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استعادة كلمة السر
تسجيل الدخول

استعادة كلمة
السر

تسجيل
الدخول

1

الرتبة العلمية
االسم األول (باإلنجليزي)
االسم األوسط  -اسم األب (باإلنجليزي)
االسم األخير – اسم العائلة (باإلنجليزي)
الدرجة العلمية (باإلنجليزي) ()BA, MA, MSc, PhD
البريد اإللكتروني
البريد اإللكتروني مرة أخرى
بريد إلكتروني بديل

2

التالي

مكان العمل (باإلنجليزي)
اسم القسم – إن وجد (باإلنجليزي)
صندوق البريد أو اسم شارع مكان العمل (باإلنجليزي)

اسم الدولة
اسم الدولة (باإلنجليزي)
الرمز البريدي (باإلنجليزي)
رقم الواتساب (بأرقام إنجليزية)

2

التالي

1

1
1

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

ضع صح في حالة رغبتك في االنضمام لقائمة محكمي املجلة

2

1

ضع صح لقبول الشروط واألحكام

اضغط على " "Finishلالنتهاء من عملية إنشاء حساب

تسجيل الدخول

الدخول كمحكم الدخول كمؤلف

2

1

تسليم ورقة
تسليم ورقة

آخر  5مراسالت مع املجلة

الخطوة  :1نوع البحث ،عنو انه وامللخص
الخطوة  :2تحميل امللفات
الخطوة  :3إدخال الكلمات املفتاحية
الخطوة  :4إدخال بيانات املؤلفين
اختر نوع الورقة املسلمة

ورقة نظرية
ورقة عملية
مراجعة أدبية

2

ورقة معتمدة على وجهة النظر أو ورقة تعليق على حدث أو مناسبة أو ظاهرة
كلمة هيئة التحرير
ورقة منهجية
خطاب للمحرر

1

عنوان الورقة باللغة اإلنجليزية ،على أال يتجاوز 15كلمة

1

الخطوة  :5إدخال بيانات املحكمين
الخطوة  :6إدخال بيانات أخرى
الخطوة  :7استعراض للبيانات املدخلة والتسليم

1
1
1

اكتب أو انسخ والص ملخص الورقة باللغة اإلنجليزية ،على أال يتجاوز  200كلمة

عنوان الورقة باللغة العربية ،على أال يتجاوز  100حرف

اكتب أو انسخ والص ملخص الورقة باللغة العربية ،على أال يتجاوز  1400حرف

2

حفظ ،واالنتقال للتالي حفظ فقط

أنت هنا

أنت هنا

اختر امللف األول

1

اختر امللف الثاني

ملف الورقة العلمية (بدون بيانات املؤلف ،أو أي بيانات تتعلق باملؤلف ،إلرساله للمحكمين)
أي مستند ترغب أن املحكم يطلع عليه

اختر امللف الثالث
اختر امللف الرابع

أي مستند ترغب أال املحكم يطلع عليه

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

3

خطاب الرد على املحكمين–هذا يرفق فقط في حالة كون الورقة معادة بعد إدخال مالحظات املحكمين

4

اضغط هنا لتحميل امللفات

حفظ ،واالنتقال للتالي حفظ فقط

اختر امللف الخامس

2

1

أنت هنا

أدخل ست كلمات مفتاحية عربية

أدخل كل كلمة مفتاحية بمفردها ،ثم اضغط ""Add

أدخل ست كلمات مفتاحية إنجليزية
أدخل كل كلمة مفتاحية بمفردها ،ثم اضغط ""Add

2

حفظ ،واالنتقال للتالي حفظ فقط

1

أسماء املؤلفين
أنت هنا
ترتيب أسماء
املؤلفين

إلضافة اسم مؤلف ،أدخل البريد اإللكتروني الخاصة به ،ثم اضغط على ""Search

7

2

1

أدخل في املربع بيانات كافية املؤلفين بالعربي ،كالتالي :اسم املؤلف ،ثم أدناه القسم األكاديمي ،ثم فاصلة ،ثم اسم الكلية ،ثم فاصلة ،ثم
اسم الجامعة ،ثم فاصلة ،ثم اسم املدينة ،ثم فاصلة ،ثم اسم الدولة .في حال عدم وجود مكان للعمل ،فيكتب "باحث مستقل" ،وفي
حال عدم وجود قسم أو كلية فيوضع ما يوازي القسم أو الكلية .يجب عدم وضع "بن" أو "بنت" في اسم املؤلف ،حيث إن قواعد البيانات
ال تتضمن مساحة لذلك .يجب أال تتضمن بيانات املؤلف لقب (كـ :د ،.أ.د .أو نحوه) .أدناه مثال يصور كيفية كتابة بيانات املؤلف.
عبدالرحمن عيس ى الليلي
قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة امللك فيصل ،األحساء ،اململكة العربية السعودية
أحمد خالد محمود
قسم القانون ،كلية اآلداب ،جامعة امللك فيصل ،األحساء ،اململكة العربية السعودية

حفظ ،واالنتقال للتالي حفظ فقط

أنت هنا

3

بعد إدخال البريد اإللكتروني ملؤلف آخر ،والضغط على " "Searchأدناه ،اضغط على الرابط في املربع األخضر

الرتبة العلمية

4

االسم األول للمؤلف
اآلخر (باإلنجليزي)
االسم األوسط للمؤلف
اآلخر (باإلنجليزي)
اسم العائلة للمؤلف
اآلخر (باإلنجليزي)

5
6

اضغط هنا بعد إدخال كافية
بيانات املؤلف اآلخر

اسم مكان العمل للمؤلف
اآلخر (باإلنجليزي)
اسم القسم للمؤلف
اآلخر (باإلنجليزي)
اسم الدولة للمؤلف
اآلخر (باإلنجليزي)

اسم املدينة للمؤلف
اآلخر (باإلنجليزي)
رقم الواتساب للمؤلف
اآلخر

1

أنت هنا

إضافة محكم مقترح لتحكيم ورقتكم .يجب اقتراح خمسة محكمين

أقر بأن املحكمين املقترحين على رتبة أستاذ مشارك فما فوق
أقر بأن املحكمين املقترحين ال ينتمون لنفس املؤسسة التي ينتمي لها املؤلفين
أقر بأن املحكمين املقترحين لم يعملوا على مشروع مشترك مع املؤلفين
أقر بأن املحكمين املقترحين متخصصين في مجال الورقة
أقر بأنني قمت بتزويد رقم الواتساب للمحكمين املقترحين
أقر بأن املحكمين املقترحين يتحدثون بطالقة اللغة التي كتبت بها الورقة

3

حفظ ،واالنتقال للتالي

حفظ فقط

2

االسم األول للمحكم (باإلنجليزي)
االسم األخير للمحكم (باإلنجليزي)
البريد اإللكتروني للمحكم
اسم مكان عمل املحكم (باإلنجليزي)
اسم القسم األكاديمي للمحكم (باإلنجليزي)
رقم الواتساب – مع رقم فتح الخط الدولي
أوص ي أن يحكم هذا الشخص ورقتي
أرجو استبعاد هذا املحكم من تحكيم ورقتي

1
كم عدد األشكال/الرسومات – يجب أال يتجاوز  6أشكال أو رسومات
كم عدد الجداول – يجب أال يتجاوز 6جداول
كم عدد كلمات الورقة – يجب أال يتجاوز  8000كلمة
كم عدد املرفقات – يجب أن يكون صفر ،حيث ال يسمح باملرفقات

1

هل تم تسليم هذه الورقة للمجلة من قبل

اكتب هنا "خطاب إلى رئيس هيئة التحرير"

أنت هنا

1
نعم
ال
إذا نعم ،أدخل رقم قيد الورقة

1

ً
أقر بأن هذه الورقة لم تنشر من قبل ،وأنها حاليا غير مسلمة ملجلة أخرى
أقر بأنني اتبعت أعلى معايير األخالق العلمية عند تطبيق الدراسة ،في حالة كون الورقة تتضمن بيانات على بشر أو أي كائنات أخرى
أقر بأنه اليوجد مرفقات مع الورقة ،حيث أنه اليسمح باملرفقات
أقر بأن عدد الجداول اليزيد على 6
أقر بأن لغة الورقة تتسم بجودة عالية
أنت هنا

أقر بأن عدد كلمات الورقة ال يتجاوز  8000كلمة
أقر بأن عدد الرسومات واألشكال اليتجاوز 6

أقر بأنني اتبعت وبدقة عالية "تعليمات النشر" املتوفرة على موقع املجلة والتي يمكن الوصول لها من خالل هذا الرابط

1
1

هل يوجد أي نوع من أنواع تضارب املصالح
نعم
ال
ً
إذا يوجد تضارب مصالح ،لطفا وضحها هنا

1

أقر بأن امللف ورقة العلمية اليتضمن أي بيانات عن املؤلفين ،أو أي بيانات أخرى ،تكشف هوية املؤلفين للمحكمين – بأي شكل من األشكال
هل الورقة جزء من رسالة ماجستير أو دكتوراه
نعم

1

ال
اختر النوع :ذكر" "Maleأو أنثى ""Female

أنت هنا

اكتب الجنسية (باللغة اإلنجليزية)

ً
أكتب هنا نبذة عن كل مؤلف ،كاآلتي :اسم املؤلف كامال ،ثم أدناه اسم القسمً ،الكلية ،الجامعة ،املدينة ،الدولة (أو ما يوازيه) ،رقم الجوال مع فتح الخط الدولي ،البريد اإللكتروني ،ثم أدناه نبذة عن املؤلف من  80كلمة .إذا كان
لديك رقم أوركيد و/أو صفحة شخصية ،فيدرج في نهاية النبذة .ترتب النبذ وفقا لترتيب املؤلفين .إذا كانت ورقتك بالعربي ،فتكتب النبذة بالعربي ،وإذا كانت الورقة باإلنجليزي ،فتكتب النبذة باإلنجليزي .أدناه مثال على ذلك:
عبدالرحمن عيس ى الليلي
قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة امللك فيصل ،األحساء ،اململكة العربية السعوديةaallily@kfu.edu.sa ،00966540015997 ،
ً
من أكسفورد ،أستاذ مشارك ،مدير مركز وطني ،رئيس هيئة تحرير مجلة سكوبس ،مستشار دولي ،أعماله متوفرة في  4لغات ،أسس  4نظريات و  2مفاهيم ،كاتب نشط ،مؤلف من األكثر مبيعا على أمازون ،نشر مع
د .الليلي دكتوراه ً
 ،)Nature Research, Cogent, Palgrave, Elsevier, Springer, Taylorنشر  23ورقة في  ISIو/أو سكوبس ،متخصص في التربية ،التقنية ،علم االجتماع.
أكبر دور النشر عامليا (& Francis, Wiley, Sage, Oxford University
ً
رقم األوركيد  .(ORCID): 0000-0002-5116-422Xملعلومات أكثر عنه ،لطفا زرموقعه الرسميhttps://abdulrahmanallily.wordpress.com :

2

حفظ ،واالنتقال للتالي حفظ فقط

1

أنت هنا

تعرض هذه الصفحة جميع
البيانات املدخلة من قبل املؤلف،
ملراجعتها ومن ثم اعتمادها.
العتمادها اذهب إلى أسفل
الصفحة

1

تأكد أن الخطوات
من  1إلى  6عليها
عالمة صح .إذا
اليوجد عالمة
صح ،فمعناه أنه
يوجد بيانات غير
مكتملة في الخطوة
التي اليوجد عليها
عالمة صح
أنت هنا

3

2

اضغط هنا لالطالع على ورقتك بصيغة بي دي اف ،للتأكد من أنها تم تحويلها على صيغة بي دي اف بشكل مرض ي ولم ينتج عن هذا التحويل إرباك لتنسيق الورقة

اضغط هنا لتسليم الورقة

ً
هل فعال تود تسليم ورقتكم؟
نعم

ال

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

