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ِبْسِم اهلِل الَرْحَمِن الَرِحيم





قواعد النشر
قواعد النشر يف جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية

أواًل: املواد املقبولة للنشر:
1- تنشــر اجمللــة البحــوث العلميــة األصيلــة الــي تلتــزم مبنهجيــة البحــث العلمــي وخطواتــه، وتضيــف جديــداً للمعرفــة 
التخصصيــة يف جمــال الرتبيــة وعلــم النفــس، وميكــن أن تكــون البحــوث مكتوبــة إبحــدى اللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة، ومل يســبق 
نشــرها مــن قبــل وغــر مســتلة مــن رســائل علميــة وكتــب أو حبــوث ســابقة، ويف حــال قبــول البحــث للنشــر ابجمللــة أال تنشــر املــادة 

يف أي دوريــة أخــرى دون إذن كتــايب مــن رئيــس التحريــر.
املؤمتــرات  حــول  العلميــة  واملتابعــات  والتقاريــر  الكتــب،  ومراجعــات  والقــراءات،  البحــوث،  ترمجــات  اجمللــة  تنشــر   -2

اختصاصهــا. حبقــول  املتصلــة  األكادمييــة  واألنشــطة  والنــدوات 
3 - االبتكارات والتجارب الرتبوية والنفسية املميزة، بغرض عرضها وتوثيقها.

4- تثــري اجمللــة أعدادهــا الصــادرة مبقــاالت فكريــة ختصصيــة عميقــة تشــخص حــااًل، أو ترســم خطــاً مســتقبلياً، أو تســتنتج 
العــر مــن دروس املاضــي، أو تقــدم أفــكاراً وتطبيقــات ختصصيــة عامليــة ثريــة، وترحــب اجمللــة بتلــك املقــاالت وأبصحاهبــا.

5- أفكار ومقرتحات حبثية )فردية ومجاعية( على املستوايت احمللية والعربية.
اثنياً: معايري النشر:

1- يُقدم صاحب البحث املادة العلمية على هذا )النموذج(، ويـَُعبَّأ النموذج اخلاص ابلنشر.
2- يتــم إخضــاع مجيــع البحــوث املســتلمة للفحــص املبدئــي، مــن قبــل هيئــة التحريــر، لتقريــر صالحيتهــا للنشــريف غضــون 

سشــهر كحــد أقصــى، وحيــق هلــا أن تعتــذر عــن قبــول البحــث دون إبــداء األســباب.
3- ختضع مجيع البحوث للتحكيم العلمي قبل نشرها يف اجمللة.

4- يف حال عدم قبول نشر البحث، فإنه ال يعاد للباحث.
5- يتــم حصــول صاحــب البحــث املنشــور علــى اجمللــة اإللكرتونيــة كاملــة مــن خــالل موقــع اجمللــة اإللكرتونيــة، وال مينــح 

الباحــث نســخة مطبوعــة مــن اجمللــة.
6- مينــح الباحــث )خطــاب قبــول للنشــر( عنــد إعادتــه للبحــث يف صورتــه النهائيــة، بعــد األخــذ ابلتعديــالت املطلوبــة، 

واســتكماهلا إن وجــدت يف غضــون شــهر كحــد أقصــى، وال مينــح ذلــك اخلطــاب يف تلــك اخلطــوة أبي حــال مــن األحــوال.
اثلثاً: قواعد تسليم البحث:

1- يرســل البحــث علــى النمــوذج اإللكــرتوين للمجلــة، وســتتم موافاتــه برســالة تُفيــد اســتالم اجمللــة للبحــث يف غضــون 
أســبوع مــن اترخيــه.

2- ميــأ الباحــث )اإلقــرار( والــذي يفيــد أن البحــث مل يســبق نشــره، وأنــه ليــس مســتاًل مــن رســالة ماجســتر، أو 
أطروحــة دكتــوراه، أو كتــاابً منشــوراً، ومل يقــدم للنشــر جلهــات أخــرى، وكذلــك لــن يقــدم للنشــر يف جهــة أخــرى يف الوقــت نفســه 
حلــن انتهــاء إجــراءات التحكيــم، ويتعهــد ابلقيــام ابلتعديــالت املطلوبــة، وإرســال البحــث يف شــكله النهائــي خــالل أســبوعن 

مــن وصــول التعديــالت ابلريــد اإللكــرتوين.



3- جيــب أن حتتــوي الصفحــة األوىل مــن البحــث علــى عنــوان البحــث، واســم الباحــث، أو الباحثــن، وجهــة العمــل، 
والعنــوان، ورقــم اهلاتــف، والريــد اإللكــرتوين واتريــخ البحــث، ومــن أجــل ضمــان ســرية عمليــة التحكيــم، فيجــب عــدم ذكــر اســم 
الباحــث، أو الباحثــن يف صلــب البحــث، أو أيــة إشــارات تكشــف عــن أشــخاصهم، وعنــد رغبــة الباحــث، أو الباحثــن يف تقــدمي 

الشــكر ملــن أســهم، أو ســاعد يف إجنــاز البحــث، فيكــون ذلــك يف صفحــة مســتقلة.
4- جيب تقدمي ملخص للبحث ابللغة العربية حبد أقصى )150( كلمة، وآخر ابلغة اإلجنليزية حبد أقصى )150( كلمة، 

ويكون كل ملخص يف صفحة مستقلة، أن حيتوي كل ملخص على عنوان البحث، وبدون ذكر أمساء أو بياانت الباحثن.
5- ضــرورة إرفــاق ملخــص البحــث ابللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة يف صورتــه النهائيــة، ويف حــال عــدم إرفاقــه يؤجــل نشــره 

إىل عــدد الحــق.
6- عدد صفحات البحث ال يتجاوز أبي حال )30 صفحة(، مبا يف ذلك املراجع، واجلدول، واألشكال، واملالحق.

7- أمنــاط وصيــغ الكتابــة تكــون كالتــايل: مقــاس الصفحــة )A4(، وبتباعــد أســطر بقــدر مســافتن )شــاملة اهلوامــش، 
واملراجــع، واملقتطفــات، واجلــداول، واملالحــق( وهبوامــش )2,5 ســم كحــد أدىن( لــكل مــن أعلــى وأســفل وجانــي الصفحــة، ومنــط 

الكتابــة:
للغة العربية: Traditional Arabic حجم اخلط 14.	 
للغة اإلجنليزية: Times New Roman حجم اخلط 10	 

8- يف حــال اســتخدم الباحــث ألداة مــن أدوات مجــع البيــاانت، فعليــه أن يقــدم نســخة كاملــة مــن تلــك األداة، إذا مل 
يكــن قــد مت ورودهــا يف أصــل البحــث، أو مالحقــه، وكذلــك إرفــاق مــواد البحــث كاملــة كمالحــق ترفــق مــع البحــث.

9- تعمل اجمللة على أتصيل منهج البحث العملي، وتعتقد أبن البحوث املرسلة جيب أن تتكون من األجزاء التالية:
1. مقدمة البحث.
2. مشكلة البحث.
3. أسئلة الدراسة.
4. أمهية البحث.

5. أهداف البحث.
6. حمددات البحث.

7. التعريف ابملصطلحات.
8. منهجية البحث:

- اجملتمع والعينة.
- أداة البحث.

- صدق وثبات األداء.
- األساليب اإلحصائية.



9. عرض النتائج.
10. مناقشة النتائج.

11. التوصيات.
13-  يتــم توثيــق املراجــع واملصــادر ســواء داخــل البحــث أو يف قائمــة املراجــع، وفقــا لنظــام مجعيــة علــم النفــس األمريكيــة 
(APA) )American psychological Association 6 th edition( ســواء أكانــت إجنليزيــة أم عربيــة، 
وللطريقــة حــول االقتباســات مــن مواقــع وصفحــات إلكرتونيــة (Websites( ، أو مصــادر معلوماتيــة متعــددة، أو كتــب 
إلكرتونيــة (E-BOOKS(، وتوثيــق الكتــب بطبعتهــا الورقيــة واألحبــاث والدراســات واملراجــع يُرجــى قــراءة امللــف املرفــق بعنــوان 

.)APA format)

14- عزيــزي الباحــث: إذا كان لديــك استفســارات أو ســؤال فتفضــل بكتابتــه وإرســاله علــى الريــد اإللكــرتوين للمجلــة، 
ويســران التواصــل معــك بريــدايً وهاتفيــاً إذا رغبــت.

حقــوق الطبــع: تعتــر املــواد املقدمــة للنشــر عــن آراء مؤلفيهــا ويتحمــل املؤلفــون مســؤولية صحــة ودقــة املعلومــات 
واإلســتنتاجات.

مجيــع حقــوق النشــر حمفوظــة للناشــر )جامعــة أم القــرى( وعنــد قبــول البحــث للنشــر يتــم حتويــل ملكيــة النشــر مــن املؤلــف 
إىل اجمللــة

المراسالت
مجيع تعامالت اجمللة عر الريد اإللكرتوين الرمسي

عنوان اجمللة
جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية

اململكة العربية السعودية
هواتف اجمللة:

+966125563313
+966125586131

jep@uqu.edu.sa





المشرف العام
مدير الجامعـة

أ.د. عبد هللا بن عمر ابفيل

نائب المشرف العام
د.اثمر بن محدان احلريب

وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

رئيس هيئة التحرير
أ.د. غازي بن صالح هليل املطريف

هيئة التحرير
أ.د. حممد بن مطلق الشمري
د. سامل بن حممد املفرجي

د. مرضي بن غرم هللا الزهراين
د. فوزية بنت حممد املطريف

د. حياة بنت حممد سعيد احلريب





أوال: البحوث العربيــة

المهني  نموهم  في  )تويتر(  االجتماعي  التواصل  ألداة  المعلمين  استخدام  مدى   -
واتجاهاتهم نحوه

13- 56د.علي بن سويعد بن علي القرين ....................................................

فكير الّنحوي وخفض قلق  - فاعلّية برنامج مقترح قائم على نحو النص في تنمية مهارات التَّ
اإلعراب لدى طالب قسم اللغة العربية بجامعة الطائف

57- 109د. فواز بن صاحل السلمي ..........................................................

ــم  ــة المفاهي ــي تنمي ــز ف ــة تري ــى نظري ــة عل ــية قائم ــتراتيجية تدريس ــتخدام اس ــر اس - أث
العلميــة والمهــارات الحياتيــة لــدى تالميــذ المرحلــة األساســية

111- 151د. حممد خري حممود السالمات .....................................................

- إســهامات معلــم المرحلــة المتوســطة فــي تنميــة القيــم لطالبــه والمعوقــات التــي 
تواجهــه ومقترحــات عالجهــا

153- 185د. حممد بن عمر املدخلي .........................................................

العلوم  تدريس  في   )PDEODE) السداسية  األبعاد  استراتيجية  استخدام  فاعلية   -
على تنمية التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

187- 211د. انصر بن عبدهللا بن انصر الشهراين ...............................................

فهرس المحتويات



ــة  ــوي بالمملك ــف األول الثان ــة للص ــة العربي ــاب اللغ ــي كت ــة ف ــة المتضمن ــم التربوي - القي
ــة( ــة تحليلي ــعودية )دراس ــة الس العربي

213- 238د. زكية صاحل صاحل املالكي ........................................................

ِة في ُمحافظِة َشروَرة ِمن ُوجَهِة  - َتقوْيم واَقع ُمشكالُت َتعليم الُعلوِم ِبالمرحلِة االبتدائيَّ
ِمي الُعُلوِم َنظِر ُمعلِّ

239- 274هذال بن عبيد عياد الفهيدي ......................................................

- واقــع اســتخدام معلمــات العلــوم والرياضيــات لنمــوذج الفورمــات 4mat فــي التعليــم 
العــام بمدينــة مكــة المكرمــة

275- 323د. مىن بنت محيد السبيعي .........................................................

- درجــة إســهام برنامــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة فــي جامعــة أم القــرى فــي تعريــف 
الطــالب المعلميــن باســتراتيجيات التقويــم اللغــوي البديــل

325- 361حممد بن عبداجلبار بن معيوض السلمي .............................................

- درجــة اســتخدام لغــة العلــم ومعوقاتهــا لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة بالمرحلتيــن 
المتوســطة والثانويــة فــي مدينــة الطائــف

363- 424د. خالد بن محود بن حممد العصيمي ...............................................

ثانيا: البحوث اإلنجليزية

ال يوجد حبوث اجنليزية يف هذا العدد


