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اذهب الً الصفحه الرئٌسٌة لموقع المجلة وادخل اسم 

المستخدم وكلمة المرور الخاص بك  ثم اضغط علً تسجٌل 

 الدخول 
 

 

فً حالة فقدان بٌانات الدخول اضغط علً الرابط لقد  نسٌت 

المسجل من خالل )كلمة المرور وقم بوضع برٌدك االلكترونً 

وانتظر حتً ٌقوم الموقع باعاده ارسال بٌانات الدخول ( الموقع
 مرة اخري
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علً تسجٌل ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور واضغط 

 الدخول 
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بالضغط  علً الرابط دلٌل الناشر سوف تجد الدلٌل االسترشادي باللغه العربٌة 

 لشرح دور الناشر داخل النظام االلكترونً للمجلة 

التً تم قبولها من قبل رئٌس التحرٌر للنشر وٌرجً العلم المقاالت 

بأنه سوف ٌرسل برٌد إلكترونً للناشر من قبل رئٌس التحرٌر 

 بالمقاله المقبولة للنشر

التً تم االنتهاء من إعداد النسخة المبدئٌة الرسالها المقاالت 

 .المؤلف إلعطاء الموافقة النهائٌة للنشر
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 خالل هذا الرابط ٌتم انشاء رقم المجلد من 
 

 خالل هذا الرابط ٌتم انشاء رقم العدد من
 

سوف تجد هنا قائمة بجمٌع المقاالت المنشوره بالمجلة 

 مرتبة بالمجلد والعدد

سوف نجد فً هذا الرابط المقاالت التً تم رفعها على الموقع فً  

والمقصود بها ( Article in Press)قسم المقاالت الجاهزة للنشر 

 . المقاالت التً لم ٌتم ٌحدد موعد نشرها بعد
 

 

عن طرٌق هذا الرابط ٌتم نشر المقاالت المنشورة فً عن 

 اعداد سابقة من خالل هذا الموقع 
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 (ٌجب ان ٌحتوي علً رقم)ادخل رقم المجلد 

  ادخل سنة النشر باللغة العربٌة  
 

 
 ادخل سنة النشر باللغة االنجلٌزٌة

 

 
ٌجب ان هذا الخٌار مفعل )اختار من القائمة المنسدلة الحاله الخٌار نشط 

 ( عند انشاء اي مجلد لٌظهر على الصفحه الرئٌسٌه للموقع
 

 ثم اضغط حفظ
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لك سوف نجد ان المجلد تم انشاءه طبقا للبٌانات المدخله فً ذبعد 

 الصفحه السابقه
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من خالل هذا الرابط انشاء االعداد حٌث ان كل مجلد ٌحتوي علً  ٌتم

اعداد طبقا لنظام النشر الدوري الخاص  ٤-اعداد ٣ -عددٌن -عدد

 بالمجله
 

 

نحتار رقم المجلد والذي سبق من القائمة أختر مجلد 
 وتم انشائه من قبل

 

 
 كتب رقم العدد أ         

 

  

 كتب الرقم المسلسل للعدد أ 
 

 

ٌمكنك كتابة ( ٌجب ان ادخل قٌمة غٌر رقمٌة للعنوان)بالضغط علً الخٌار 

نص فً الخانة السابقة وٌستخدم هذا الخٌار إذا كان نشر األعداد قائم على 

 .نشر األعداد المتعلقه بموضوع معٌن أو ما شابه ذلك
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 ادخل سنة النشر      
  
 

 

 ادخل سنة النشر باالنجلٌزٌه
 

 

 ادخل شهر النشر    
 

 
 ادخل شهر النشر باالنجلٌزٌه

 

 

 رقم صفحات العدد من والً 
  

حمل صورة الغالف الخاصه 

بالنسخه العربٌه من جهاز 

 الكمبٌوتر الخاص بك
 

 
 وكذلك غالف النسخة االنجلٌزٌه 
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 –أكتب اي تعلٌقات حول العدد 
علً سبٌل المثال اذا ما كان العدد 

مخصص لموضوع معٌن او ما 

 شابه ذلك 
 

 

وكذلك تعلٌقات العد بالنسخة 

 االنجلٌزٌه أن وجدت 
 

 

حجم  اختار من القائمة المنسدلة 

االصدار نوع النشر هل سنوي 

 او نصف سنوي الخ 
 

 

 اضغط علً حفظ
 

 

نشط )من القائمه الحاله اختار 

 (تم نشره
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اختار المجلد والعدد الذي قمت 

اذا كانت المقالة انتهت بانشائه 

وتم تحدٌد العدد وكذلك رقم 

 الصفحات
 

 
 العدد /افتح القائمه المنسدله السنه

وفٌه ٌتم : المقال المقبول للنشر -

نشر المقاالت التً لم ٌتحدد 

فً مرحلة )موعد صدورها بعد 

 (البروفه
وفٌه ٌتم : النسخه الجاهزه للنشر

نشر المقاالت التً لم ٌتحدد 

ولكن )موعد صدورها بعد أٌضا 

المؤلف قام باعطاء الموافقة 

 (النهائٌة علٌها

 

بعذ ذلك اضغط علً الرابط نشر مقال جدٌد سوف تجد 
 (معلومات المقال و إدارة المؤلفٌن)القائمتٌن 

 
 

 لً معلومات المقالإوال أذهب أ
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 اختار المجلد والعدد الذي قمت بانشائه 
 

 

نوع المقالة من القائمة المنسدلة أختار 

 نوع المستند
 

 

اجعل دائما الخٌار تعٌٌن تلقائً 

مفعل فً الجزء الخاص ب معرف 

لٌتم تعٌٌنه ( DOI)الِوثٌقه الرقمً 

من الموقع، اما بشكل تلقائً للمقال 

اذاكانت المقالة تم تحكٌمها 

والموافقة علٌها من خالل الموقع 

أضغط علً تعٌٌن الٌدوي ثم قم 

بنسخه من الصفحه الخاصة بالمقالة 

 والصق هنا 
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 اختار المجلد والعدد الذي قمت بانشائه 
 

 

 ادخل عنوان المقال باللغة العربٌة 
 

 

 باللغة العربٌةالمختصر ادخل عنوان المقال 

  ان وجد
 

وقم بتنسٌقة ادخل المستخلص العربً 

اذا اردت من خالل اداوات التنسٌق 

 اعلً المربع كما هو مبٌن

 

باللغه للمقال أدخل الكلمات الدلٌلٌة 

 العربٌه
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   نجلٌزٌةادخل عنوان المقال باللغة اال
 

 

باللغة المختصر ادخل عنوان المقال 

  نجلٌزٌة ان وجداال
 

وقم  نجلٌزيادخل المستخلص اال

بتنسٌقة اذا اردت من خالل اداوات 

 التنسٌق اعلً المربع كما هو مبٌن

 

باللغه للمقال أدخل الكلمات الدلٌلٌة 

 نجلٌزٌةاال
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 مرر الصفحة ألسفل
 

 

أدخل التوارٌخ التالٌة الخاصة بمراحل 

 المقالة إن وجدت 
 

 

ملف ( Choose file) اضغط على 

النص الكامل وحمل الملف الكامل 

من جهاز  pdfللمقال بصٌغة 

 الكمبٌوتر الخاص بك 
 

 

اذا كانت هناك ملفات مكملة للمقال قم 

 بتحملٌها من اٌضا  
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أذهب الً جهازك ثم اختار الملف 

 Openالمراد تحمٌلة واضغط علً 
 



 

 الدلٌل االسترشادي للناشر 

 2018أبرٌل  -الشبكة القومٌه للمعلومات 
17 

 

بعد ذلك اذهب الً قسم إدارة المؤلفٌن 

 إضافة مؤلفٌن المقال 
 

 انه العلم مع بالشكل مبٌن هو كما البٌانات ادخل

 إلزامٌة حقول هً * العالمة بجانبها التً الحقول

 -ادخالها ٌجب

 هذه كانت اذا االختٌار الرجاء علً بالضغط قم

 للمقال الرئٌسً المؤلف بٌات

   حفظ علً اضغط االنتهاء بعد
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  -سوف نجد أن المؤلف قد تم اضافته

 اضغط علً حفظ 

 ٌتم تكرار هذه الخطوات مع كل المؤلفٌن
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اذهب إلى القائمة معلومات المقال 
 مرة أخرى ثم انقر على حفظ
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سوف تظهر لك رسالة التأكٌد التً 

 تفٌد برفع المقال لموقع المجلة 
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االن اذهب الى الصفحه الرئٌسٌه للموقع 

سوف تجد ان المقال تم رفعه بالشكل 

طبقا للبٌانات التً الصحٌح علً الموقع 

حٌث ان العدد االخٌر ٌظهر قمت بادخالها 
 بشكل تلقائً علً الصفحه الرئٌسٌه للموقع 

اذهب اضغط على عرض المقالة و
 الصفحة التالٌة  إلً 

ٌمكن تحمٌلها  -نسخة الملف الكامل للمقال

 من هنا 
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 نجد هنا بٌانات المقال النسخة العربٌة
تجر بنا االشاره هنا الً ان معرف  –

الوثٌقة الرقمً قد تم انشاءه بشكل 

  تلقائً من الموقع 
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للذهاب الى  ENGLISHاضغط على 

 الصفحه الرئٌسٌه للموقع باللغة اإلنجلٌزٌة 
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 نجد هنا بٌانات المقال باللغة اإلنجلٌزٌة 
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كرر هذه الخطوات مع كل مقال •
لرفع كل المقاالت القدٌمة وكذلك 
 إنشاء المجلدات واألعداد السابقة 

ٌرجً العلم بأنه سوف ٌرسل برٌد •
إلكترونً للناشر من قبل رئٌس 
 التحرٌر بالمقاله المقبولة للنشر

وقبولها للمقاالت التً تم تحكٌمها 
 .الموقع االلكترونًمن خالل 

 



 شكرا 
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