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	إرشادات لتقدیم الطلب
	

	ص المبادئ التوجیھیة للتقدیم ملخ
على النحو المفصل في ھذه الوثیقة تحت  submissionjournal@wcces-online.orgإرسال الملخص والمعلومات إلى 

	."مراجعة وصف المخطوطة	:عنوان "الخطوة األولى
مجلة للمراجعة الكاملة للمؤلف مع تعلیمات إضافیة المادة إلى الأیام، سیتم إرسال إشعار القبول أو رفض تقدیم  10في غضون 

	.مقدمةضروریة 
	

	مراجعة الخط الزمني
یبدأ ھذا اإلطار الزمني بعد أن یتم تحدید المجرد 	.أسابیع بعد تقدیمھا 4في غضون  مراجعاتتھاء من جمیع الھدف المجلة ھو االن

المخطوطة الكاملة ضمن المبادئ التوجیھیة  اإللكتروني، والمؤلف یكون قد أرسلیق البرید كما قبلت من قبل ھیئة التحریر عن طر
	."الخطوة الثانیة: عملیة تقدیم المخطوطة الكاملة"المشار إلیھا في ھذه الوثیقة تحت القسم المعنون 

	
	إمكانیة الوصول

	.وسوف تكون المجلة مفتوحة دون تكلفة للمؤلفین أو القراء
	

	اللغات
	العربیة	•
	الصینیة 	•
	اإلنجلیزیة	•
	الفرنسیة	•
	الروسیة	•
	األسبانیة	•
	

	الخطوة األولى: مراجعة وصف المخطوطة
	الوثائق والمعلومات التي سیتم إرسالھا

	وصف المخطوطة	•
o	 :كلمة 600-350العربیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة	
o	 :(الماندرین) حرفا 1000-600الصینیة	
o	 :كلمة 500-300اللغة اإلنجلیزیة	
	)المؤلفین(تفاصیل المؤلف 	•
	،األولیة 	مؤسسة (مؤسسات)•
	)اللقب (العناوین	•
	البرید اإللكتروني األساسي،  •

	 األولیة 		من المؤسسة الملف الشخصيو•
	
	 المرسل إلیھ: برید إلكترونيال

submissionjournal@wcces-online.org	
	

 الكاملةالخطوة الثانیة: عملیة تقدیم المخطوطة 

	آخر موعد للتقدیم
سیتم تقدیم 	.1أعاله في الخطوة رقم  فریق التحریر المفصلأیام بعد تلقي القبول من  10یجب إرسال مخطوطة كاملة في غضون 

	.1أیام، یجب إعادة النظر في مراجعة الخطوة رقم  10إذا تلقت بعد 	.التعلیمات الكاملة في رسالة القبول اإللكترونیة
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	ن) لف (المؤلفیھویة المؤ
المخطوطة التي تشیر 	.، ال یمكن أن یكون للمخطوطات المقدمة أي نص أو صیاغة تشیر إلى التألیفبسبب عملیة المراجعة العمیاء 

	.للنشر ى المؤلف (المؤلفین) لن یتم ترشیحھاإل
	

	نبذة مختصرة
	)كحد أقصى كلمة 300في الصفحة األولى من المخطوطة ( تقدیم ملخص

	
	اللیةالد الكلمات

	كلمات رئیسیة في الصفحة األولى للمخطوطة 8-5تقدیم 
	

	عدد الكلمات
الحد یجب الحصول على موافقة مسبقة من المحررین لتجاوز ھذا 	)المدرجة أدناه (باستثناء المراجع عدم تجاوز عدد الكلمات	•

	من الكلمات.األقصى 
o 	 :كلمة 12000العربیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة	

	حرفا 20000س الصینیة (الماندرین): 
o 	 :كلمة 10000اإلنجلیزیة	
	ملخص: ال یتجاوز عدد الكلمات المدرجة أدناه	•
o 	 :كلمة 360العربیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة	
	حرفا 600الصینیة (الماندرین):  
o	  :كلمة 300اللغة اإلنجلیزیة	
	

	الملكیة و األصالة
 المبادئ مع ومتفقة دقیقة للنشر المقدمة المواد تكون أن یجب كما أخرى، أماكن في نشرت إذا وطاتالمخط النظرفي یتم لن

	.األخالقیة  -التوجیھیة
	

	م النظر فیھا للنشرالمواضیع التي یت
	.إلى وصف المجلة لمالءمة المواضیعیرجى الرجوع 

	
	)التنسیق (إرسال للمراجعة

	تنسیق الملف
	)في أدي أكروبات (برد أو أدوب وس وأ مأ

	
	الصور

	APA)ي أي بي تنسیق أ من إجمالي طول النص  (حسب ٪20وز ال تتجا	أن•	
	یجب الحصول على موافقة مسبقة من المحررین لتجاوز ھذا الحد األقصى

	التألیف والنشر من قبل المؤلف یجب أن تكتمل جمیع قضایا حقوق	•
	شكل صورة	•
	مخطوطةإطار الفي  أن توضع	
	قسم متطلبات المخطوطات (بعد القبول) لمتطلبات تنسیق الصور للنشرإلى  ارجع	

	
 

	التنسیق
	(http://www.apastyle.org)	 (جمعیة علم النفس األمریكیة)، الطبعة السادسة APAأي بي أي 

	
	)المخطوطات المنقحة (بعد المراجعة متطلبات
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	مع مخطوطة منقحة تدعیمیة تقدیم رد متمثل في رسالة
	
	

	)طوطات (بعد قبول المخطوطة الكاملةوة الثالثة: متطلبات المخالخط
	:تفاصیل كل مؤلف

	المؤسسة الرئیسیة،	•
	)العنوان (العناوین	•
	عنوان البرید اإللكتروني الرئیسي،	•
	،األولیةالملف الشخصي على االنترنت من المؤسسة 	•
	WCCESاءات (أو جمعیات) جمعیة انتم	•
	.كلمة لكل مؤلف 200التي ال تتجاوز  السیرة الشخصیة	•
	

	تنسیق المخطوطة النھائیة
	مایكروسوفت اوفیس	•
	

	تنسیق الصور النھائیة
	إرسال الصور كملفات منفصلة من المخطوطة	•
 JPEG, BMP, TIFF, PNG, EPS: تنسیقات الملفات	

	إنش 300الحد األدنى من الحجم 
	طلبتوفیر معلومات حقوق التألیف والنشر عند ال	•


