه اإلرشادات .إن املجلة تسعى
ً
مصنفة في عدد من قواعد البيانات املتميزة عامليا مما يتطلب
الورقة ،وعليه وجب توخي الحذر التام في
دقة عالية في ضبط
ً
كيفية ضبط الورقة وفقا للمطلوب ،حيث إن آلية صياغة
املراجع ،على سبيل املثال ،هي العنصر األهم لقواعد البيانات
العاملية .في حالة قيام املؤلف بإرسال الورقة إلى املجلة ،وتبين
لهيئة التحرير وجود بعض اإلرشادات لم يتم اتباعها ،فإنه
سيتم إرجاع الورقة للمؤلف ،وسيتم إخباره بعدم اتباعه
للرشادات ،بدون تحديد أي من اإلرشادات لم يتم اتباعها،
وذلك ألن الوقت لألسف ال يتسع للمجلة ألن تزود كل مؤلف
بتغذية فردية عن أي من اإلرشادات لم يتم مراعاتها ،كما أنه
بناء على سياسة املجلة فإن السادة الباحثين هم املعنيون
بالدرجة األولى من التأكد من اتباع كافة اإلرشادات .ولذلك
ضبط الورقة،
ننصح سعادة املؤلف الرئيس ،بعد االنتهاء من ً
بأن يقوم بإرسال الورقة للمؤلفين اآلخرين (وأيضا لزميل من
غير املؤلفين) للتأكد من أن جميع اإلرشادات قد ً اتبعت .كما
ننصح أصحاب السعادة املؤلفين أن يقوموا أيضا باالستعانة
بطرق واستراتيجيات أخرى يرون أنها قد تساعدهم في التأكد
من اتباع كافة اإلرشادات؛ فعلى سبيل املثال ،القيام بطباعة
ملف "إرشادات التسليم" ،ثم وضع عالمة "صح" بجانب كل
فقرة من اإلرشادات للتأكد من تغطية جميع اإلرشادات .تؤكد
املجلة ألصحاب السعادة املؤلفين أنها من خالل خطتها
االستراتيجية الحالية تسعى ألن تكون منار التميز في العالم
العربي (بجميع ما يتطلبه التميز من عمل شاق ودقة) ،وهذا قد
يزيد العبء على املجلة واملؤلف واملحكمين وجميع "أصحاب
الشأن" على حد سواء .سيمنح املؤلف فرصين كحد أعلى التباع
التعليمات ،وفي حالة عدم قيامه بذلك ،فإن هيئة التحرير
ستقون بطي قيد البحث ،حتى وإن أوص ى املحكمين بقبول
البحث .اتباع التعليمات تحمل نفس املاهية التي تحملها القيمة
العلمية للورقة.
متعارضات :في حالة تضارب توصيات املحكمين مع إرشادات
النشر ،فيتم استبعاد توصيات املحكمين وتعتمد إرشادات
النشر ،مع ضرورة إعالم املحرر بهذا التضارب.

 .2شروط ال يتم استالم الورقة دونها
• املستندات املطلوبة :يجب تسليم ملفين على صيغة الوورد
( ،)DOCوهما كالتالي:
 oامللف األول تحت مسمى "بيانات الباحث" (:)Title Page
يجب ترتيب هذا امللف كالتالي:
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

عنوان الورقة بالعربي (غير مطلوب إذا كانت الورقة
باللغة اإلنجليزية).
بيانات املؤلف بالعربي (على أن يتضمن اسم املؤلف،
اسم القسم ،اسم الكلية ،اسم الجامعة ،اسم املدينة،
واسم الدولة ،البريد اإللكتروني ،رقم الواتساب) .في
حالة عدم وجود قسم أو كلية أو جامعة ،يكتب ما
يعادلها .في حالة عدم االنتساب لجامعة ،يكتب "باحث
مستقل" (غير مطلوب إذا كانت الورقة باللغة
اإلنجليزية).
عنوان الورقة باإلنجليزي.
بيانات املؤلف باإلنجليزي (على أن يتضمن اسم املؤلف،
اسم القسم ،اسم الكلية ،اسم الجامعة ،اسم املدينة،
واسم الدولة ،البريد اإللكتروني ،رقم الواتساب) .في
حالة عدم االنتساب لجامعة ،يكتب “Independent
”.Researcher
تحديد تخصص الورقة )1 :التخصص العام)2 ،
التخصص الدقيق  )3 ،التخصص األدق من الدقيق.
نبذة من  80كلمة عن كل مؤلف .أدناه توضيح عن
كيفية كتابة النبذ (إذا كانت الورقة بالعربي فتكتب
النبذة بالعربي ،وإذا كانت الورقة باإلنجليزي ،فتكتب
النبذة باإلنجليزي).
شكر وتقدير (اختياري).
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( Main

 oامللف الثاني تحت عنوان "ملف البحث"
 :)Documentتتبع املجلة سياسة التحكيم املزدوج مجهول
الهوية ،وعليه يجب على املؤلف عدم تضمين ما يكشف
هويته في "ملف البحث" ،حيث ان "ملف البحث" سيرسل
كما هو للمحكمين .يجب ترتيب امللف كالتالي:
▪
▪
▪

•

▪
▪
▪
▪
▪

عنوان الورقة بالعربي (غير مطلوب إذا كانت الورقة
باللغة اإلنجليزية).
ملخص الورقة بالعربي (غير مطلوب إذا كانت الورقة
باللغة اإلنجليزية).
الكلمات املفتاحية بالعربي (غير مطلوب إذا كانت الورقة
باللغة اإلنجليزية).
عنوان الورقة باإلنجليزي.
ملخص البحث باإلنجليزي.
الكلمات املفتاحية باإلنجليزي.
مضمون البحث.
املراجع.

•

•
•

"نبذة عن املؤلف" :يجب تزويد نبذة عن كل مشارك في البحث.
تتضمن النبذة االسم ،ثم أدناه اسم القسم ،الكلية ،الجامعة،
املدينة ،الدولة (أو ما يوازيه) ،رقم الواتساب مع فتح الخط
اإللكتروني ،ثم أدناه نبذة عن الباحث (من 80
الدولي ،البريد
ً
كلمة لكل باحث ،علما أن اسم الباحث و مكان العمل ال يحسب
من هذه الـ  80كلمة) .إذا كان لدى الباحث رقم أوركيد و/أو
تتضمن
صفحة شخصية ،فيدرج في نهاية النبذة .يجب أن
ُ
النبذة جنسية املؤلف ،وأعلى درجة علمية حصل عليها (مثال،
ماجستير ،دكتوراه) واسم الجامعة التي حصل منها على هذه
الدرجة .يمكن للمؤلف الكتابة في النبذة عن نشاطه البحثي
واهتماماته البحثية ومدى التأثير الوطني والعاملي الذي حققه
ومدى قدرته على التواصل خارج نطاق مكان عمله وش يء من
نشاطه في املؤتمرات والدورات التدريبية .النبذة هي وسيلة مهمة
ذاته؛
يستطيع الباحث من خاللها التعريف بنفسه وتسويق
ً
فينبغي أن تحظى باهتمام عال من قبل املؤلف .ترتب النبذ وفقا
لترتيب املؤلفين .أدناه مثال على ذلك:
عبدالرحمن عيس ى الليلي

قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة امللك فيصل،
األحساء ،اململكة العربية السعودية،00966000000000 ،

scijkfu@kfu.edu.sa

د .الليلي دكتوراه (أكسفورد) ،سعودي ،أستاذ مشارك،
مدير مركز وطني ،رئيس هيئة تحرير (سكوبس) ،أعماله في
 7لغات (منها ،إسباني ،فلبيني ،إندونيس ي ،صيني ،إيطالي)،
مقابالته في  5لغات (منها ،فرنس ي ،إسباني ،أملاني) ،مؤسس
 4نظريات (منها "Multiple Stupidities" ،و""Retroactivism
و" )"On-the-Go Sourcingو  3منهجيات (""ً Crowd-Authoring
و" "Crowd-Reflectingو" ،)"Door-Knockingأكثر مبيعا
(أمازون) ،نشر مع أكبر دور نشر ( Nature Research, Cogent,

•

Palgrave, Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Wiley, Sage,

•

•
•
•

•

 ،)Oxfordنشر  24ورقة في  ISIو/أو سكوبس ،أبحاثه
مقتبسة من قبل  35دولة (منها املجر ،صربيا ،روسيا،
بيرو ،كوريا ،كولومبيا ،سويسرا ،هولندا ،السويد ،فنلندا،
التفيا) في  6لغات (منها ،التركية و الليتوانية) ،عمل خالل
ات
الصيف في نيوزلندا وإيطاليا .شارك بأوراق في مؤتمر ً
سنغافورة ،اليونان ،اليابان ،بلغاريا وغيرها .عمل مستشارا
ملؤسسات منها الويكيبيديا و جامعة هانوفر.
رقم األوركيد (X422-5116-0002-0000 :)ORCID
املوقع الشخص يhttps://abdulrahmanallily.wordpress.com :

عدد كلمات الورقة :أال يتجاوز عدد كلمات الورقة  8000كلمة
في أي حال من األحوال (شاملة كل ش يء ،بما في ذلك املراجع
والجداول واألشكال وامللخص وبيانات املؤلفين والهوامش
والرومنة وكل ش يء).
امللخص :أال يزيد امللخص عن  200كلمة .ال يسمح بإدراج
مراجع أو اقتباسات في امللخص.
عدد كلمات العنوان :أال يزيد عنوان الورقة عن  15كلمة.
عدد الكلمات املفتاحية :أن تحتوي الورقة على ست كلمات
مفتاحية باللغة العربية وترجمتها باإلنجليزية ،ويجب أال يكون
قد سبق ذكرها في العنوان ،كما يجب أال تزيد كل كلمة
مفتاحية عن كلمتين.
عدد الجداول والرسومات :ينبغي تقليص عدد الجداول
والرسومات واالختصارات والحواش ي السفلية ،قدر املستطاع.
تتضمن الورقة أكثر من ( )6جداول و ()6
يجب أال
ً
صور/أشكال .علما أن عدم وجود أشكال بالورقة ال يعني أن
عدد الجداول يمكن أن يزيد عن ( ،)6وعدم وجود جداول
بالورقة ال يعني أن عدد األشكال يمكن أن يزيد عن ( .)6يجب

•

أال يزيد عدد السطور عن  20وعدد األعمدة عن  7في كل جدول
من الجداول.
ً
مكتوبا بمستوى لغوي
الجودة اللغوية :يجب أن يكون البحث
صحيح مقبول .كما يجب على املؤلف الضغط على أيقونة
"املراجعة اللغوية" في ملف الوورد للتأكد من عدم وجود أخطاء
لغوية.
ً
مرجعا (إال في
عدد املراجع :يجب أال يزيد عدد املراجع عن 40
حالة كون الورقة "مراجعة أدبية").
االقتباس :يجب أن تكون نسبة االقتباس غير املشروع .%0
 oيسري ذلك على نوعي االقتباس :االقتباس الذاتي و
االقتباس من اآلخرين .ويقصد باالقتباس الذاتي أن ينقل
الباحث من عمل آخر له قام بنشره من قبل دون أن يشير
إلى النقل.
االقتباس غير املشروع تلك العبارات والجمل
 oيستثنى من
ُ
املتداولة التي ال تمثل انتهاكا لحقوق اآلخرين ،وال تطعن في
األصالة العلمية؛ مثل عبارة:
والجدول ُيوضح معامالت متغيرات الدراسة التي
وضعت في قائمة االستقصاء التي اعتمد عليها
الباحث في تجميع البيانات األولية.
ً
 oفي حالة االقتباس الحرفي ولجعل االقتباس مشروعا،
فيجب أال يزيد عن  30كلمة ،وتوضع في عالمة تنصيص،
ويذكر اسم املرجع ورقم الصفحة .مثال على ذلك:
إلى أنه "يعد التعليم عن بعد في زمن
ويجدر اإلشارة ً
الكورونا مختلفا بشكل أساس ي وجوهري عن
"التعليم عن بعد" التقليدي من عدة ًأوجه ،أولها
كونه مفاجئا وغير مخطط له مسبقا" (العلي،
.)15 :2020
 oغير مسموح باالقتباس الحرفي إال في حالة الضرورة
القصوى واملبررة؛ حيث مفترض من املؤلف أن يعيد
صياغة أي اقتباس بأسلوبه الشخص ي.
 oفي حالة كون أن طبيعة التخصص تتطلب اقتباسات
مطولة ،فيجب تبرير ذلك في الخطاب املوجه للمجلة أثناء
التسليم.
العبارات غير األكاديمية :يجب أن تكون اللغة املكتوب بها
الورقة لغة علمية أكاديمية مباشرة تبتعد عن اإلسهاب الذي ال
عالقة له بالورقة من الناحية العلمية ،وأيضا تبتعد عن تكرار
الجمل واملعاني املعلومة بالضرورة؛ ومن األمثلة على ذلك ما يرد
في مقدمة البحث وخاتمته لدى بعض الباحثين( :فإن أكن
أصبت فمن هللا وحده وله املنة على ذلك ،وإن تكن الثانية فمن
نفس ي ومن الشيطان ،وهللا الهادي إلى سواء السبيل( ،)..أحمد
هللا أن أعانني ويسر لي إتمام هذا البحث بعدما القيت فيه من
عناء وجهد طيلة شهور متتابعة ،فإن أصبت فإمساك
بمعروف ،وإن تكن األخرى فتسريح بإحسان( ،)..حفظه هللا
ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه( ،)..رحمه هللا وطيب
ثراه ،)..ونحو ذلك ،ويستثنى من ذلك ما يتعلق باألنبياء
واملرسلين( :صلى هللا عليه وسلم)( ،عليه السالم).
املرفقات/املالحق :أال تتضمن الورقة مرفقات ،وفي حال
ضرورة املرفقات فإنها توضع في املتن ،أو يتم وضع رابط
للمرفقات على اإلنترنت (يتم تزويد امللحقات فقط في حالة طلب
املحكمين لها).

 .3إجراءات يطلب من املؤلف عملها فقط بعد صدور قرار
احملكمني
• مقاس الصفحة :يكون مقاس الصفحة  ،A4على عمود واحد،
الهوامش  2.5سم من جميع الجهات ،ويكون نوع الخط من
الخطوط الدارج استخدامها ،ويكون حجم الخط مقبوال.
• جودة اللغة :يجب التأكد من الخلو التام من وجود أي
مالحظات لغوية.
• العناوين:
o

ال يزيد عدد مستويات العناوين عن ثالثة .أي يسمح فقط
بعناوين أساسية ،وفرعية وفرعية فرعية فقط .أي كون هناك
عناوين فرعية فرعية فرعية غير مسموح لتجاوزها ثالثة
مستويات .األساسية والفرعية .يجب ترقيمها كالتالي،.2 ،.1 :
 ،.3وتحت  .1يكون  ،1.3 ،.1.2 ،.1.1وتحت  .1.1يكون ،.1.1.1
 ،1.1.3 ،.1.1.2وهكذا .يجب أال يتم ترقيم عنوان امللخص،
والنبذة عن املؤلف واملراجع.
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إرشادات التسليم .املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل (العلوم اإلنسانية واإلدارية و العلوم األساسية والتطبيقية) ،الطبعة التاسعة2021/06/10 ،

املجلة ال تستقبل عناوين األبحاث التي تدور حول فرد بعينه أو
الشعرية في شعر
بعينه؛ مثل" :املفارقة
قصيدة بعينها أو كتاب
الكالمي في ّ
ّ
مقدمة دالئل
"حجية املنجز
أبي الحسن القيرواني"،
اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني"" ،هرمية املصطلح البالغي
والنقدي عند الجاحظ"" ،النسق البنيوي في قصيدة أبي ذؤيب
الهذلي في رثاء أوالده الخمسة".
نظرا لكون املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل مجلة متعددة
التخصصات تندرج ضمن املنصات العاملية للبحث العلمي فإن
هذا يتطلب من الباحثين كتابة عنوان الورقة وملخصها باللغة
العلمية املباشرة بصياغة سهلة بعيدة عن التعقيد مما ييسر
لكل قارئ في مختلف التخصصات فهم مضمون الورقة
وعنوانها وملخصها.
ال تنشر املجلة األوراق التي تتحدد بذكر مدينة أو محافظة
بعينها في العنوان البحثي (يمكن االكتفاء بذكر اسم الدولة
بعينها
فقط إذا لزم األمر) ،وذلك ألن تخصيص اسم مدينة ً
يحدد من نسبة االستشهادات للورقة بعد نشرها ،ألنه غالبا ما
تكون هذه املدينة غير معلومة أو غير ذات اهتمام من القراء،
وهذا يتعارض مع سياسة املجلة في استقطاب األوراق ذات
العمومية واالنتشار الواسع .وإذا أراد الباحث أن يخصص
محافظة أو مدينة ما ،فيمكنه اإلشارة لذلك في ملخص الورقة
وحدودها املكانية وليس في العنوان.

o

o

o

•
•

•
•
•

•

•

•

التواريخ واألرقام :يجب أن تكون جميع تواريخ الورقة بامليالدي
وبأرقام إنجليزية (سواء في املتن أو املراجع).
الجداول :يتم كتابة رقم وعنوان الشكل أو ً الجدول أعاله .في
املتن ،يتم اإلشارة إلى الجدول أو الشكل دائما برقمه ً
سواء قبل
أو بعد وضعه ،وترقم الجداول تسلسليا حسب تسلسل ذكرها
في املتن.
العمالت :يجب كتابة القيمة بالدوالر بين قوسين ،بعد أي قيمة
مذكورة بالريال السعودي أو أي عملة أخرى.
االختصارات :عند استخدام رموز الختصار مصطلح ،فيجب
أن يذكر نص املصطلح كامال في أول مرة يرد فيها في نص البحث.
علما أن املسموح به ثالث اختصارات على األكثر.
املقاييس الرياضية :يجب استخدام االختصارات املقننة دوليا
بدال من كتابة الكلمة كاملة مثل سم ،ملم ،كلم و( %لكل من
سنتمتر ،مليمتر ،كيلومتر والنسبة املئوية ،على الترتيب) .يفضل
استخدام املقاييس املترية وفي حالة استخدام وحدات أخرى
يكتب املعادل املتري لها بين أقواس مربعة .في حالة ذكر وحدات
قياس أو أسماء دارجة إقليميا للكائنات الحية في املتن يذكر
عقبها مباشرة املقابل لها بالوحدات القياسية أو االسم الالتيني
للكائن .يجب أن تكون جميع العمالت بالدوالر األمريكي.
الحواش ي :يفضل تقليص الحواش ي ،ولكن في حالة الحاجة لها،
فيشار إلى الحاشية في املتن بأرقام بين قوسين مرتفعة عن
السطر ،ترقم الحواش ي داخل املتن وتكتب حواش ي كل صفحة
أسفلها مفصولة عن ً املتن بخط وال تجمع في نهاية املتن .يعاد
ابتداء من الرقم  1مع بداية كل صفحة جديدة.
ترقيم الحواش ي
السفلية :تأخذ املراجع املدرجة في الحواش ي السفلية
الهوامش
ً
ً
ترقيما متسلسال لكل صفحة بحيث يوضع رقم الحاشية بين
قوسين علويين () ،وتكون جميع العناصر الببليوجرافية لكل
مرجع مرتبة وفقا للترتيب املذكور في قائمة املراجع ،سواء ذكرت
البيانات كاملة أو مختصرة ،كما يجب التأكد من أن جميع
املراجع الواردة في املتن والحواش ي مذكورة في قائمة املراجع ،كما
يجب أال تكون هنالك مراجع بالقائمة لم يشر إليها في املتن.
روابط املراجع:
▪

▪

•
•
•
•

للمراجع العربية :في حالة الرغبة في إدراج رابط ملرجع عربي،
فيكتب بعد املرجع "متوفر بموقع ":ثم يدرج الرابط ،وبعد
الرابط يفتح قوس ويكتب "تاريخ االسترجاع ":ثم يدرج التاريخ
على هذه الصيغة " ،"2020/07/27ثم يغلق القوس.
للمراجع اإلنجليزية :في حالة الرغبة في إدراج رابط ملرجع
إنجليزي ،فيكتب بعد املرجع " ":Available atثم يدرج الرابط،
وبعد الرابط يفتح قوس ويكتب " "accessed onثم يدرج التاريخ
على هذه الصيغة " ،"2020/07/27ثم يغلق ًالقوس.

ترتيب قائمة املراجع :يجب ترتيب املراجع هجائيا .ويجب عدم
ترقيم قائمة املراجع.
مرجعان ملؤلف في سنة واحدة :في حالة وجود مرجعين ملؤلف
واحد في سنة واحدة ،فللتمييز بينهما يكتب حرف بجانب التاريخ
كاآلتي2020( :أ)2020( ،ب) ،وباإلنجليزي )(b2020) ،(a2020
 DOIللمرجع :عند استعمال مراجع لها رقم  ،DOIيجب ذكر هذا
الرقم.
املراجع داخل املتن :بخصوص آلية كتابة املراجع داخل املتن:

o

إذا كان املرجع في بداية الجملة ،يكتب اسم عائلة

o
o

o

•
•
•

•

•

الباحث/الباحثين يليها تاريخ النشر بين قوسين .مثال" :ذكر
الصالح واألحمد ( )2020بأن"...
إذا كان املرجع في نهاية الجملة ،فيكتب بين قوسين اسم عائلة
الباحث/الباحثين ،ثم فاصلة ،ثم تاريخ النشر .مثال" :وهذا هو
أساس املشكلة (الصالح واألحمد".)2020 ،
في حالة كون املرجع ألكثر من باحثين فيكتب اسم عائلة الباحث
األول متبوعا بكلمة "وآخرون" .مثال" :ذكر املحمد وآخرون
( )2020بأن "...أو "وهذا ما يسمى بالتعليم املدمج (العلي
وآخرون".)2020 ،
يجب تدوين رقم الصفحة املقتبس منها داخل املتن .أدناه أمثلة
على كيفية عمل هذا التدوين:

▪ "وهذه من القضايا األساسية التي ستساهم في تطور التعليم
العالي" (املحمد.)15 :2020 ،
▪ ذكر املحمد ( )15 :2020أن هذه "من القضايا األساسية التي
ستساهم في تطور التعليم العالي".
▪ ذكر املحمد ( )2020أن هذه "من القضايا األساسية التي
ستساهم في تطور التعليم العالي" (ص.)15 .
املراجع في قائمة املراجع :ال يتم استخدام كلمة "وآخرون" (et .
 )alفي قائمة املراجع.

صفحات الويكيبيديا :ال يسمح باقتباس صفحات الويكيبيديا.
تعريف الرومنة :يجب رومنة/ترجمة قائمة املراجع العربية.
يقصد بالرومنة النقل الصوتي للحروف إلى اإلنجليزية ،أي
تحويل منطوق الحروف العربية إلى حروف إنجليزية .تتم
،)http://translate.google.com
الرومنة عن طريق مترجم قوقل (
ً
حيث إن في كتابة أي جملة في مترجم قوقل (مثال " :إنجازات
جامعة امللك فيصل منذ تأسيسها") ،فستكون رومنة هذه
الجملة متوفرة بأسفل النص " iinjazat jamieat almalik faysal
 ،"mundh tasisihaوترجمتها متوفرة على الجنب ( Achievements
 .)of King Faisal University since its foundationرومنة املراجع
اجع العربية .فاملراجع العربية
العربية ال يعني ًحذف املر ً
اجع
ر
امل
يليها
العربية،
اجع
ر
امل
أوال
واملرومنة تبقى سويا .توضع
ً
املرومنة واإل ًنجليزية .تدمج املراجع املرومنة واإلنجليزية سويا
وترتب هجائيا.
هيئة التحريرعلى عنوان الورقةّ :
يحق لهيئة التحرير
تعديالت
الورقة في املرحلة األخيرة للنشر (قبل
إعادة صياغة عنوان ً
لعدد) ،وذلك وفقا ملقتضيات التوجه التطويري العام
اإلحالة
ً
للمجلة حاليا ،والذي يتطلب االقتصار على نشر العناوين:
"املوجزة ،والبسيطة ،والواضحة ،والعامة التي ال تشتمل على
صف دراس ي بعينه أو جامعة أو محافظة أو مدينة بعينها في
العنوان" وبالتالي سيتم استبعاد ّأية كلمة غير ضرورية من
تحد من نسبة انتشار البحث،
العنوان ألن هذه املصطلحات
وشموليته ،وتقلل من نسبة اقتباسه واستشهاداته من قبل
الباحثين.
شهادة مراجعة لغوية :في حالة قبول الورقة للنشر ،فإنه
سيطلب من املؤلف إرسال ورقته لشركة معتمدة ملراجعة
الورقة من قبل متحدثي اللغة اإلنجليزية كلغة أم ،وموافاة
املجلة بشهادة إثبات مراجعة لغوية من قبل الشركة .إذا كانت
الورقة باللغة العربية ،فإن املراجعة تكون لعنوان الورقة
وامللخص باللغة اإلنجليزية .وإذا كانت الورقة باللغة اإلنجليزية،
فإن املراجعة تكون على الورقة كاملة .تكون هذه املراجعة
اللغوية كمرحلة أخيرة قبل نشر الورقة وبعد إدخال كامل
مالحظات املحكمين واملحررين وهيئة التحرير .أدناه إحدى هذه
الشركات والتي تقوم باملراجعة اللغوية خالل  24ساعة:
https://proofreadmyessay.co.uk

 .4آلية كتابة الدوريات واجملالت يف املراجع (يطلب عملها
فقط يف حالة قبول الورقة للنشر)

 .4.1كتابة الدوريات واملجالت العربية في قائمة املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم االسم األول
واسم األب للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم
فاصلة ،ثم االسم األول واسم األب للمؤلف الثاني ،ثم حرف العطف "و"
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم االسم األول واسم األب
للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ ،ثم إغالق القوس ،ثم
نقطة ،ثم عنوان البحث ،ثم نقطة ،ثم اسم املجلة يكون مكتوبا بشكل
مائل ،ثم فاصلة ،ثم رقم املجلد مكتوبا بشكل عريض ،ثم فتح قوس ،ثم
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ً
يكتب رقم العدد ،ثم يغلق القوس ،علما أنه ال يوجد مسافة بين رقم
املجلد ورقم العدد ،ثم فاصلة ،ثم رقم أول صفحة للبحث ،ثم عالمة ""-
ثم رقم آخر صفحة للبحث( .مع مراعاة أن حرف العطف "و" يوضع دائما
قبل املؤلف األخير ًّأيا كان عدد املؤلفين) .أدناه مثال على ذلك:
األحمد ،محمد عبدالرحمن ،العلي ،إسماعيل صالح والصالح ،أحمد
محمد .)2020( .إنجازات جامعة امللك فيصل منذ تأسيسها .املجلة العلمية
لجامعة امللك فيصل :فرع العلوم اإلنسانية واإلدارية.223-213 ،)2(13 ،
في حالة عدم وجود تاريخ ،فتكتب العبارة التالية "د.ت ".في مكان التاريخ،
سواء في املتن أو املرجع .على سبيل املثال:
األحمد ،محمد عبدالرحمن ،العلي ،إسماعيل صالح والصالح ،أحمد
محمد( .د.ت .).إنجازات جامعة امللك فيصل منذ تأسيسها .املجلة العلمية
لجامعة امللك فيصل :فرع العلوم اإلنسانية واإلدارية.223-213 ،)2(13 ،
في حالة عدم وجود رقم مجلد ،فتكتب العبارة التالية "بدون رقم مجلد" في
مكان رقم املجلد .على سبيل املثال:
األحمد ،محمد عبدالرحمن ،العلي ،إسماعيل صالح والصالح ،أحمد
محمد .)2020( .إنجازات جامعة امللك فيصل منذ تأسيسها .املجلة العلمية
لجامعة امللك فيصل :فرع العلوم اإلنسانية واإلدارية ،بدون رقم مجلد
(.223-213 ،)2
في حالة عدم وجود رقم عدد ،فتكتب العبارة التالية "بدون رقم عدد" في
مكان رقم العدد .على سبيل املثال:
األحمد ،محمد عبدالرحمن ،العلي ،إسماعيل صالح والصالح ،أحمد
محمد .)2020( .إنجازات جامعة امللك فيصل منذ تأسيسها .املجلة العلمية
لجامعة امللك فيصل :فرع العلوم اإلنسانية واإلدارية(13 ،بدون رقم
عدد).223-213 ،
في حالة عدم وجود أرقام صفحات ،فتكتب العبارة التالية "بدون أرقام
صفحات" في مكان أرقام الصفحات ،أو رقم مسلسل البحث في مجالت
األونالين .على سبيل املثال:
األحمد ،محمد عبدالرحمن ،العلي ،إسماعيل صالح والصالح ،أحمد
محمد .)2020( .إنجازات جامعة امللك فيصل منذ تأسيسها .املجلة العلمية
لجامعة امللك فيصل :فرع العلوم اإلنسانية واإلدارية ،)2(13 ،بدون أرقام
صفحات.

 .4.2كتابة الدوريات واملجالت اإلنجليزية في قائمة املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من
االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم فاصلة ،ثم
الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول
السم األب للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم حرف العطف "( "andوليس "&")
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم
األول للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
الثالث ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق القوس،
ثم نقطة ،ثم عنوان البحث بحروف صغيرة (صمول small؛ يستثنى من ذلك
الكلمة األولى وأسماء األشخاص وأسماء األماكن وأسماء الجنسيات
واللغات واألسابيع والشهور فيبقى الحرف األول منها بحروف كبيرة ،كابتل
 ،)capitalثم نقطة ،ثم اسم املجلة يكون مكتوبا بشكل مائل والحرف األول
من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل capital؛ يستثنى من ذلك أدوات التنكير
والتعريف مثل " "aو " "anو " "theوحروف الجر مثل " "toو " "ofو ""in
وأدوات الربط " "andو " "butو " "orفيبقى الحرف األول منها بحروف
صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية اسم املجلة فيكون الحرف األول منها بحروف
كبيرة) ،ثم فاصلة ،ثم رقم املجلد مكتوبا ًبشكل عريض ،ثم فتح قوس ،ثم
يكتب رقم العدد ،ثم يغلق القوس ،علما أنه ال يوجد مسافة بين رقم
املجلد ورقم العدد ،ثم فاصلة ،ثم رقم أول صفحة للبحث ،ثم عالمة ""-
ثم رقم آخر صفحة للبحث .أدناه مثال على ذلك:

Al Ahmed, K.A., Al Muhammed, S.F. and Al Saleh, A.F. (2020). The history of
agriculture in Al Ahsa. The Scientific Journal of King Faisal University:
Humanities and Management Sciences, 13(2), 213-222.

في حالة عدم وجود تاريخ ،فيكتب " ."n/aعلى سبيل املثال:
Al Ahmed, K.A., Al Muhammed, S.F. and Al Saleh, A.F. (n/a). The history of
agriculture in Al Ahsa. The Scientific Journal of King Faisal University:
Humanities and Management Sciences, 13(2), 213-222.

في حالة عدم وجود رقم مجلد ،فيكتب " ."n/aعلى سبيل املثال:
Al Ahmed, K.A., Al Muhammed, S.F. and Al Saleh, A.F. (2020). The history of
agriculture in Al Ahsa. The Scientific Journal of King Faisal University:
Humanities and Management Sciences, n/a(2), 213-222.

في حالة عدم وجود رقم عدد ،فيكتب " ."n/aعلى سبيل املثال:
Al Ahmed, K.A., Al Muhammed, S.F. and Al Saleh, A.F. (2020). The history of
agriculture in Al Ahsa. The Scientific Journal of King Faisal University:
Humanities and Management Sciences, 13(n/a), 213-222.

في حالة عدم وجود أرقام صفحات ،فيكتب " ."n/aعلى سبيل املثال:
Al Ahmed, K.A., Al Muhammed, S.F. and Al Saleh, A.F. (2020). The history of
agriculture in Al Ahsa. The Scientific Journal of King Faisal University:
Humanities and Management Sciences, 13(2), n/a.

 .4.3رومنة/ترجمة الدوريات واملجالت غير اإلنجليزية في قائمة
املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من
االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم فاصلة ،ثم
الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول
السم األب للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم حرف العطف "( "andوليس "&")
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم
األول للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
الثالث ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق القوس،
ثم نقطة ،ثم عنوان البحث (مرومن) بحروف صغيرة (صمول  ،)smallثم
فتح عالمة تنصيص واحدة ،ثم عنوان البحث مترجما بحروف صغيرة
(صمول small؛ يستثنى من ذلك الكلمة األولى وأسماء األشخاص وأسماء
األماكن وأسماء الجنسيات واللغات واألسابيع والشهور فيبقى الحرف
األول منها بحروف كبيرة ،كابتل  ،)capitalثم إغالق عالمة التنصيص ،ثم
نقطة ،ثم اسم املجلة مترجما (أو مرومن) يكون مكتوبا بشكل مائل والحرف
األول من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل capital؛ يستثنى من ذلك أدوات
التنكير والتعريف مثل " "aو " "anو " "theوحروف الجر مثل " "toو " "ofو
" "inوأدوات الربط " "andو " "butو " "orفيبقى الحرف األول منها بحروف
صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية اسم املجلة فيكون الحرف األول منها بحروف
كبيرة) ،ثم فاصلة ،ثم رقم املجلد مكتوبا ًبشكل عريض ،ثم فتح قوس ،ثم
يكتب رقم العدد ،ثم يغلق القوس ،علما أنه ال يوجد مسافة بين رقم
املجلد ورقم العدد ،ثم رقم أول صفحة للبحث ،ثم عالمة " "-ثم رقم آخر
صفحة للبحث ،ثم نقطة ،ثم تكتب "[ "]in Arabicأدناه مثال على رومنة
املرجع العربي:
Al Ahmed, M.A., Al Ali, I.S. and Al Salah, A.M. (2020). Iinjazat jamieat almalik
faysal mundh tasisiha ‘Achievements of King Faisal University since its
foundations’. The Scientific Journal of King Faisal University: Humanities and
]Management Sciences, 13(2), 213-223. [in Arabic

في حالة كون املرجع بلغة غير العربية وغير اإلنجليزية ،وهذه اللغة تستخدم
حروف غير إنجليزية ،فتتم رومنة العنوان بالطريقة نفسها التي تتم بها
رومنة العناوين العربية .ولكن ،في حالة كون الدورية بلغة غير العربية وغير
اإلنجليزية ،ولكن هذه اللغة تستخدم الحروف اإلنجليزية نفسها ،فال
حاجة لرومنة عنوان البحث ،ويكتفى بإبقاء العنوان في لغته األصل ووضع
الترجمة في عالمة تنصيص .فعلى سبيل املثال ،في حالة كون الدورية باللغة
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األملانية ،فيبدأ املرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف
األول من االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب
للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم
فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم
الحرف األول السم األب للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم حرف العطف ""and
(وليس "&") ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول
من االسم األول للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب
للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق
القوس ،ثم نقطة ،ثم عنوان البحث باللغة األملانية (صمول  ،)smallثم فتح
عالمة تنصيص واحدة ،ثم عنوان البحث مترجما بحروف صغيرة (صمول
small؛ يستثنى من ذلك الكلمة األولى وأسماء األشخاص وأسماء األماكن
وأسماء الجنسيات واللغات واألسابيع والشهور فيبقى الحرف األول منها
بحروف كبيرة ،كابتل  ،)capitalثم إغالق عالمة التنصيص ،ثم نقطة ،ثم
اسم املجلة مترجما يكون مكتوبا بشكل مائل والحرف األول من كل كلمة
يكون كبيرا (كابتل capital؛ يستثنى من ذلك أدوات التنكير والتعريف مثل
" "aو " "anو " "theوحروف الجر مثل " "toو " "ofو " "inوأدوات الربط ""and
و " "butو " "orفيبقى الحرف األول منها بحروف صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية
اسم املجلة فيكون الحرف األول منها بحروف كبيرة) ،ثم فاصلة ،ثم رقم
مكتوبا بشكل عريض ،ثم فتح قوس ،ثم يكتب رقم العدد ،ثم يغلق
املجلد
ً
القوس ،علما أنه ال يوجد مسافة بين رقم املجلد ورقم العدد ،ثم رقم أول
صفحة للبحث ،ثم عالمة " "-ثم رقم آخر صفحة للبحث ،ثم نقطة ،ثم
تكتب "[ "]in Germanأدناه مثال على ذلك:
Al Ahmed, M.A., Al Ali, I.S. and Al Salah, A.M. (2020). Erfolge der King Faisal
University seit ihrer gründung ‘Achievements of King Faisal University since
its foundations’. The Scientific Journal of King Faisal University: Humanities
]and Management Sciences, 13(2), 213-223. [in German

 .5آلية كتابة املؤمترات والندوات وامللتقيات يف املراجع
(يطلب عملها فقط يف حالة قبول الورقة للنشر)

 .5.1كتابة املؤتمرات والندوات وامللتقيات العربية في قائمة
املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم االسم األول
واسم األب للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم
فاصلة ،ثم االسم األول واسم األب للمؤلف الثاني ،ثم حرف العطف "و"
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم االسم األول واسم األب
للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ ،ثم إغالق القوس ،ثم
نقطة ،ثم عنوان البحث ،ثم نقطة ،ثم يكتب "في ":ثم يكتب اسم املؤتمر
بشكل مائل ،ثم فاصلة ،ثم اسم مكان انعقاد املؤتمر ،ثم فاصلة ،ثم اسم
مدينة املؤتمر ،ثم فاصلة ،ثم اسم دولة املؤتمر ،ثم فاصلة ،ثم تاريخ
انعقاد املؤتمر ،ثم نقطة( .مع مراعاة أن حرف العطف "و" يوضع دائما
قبل املؤلف األخير ًّأيا كان عدد املؤلفين) .أدناه مثال على ذلك:
األحمد ،محمد عبدالرحمن ،العلي ،إسماعيل صالح والصالح ،أحمد
محمد .)2020( .املوهبة في التعليم العالي .في :امللتقى الوطني األولى ملنسقي
املوهوبين ،جامعة امللك فيصل ،األحساء ،اململكة العربية السعودية،
.2020/03/05-03

 .5.2كتابة املؤتمرات والندوات وامللتقيات اإلنجليزية في قائمة
املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من
االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم فاصلة ،ثم
الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول
السم األب للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم حرف العطف "( "andوليس "&")
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم
األول للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف

الثالث ،ثم نقطة .ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق القوس،
ثم نقطة ،ثم عنوان البحث بحروف صغيرة (صمول small؛ يستثنى من ذلك
الكلمة األولى وأسماء األشخاص وأسماء األماكن وأسماء الجنسيات
واللغات واألسابيع والشهور فيبقى الحرف األول منها بحروف كبيرة ،كابتل
 ،)capitalثم نقطة ،ثم يكتب " ،":Inثم يكتب اسم املؤتمر يكون مكتوبا
بشكل مائل والحرف األول من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل capital؛ يستثنى
من ذلك أدوات التنكير والتعريف مثل " "aو " "anو " "theوحروف الجر مثل
" "toو " "ofو " "inوأدوات الربط " "andو " "butو " "orفيبقى الحرف األول
منها بحروف صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية اسم املجلة فيكون الحرف األول
منها بحروف كبيرة) ،ثم فاصلة ،ثم اسم مكان املؤتمر ،ثم فاصلة ،ثم اسم
مدينة املؤتمر ،ثم فاصلة ،ثم اسم دولة املؤتمر ،ثم فاصلة ،ثم تاريخ
انعقاد املؤتمر ،ثم نقطة .أدناه مثال على ذلك:
Al Ahmed, K.A., Al Muhammed, S.F. and Al Saleh, A.F. (2020). Giftedness and
creativity. In: The First National Symposium for the Coordinators of the
Gifted, King Faisal University, Al Ahsa, Saudi Arabia, 03-05/03/2020.

 .5.3رومنة/ترجمة املؤتمرات والندوات وامللتقيات غيراإلنجليزية
في قائمة املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من
االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم فاصلة ،ثم
الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول
السم األب للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم حرف العطف " "andثم اسم
العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم األول
للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف الثالث ،ثم
نقطة .ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق القوس ،ثم نقطة ،ثم
عنوان البحث (مرومن) بحروف صغيرة (صمول  ،)smallثم فتح عالمة
تنصيص واحدة ،ثم عنوان البحث مترجما بحروف صغيرة (صمول small؛
يستثنى من ذلك الكلمة األولى وأسماء األشخاص وأسماء األماكن وأسماء
الجنسيات واللغات واألسابيع والشهور فيبقى الحرف األول منها بحروف
كبيرة ،كابتل  ،)capitalثم إغالق عالمة التنصيص ،ثم نقطة ،ثم يكتب
" ،":Inثم يكتب اسم املؤتمر مترجما (أو مرومن) يكون مكتوبا بشكل مائل
والحرف األول من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل capital؛ يستثنى من ذلك
أدوات التنكير والتعريف مثل " "aو " "anو " "theوحروف الجر مثل " "toو
" "ofو " "inوأدوات الربط " "andو " "butو " "orفيبقى الحرف األول منها
بحروف صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية اسم املجلة فيكون الحرف األول منها
بحروف كبيرة) ،ثم فاصلة ،ثم اسم مكان املؤتمر مترجما (أو مرومن) ،ثم
فاصلة ،ثم يكتب اسم مدينة املؤتمر باإلنجليزي ،ثم فاصلة ،ثم اسم دولة
املؤتمر باإلنجليزي ،ثم فاصلة ،ثم تاريخ انعقاد املؤتمر ،ثم نقطة ،ثم يكتب
"[ "]in Arabicأدناه مثال على رومنة املرجع العربي:
Al Ahmed, K.A., Al Muhammed, S.F. and Al Saleh, A.F. (2020). Al'iibdae fi
altaelim aleali ‘Creativity in higher education’. In: The First National
Symposium for the Coordinators of the Gifted, King Faisal University, Al
]Ahsa, Saudi Arabia, 03-05/03/2020. [in Arabic

في حالة كون املرجع بلغة غير العربية وغير اإلنجليزية ،وهذه اللغة تستخدم
حروف غير إنجليزية ،فتتم رومنة العنوان بالطريقة نفسها التي تتم بها
رومنة العناوين العربية .أما في حالة كون املرجع بلغة غير العربية وغير
اإلنجليزية ،ولكن هذه اللغة تستخدم الحروف اإلنجليزية ،فال حاجة
لرومنة عنوان البحث ،ويكتفى بإبقاء العنوان في لغته األصل ووضع
الترجمة في عالمة تنصيص .فعلى سبيل املثال ،في حالة كون املرجع باللغة
الفرنسية ،فيبدأ املرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف
األول من االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب
للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم
فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم
الحرف األول السم األب للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم حرف العطف ""and
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم
األول للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
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الثالث ،ثم نقطة .ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق القوس،
ثم نقطة ،ثم عنوان البحث باللغة الفرنسية (صمول  ،)smallثم فتح عالمة
تنصيص واحدة ،ثم عنوان البحث مترجما بحروف صغيرة (صمول small؛
يستثنى من ذلك الكلمة األولى وأسماء األشخاص وأسماء األماكن وأسماء
الجنسيات واللغات واألسابيع والشهور فيبقى الحرف األول منها بحروف
كبيرة ،كابتل  ،)capitalثم إغالق عالمة التنصيص ،ثم نقطة ،ثم يكتب
" ،":Inثم يكتب اسم املؤتمر مترجما يكون مكتوبا بشكل مائل والحرف األول
من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل capital؛ يستثنى من ذلك أدوات التنكير
والتعريف مثل " "aو " "anو " "theوحروف الجر مثل " "toو " "ofو ""in
وأدوات الربط " "andو " "butو " "orفيبقى الحرف األول منها بحروف
صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية اسم املجلة فيكون الحرف األول منها بحروف
كبيرة) ،ثم فاصلة ،ثم اسم مكان املؤتمر مترجما ،ثم فاصلة ،ثم يكتب اسم
مدينة املؤتمر باإلنجليزي ،ثم فاصلة ،ثم اسم دولة املؤتمر باإلنجليزي ،ثم
فاصلة ،ثم تاريخ انعقاد املؤتمر ،ثم نقطة ،ثم يكتب "[ ."]in Frenchأدناه
مثال على رومنة املرجع الفرنس ي:
Al Ahmed, K.A., Al Muhammed, S.F. and Al Saleh, A.F. (2020). Créativité dans
l'enseignement supérieur ‘Creativity in higher education’. In: The First
National Symposium for the Coordinators of the Gifted, King Faisal
]University, Al Ahsa, Saudi Arabia, 03-05/03/2020. [in French

 .6آلية كتابة الكتب يف قائمة املراجع (يطلب عملها فقط
يف حالة قبول الورقة للنشر)
مالحظات:
• إذا كانت طبعة الكتاب هي الطبعة األولى ،فال يكتب أي ش يء
بخصوص رقم الطبعة.
• تصاغ مراجع التقارير والدراسات الصادرة عن وزارات ومؤسسات
حكومية وغير حكومية بالطريقة نفسها التي تصاغ بها الكتب.

 .6.1كتابة الكتب العربية في قائمة املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم االسم األول
واسم األب للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم
فاصلة ،ثم االسم األول واسم األب للمؤلف الثاني ،ثم حرف العطف "و"
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم االسم األول واسم األب
للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ ،ثم إغالق القوس ،ثم
نقطة ،ثم عنوان الكتاب بخط مائل ،ثم نقطة ،ثم اسم مدينة الناشر ،ثم
فاصلة ،ثم اسم دولة الناشر ،ثم نقطتين رأسيتين ،ثم اسم الناشر( .مع
مراعاة أن حرف العطف "و" يوضع دائما قبل املؤلف األخير ًّأيا كان عدد
املؤلفين) .أدناه مثال على ذلك:
األحمد ،محمد عبدالرحمن ،العلي ،إسماعيل صالح والصالح ،أحمد
محمد .)2020( .إنجازات جامعة امللك فيصل منذ تأسيسها .السعودية:
مكتبة جرير.
في حالة وجود رقم طبعة ،فيكتب التالي:
األحمد ،محمد عبدالرحمن ،العلي ،إسماعيل صالح والصالح ،أحمد
محمد .)2020( .إنجازات جامعة امللك فيصل منذ تأسيسها .الطبعة
الثانية .الرياض ،السعودية :مكتبة جرير.
ً
مترجما ،فيكتب بعد اسم املؤلف" :ترجمة :اسم
في حالة كون الكتاب
العائلة ،االسم األول اسم األب" .أدناه مثال على ذلك:
وايت ،جولي .ترجمة :األحمد ،محمد عبدالرحمن ،العلي ،إسماعيل صالح
والصالح ،أحمد محمد .)2020( .إنجازات جامعة امللك فيصل منذ
تأسيسها .الطبعة الثانية .الرياض ،السعودية :مكتبة جرير.
ً
في حالة كون الكتاب محققا ،فيكتب بعد اسم املؤلف" :تحقيق :اسم
العائلة ،االسم األول اسم األب" .أدناه مثال على ذلك:

الخالد ،محمد .تحقيق :األحمد ،محمد عبدالرحمن .)2020( .إنجازات
جامعة امللك فيصل منذ تأسيسها .الطبعة الثانية .الرياض ،السعودية:

مكتبة جرير.

 .6.2كتابة الكتب اإلنجليزية في قائمة املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من
االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم فاصلة ،ثم
الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول
السم األب للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم حرف العطف "( "andوليس "&")
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم
األول للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
الثالث ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق القوس،
ثم نقطة ،ثم عنوان الكتاب بحروف مائلة والحرف األول من كل كلمة يكون
كبيرا (كابتل capital؛ يستثنى من ذلك أدوات التنكير والتعريف مثل " "aو
" "anو " "theوحروف الجر مثل " "toو " "ofو " "inوأدوات الربط " "andو
" "butو " "orفيبقى الحرف األول منها بحروف صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية
اسم املجلة فيكون الحرف األول منها بحروف كبيرة) ،ثم نقطة ،ثم اسم
مدينة الناشر ،ثم فاصلة ،ثم اسم دولة الناشر ،ثم نقطتين رأسيتين ،ثم
اسم الناشر ،ثم نقطة .أدناه مثال على ذلك:
Al Ahmed, K.A., Al Muhammed, S.F. and Al Saleh, A.F. (2020). The History of
Agriculture in Al Ahsa. Saudi Arabia: Jarir Bookstore.

في حالة وجود رقم طبعة ،فيكتب التالي:
Al Ahmed, K.A., Al Muhammed, S.F. and Al Saleh, A.F. (2020). The History of
Agriculture in Al Ahsa. 2nd edition. Riyadh, Saudi Arabia: Jarir Bookstore.

 .6.3رومنة/ترجمة الكتب غير اإلنجليزية في قائمة املراجع
مالحظة :عند رومنة/ترجمة مراجع الكتب العربية فإنه ال يكتب اسم

املحقق.
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من
االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم فاصلة ،ثم
الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول
السم األب للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم حرف العطف "( "andوليس "&")
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم
األول للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
الثالث ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق القوس،
ثم نقطة ،ثم عنوان الكتاب (مرومن) بحروف مائلة والحرف األول من كل
كلمة يكون كبيرا (كابتل  ،)capitalثم فتح عالمة تنصيص واحدة ،ثم عنوان
الكتاب مترجما والحرف األول من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل capital؛
يستثنى من ذلك أدوات التنكير والتعريف مثل " "aو " "anو " "theوحروف
الجر مثل " "toو " "ofو " "inوأدوات الربط " "andو " "butو " "orفيبقى
الحرف األول منها بحروف صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية اسم املجلة فيكون
الحرف األول منها بحروف كبيرة) والكلمة غير مائلة ،ثم إغالق عالمة
التنصيص ،ثم نقطة ،ثم اسم مدينة الناشر مترجمة ،ثم فاصلة ،ثم اسم
دولة الناشر مترجمة ،ثم نقطتين رأسيتين ،ثم اسم الناشر مترجما (أو
مرومن) ،ثم نقطة ،ثم تكتب "[ "]in Arabicأدناه مثال على رومنة املرجع
العربي:
Al Ahmed, M.A., Al Ali, I.S. and Al Salah, A.M. (2020). Iinjazat Jamieat Almalik
Faysal Mundh Tasisiha ‘Achievements of King Faisal University since its
]Foundations’. Riyadh, Saudi Arabia: Jarir Bookstore. [in Arabic

في حالة كون الكتاب بلغة غير العربية وغير اإلنجليزية ،ولكن هذه اللغة
تستخدم حروف غير إنجليزية ،فتتم رومنة العنوان بالطريقة نفسها التي
تتم بها رومنة العناوين العربية .ولكن ،في حالة كون الكتاب بلغة غير
العربية وغير اإلنجليزية ،ولكن هذه اللغة تستخدم الحروف اإلنجليزية
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نفسها ،فال حاجة لرومنة عنوان الكتاب ،ويكتفى بإبقاء العنوان في لغته
األصل ووضع الترجمة في عالمة تنصيص .فعلى سبيل املثال ،في حالة كون
الكتاب باللغة األملانية ،فيبدأ املرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم
فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم
الحرف األول السم األب للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم اسم
العائلة للمؤلف الثاني ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم األول
للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف الثاني ،ثم
نقطة ،ثم حرف العطف "( "andوليس "&") ثم اسم العائلة للمؤلف
الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثالث ،ثم
نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم فتح
قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق القوس ،ثم نقطة ،ثم عنوان الكتاب
باللغة األملانية بحروف مائلة والحرف األول من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل
 ،)capitalثم فتح عالمة تنصيص واحدة ،ثم عنوان الكتاب مترجما والحرف
األول من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل capital؛ يستثنى من ذلك أدوات
التنكير والتعريف مثل " "aو " "anو " "theوحروف الجر مثل " "toو " "ofو
" "inوأدوات الربط " "andو " "butو " "orفيبقى الحرف األول منها بحروف
صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية اسم املجلة فيكون الحرف األول منها بحروف
كبيرة) والكلمة غير مائلة ،ثم إغالق عالمة التنصيص ،ثم نقطة ،ثم اسم
مدينة الناشر مترجمة للنجليزي ،ثم فاصلة ،ثم اسم دولة الناشر مترجمة
للنجليزي ،ثم نقطتين رأسيتين ،ثم اسم الناشر مترجما للنجليزي ،ثم
نقطة ،ثم تكتب "[ "]in Germanأدناه مثال على رومنة املرجع األملاني:
Al Ahmed, M.A., Al Ali, I.S. and Al Salah, A.M. (2020). Erfolge der King Faisal
University seit ihrer Gründung ‘Achievements of King Faisal University since
]its Foundations’. Riyadh, Saudi Arabia: Jarir Bookstore. [in German

 .7آلية كتابة فصل من كتاب يف قائمة املراجع (يطلب
عملها فقط يف حالة قبول الورقة للنشر)

 .7.1كتابة فصل في كتاب عربي في قائمة املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم االسم األول
واسم األب للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم
فاصلة ،ثم االسم األول واسم األب للمؤلف الثاني ،ثم حرف العطف "و"
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم االسم األول واسم األب
للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ ،ثم إغالق القوس ،ثم
نقطة ،ثم عنوان الفصل ،ثم نقطة ،ثم يكتب "في ":ثم يكتب االسم األول،
ثم اسم األب ،ثم اسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم يكتب االسم
األول ،ثم اسم األب ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم حرف العطف "و"،
ثم يكتب االسم األول ،ثم اسم األب ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم
يفتح قوس ويكتب "محررون" (أو محرر إذا كان مفردا) ،ثم يغلق القوس،
ثم اسم الكتاب بخط مائل ،ثم نقطة ،ثم اسم مدينة الناشر ،ثم فاصلة،
ثم اسم دولة الناشر ،ثم نقطتين رأسيتين ،ثم اسم الناشر( .مع مراعاة أن
حرف العطف "و" يوضع دائما قبل املؤلف األخير ًّأيا كان عدد املؤلفين).
أدناه مثال على ذلك:
األحمد ،محمد عبدالرحمن ،العلي ،إسماعيل صالح والصالح ،أحمد
محمد .)2020( .املوهبة في التعليم العالي .في :محمد الصالح ،إبراهيم
العبدالرحمن وصالح الخالد (محررون) اإلبداع في العالم العربي .الرياض،
السعودية :مكتبة العبيكان.

 .7.2كتابة فصل في كتاب إنجليزي في قائمة املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من
االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم فاصلة ،ثم
الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول
السم األب للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم حرف العطف "( "andوليس "&")
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم
األول للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف

الثالث ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق القوس،
ثم نقطة ،ثم عنوان الفصل بحروف صغيرة (صمول small؛ يستثنى من
ذلك الكلمة األولى وأسماء األشخاص وأسماء األماكن وأسماء الجنسيات
واللغات واألسابيع والشهور فيبقى الحرف األول منها بحروف كبيرة ،كابتل
 ،)capitalثم نقطة ،ثم يكتب " ،":Inثم يكتب الحرف األول من االسم األول
للمؤلف األول ،ثم نقطةً ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف األول ،ثم
نقطة ،ثم اسم العائلة كامال للمؤلف األول ، ،ثم فاصلة ،ثم يكتب الحرف
األول من االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطةً ،ثم الحرف األول السم األب
للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم اسم العائلة كامال للمؤلف الثاني ،ثم حرف
العطف "( "andوليس "&") ،ثم يكتب الحرف األول من االسم األول للمؤلف
الثالث ،ثم نقطةً ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف الثالث ،ثم نقطة،
ثم اسم العائلة كامال للمؤلف الثالث ،ثم يفتح قوس ويكتب "( ".edsأو "".ed
إذا كان مفردا) ،ثم يغلق القوس ،ثم اسم الكتاب بخط مائل والحرف األول
من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل capital؛ يستثنى من ذلك أدوات التنكير
والتعريف مثل " "aو " "anو " "theوحروف الجر مثل " "toو " "ofو ""in
وأدوات الربط " "andو " "butو " "orفيبقى الحرف األول منها بحروف
صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية اسم املجلة فيكون الحرف األول منها بحروف
كبيرة) ،ثم نقطة ،ثم اسم مدينة الناشر ،ثم فاصلة ،ثم اسم دولة الناشر،
ثم نقطتين رأسيتين ،ثم اسم الناشر .أدناه مثال على ذلك:
Al Ahmed, K.A., Al Muhammed, S.F. and Al Saleh, A.F. (2020). Giftedness and
creativity. In: A.E. Al Ibrahim, A.L. Al Salim and R.E. Al Rashid (eds.) Creativity
in the Arab World. Riyadh, Saudi Arabia: Obeikan Bookstore.

 .7.3رومنة/ترجمة فصل في كتاب غيرإنجليزي في قائمة املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من
االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم فاصلة ،ثم
الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول
السم األب للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم حرف العطف "( "andوليس "&")
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم
األول للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
الثالث ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق القوس،
ثم نقطة ،ثم عنوان الفصل (مرومن) بحروف صغيرة (صمول  ،)smallثم
فتح عالمة تنصيص واحدة ،ثم عنوان الفصل مترجما بحروف صغيرة
(صمول small؛ يستثنى من ذلك الكلمة األولى وأسماء األشخاص وأسماء
األماكن وأسماء الجنسيات واللغات واألسابيع والشهور فيبقى الحرف
األول منها بحروف كبيرة ،كابتل  ،)capitalثم إغالق عالمة التنصيص ،ثم
نقطة ،ثم يكتب " ،":Inثم يكتب الحرف األول من االسم األول للمؤلف
األول ،ثم نقطةً ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم
اسم العائلة كامال للمؤلف األول ، ،ثم فاصلة ،ثم يكتب الحرف األول من
االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطةً ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
الثاني ،ثم نقطة ،ثم اسم العائلة كامال للمؤلف الثاني ،ثم حرف العطف
"( "andوليس "&") ،ثم يكتب الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثالث،
ثم نقطةً ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم اسم
العائلة كامال للمؤلف الثالث ،ثم يفتح قوس ويكتب "( ".edsأو " ".edإذا كان
مفردا) ،ثم يغلق القوس ،ثم اسم الكتاب (مرومن) بخط مائل والحرف
األول من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل  ،)capitalثم فتح عالمة تنصيص
واحدة ،ثم عنوان الكتاب مترجما والحرف األول من كل كلمة يكون كبيرا
(كابتل capital؛ يستثنى من ذلك أدوات التنكير والتعريف مثل " "aو " "anو
" "theوحروف الجر مثل " "toو " "ofو " "inوأدوات الربط " "andو " "butو
" "orفيبقى الحرف األول منها بحروف صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية اسم
املجلة فيكون الحرف األول منها بحروف كبيرة) ،ثم نقطة ،ثم اسم مدينة
الناشر مترجمة ،ثم فاصلة ،ثم اسم دولة الناشر مترجما ،ثم نقطتين
رأسيتين ،ثم اسم الناشر مترجما (أو مرومن) ،ثم نقطة ،ثم تكتب "[ in
 "]Arabicأدناه مثال على رومنة املرجع العربي:
Al Ahmed, K.A., Al Muhammed, S.F. and Al Saleh, A.F. (2020). Al'iibdae fi
altaelim aleali ‘Creativity in higher education’. In: M. Al Saleh, I. Al
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Abdulrahman and S. Al Khalid (eds.) Al'iibdae Fi Alealam Alearabii ‘Creativity
]in the Arab World’. Riyadh, Saudi Arabia: Obeikan Bookstore. [in Arabic

في حالة كون الفصل بلغة غير العربية وغير اإلنجليزية ،ولكن هذه اللغة
تستخدم حروف غير إنجليزية ،فتتم رومنة العنوان بالطريقة نفسها التي
تتم بها رومنة العناوين العربية .ولكن ،في حالة كون الفصل بلغة غير
العربية وغير اإلنجليزية ،ولكن هذه اللغة تستخدم الحروف اإلنجليزية
نفسها ،فال حاجة لرومنة عنوان الفصل والكتاب ،ويكتفى بإبقاء العنوان
في لغته األصل ووضع الترجمة في عالمة تنصيص .فعلى سبيل املثال ،في
حالة كون الفصل باللغة األملانية ،فيبدأ املرجع باسم العائلة للمؤلف
األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم األول للمؤلف األول ،ثم
نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم
اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم األول
للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف الثاني ،ثم
نقطة ،ثم حرف العطف "( "andوليس "&") ثم اسم العائلة للمؤلف
الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثالث ،ثم
نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم فتح
قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق القوس ،ثم نقطة ،ثم عنوان الفصل
باللغة األملانية بحروف صغيرة (صمول  ،)smallثم فتح عالمة تنصيص
واحدة ،ثم عنوان الفصل مترجما للنجليزية بحروف صغيرة (صمول small؛
يستثنى من ذلك الكلمة األولى وأسماء األشخاص وأسماء األماكن وأسماء
الجنسيات واللغات واألسابيع والشهور فيبقى الحرف األول منها بحروف
كبيرة ،كابتل  ،)capitalثم إغالق عالمة التنصيص ،ثم نقطة ،ثم يكتب
ثم
" ،":Inثم يكتب الحرف األول من االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطةً ،
الحرف األول السم األب للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم اسم العائلة كامال
للمؤلف األول ، ،ثم فاصلة ،ثم يكتب الحرف األول من االسم األول
للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم ًالحرف األول السم األب للمؤلف الثاني ،ثم
نقطة ،ثم اسم العائلة كامال للمؤلف الثاني ،ثم حرف العطف ""and
(وليس "&") ،ثم يكتب الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثالث ،ثم
نقطة ،ثم ًالحرف األول السم األب للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم اسم
العائلة كامال للمؤلف الثالث ،ثم يفتح قوس ويكتب "( ".edsأو " ".edإذا كان
مفردا) ،ثم يغلق القوس ،ثم اسم الكتاب باللغة األملانية بخط مائل
والحرف األول من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل  ،)capitalثم فتح عالمة
تنصيص واحدة ،ثم عنوان الكتاب مترجما للنجليزية والحرف األول من
كل كلمة يكون كبيرا (كابتل capital؛ يستثنى من ذلك أدوات التنكير
والتعريف مثل " "aو " "anو " "theوحروف الجر مثل " "toو " "ofو ""in
وأدوات الربط " "andو " "butو " "orفيبقى الحرف األول منها بحروف
صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية اسم املجلة فيكون الحرف األول منها بحروف
كبيرة) ،ثم نقطة ،ثم اسم مدينة الناشر مترجمة للنجليزية ،ثم فاصلة ،ثم
اسم دولة الناشر مترجما للنجليزية ،ثم نقطتين رأسيتين ،ثم اسم الناشر
مترجما للنجليزية ،ثم نقطة ،ثم تكتب "[ "]in Germanأدناه مثال على رومنة
املرجع األملاني:
Al Ahmed, K.A., Al Muhammed, S.F. and Al Saleh, A.F. (2020). Kreativität in
der hochschulbildung ‘Creativity in higher education’. In: M. Al Saleh, I. Al
Abdulrahman and S. Al Khalid (eds.) Kreativität in der Arabischen Welt
‘Creativity in the Arab World’. Riyadh, Saudi Arabia: Obeikan Bookstore. [in
]German

 .8آلية كتابة رسائل املاجستري والدكتوراه يف قائمة
املراجع (يطلب عملها فقط يف حالة قبول الورقة للنشر)

 .8.1كتابة رسائل املاجستيروالدكتوراه العربية في قائمة املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف ،ثم فاصلة ،ثم االسم األول واسم
األب للمؤلف ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ ،ثم إغالق القوس ،ثم
نقطة ،ثم عنوان الرسالة بخط مائل ،ثم نقطة ،ثم يكتب "رسالة
ماجستير" أو "رسالة دكتوراه" ،ثم فاصلة ،ثم اسم الجامعة ،ثم فاصلة،
ثم اسم املدينة ،ثم فاصلة ،ثم اسم الدولة ،ثم نقطة .أدناه مثال على ذلك:
األحمد ،محمد عبدالرحمن .)2020( .تأمالت في اإلبداع .رسالة دكتوراه،

جامعة امللك فيصل ،األحساء ،السعودية.

 .8.2كتابة رسائل املاجستير والدكتوراه اإلنجليزية في قائمة
املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من
االسم األول للمؤلف ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف ،ثم
نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق القوس ،ثم نقطة ،ثم
عنوان الرسالة بحروف مائلة والحرف األول من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل
capital؛ يستثنى من ذلك أدوات التنكير والتعريف مثل " "aو " "anو ""the
وحروف الجر مثل " "toو " "ofو " "inوأدوات الربط " "andو " "butو ""or
فيبقى الحرف األول منها بحروف صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية اسم املجلة
فيكون الحرف األول منها بحروف كبيرة) ،ثم نقطة ،ثم يكتب " Master’s
 "Dissertationإذا كانت رسالة ماجستير أو " "PhD Thesisإذا كانت رسالة
دكتوراه ،ثم فاصلة ،ثم اسم الجامعة ،ثم فاصلة ،ثم اسم املدينة ،ثم
فاصلة ،ثم اسم الدولة ،ثم نقطة .أدناه مثال على ذلك:
Al Ahmed, K.A. (2020). The History of Agriculture in Al Ahsa. PhD Thesis,
King Faisal University, Al Ahsa, Saudi Arabia .

 .8.3رومنة/ترجمة رسائل املاجستير والدكتوراه غير اإلنجليزية في
قائمة املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من
االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
األول ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق القوس ،ثم
نقطة ،ثم عنوان الرسالة (مرومن) بحروف مائلة والحرف األول من كل
كلمة يكون كبيرا (كابتل  ،)capitalثم فتح عالمة تنصيص واحدة ،ثم عنوان
الرسالة مترجما والحرف األول من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل capital؛
يستثنى من ذلك أدوات التنكير والتعريف مثل " "aو " "anو " "theوحروف
الجر مثل " "toو " "ofو " "inوأدوات الربط " "andو " "butو " "orفيبقى
الحرف األول منها بحروف صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية اسم املجلة فيكون
الحرف األول منها بحروف كبيرة) والكلمة غير مائلة ،ثم إغالق عالمة
التنصيص ،ثم نقطة ،ثم يكتب " "Master’s Dissertationإذا كانت رسالة
ماجستير أو " "PhD Thesisإذا كانت رسالة دكتوراه ،ثم فاصلة ،ثم اسم
الجامعة ،ثم فاصلة ،ثم اسم املدينة ،ثم فاصلة ،ثم اسم الدولة ،ثم
نقطة ،ثم تكتب "[ "]in Arabicأدناه مثال على رومنة املرجع العربي:
Al Ahmed, M.A. (2020). Tamalat Fi Al'iibdae ‘Reflections on Creativity’. PhD
]Thesis, King Faisal University, Al Ahsa, Saudi Arabia. [in Arabic

في حالة كون الرسالة بلغة غير العربية وغير اإلنجليزية ،ولكن هذه اللغة
تستخدم حروف غير إنجليزية ،فتتم رومنة العنوان بالطريقة نفسها التي
تتم بها رومنة العناوين العربية .ولكن ،في حالة كون الرسالة بلغة غير
العربية وغير اإلنجليزية ،ولكن هذه اللغة تستخدم الحروف اإلنجليزية
نفسها ،فال حاجة لرومنة عنوان الرسالة ،ويكتفى بإبقاء العنوان في لغته
األصل ووضع الترجمة في عالمة تنصيص .فعلى سبيل املثال ،في حالة كون
الرسالة باللغة األملانية ،فيبدأ املرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم
فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم
الحرف األول السم األب للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ
بامليالدي ،ثم إغالق القوس ،ثم نقطة ،ثم عنوان الرسالة باللغة األملانية
بحروف مائلة والحرف األول من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل  ،)capitalثم
فتح عالمة تنصيص واحدة ،ثم عنوان الرسالة مترجما والحرف األول من
كل كلمة يكون كبيرا (كابتل capital؛ يستثنى من ذلك أدوات التنكير
والتعريف مثل " "aو " "anو " "theوحروف الجر مثل " "toو " "ofو ""in
وأدوات الربط " "andو " "butو " "orفيبقى الحرف األول منها بحروف
صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية اسم املجلة فيكون الحرف األول منها بحروف
كبيرة) والكلمة غير مائلة ،ثم إغالق عالمة التنصيص ،ثم نقطة ،ثم يكتب
" "Master’s Dissertationإذا كانت رسالة ماجستير أو " "PhD Thesisإذا كانت
رسالة دكتوراه ،ثم فاصلة ،ثم اسم الجامعة باإلنجليزي ،ثم فاصلة ،ثم
اسم املدينة باإلنجليزي ،ثم فاصلة ،ثم اسم الدولة باإلنجليزي ،ثم نقطة،
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ثم تكتب "[ "]in Germanأدناه مثال على ذلك:
Al Ahmed, M.A. (2020). Überlegungen zur Kreativität ‘Reflections on
Creativity’. PhD Thesis, King Faisal University, Al Ahsa, Saudi Arabia. [in
]German

 .9آلية كتابة موقع إلكرتوني يف قائمة املراجع (يطلب
عملها فقط يف حالة قبول الورقة للنشر)
مالحظة :املراجع املأخوذة من شبكة املعلومات يلزم فيها كتابة العنوان
التفصيلي الذي يفتح الصفحة الخاصة باملرجع مباشرة وليست الصفحة
العامة للموقع .يجب أال يزيد عدد حروف الرابط عن  120حرف.

 .9.1كتابة موقع إلكتروني عربي في قائمة املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم االسم األول
واسم األب للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم
فاصلة ،ثم االسم األول واسم األب للمؤلف الثاني ،ثم حرف العطف "و"
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم االسم األول واسم األب
للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ ،ثم إغالق القوس ،ثم
نقطة ،ثم العنوان بخط مائل ،ثم نقطة ،ثم يكتب "متوفر بموقع ":ثم يدرج
الرابط ،وبعد الرابط يفتح قوس ويكتب "تاريخ االسترجاع ":ثم يدرج التاريخ
على هذه الصيغة " ،"2020/07/27ثم يغلق القوس( .مع مراعاة أن حرف
العطف "و" يوضع دائما قبل املؤلف األخير ًّأيا كان عدد املؤلفين) .أدناه
مثال على ذلك:
األحمد ،محمد عبدالرحمن ،العلي ،إسماعيل صالح والصالح ،أحمد
محمد .)2020( .إنجازات جامعة امللك فيصل منذ تأسيسها .متوفر
بموقعhttps://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/Sjournal/Pages/home.aspx :
(تاريخ االسترجاع)2020/07/27 :

 .9.2كتابة موقع إلكتروني إنجليزي في قائمة املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من
االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم فاصلة ،ثم
الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول
السم األب للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم حرف العطف "( "andوليس "&")
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم
األول للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
الثالث ،ثم نقطة ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق
القوس ،ثم نقطة ،ثم العنوان بحروف مائلة والحرف األول من كل كلمة
يكون كبيرا (كابتل capital؛ يستثنى من ذلك أدوات التنكير والتعريف مثل
" "aو " "anو " "theوحروف الجر مثل " "toو " "ofو " "inوأدوات الربط ""and
و " "butو " "orفيبقى الحرف األول منها بحروف صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية
اسم املجلة فيكون الحرف األول منها بحروف كبيرة) ،ثم نقطة ،ثم يكتب
" ":Available atثم يدرج الرابط ،وبعد الرابط يفتح قوس ويكتب " accessed
 "onثم يدرج التاريخ على هذه الصيغة " ،"2020/07/27ثم يغلق القوس.
أدناه مثال على ذلك:
Al Ahmed, K.A., Al Muhammed, S.F. and Al Saleh, A.F. (2020). The History of
Agriculture in Al Ahsa. Available at:
https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/Sjournal/Pages/home.aspx
)(accessed on 10/12/2020

األول للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
الثالث ،ثم نقطة ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي ،ثم إغالق
القوس ،ثم نقطة ،ثم العنوان (مرومن) بحروف مائلة والحرف األول من
كل كلمة يكون كبيرا (كابتل  ،)capitalثم فتح عالمة تنصيص واحدة ،ثم
العنوان مترجما والحرف األول من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل capital؛
يستثنى من ذلك أدوات التنكير والتعريف مثل " "aو " "anو " "theوحروف
الجر مثل " "toو " "ofو " "inوأدوات الربط " "andو " "butو " "orفيبقى
الحرف األول منها بحروف صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية اسم املجلة فيكون
الحرف األول منها بحروف كبيرة) والكلمة غير مائلة ،ثم إغالق عالمة
التنصيص ،ثم نقطة ،ثم يكتب " ":Available atثم يدرج الرابط ،وبعد
الرابط يفتح قوس ويكتب " "accessed onثم يدرج التاريخ على هذه الصيغة
" ،"2020/07/27ثم يغلق القوس ،ثم تكتب "[ ."]in Arabicأدناه مثال على
رومنة املرجع العربي:
Al Ahmed, M.A., Al Ali, I.S. and Al Salah, A.M. (2020). Iinjazat Jamieat Almalik
Faysal Mundh Tasisiha ‘Achievements of King Faisal University since its
Foundations’. Available at:
https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/Sjournal/Pages/home.aspx
](accessed on 10/12/2020) [in Arabic

في حالة كون املوقع بلغة غير العربية وغير اإلنجليزية ،ولكن هذه اللغة
تستخدم حروف غير إنجليزية ،فتتم رومنة العنوان بالطريقة نفسها التي
تتم بها رومنة العناوين العربية .ولكن ،في حالة كون املوقع بلغة غير العربية
وغير اإلنجليزية ،ولكن هذه اللغة تستخدم الحروف اإلنجليزية نفسها ،فال
حاجة لرومنة عنوان املوقع ،ويكتفى بإبقاء العنوان في لغته األصل ووضع
الترجمة في عالمة تنصيص .فعلى سبيل املثال ،في حالة كون املوقع باللغة
األملانية ،فيبدأ املرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف
األول من االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب
للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم
فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم
الحرف األول السم األب للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم حرف العطف ""and
(وليس "&") ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول
من االسم األول للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب
للمؤلف الثالث ،ثم نقطة ،ثم نقطة ،ثم فتح قوس ،ثم التاريخ بامليالدي،
ثم إغالق القوس ،ثم نقطة ،ثم العنوان باللغة األملانية بحروف مائلة
والحرف األول من كل كلمة يكون كبيرا (كابتل  ،)capitalثم فتح عالمة
تنصيص واحدة ،ثم العنوان مترجما للنجليزية والحرف األول من كل كلمة
يكون كبيرا (كابتل capital؛ يستثنى من ذلك أدوات التنكير والتعريف مثل
" "aو " "anو " "theوحروف الجر مثل " "toو " "ofو " "inوأدوات الربط ""and
و " "butو " "orفيبقى الحرف األول منها بحروف صغيرة ،إال إذا كانوا في بداية
اسم املجلة فيكون الحرف األول منها بحروف كبيرة) والكلمة غير مائلة ،ثم
إغالق عالمة التنصيص ،ثم نقطة ،ثم يكتب " ":Available atثم يدرج
الرابط ،وبعد الرابط يفتح قوس ويكتب " "accessed onثم يدرج التاريخ على
هذه الصيغة " ،"2020/07/27ثم يغلق القوس ،ثم تكتب "[."]in German
أدناه مثال على ذلك:
Al Ahmed, M.A., Al Ali, I.S. and Al Salah, A.M. (2020). Erfolge der King Faisal
University seit ihrer Gründung ‘Achievements of King Faisal University since
its Foundations’. Available at:
https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/Sjournal/Pages/home.aspx
](accessed on 10/12/2020) [in German

 .9.3رومنة/ترجمة موقع إلكتروني غيرإنجليزي في قائمة املراجع
يبدأ كل مرجع باسم العائلة للمؤلف األول ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من
االسم األول للمؤلف األول ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول السم األب للمؤلف
األول ،ثم نقطة ،ثم فاصلة ،ثم اسم العائلة للمؤلف الثاني ،ثم فاصلة ،ثم
الحرف األول من االسم األول للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم الحرف األول
السم األب للمؤلف الثاني ،ثم نقطة ،ثم حرف العطف "( "andوليس "&")
ثم اسم العائلة للمؤلف الثالث ،ثم فاصلة ،ثم الحرف األول من االسم
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