
 

  

تسجيل  
 الدخول 

استعادة كلمة  
 السر

 إنشاء حساب

 إنشاء حساب

 السر استعادة كلمة 

 تسجيل الدخول 

 السر استعادة كلمة 

 اسم املستخدم

 لمة السر ك



 

  

 الرتبة العلمية 

 ( باإلنجليزي ) االسم األول 
 (باإلنجليزي ) اسم األب -االسم األوسط 

 (باإلنجليزي ) العائلةسم ا  –سم األخير اال 

 ( BA, MA, MSc, PhD) (ي باإلنجليز )  الدرجة العلمية

 البريد اإللكتروني 
 مرة أخرى  البريد اإللكتروني

 بديل بريد إلكتروني 

 التالي

1 

2 



  

 مكان العمل )باإلنجليزي( 

 باإلنجليزي( ) إن وجد –اسم القسم 

 نجليزي()باإل  عملم شارع مكان الاس البريد أو صندوق 

 اسم الدولة 

 يزي(نجلاسم الدولة )باإل 
 ليزي(مز البريدي )باإلنجالر 

 إنجليزية( واتساب )بأرقام رقم ال

 التالي

1 
2 



  

 اسم املستخدم )باإلنجليزي( 
 كلمة السر بحروف وأرقام إنجليزية 
 إعادة إدخال كلمة السر 

 محكمي املجلةنضمام لقائمة حالة رغبتك في اال صح في ضع 

 روط واألحكامشضع صح لقبول ال

 إنشاء حسابلالنتهاء من عملية  "Finishاضغط على "

1 

2 

1 
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 دخول ل التسجي



  

 الدخول كمؤلف

 تسليم ورقة 

 كمحكمالدخول 

 ورقة  تسليم

 1 2 مراسالت مع املجلة 5آخر 



 

  

 انه وامللخص و عننوع البحث، : 1الخطوة 

 امللفات تحميل : 2الخطوة 

 الكلمات املفتاحية إدخال : 3الخطوة 

 إدخال بيانات املؤلفين : 4الخطوة 
 

 املحكمين إدخال بيانات : 5الخطوة 
 

 أخرى إدخال بيانات : 6الخطوة 
 

 يموالتسل استعراض للبيانات املدخلة: 7الخطوة 

 اختر نوع الورقة املسلمة

 ورقة نظرية

 عملية قةور 

 مراجعة أدبية

 ورقة تعليق على حدث أو مناسبة أو ظاهرةجهة النظر أو ة معتمدة على و ورق

 حريركلمة هيئة الت

 ورقة منهجية 

 خطاب للمحرر 

 كلمة 15ال يتجاوز ، على أاإلنجليزية ورقة باللغة عنوان ال

2 1 

1 



 

  

 مة كل 200ز ال يتجاو ، على أنجليزيةإل باللغة ا اكتب أو انسخ والص ملخص الورقة

 حرف  1400ال يتجاوز ، على أالعربيةباللغة  اكتب أو انسخ والص ملخص الورقة

 حرف  100ال يتجاوز ، على أالعربيةورقة باللغة عنوان ال

 2 فقط  حفظ واالنتقال للتالي حفظ، 

1 
1 
1 

 أنت هنا



 

  

 اختر امللف األول 

 ثاني الاختر امللف 

 الثالث اختر امللف 

 الرابعاختر امللف 

 مسخاالاختر امللف 

 ( للمحكميناملؤلف، أو أي بيانات تتعلق باملؤلف، إلرساله  بيانات بدون ملف الورقة العلمية )

 عليهترغب أن املحكم يطلع  مستندأي 

 كتابة "صفحة العنوان"النشر" على موقع املجلة ملعرفة كيفية "إرشادات على اطلع  –صفحة العنوان" ملف "

  بعد إدخال مالحظات املحكمينة حالة كون الورقة معادفي  فقط يرفق هذا –املحكمينخطاب الرد على 

 عليهاملحكم يطلع  ال أترغب  مستندأي 

 فقط  حفظ واالنتقال للتالي حفظ، 

 اضغط هنا لتحميل امللفات 

2 1 
3 

4 

 أنت هنا



 

  

 كلمات مفتاحية عربية  ستأدخل 

 إنجليزية كلمات مفتاحية  ستأدخل 
 

 فقط  حفظ واالنتقال للتالي حفظ، 

 " Add، ثم اضغط "بمفردها مة مفتاحيةأدخل كل كل

 " Add، ثم اضغط "بمفردهاأدخل كل كلمة مفتاحية 

2 

1 

1 

 أنت هنا



  

 أسماء املؤلفين 

اسم املؤلف، ثم أدناه القسم األكاديمي، ثم فاصلة، ثم اسم الكلية، ثم فاصلة، ثم   ، كالتالي:بالعربيكافية املؤلفين بيانات دخل في املربع أ
املدينة، ثم فاصلة، ثم اسم الدولة. في حال عدم وجود مكان للعمل، فيكتب "باحث مستقل"، وفي  اسم الجامعة، ثم فاصلة، ثم اسم

يجب عدم وضع "بن" أو "بنت" في اسم املؤلف، حيث إن قواعد البيانات أو كلية فيوضع ما يوازي القسم أو الكلية. حال عدم وجود قسم 
 يصور كيفية كتابة بيانات املؤلف. أدناه مثال و نحوه(. لقب )كـ: د.، أ.د. أال تتضمن مساحة لذلك. يجب أال تتضمن بيانات املؤلف 

 عبدالرحمن عيس ى الليلي 
 قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة امللك فيصل، األحساء، اململكة العربية السعودية 

 محمود أحمد خالد
 ملكة العربية السعودية ، جامعة امللك فيصل، األحساء، املالقانون، كلية اآلدابقسم 

 

 فقط  حفظ واالنتقال للتالي حفظ، 

أسماء ترتيب 
 املؤلفين 

 Search" 2، أدخل البريد اإللكتروني الخاصة به، ثم اضغط على "اسم مؤلفإلضافة 

7 
1 

 أنت هنا



  

 خضرفي املربع األ رابط ، اضغط على الأدناه  "Searchلضغط على "ا إدخال البريد اإللكتروني ملؤلف آخر، و بعد 

3 

 أنت هنا



  

 لعلمية بة االرت 

االسم األول للمؤلف 
 اآلخر )باإلنجليزي( 

للمؤلف  األوسطاالسم 
 اآلخر )باإلنجليزي( 

للمؤلف   اسم العائلة
 اآلخر )باإلنجليزي( 

4 



  

للمؤلف  كان العملاسم م
 اآلخر )باإلنجليزي( 

للمؤلف  اسم القسم
 اآلخر )باإلنجليزي( 

للمؤلف  الدولةاسم 
 اآلخر )باإلنجليزي( 

للمؤلف  نةاملدي اسم 
 اآلخر )باإلنجليزي( 

رقم الواتساب للمؤلف  
 اآلخر 

بعد إدخال كافية اضغط هنا 
 خر بيانات املؤلف اآل 

5 

6 



  

 محكمين ةخمس. يجب اقتراح ح لتحكيم ورقتكمافة محكم مقتر إض
 

 
 
 على رتبة أستاذ مشارك فما فوق  بأن املحكمين املقترحين قر أ

 
 
 نياملؤلف ملؤسسة التي ينتمي لها لنفس ااملقترحين ال ينتمون بأن املحكمين  قر أ

 
 
 لم يعملوا على مشروع مشترك مع املؤلفين بأن املحكمين املقترحين قر أ

 
 
 الورقةمتخصصين في مجال  بأن املحكمين املقترحين قر أ

 
 
 لمحكمين املقترحين ني قمت بتزويد رقم الواتساب لبأن  قر أ

 
 
 يتحدثون بطالقة اللغة التي كتبت بها الورقة  قترحينبأن املحكمين امل قر أ

 فقط  حفظ واالنتقال للتالي حفظ، 

2 
3 

 أنت هنا 1



 

  

 )باإلنجليزي(  االسم األول للمحكم

 )باإلنجليزي(  للمحكم األخير االسم 

 تروني للمحكم البريد اإللك

 )باإلنجليزي(  ملحكماسم مكان عمل ا

 )باإلنجليزي(  لمحكمالقسم األكاديمي لاسم 

 ط الدوليرقم فتح الخمع  –رقم الواتساب 

 ورقتي أن يحكم هذا الشخص أوص ي 

 ورقتي أرجو استبعاد هذا املحكم من تحكيم 



 

  

 إلى رئيس هيئة التحرير"هنا "خطاب اكتب 

 كلمة 8000أال يتجاوز يجب  – كلمات الورقةكم عدد 

 هل تم تسليم هذه الورقة للمجلة من قبل 

 نعم

 وماتال أو رس أشك   6أال يتجاوز يجب  –ومات شكال/الرسكم عدد األ 

 اول جد 6أال يتجاوز يجب  – الجداول كم عدد 

 يسمح باملرفقات أن يكون صفر، حيث ال يجب  – املرفقاتكم عدد 

 ال 

 قيد الورقة إذا نعم، أدخل رقم 

1 

1 
1 

 أنت هنا



  

 غير مسلمة ملجلة أخرى الورقة لم تنشر من قبل، وأنههذه  أقر بأن
ً
 ا حاليا

 بيانات على بشر أو أي كائنات أخرى ن الورقة تتضمن عند تطبيق الدراسة، في حالة كو لمية أقر بأنني اتبعت أعلى معايير األخالق الع

 باملرفقات  أنه اليسمحورقة، حيث أقر بأنه اليوجد مرفقات مع ال

 6أقر بأن عدد الجداول اليزيد على 

 بجودة عالية تتسم غة الورقةأقر بأن ل

 مة كل 8000مات الورقة ال يتجاوز بأن عدد كلأقر 

 6ز أقر بأن عدد الرسومات واألشكال اليتجاو 

 لة والتي يمكن الوصول لها من خالل هذا الرابط "تعليمات النشر" املتوفرة على موقع املج اتبعت وبدقة عاليةأقر بأنني 

 هل يوجد أي نوع من أنواع تضارب املصالح

 نعم

 ال 

 وضحها هنا
ً
 إذا يوجد تضارب مصالح، لطفا

1 

1 
1 

 أنت هنا



  

 شكال شكل من األ بأي  –، أو أي بيانات أخرى، تكشف هوية املؤلفين للمحكمين ننات عن املؤلفياليتضمن أي بيا  العلمية ورقة ف أقر بأن املل

 هل الورقة جزء من رسالة ماجستير أو دكتوراه

 نعم

 ال 

 " Femaleنثى "" أو أMaleاختر النوع: ذكر "

 نجليزية(اكتب الجنسية )باللغة اإل 

 : اآلتيك  عن كل مؤلف،نبذة  هنا أكتب
ً
. إذا كان كلمة 80ؤلف من ، ثم أدناه نبذة عن املي، ثم أدناه اسم القسم، الكلية، الجامعة، املدينة، الدولة )أو ما يوازيه(، رقم الجوال مع فتح الخط الدولي، البريد اإللكتروناسم املؤلف كامال

 لترتيب املؤلفين.ج في نهاية النبذةلديك رقم أوركيد و/أو صفحة شخصية، فيدر 
ً
 :أدناه مثال على ذلك باإلنجليزي، فتكتب النبذة باإلنجليزي.الورقة ت ذا كان النبذة بالعربي، وإتكتب بالعربي، فت ورقتك إذا كان  . ترتب النبذ وفقا

 عبدالرحمن عيس ى الليلي 
 aallily@kfu.edu.sa، 00966540015997ربية السعودية، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة امللك فيصل، األحساء، اململكة الع

 على أمازون، نشر مع   2نظريات و  4لغات، أسس  4اذ مشارك، مدير مركز وطني، رئيس هيئة تحرير مجلة سكوبس، مستشار دولي، أعماله متوفرة في د. الليلي دكتوراه من أكسفورد، أست
ً
مفاهيم، كاتب نشط، مؤلف من األكثر مبيعا

 ) أكبر 
ً
و/أو سكوبس، متخصص في التربية، التقنية، علم االجتماع.  ISIورقة في  23(، نشر Nature Research, Cogent, Palgrave, Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Wiley, Sage, Oxford Universityدور النشر عامليا

 زر موقعه الرسمي: . ملعلومات أكثر عن0000-0002-5116-422X :(ORCID)رقم األوركيد 
ً
 https://abdulrahmanallily.wordpress.comه، لطفا

 فقط  حفظ واالنتقال للتالي حفظ، 

1 
1 

1 
2 

 اأنت هن



  

تعرض هذه الصفحة جميع 
املؤلف،   املدخلة من قبلالبيانات  

ملراجعتها ومن ثم اعتمادها. 
سفل أالعتمادها اذهب إلى  

 1 الصفحة

 أنت هنا



  

   تنسيق الورقةغة بي دي اف بشكل مرض ي ولم ينتج عن هذا التحويل إرباك لمن أنها تم تحويلها على صيكد تأبصيغة بي دي اف، للك اضغط هنا لالطالع على ورقت

 اضغط هنا لتسليم الورقة 

2 
3 

 أنت هنا

تأكد أن الخطوات 
عليها   6إلى   1من 

إذا   .عالمة صح
اليوجد عالمة 
  هصح، فمعناه أن 

يوجد بيانات غير 
الخطوة مكتملة في 

التي اليوجد عليها  
 صح عالمة 



 

  

 تود تسليم ورقتكم؟هل 
ً
 فعال

 ال  نعم



 

هذه الصفحة، يمكنكم معرفة حالة ورقتكم، ومدى تطور من خالل  
 هحو نى املحكم أو  لد  هي لدى املحرر، أو معالجتها في املجلة، وهل  


