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تعليمات ترجمة المراجع الغيرانجليزية ملجلة جامعة فلسطين التقنية خضوري لألبحاث
ً
يلتزم الباحث بترجمة جميع المراجع العربية (مع اإلبقاء عليها فـي قائمة المراجع العربية) ،وفقا للنظام التالي:
.1

.2

.3

.4

إذا كانت بيانات المراجع العلمية المنشورة باللغة العربية الواردة فـي قائمة المراجع متوفرة باللغة اإلنجليزية فـي أصل الدورية
المنشورة بها أو من مصدر آخر ،فتكتب كما هي مترجمة فـي قائمة المراجع العربية المترجمة ،مع ضرورة اتباع تعليمات
التوثيق المتبعة في مجلة جامعة فلسطين التقنية لألبحاث.
إذا لم تكن بيانات المراجع العلمية المنشورة باللغة العربية موجودة باللغة اإلنجليزية فـي أصل الدورية المنشورة بها أو في أي
مصدر آخر ،فيتم ترجمة المرجع بشكل كامل للغة االنجليزية مع ضرورة اتباع تعليمات التوثيق المتبعة في مجلة جامعة
فلسطين التقنية لألبحاث.
اذا كانت المراجع المستخدمة في اللغة العربية تتعلق بمراجع يصعب ترجمتها ( مثل :كتب الشريعة االسالمية) ،فيتم رومنة
المرجع وذلك بالنقل الصوتي لألحرف غير االنجليزية الى األحرف االنجليزية ،بحيث يتمكن قراء اللغة االنجليزية من قراءتها،
ويتم اضافة كلمة ( )in Arabicبعد العنوان المرومن.
يلي قائمة المراجع العربية ،قائمة بالمراجع العربية المترجمة ،متضمنة المراجع التي تم ترجمتها ،وفق ترتيبها الهجائي
ً
(باللغة اإلنجليزية) ،وفقا لتعليمات التوثيق المتبعة في مجلة جامعة فلسطين التقنية لألبحاث..

وفيما يلي أمثلة على ترجمة بيانات المراجع العربية:
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