
 

 ,+*م(حملا ل#لد

 ل*جس'لا :الوأ

ABو?<=لإ د;:ب كلص)س ررحملا ل/ق نم كرا)تخا دنع
C للDالوأ ل)جس 

)Jم)كحتلا ةوعدل ىرخأ ةلاسر اهدع( Tع يوتحV ارJط Jتامولعم ه 
 .كJ ةصاخلا رورملا ةمل\و مدختسملا مسا

 ،راسdلاع ةروصلل ةهباشم ةحفص دجتس طJارلا Vع طغضلا دنع
iB كل ghBلسرملا رورملا ةمل\و مدختسملا مسا لخدا

C الاT( ل)مTكنكم 
iB كلذ h<يغت

C ع طغضا مث )قحال تقوV للظملا رزلا Jرفصألا. 

 

 تامولعملا لوقح اهب ،ةشاشلا Vع رهظتس u?Cلا ة)لاتلا ةحفصلا
iB لوألا كمسا لخدا .كJ ةصاخلا

C ةلئاعلا مساو لوألا لقحلا iB
C اثلا لقحلاAB

C ع طغضا مثV رزلا  

iB طJارلا Vع طغضلا دنع
C لا ة)لاتلا ةحفصلاu?C ال *ءارمحلا لوقحلا( تانا)بلا لاخد{ب مق ىرخآ لوقح كل رهظت فوسJد 

 .)اهلاخدإ نم

 ه��لطملا تامولعملا بولطملا لقحلا
Prefered user name مدختسملا مسا 

Password \لا ةمل� 
Title بقللا )Mr, Mrs, Dr..etc( 

Given/First Name لوألا كمسا )Jلجنإللا>hB;ة( 
Family/Last Name خألا وأ ةلئاعلا مسا>h )Jلجنإللا>hB;ة( 

Secondary First Name لوألا كمسا )Jعلا:� )ة)
Secondary Family/Last 

Name خألا وأ ةلئاعلا مسا>h )Jعلا:�  )ة)

Degree ( ة)ملعلا ةجردلاPh.D, M.D, ..etc( 
Primary Phone دل/لا زمر عم( فتاهلا مقر( 
Email Address و?<=لإلا د;¬<لاAB

C  
Position بصنملا 

Institution لا ةسسؤملا وأ ةعماجلا مساu?C نتDاهيلا بس  
Department مسقلا 

City ةنيدملا 
State or Province ةعطاقملا 
Country or Region ةلودلا 

Personal Classifications   لعلا كلاجم وأ كصصختµC: خلا... بط ،ةسدنه 
Personal Keywords ع ةلادلا ة)حاتفملا تامل¹لاV لعلا كصصختµC 

 

iB
C رارقإ كل رهظ)س ةشاشلا لفسأ Jع ةقفاوملاV ةلجملل ةصاخلا ةسا)سلا Jة)صخشلا كتانا)ب عم لماعتلا صوصخ 
 ه)لع طغضلا مزل;و .)طقف عقوملا اذه Vع ghBلماعلاو ¿¾انلاو نوررحملا الا اهيلع لخدT نل تامولعم C¼و( ةلخدملا
 ل)جسDلا ءاهنإل )submit( رز Vع طغضا اهدعJ .ةعJاتملل



 

 

 

 :لجسم مدختسم- عقوملا (إ لوخدلا

iB رفصألاJ للظملا رزلا Vع طغضا مث كghB Jصاخلا رورملا ةمل\و مدختسملا ةمل\ لخدا
C ەاندا ةروصلا. 

iB :ةظحالم
C ةلاح Äع طغضا ،مدختسملا مسا وأ رورملا ةمل\ نا)سV تخالا(ملعملا را Jەاندا قرزألا طخلا )send log in 

details( ا كلص)سوTلوخدلا تانا)ب اهب ل)م. 

 

iB عقوملا تال)مTا لصت دق انا)حأ :ةظحالم
C غ د;¬<لا دلجم>h ماهلا "Spam"، أتÊإ اهك;:حتب مقو ًءاجر كلذ نم دÌ دلجم 

ABو?<=لإلا كد;:ب ه)لع فرعتي ?uح "Inbox" دراولا د;¬<لا
C iB

C ل/قتسملا. 

  



 

ا*ناث
 )ةق/.طلل ويد'ف ط#ار( م*كحتلا ة*لمع :/

iB
C ئرلا ةحفصلاdحملل ة)سÎاتلا دجتس مÌC: 

1. )New Reviewer Invitations(: تاوعد اهب 
 .ةدTدجلا قاروألل م)كحتلا

2. )Pending Assignments(: لا قاروألا اهبu?C 
 لمعلا د)ق لازتامو اهم)كحت ةوعد لوبق مت

3. )Completed Assignments(: و� قاروألا اهــ
  اهم)يقت لمتÊا u?Cلا

 

 لس?<س هنم طJارو لاقملا )Abstract( صخلمو ناونع هJ ررحملا نم م)كحتلا ةوعد ةلاسر كلص)س Aم?كحتلا ةوعد
 .ةقرولل )New Reviewer Invitations( ةناخ Ìإ ة¿¾ا/م

ABو?<=لإلا د;¬<لاJ طJارلا وأ( )V ). New Reviewer Invitationsع طغضا م?كحتلا ةوعد Eع ةقفاوملل
C( 

iB ةقرولا تانا)ب كل رهظتسو
C شÎةمئاق نم ،لودج ل )Action Links( مق اهنم ة)لاتلا تارا)تخالا نم ةعومجم دجتس 

 :كرارق لاسر{ب

1. )View Abstract( ةقرولا صخلم ةءارقو ل)محتل 
2. )Agree to Review( ع لمعلا كتقفاوم لاسرإلV إ ةقرولاÌ ررحملا 
3. )Decline to Review( م)كحتلا ةوعد ضفرل 
4. )Send E-mail( ا لاسرإلTإ ل)مÌ راسفتسا يأ نع عقوملا لخاد نم ررحملا 

 

 

 

  



 

 

iB ةقرولا دجتس م?كحتلا Eع ةقفاوملا دنع
C ةناخ )Pending 

Assignments( عم ةقرولا تانا)ب كل رهظتسو اهيلع طغضا 
 :)Action Links( ةمئاقJ تارا)تخالا نم ىرخأ هعومجم

 

1. )View Submission( عقوملا نم لما¹لا لاقملا فلم ةءارقو ل)محتل 
2. )Send Email(: ا لاسرا تدرا اذإTإ ل)مÌ ررحملا Jيأ صوصخ Úةقرولل نأش وأ لؤاس. 
3. )Submit Recommendation( Jصوت عفرل انه طغضا ،ةقرولل مزاللا م)كحتلا نم ءاهتنالاو كتءارق دعÜكت 

 .ررحملا راطخا متÜسو م)كحتلا ر;:قت قفرم عفرلو كتاظحالمو

 

 

 

Jاهدع Tصوت را)تخا كننكمÜة)لاتلا ةمئاقلا نم ةقرولل كت:  

  )Accept( لوبقلا •
 )Accept with minor revision( ةقرولل ةط)سÝ تالTدعت عم لوبقلا •
 )Major compulsory revision requested( اهم)قت داعتو ةh<بك تاh<غت Ìا جاتحت •
 )Reject-reason( با/سألا فلتخمJ ضفرلا وا •

 

 

  



 

 تاوطخلا عبتاو )Upload Reviewer Attachments( Vع طغضا )تدجو نإ( ىرخألا تاقفرملاو ر;:قتلا فلم عفرل
 لفسأ روصلاJ ام\ ة)لاتلا

 Vع طغضا مث بلط اذإ ح¿�لا عم ةلئسالا Vع ةJاجإلاو ةحفصلا لفسأ )Review Questions( لوقحلا ةئبعتب مق
)Proceed( 

 

 

 

  

 متÜس اهدنعو مTدقتلا نم ءاهتنالل )V )Submit Review to Editorial Officeع طغضا مث تفضأ ام ةعجارمJ مق
 ررحملا راطخإ

iB اقحال ةقرولا دجتس
C ةناخ )Completed Assignments( Jئرلا ةحفصلاdكل اركش ...ة)س 

 

 :ةدعاسملاو راسفتسالا نم د%$ملل

ajsr@arsco.org 


