دليل النشر

بسم هللا الرمحن الرحيم
تعتمد جمموعة جمالت املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات (معتمد) أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع
مستوى األحباث إىل مستوى العاملية ،وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا ترقية حقيقة ملستوى حبثه ،وكذلك
تعزز من خربته يف جمال النشر العلمي؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا
شكالً علمياً يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر العلمي ومعارفه ،مما حيق
مواكبة فاعلة ملستجدات النشر املعريف.
تعليمات للباحثني:
 -1ترسل نسختني من البحث لقسم النشر على اإلمييل:
 Wordواحدة بصيغة ( ، )Wordوأخرى بصيغة (.)PDF

publisher@siats.co.uk

حتت برانمج

Microsoft

 -2يُكتب البحث بواسطة احلاسوب (الكمبيوتر) مبسافات (واحد ونصف) بني األسطر شريطة أال يقل عدد
الكلمات عن  3000و اليزيد عن 5000كلمة ،حجم اخلط , 16للغة العربية

 )Arabicو  12للغة اإلجنليزية
هذا العدد املالح واإلستباانت.

(،) Time New Roman

( Traditional

مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات  ,ويستىن من

 -3واجهة البحث :يُكتب عنوان البحث ابللغتني العربية واإلجنليزية ،وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة
ابللغتني العربية واإلجنليزية ،كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية ،وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.
 -4العناوين الرئيسية والفرعية :تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها ،وبتسلسل منطقي،
وتشمل العناوين الرئيسية :ملخص البحث وحتته الكلمات
املفتاحية ABSTRAC( ،وحتته  ،)KEYWORDSاملقدمة ،البحث وإجراءاته ،النتائج ،املصادر واملراجع.
 -5يرف مع البحث ملخص ابللغة العربية وآخر ابللغة اإلجنليزية ،على أال تزيد كلمات امللخص على ) (150كلمة،
وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية  KEYWORDSعلى أال تزيد على ( )5كلمات ابللغة العربية وآخر ابللغة
اإلجنليزية  ،مع مالحظة إشتمال امللخص على أركانه األربعة :املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.

 -6يقسم البحث إىل مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة خبط مسيك.
 -7تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت وترقم حسب ورودها يف البحث ،ويكون لكل منها عنوان خاص ،ويشار
إىل كل منها ابلتسلسل ،وتستخدم األرقام العربية ) (…3,2 ,1يف كل أجزاء البحث.
 -8كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  % 20من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة
العربية.
 -9مدة تعديل البحوث :يعطى الباحث مدة أقصاها  3أشهر إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت ،وللمجلة

احل بعد ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.

 -10يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم
متابعة إجراءات النشر.
 -11ال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األحوال ومهما كانت األسباب.
 12إضافة مراجع لبحوث مت نشرها يف جملة اللغة العربية لألحباث التخصصية
/http://jalsr.siats.co.uk
13املراجع العربية
هام :كل املراجع واهلوامش اليت ابلعربية تكتب ابستعمال احلروف الالتينية ،ميكنكم
ARABIC TRANSLITERATION GUIDELINE

A. Transliteration of Alphabetic Character

ل=l

ط=ṭ

ذ = dh

ب=b

م=m

ظ=ẓ

ر=r

ت=t

ز‘=ع=z

ث = th

و=w

غ = gh

س=s

ج=j

ه=h

ف=f

ش = sh

ح=ḥ

ق’=ئ=q

ص=ṣ

خ = kh

ك=k

ض=ḍ

د=d

ن=n

ي=y

َ==َi=َu

Arabic short vowel: a

ُو = َ ūى = َ īا =

Arabic long vowel: ā

Arabic double vowel: ay

=  َىaw = َو

B. Note
1) A word that ends with a tā’ marbūṭah (  ) ةis 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 (  ) الis 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:

أهلية

ahliyyah or ahliyya

سورة البقرة

sūrat al-Baqarah, not sūrah al-Baqarah

اهل السنة واجلماعة

ahl al-sunnah wa’l-jamā‘ah

Quranic verses:

أييها الناس

yā ayyuha’n-nās, instead of yā ayyuhā al-nās
dhālika’l-kitābu lā rayba fīh, instead of dhālik al-kitāb lā rayb fīh.

:و ترتب ترتيبا أجبداي

APA

ذالك الكتاب ال ريب فيه
تكتب املراجع بنظام هارفرد

 مث اسم املرجع كامالً ابحلرف الغام إن كان، إن كان متوىف، واتريخ وفاته ابهلجري وامليالدي،ًيذكر اسم املؤلف كامال

، ورقم الطبعة، ودار النشر، إن وجدت، وعدد األجزاء أو اجمللدات وأقسامها،عربياً وحبروف مائلة إن كان بلغة أجنبية
. ورقم الصفحة أو الصفحات، وسنة النشر،ومكان النشر
:مثال
،م1991 ، دار لبنان للطباعة والنشر، ج4 ، اهلادي إىل لغة العرب،)م2007/هـ1438 حسن سعيد الكرمي (ت
.239  ص1 ج،بريوت
: حماضرات املؤمترات-ج

يذكر اسم احملاضر كامالً ،وعنوان حبثه أو مقالته ابحلرف الغام بني عالميت اقتباس ،هكذا ” ” ويذكر عنوان
الكتاب كامالً ،واسم احملرر أو احمل ِرَريْن ويضاف إليه/إليهما كلمة “رفاقه/رفاقهما” إن كانوا أكثر من اثنني على أن

تذكر أمساؤهم مجيعاً يف قائمة املراجع ،واسم دار النشر ،ومكان النشر ،وسنة النشر ،ورقم الصفحة أو الصفحات.
مثال:
شكران خربوطلي“ ،أوقاف دمش وأثرها على احلركة العلمية فيها يف العصر األموي” ،املؤمتر الدويل السابع لتاريخ
بالد الشام :األوقاف يف بالد الشام ،حترير الدكتور حممد عدانن البخيت ،مطبعة اجلامعة األردنية ،منشورات جلنة
اتريخ بالد الشام ،عمان2009 ،م ،ص .27-13
د -اجملالت:
يذكر اسم صاحب البحث أو املقالة كامالً ،وعنوان حبثه أو مقالته ابحلرف الغام بني عالميت تنصيص هكذا
” ” ويذكر اسم اجمللة ابحلرف الغام للمجالت العربية ،وحبروف مائلة للمجالت األجنبية ،ورقم اجمللد والعدد،
ورقم الصفحة أو الصفحات.
مثال:
حسن محزة“ ،الوضع واالشتقاق والداللـة” ،جملة املعجميّة ،تونس2002 ،م ،العدد  ،18ص 98-81
املراجع األجنبية
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 -13عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث اىل إدارة معتمد
 -14هليئة التحرير احل إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة ،وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب
مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا.

-

 -15قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب.
 -16ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً

مالحظة :عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة ،وهي تعزز من مستوى حبثك من

حيث الشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون ،وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام
هبا.

آليات النشر واإلحالة:
بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث ،تقوم إبحالتها إىل احملكمني ،وتلتزم مبدة ال تزيد عن  30يوماً لتزويد

الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات ،بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن  90يوماً (  3أشهر) لألخذ
ابملالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر ،حسب أولوية الدور وزخم
األحباث املحالة للنشر.
ُ
رسوم النشر
معتمد لألحداث هي منظمة مستقلة ال تتلقى أي دعم من مؤسسة  /منظمة حكومية .يتم تشغيل اجمللة فقط من
خالل رسوم نشر الباحث .الرسوم هي ملعاجلة تغطية النفقات مثل حتكيم البحوث وحتليلها واخلدمات الربيدية والوصول
إىل اإلنرتنت وغريها ,لنتمكن من تغطية تكاليف النشر.
رسوم النشر مبية كاآليت:
رسوم النشر للطالب  100دوالر
رسوم النشر الألساتذة 200دوالر
رسوم التنسي والرتتيب واملراجعة والتدقي اللغوي  400دوالر ابلنسبة لألحباث اليت هي حباجة إىل هذه اخلدمات
بعد تلقي الباحث رسالة قبول أويل لبحثه للنشر يف اجمللة ,تدفع رسوم النشر عرب الرابط ،مث يصدر خطاب القبول الرمسي
https://iccspm.com/pay?category=journalحصراً و ال تقبل أي طرق اخرىل لدفع رسوم النشر.

