
 
 
 
 
 

 دليل النشر
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 رفع شأهنا من ليتا الدولية املعايري أعلى )معتمد( والدراسات املتقدم للتدريب العلمي املعهد جمالت جمموعة تعتمد
 وكذلك حبثه، ستوىمل حقيقة ترقية هبا الباحث إلتزام حال يف للبحث وتضيف العاملية، مستوى إىل األحباث مستوى

 شكالا  أحباثنا على يتضف التوجيهي؛ الدليل هذا يف الواردة املواصفات مجلة إن ؛العلمي النشر جمال يف خربته من تعزز
 مواكبة حيقق مما ه،ومعارف العلمي النشر ضوابط تطور مع تتناسب بصيغة القارئ إىل وخيرجه مضموهنا من يعزز علمياا 
 املعريف. النشر ملستجدات فاعلة

 Microsoft حتت برانمج  publisher@siats.co.uk  على اإلمييل: لقسم النشر ترسل نسختني من البحث -

Word ( واحدة بصيغةWord وأخرى بصيغة ، )(PDF.) 
لكلمات ( بني األسطر شريطة أال يقل عدد اواحد ونصف)يُكتب البحث بواسطة احلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات  -2

 Traditional) العربية ,للغة 16، حجم اخلط كلمة 5000عن و اليزيد 3000 عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات , ويستىن من هذا
 .واالستباانتالعدد املالحق 

ني كاملة ، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثالعربية واإلجنليزية البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتنيواجهة  -3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.العربية واإلجنليزية ابللغتني

طقي، وتشمل جزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منالعناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أ -4
املقدمة،  ،(KEYWORDS وحتته ABSTRAC) املفتاحية، العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات

 البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع.
كلمة،  (150) كلمات امللخص على، على أال تزيد  ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

ابللغة  وآخر ابللغة العربية ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية
 ، مع مالحظة إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج. اإلجنليزية

 مسيك. خبط الصفحة وسط ُتكتب ومطالب مباحث إىل البحث يقسم -6
 يشارو  خاص، عنوان منها لكل ويكون البحث، يف ورودها حسب ترقم و املنت داخل واألشكال اجلداول تطبع -7
 .البحث أجزاء كل  يف …)3,2 ,1( العربية األرقام وتستخدم ابلتسلسل، منها كل  إىل
 غةوالل الشريعة أحباث ذلك من ويستثىن األجنبية املراجع من % 20 مانسبته على يشمل أن جيب حبث كل  -8

 .العربية
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 وللمجلة وجدت، إن حبثه على التعديالت إلجراء أشهر 3 أقصاها مدة الباحث يعطى البحوث: تعديل مدة -9 

 للتعديل. احملددة املدة الباحث جتاوز حال هنائيا رفضا البحث رفض يف ذلك بعد احلق
 عدم يف ورغبته لبحثا سحب طلبه حال يف التقومي إجراءات على املرتتبة املالية النفقات بدفع الباحث يلتزم  -10

 .النشر إجراءات متابعة
 .األسباب كانت  ومهما األحوال من حال أبي للنشر قبوهلا بعد األحباث سحب اجمللة جتيز ال -11
لألحباث التخصصية  الرداسات اإلعالمية و اإلجنماعيةإضافة مراجع لبحوث مت نشرها يف جملة  12
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 املراجع العربية 13 

  هام: كل املراجع واهلوامش اليت ابلعربية تكتب ابستعمال احلروف الالتينية، ميكنكم
ARABIC TRANSLITERATION GUIDELINE 

 

A. Transliteration of Alphabetic Character 

b = ب dh = ذ ṭ = ط l = ل 

t = ت r = ر ẓ = ظ m = م 
th = ث z = ز ‘ = ع  n = ن 

j = ج s = س gh = غ w = و 
ḥ = ح sh = ش f = ف h = ه 

kh = خ ṣ = ص q = ق ’ = ئ  

d = د ḍ = ض k = ك y = ي 
 

Arabic short vowel: a =   َ  i =   َ  u =   َ  

Arabic long vowel: ā = ا  َ  ī = ى  َ  ū = و  ُ  

Arabic double vowel: ay = ى  َ  aw = و  َ  

 

B. Note 

 

1) A word that ends with a tā’ marbūṭah ( ة ) is transliterated with or with out “h”; if the word is 

the first part of a construct phrase, the tā’ marbūṭah is transliterated as “t”. 

 

2) An article alīf-lām ( ال ) is transliterated as al- ; if it takes place after a preposition, the article 

alīf-lām is trasliterated as ’l- . 

 

3) A Qur’anic verse is transliterated according to its pronunciation. 

Example 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabic word in general: 
ahliyyah or ahliyya              أهلية 
sūrat al-Baqarah, not sūrah al-Baqarah       البقرة سورة 
ahl al-sunnah wa’l-jamā‘ah       واجلماعة السنة اهل 

 
Quranic verses: 
yā ayyuha’n-nās, instead of yā ayyuhā al-nās                الناس أييها 
dhālika’l-kitābu lā rayba fīh, instead of  dhālik al-kitāb lā rayb fīh. فيه  ريب ال الكتاب ذالك 

 
ول ُأخذ االقتباس منه، وذلك عند ذكره أليرى هذا النظام ضرورة تسجيل البياانت الكاملة للمصدر، أو للمرجع الذي 

مرة، حبيث تشمل البياانت: اسم املؤلف، واسم الكتاب، واملرتجم )إن وجد(، معلومات عن النشر )العدد الكلي لألجزاء 
 ورقم الطبعة ومكان النشر، واسم الناشر،، وسنة النشر(، ورقم اجلزء او اجمللد، ورقم الصفحة.

 ليل شيكاغوطرق التوثيق، حسب نظام د 
 االقتباس ألول مرة

 اسم املؤلف:امسه األول مث اسم أبيه مث اسم جده ويتبع ذلك فاصلة )،( -1
 اسم الكتاب حتته خط وال يتبعه فاصلة أو نقطة ).( اسم الكتاب: -2
 ( ،----معلومات عن النشر: توضع بني قوسني ووضع فاصلة بعد القوس األخري )  -3

 لألجزاء: يتبعه فاصلة منقوطة )؛()أ( العدد الكلي 
 )ب( رقم الطبعة : يتبعه فاصلة منقوطة )؛(

 )ج( مكان النشر: يتبعه فاصلة ):(
 )د(اسم الناشر: يتبعه فاصلة )،(
 )هـ( سنة النشر: مث نغلق القوس

 رقم اجلزء او اجمللد: يتبعه فاصلة )،(  -4
 ) رقم الصفحة أو الصفحات :يتبعه نقطة ). -5

 .277؛القاهرة: عامل الكتب،بدون اتريخ(، ص 3) ط  جغرافية املدنمجال محدان ، 
 .114،112،ص ص1(،ج1966ج ؛بريوت : دار الطليعة ،  5) بالدان فلسطني مصطفي مراد الدابغ ، 

 .107-100،ص ص1(،ج1966ج ؛بريوت : دار الطليعة ،  5) بالدان فلسطني مصطفي مراد الدابغ ، •



 
 
 
 
 

 :من اجملالتاالقتباس 
 ،) فاصلة ويتبعه :ابلكامل املقالة كاتب اسم -1
 ” ،--------“.الثانية التنصيص عالمة قبل فاصلة تتبعه تنصيص عالميت بني موضوعاا   :املقالة عنوان -2
 .فاصلة وتتبعه خط حتتها :الدورية اجمللة اسم -3
 ، (---- ) األخري القوس بعد فاصلة ووضع قوسني بني توضع :النشر عن معلومات -4
 (:) فاصلة يتبعه إصدارها مكان) أ(

 )، (فاصلة يتبعه :املصدرة اجلهة )ب(
 )، (فاصلة يتبعه :اجمللد رقم )ج(

  )،  (فاصلة يتبعه :العدد )د( رقم
 )القوس أغلق :النشر سنة (و )،( فاصلة يتبعه :الشهر )هـ(

 (.) نقطة يتبعه: الصفحات أو الصفحة رقم -5 
 ،(عشر التاسع القاهرة،العدد جامعة )، اآلداب جملة “، االقتصادية وأحواله ظروفه غزة قطاع  ”، احلجاج أبو يوسف

   .47ص
 توثيق كتاب له مؤلفان أو أكثر:

  املؤلفني امسا يذكر مؤلفان، للكتاب كان إذا•
 .املؤلفنين  طريقة بنفس الثالثة املؤلفني أمساء يُذكر مؤلفني، ثالثة للكتاب كان إذا•
 :وهكذا كلمة )وآخرون(، وتضاف األول اسم يُذكر أكثر، أو مؤلفني، أربعة للكتاب كان إذا•

 املؤلفني حالة يف (And others) كلمة وتضاف والثالثة، املؤلفني حالة يف اإلفرجني، الكتاب يف النظام نفس يتبع
 .أكثر أو األربعة

 توثيق كتاب ليس له مؤلف حمدد:
 وحيمل امسها ال اسم املؤلف، فإنه يوثق اسم املؤسسة مكان اسم املؤلف. إذا كان الكتاب صادراا عن مؤسسة،•

 طرق التوثيق، حسب نظام دليل شيكاغو
 توثيق كتاب املؤلف جمهول

أما اذا أمكن التوصل إيل صاحب املقال  ]جمهول املؤلف  [اذا مل يكن اسم املؤلف مكتوابا ففي هذه احلالة يكتب •
  ] -------- [بطريقة أو أُبخرى فانه ميكن بني قوسني مربعني 

 توثيق كتاب ال يوجد له اتريخ



  nodأو]التاريخ غري معروف  [ مربعني قوسني بني فيكتب اتريخ للمرجع يكن مل اذا •
 
 
 
 

 توثيق فصل يف كتاب له عدة مؤلفني:
 مؤلفني، ولكل فصل مؤلف حمدد، يتم توثيق املادة ابسم مؤلف الفصل.إذا كان للكتاب عدة •

 توثيق الكتاب املرتجم للعربية:
 يتم توثيقه على النحو التايل:•

 أوسنت مار، اسم املؤلف، اسم الكتاب، اسم املرتجم مع كتابة ترمجة قبل امسه، وابقي بياانت النشر، ورقم الصفحة.   
 .57)القاهرة: مكتبة اآلداب ومطابعها(،  وإبراهيم زرقترمجة حممد متويل علم املناخ،

 توثيق الرسائل اجلامعية:
 :اآليت النحو على يوثقها فإنه جامعية، رسالة من علمية مادة الباحث اقتبس إذا•
 ( ، ) فاصلة يتبعه الباحث اسم•
 “------” تنصيص عالميت بني الرسالة عنوان•
 :يلي ما يوضع قوسني بني•
 ( ، فاصلة ) يتبعها  لنيلها ُقدمت اليت العلمية الدرجة•
 ،( فاصلة ) يتبعها . منشورة غري أم منشورة هي هل •
 ،( فاصلة ) يتبعها الدرجة على منها حصل اليت اجلامعة•
 ( ، ) فاصلة يتبعها السنة•
 :ذلك ومثال نقطة، يتبعها القوسني خارج الصفحة•

 طرق التوثيق، حسب نظام دليل شيكاغو
 اجلامعية:توثيق الرسائل 

 جامعة ، منشورة غري ، دكتوراه رسالة ) “العمران جغرافية يف دراسة – صنعاء مدينة ” البحري، محاد صاحل•
 .10ص (1982 ، اإلسكندرية

 توثيق املرجع للمرة الثانية
 ,.Ibid السابق املرجع عبارة الباحث يكتب ( فاصل بدون ) مباشرة األول االقتباس بعد االقتباس كان اذا•
 ,. Idem الصفحة نفس السابق املرجع•
 . نفسه( املرجع ) يكتب فاصل بدون الثالثة للمرة املرجع نفس من اقتبس اذا•

 أخطاء شائعة



 من األخطاء الشائعة كتابة ) نفس املرجع ( ، و ) نفس املصدر ( ، والصواب ) املرجع نفسه واملصدر نفسه (.•
 االقتباس من املرجع مرة اثنية

 سبق مرجع أو ( تعريف آل بدون ) سابق )مرجع : يكتب ، فاصل بينهما وكان ، اثنية مرة املرجع من اقتبس اذا•
 op.cit  تعريف آل بدون ) ذكره

 
 
• oper citato التينية كلمة 
 loc.cit الصفحة نفس ذكره سبق مرجع•
•Loco citato املكان نفس  ابلالتيين 

 التوثيق من االنرتنت
 . التاريخ مث املوضوع اسم مث املوقع اسم•
•2000,-4-strip.91scale 1:150000.,15 http://www.lib.utexas.map.caza 

 توثيق القواميس ودوائر املعارف واملوسوعات:
م املوسوعة، وابقي واسحتتوي بياانت التوثيق للقواميس واملوسوعات ودائرة املعارف على اسم املؤلف، أو املؤلفني، •

 بياانت النشر، واجمللد، ورقم الصفحة، ومثال ذلك:
؛ بريوت، دار العلم  3الزر كلي، خري الدين: األعالم؛ قاموس تراجم ألشهر الرجال من العرب واملستعربني )ط •

 .83، ص 5م( ج 1979للماليني، 
 إذا كانت املوسوعة عبارة عن أحباث

أحباث، ولكل حبث كاتب حمدد، كما هو احلال يف املوسوعة الفلسطينية؛ قسم الدراسات إذا كانت املوسوعة عبارة عن •
 اخلاصة، فإنه يتم توثيق كل حبٍث على حدة، ومثال ذلك: 

 .995، ص2م(، مج199؛بريوت: 1؛ط2)ق طربني، أمحد: فلسطني يف عهد االنتداب؛ املوسوعة الفلسطينية•
 املشاركني يف إعدادهاإذا كانت املوسوعة ال تشمل أمساء 

 إذا كانت املوسوعة ال تشمل أمساء املشاركني يف إعدادها، فإهنا توثّق ابسم اهليئة املشرفة على إعدادها، ومثال ذلك:•
 .223، ص3م(، ج1984، دمشق: 1، ط1هيئة املوسوعة الفلسطينية، املوسوعة الفلسطينية) ق•

 توثيق الصحف واجملالت غري املختصة
املقال حمدداا، يتم التوثيق على النحو اآليت: اسم صاحب املقالة: اسم الصحيفة، مكان صدورها، العدد، إذا كان كاتب •

 اتريخ العدد، رقم الصفحة.
 إذا مل يكن للمقالة كاتب حمدد، أو كان االقتباس من خرب وليس من مقالة:•
 اسم الصحيفة، مكان صدورها، العدد، اتريخ العدد، رقم الصفحة.•
 التوثيق نفسه ابلنسبة للصحافة األجنبية.يتبع •

 معتمد إدارة اىل البحث ملكية حقوق انتقال على الباحث يوقع للنشر البحث قبول عند -13
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 مع يتناسب مبا ويا لغ اجلملة وبناء الكتابة، ومنط احلروف نوع حيث من تعديالت أي إبجراء احلق التحرير هليئة  -14
 .لدينا املعتمد اجمللة منوذج
 .األسباب إبداء عدم يف حبقها االحتفاظ مع هنائي قرار الرفض أو ابلقبول التحرير هيئة قرار  -15
 نياا إلكرتو  اجمللة موقع من حبثه فيه نشر الذي والعدد املنشور حبثه على احلصول للباحث ميكن -16

 
 
 

 حيث من كحبث مستوى من تعزز وهي ُمعتمدة، دولية لوائح عن مأخوذة املواصفات هذه إن الباحث عزيزي مالحظة:
 .هبا االلتزام حال يف جتنبه ميكن إضافياا  أتخرياا  ستكلفك هلا خمالفة أية وإن املضمون، عن أمهية يقل ال الذي الشكل
 واإلحالة: النشر آليات

 لتزويد يوماا  30 عن دتزي ال مبدة وتلتزم احملكمني، إىل إبحالتها تقوم الباحث، من البحث نسخة اجمللة إدارة تسلم بعد
 لألخذ أشهر( 3 ) يوما   90 عن تزيد ال مدة البحث ميهل بعدها املالحظات، يتضمن حبثه عن بتقرير الباحث

 . ابملالحظات
 وزخم الدور ةأولوي حسب األكثر، على للنشر قبوله خطاب إصدار اتريخ يعقب عدد اثين أو أول بعد البحث ينشر

حالة األحباث
ُ
 .للنشر امل

 :النشر مبية كاآليترسوم 

 دوالر 100للطالب  النشررسوم 

 دوالر200 الألساتذة النشررسوم 

 ابلنسبة لألحباث اليت هي حباجة إىل هذه اخلدمات دوالر 400دقيق اللغوي رسوم التنسيق والرتتيب واملراجعة والت

 صدر خطاب القبول الرمسيالرابط، مث يبعد تلقي الباحث رسالة قبول أويل لبحثه للنشر يف اجمللة, تدفع رسوم النشر عرب 

 https://iccspm.com/pay?category=journal .حصراا و ال تقبل أي طرق اخرىل لدفع رسوم النشر 
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