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 ٌسنتا البرٌطانٌةتقدمها شركة إحول خدمات التحرٌر والنشر العلمً  شائعةسئلة إجابات أل

 للتحرٌر والنشر العلمً  

 

 اإلنجلٌزٌة؟ اللغة تحرٌر ٌشمل ماذا

 

 :ما ٌلًالتأكد من صحة  التحرٌر باللغة اإلنجلٌزٌة خدمة تشمل

 النحو -

 عالمات الترقٌم -

 ووضوحه النص تماسك -

 المتخصصة للمصطلحات الصحٌح االستخدام -

 التأكد من صحة األشكال وتنسٌقها -

 التأكد من صحة المراجع وتنسٌقها -
 

األولى جمٌع التعدٌالت ، حٌث تظهر فً النسخة لك نسختٌن من المستند المقدموعند اكتمال عملٌة التحرٌر، سُنرسل 

 والتصحٌحات الُمضافة للمستند أما النسخة األخرى ال توضح التعدٌالت الُمضافة.

لغة توضٌح للمجلة بأن المستند خضع  لتحرٌر البهدف ال رسلها للمجلة المختارةتحرٌر لتُ بشهادة ومن الممكن كذلك أن نزودك 

 اإلنجلٌزٌة على ٌد متخصصٌن فً هذا المجال.
 

 ٌشمل اختٌار المجلة؟ماذا 

ٌشمل اختٌار المجلة اختٌار أربع مجالت تتوافق مع الورقة البحثٌة المقدمة من العمٌل والتً من المحتمل أن تقبل نشر 

 الورقة.

وذلك عند اختٌار المجالت، على سبٌل المثال، قواعد  ُتحددهاومن الجدٌر بالذكر أننا نأخذ بعٌن االعتبار المعاٌٌر التً 

ت التً ٌنبغً أن ُتدرج فٌها المجلة المختارة وأن تتطلب المجلة عامل تأثٌر منخفض وأن ٌتم تجنُّب بعض المجالت أو البٌانا

 وغٌر ذلك.حسب رغبة العمٌل الناشرون 
 

 هل تشمل خدمة اختٌار المجالت اختٌار مجالت متاحة الوصول ؟ 
(Open-Access journals) 

ٌُرجى اإلخطار بذلك وكتابة تعلٌقبمجالت بالتأكٌد ٌمكننا تزوٌدك   متاحة الوصول وذلك عند تقدٌم خدمة اختٌار المجالت، لذا 

رفع الطلب إلكترونٌا. وٌعنً أن ٌكون المقال متاح الوصول إمكانٌة استفادة القارئ من فً مربع التعلٌقات عند  ٌُوضح ذلك

ٌُسهل عملٌة االقتباس. ولكن  األخذ باالعتبار بأن المجالت والناشرون فً المجالت ذات ٌنبغً المقال دون مقابل، مما 

 ( لتغطٌة تكالٌف النشر. APCالوصول المتاح قد تفرض رسوم النشر للكاتب )
 

 ما الذي تشمله خدمة المراجعة قبل التسلٌم؟

(Pre-Submission Review) 

وٌضم ذلك  ،المعروفة النشرعملٌة تتم عند  إن عملٌة المراجعة قبل التسلٌم مشابهة إلى حد كبٌر لمراجعة النظراء التً

 عشرون سؤاال ٌساعد فً توضٌح كٌفٌة تحسٌن الورقة البحثٌة وزٌادة فرصة قبولها للنشر.
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ٌنبغً تضمٌنها فً الورقة البحثٌة، فضالا عن  التًوسٌقدم المراجعون لدٌنا المشورة للعمٌل بشأن الشروحات اإلضافٌة 

 وغٌر ذلك.االختبارات فً حال لزم ذلك وأٌضا تحدٌد الفقرات التً ٌنبغً مراجعتها المعلومات أو ضرورة إضافة بعض 
 

 

 هل ٌمكن ضمان نشر البحث؟

 

، لذا ال ٌمكننا ضمان النشر، لكننا نضمن أن عملٌة التحرٌر ستعمل تحرٌر المجلةالبحث من عدمه بٌد رئٌس نشر إن قرار 

ونضمن كذلك  -وهً من أهم أسباب رفض المجلة لنشر البحث–على تصحٌح األخطاء اللغوٌة الواردة باإلنجلٌزٌة جمٌعها 

 بأن خدماتنا التً تقدمها تزٌد من فرصة قبول النشر.

 عمل المقدم من العمٌل بأفضل صورة قبل تسلٌمه للمجلة.هدفنا هو تقدٌم الخدمة المطلوبة وصٌاغة ال
 

 

 من هم المحررون والمراجعون الذٌن ٌعملون على تقدٌم الخدمة؟

 

إن جمٌع المحررون لدٌنا متخصصٌن وٌحملون درجة الدكتوراه فضال عن أن اللغة اإلنجلٌزٌة هً لغتهم األم وهم ٌعملون 

األمرٌكٌة. لذا فإننا ُنولً مراجعة الورقة البحثٌة المقدمة  المتحدة المتحدة والوالٌاتكذلك كأعضاء هٌئة تدرٌس فً المملكة 

من العمٌل وتحرٌرها لمتخصص وخبٌر فً المجال نفسه حتى ٌتمكن من فهم موضوع البحث وآخر البحوث المتطرقة لهذا 

ٌُدركون المعاٌٌر العالٌة هذا ٌعنً أن العمٌل سٌحصل على خدمة المشورة والتصحٌح بأدق صورة من خبراء  الموضوع.

 التً تطلبها المجلة وٌقدرون على تحسٌن البحث لتلبٌة هذه المعاٌٌر.
 

إن ُمراجعٌنا لدٌهم خبرة عالٌة فً مجال الدراسة لكل بحث فضال عن أنهم ٌعملون مع المجالت عند عملٌة مراجعة النظراء 

ٌُدركون  ن تتضمنها كل ورقة بحثٌة لتزٌد فرصة قبولها من رؤساء نوع المعلومات التً ٌنبغً أبصورة منتظمة. لذا فهم 

 تحرٌر المجلة.
 

 

 هل تضمن خصوصٌة بحثً قبل تقدٌمه للمجلة؟

%، وتسمح للباحثٌن بجمٌع أنحاء العالم بتقدٌم أعمالهم لدٌنا بثقة 011نحن نلتزم بسٌاسة الخصوصٌة والتً تضمن السرٌة 

 تامة.

 

 من الوقت إلجرائها؟ الخدمةكم تستغرق 

 0111فٌما ٌتعلق بخدمات التحرٌر، تعتمد الفترة الزمنٌة على جودة ورقتك البحثٌة من ناحٌة عدد الكلمات، أي بمعدل تحرٌر 

 أٌام عمل. 0إلى  4كلمة  للمخطوطة وتستغرق من

 أسبوعٌن.رق المراجعة قبل التسلٌم بمتوسط المجلة خالل أسبوع واحد، وتستغ اختٌارٌنتهً 

 

 بأي صٌغة ٌجب أن تكون المخطوطة؟

 PDF)رسال بصٌغة )وٌمكنك اإل (،DOC, DOCXرسالها بصٌغة ملف وورد )إترغب بتحرٌر ورقتك البحثٌة ٌرجى إذا كنت 

 فً حال رغبتك باختٌار المجلة أو المراجعة قبل التسلٌم.
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 متى ٌجب علً أن أدفع؟

جمالً إ% من 50 تهاقٌمفاتورة سوف نرسل لك  ،نورة طلبك عن طرٌق مركز الخدمات البحثٌة بجامعة األمٌرة تقدٌمبمجرد 

 .لمبلغ المتبقً عند انتهاء الخدمةٌتم دفع او ،تم استالم المبلغسٌبدأ العمل على ورقتكم البحثٌة عندما ٌو .المبلغ الكلً

 فً الفاتورة اكون كال الخٌارٌن متاحٌس .لكترونٌة لدٌنابوابة الدفع اإللبنكً أو عن طرٌق ٌمكنك الدفع عن طرٌق التحوٌل ا

 .الُمرسلة

 

 ؟ممكنأنا دفعت لخدمة وأرٌد استبدال المبلغ المدفوع لخدمة أخرى, هل هذا 

ن ٌعملون بشكل حر وسٌتم والمراجعن وومعظم المحررف ،ال ٌمكن تبدٌل خدمة بأخرىفأنه  ،ة الخدمات المقدمةا لطبٌعنظرا 

 رسال ورقتك البحثٌة عند استالم المبلغ.إ

 

 بورقتً البحثٌة, كٌف ٌمكننً القٌام بذلك؟ eScientaأود أن أشكر شركة 

كنت ترغب بشكر فرٌق الدعم  إذا. لدعم التحرٌريلeScienta شركة  شكرذا كان بإمكانهم إ عماٌسأل العدٌد من الباحثٌن 

الشكر "نود أن نشكر  فقرةدراج الجملة التالٌة فً إكنك القٌام بهذا ببساطة عن طرٌق فٌم eScientaالتحرٌري لشركة 

eScienta [http://www.escienta.com على تحرٌرها ومراجعتها ]/ المخطوطة باللغة االنجلٌزٌة.لهذه 

 

 كٌف ٌمكننً التواصل؟, eScientaأرٌد الحصول على معلومات أكثر عن 

  www.escienta.com اإللكترونً عبر موقعنابإمكانك الحصول على معلومات أكثر عنا وعن خدماتنا 

مركز الخدمات البحثٌة بجامعة األمٌرة نورة بنت  شرٌكنا عن طرٌق تقدٌم أي استفسار أو لرفع الطلباتالتواصل معنا ل ٌُرجى

 عبدالرحمن.
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