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ِبْسِم اللِه الرَْحَمِن الرَِحيم





قواعد النرش

قواعد النشر يف جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية

أواًل: املواد املقبولة للنشر:
ــداً  ــف جدي ــه، وتضي ــي وخطوات ــث العلم ــة البح ــزم مبنهجي ــي تلت ــة الت ــة األصيل ــوث العلمي ــة البح ــرش املجل 1- تن

ــة  ــن العربي ــدى اللغت ــة بإح ــوث مكتوب ــون البح ــن أن تك ــس، وميك ــم النف ــة وعل ــال الرتبي ــة يف مج ــة التخصصي للمعرف

واإلنجليزيــة، ومل يســبق نرشهــا مــن قبــل وغــر مســتلة مــن رســائل علميــة وكتــب أو بحــوث ســابقة، ويف حــال قبــول البحــث 

ــر. ــس التحري ــايب مــن رئي ــة أخــرى دون إذن كت ــادة يف أي دوري ــرش امل ــة أال تن ــرش باملجل للن

2- تنــرش املجلــة ترجــات البحــوث، والقــراءات، ومراجعــات الكتــب، والتقاريــر واملتابعــات العلميــة حــول املؤمتــرات 

والنــدوات واألنشــطة األكادمييــة املتصلــة بحقــول اختصاصهــا.

3 - االبتكارات والتجارب الرتبوية والنفسية املميزة، بغرض عرضها وتوثيقها.

4- تــري املجلــة أعدادهــا الصــادرة مبقــاالت فكريــة تخصصيــة عميقــة تشــخص حــاالً، أو ترســم خطــاً مســتقبلياً، أو 

ــك املقــاالت  ــة بتل ــة، وترحــب املجل ــة ثري ــة عاملي ــكاراً وتطبيقــات تخصصي تســتنتج العــر مــن دروس املــايض، أو تقــدم أف

وبأصحابهــا.

5- أفكار ومقرتحات بحثية )فردية وجاعية( عىل املستويات املحلية والعربية.

اثنياً: معايري النشر:
1- يُقدم صاحب البحث املادة العلمية عىل هذا )النموذج(، ويَُعبَّأ النموذج الخاص بالنرش.

2- يتــم إخضــاع جميــع البحــوث املســتلمة للفحــص املبــديئ، مــن قبــل هيئــة التحريــر، لتقريــر صالحيتهــا للنــرشيف 

غضــون شــهر كحــد أقــى، ويحــق لهــا أن تعتــذر عــن قبــول البحــث دون إبــداء األســباب.

3- تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي قبل نرشها يف املجلة.

4- يف حال عدم قبول نرش البحث، فإنه ال يعاد للباحث.

5- يتــم حصــول صاحــب البحــث املنشــور عــىل املجلــة اإللكرتونيــة كاملــة مــن خــالل موقــع املجلــة اإللكرتونيــة، وال 

مينــح الباحــث نســخة مطبوعــة مــن املجلــة.

6- مينــح الباحــث )خطــاب قبــول للنــرش( عنــد إعادتــه للبحــث يف صورتــه النهائيــة، بعــد األخــذ بالتعديــالت املطلوبــة، 

واســتكالها إن وجــدت يف غضــون شــهر كحــد أقــى، وال مينــح ذلــك الخطــاب يف تلــك الخطــوة بــأي حــال مــن األحــوال.

اثلثاً: قواعد تسليم البحث:
1- يرســل البحــث عــىل النمــوذج اإللكــرتوين للمجلــة، وســتتم موافاتــه برســالة تُفيــد اســتالم املجلــة للبحــث يف غضــون 

أســبوع مــن تاريخــه.

2- ميــأ الباحــث )اإلقــرار( والــذي يفيــد أن البحــث مل يســبق نــرشه، وأنــه ليــس مســتالً مــن رســالة ماجســتر، أو 

أطروحــة دكتــوراه، أو كتابــاً منشــوراً، ومل يقــدم للنــرش لجهــات أخــرى، وكذلــك لــن يقــدم للنــرش يف جهــة أخــرى يف الوقــت 

نفســه لحــن انتهــاء إجــراءات التحكيــم، ويتعهــد بالقيــام بالتعديــالت املطلوبــة، وإرســال البحــث يف شــكله النهــايئ خــالل 



3- يجــب أن تحتــوي الصفحــة األوىل مــن البحــث عــىل عنــوان البحــث، واســم الباحــث، أو الباحثــن، وجهــة العمــل، 

والعنــوان، ورقــم الهاتــف، والريــد اإللكــرتوين وتاريــخ البحــث، ومــن أجــل ضــان رسيــة عمليــة التحكيــم، فيجــب عــدم ذكــر 

اســم الباحــث، أو الباحثــن يف صلــب البحــث، أو أيــة إشــارات تكشــف عــن أشــخاصهم، وعنــد رغبــة الباحــث، أو الباحثــن يف 

تقديــم الشــكر ملــن أســهم، أو ســاعد يف إنجــاز البحــث، فيكــون ذلــك يف صفحــة مســتقلة.

4- يجــب تقديــم ملخــص للبحــث باللغــة العربيــة بحــد أقــى )150( كلمــة، وآخــر بالغــة اإلنجليزيــة بحد أقــى )150( 

كلمــة، ويكــون كل ملخــص يف صفحــة مســتقلة، أن يحتــوي كل ملخــص عــىل عنــوان البحــث، وبــدون ذكــر أســاء أو بيانــات 

الباحثن.

5- رضورة إرفــاق ملخــص البحــث باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة يف صورتــه النهائيــة، ويف حــال عــدم إرفاقــه يؤجــل 

نــرشه إىل عــدد الحــق.

6- عدد صفحات البحث ال يتجاوز بأي حال )30 صفحة(، مبا يف ذلك املراجع، والجدول، واألشكال، واملالحق.

7- أمنــاط وصيــغ الكتابــة تكــون كالتــايل: مقــاس الصفحــة )A4(، وبتباعــد أســطر بقــدر مســافتن )شــاملة الهوامــش، 

واملراجــع، واملقتطفــات، والجــداول، واملالحــق( وبهوامــش )2,5 ســم كحــد أدىن( لــكل مــن أعــىل وأســفل وجانبــي الصفحــة، 

ومنــط الكتابــة:

للغة العربية: Traditional Arabic حجم الخط 14.	 

للغة اإلنجليزية: Times New Roman حجم الخط 10	 

8- يف حــال اســتخدم الباحــث ألداة مــن أدوات جمــع البيانــات، فعليــه أن يقــدم نســخة كاملــة مــن تلــك األداة، إذا 

مل يكــن قــد تــم ورودهــا يف أصــل البحــث، أو مالحقــه، وكذلــك إرفــاق مــواد البحــث كاملــة كمالحــق ترفــق مــع البحــث.

9- تعمــل املجلــة عــىل تأصيــل منهــج البحــث العمــي، وتعتقــد بــأن البحــوث املرســلة يجــب أن تتكــون مــن األجــزاء 

لية: لتا ا

1. مقدمة البحث.

2. مشكلة البحث.

3. أسئلة الدراسة.

4. أهمية البحث.

5. أهداف البحث.

6. محددات البحث.

7. التعريف باملصطلحات.

8. منهجية البحث:

- املجتمع والعينة.

- أداة البحث.

- صدق وثبات األداء.



  9. عرض النتائج.

10. مناقشة النتائج.

11. التوصيات.

13-  يتــم توثيــق املراجــع واملصــادر ســواء داخــل البحــث أو يف قامئــة املراجــع، وفقــا لنظــام جمعيــة علــم النفــس 

أكانــت  ســواء   )APA) )American psychological Association 6 th edition) األمريكيــة 

إنجليزيــة أم عربيــة، وللطريقــة حــول االقتباســات مــن مواقــع وصفحــات إلكرتونيــة (Websites( ، أو مصــادر معلوماتيــة 

متعــددة، أو كتــب إلكرتونيــة (E-BOOKS(، وتوثيــق الكتــب بطبعتهــا الورقيــة واألبحــاث والدراســات واملراجــع يُرجــى 

.)APA format) قــراءة امللــف املرفــق بعنــوان

14- عزيــزي الباحــث: إذا كان لديــك استفســارات أو ســؤال فتفضــل بكتابتــه وإرســاله عــىل الريــد اإللكــرتوين للمجلــة، 

ويرسنــا التواصــل معــك بريديــاً وهاتفيــاً إذا رغبــت.

حقــوق الطبــع: تعتــر املــواد املقدمــة للنــرش عــن آراء مؤلفيهــا ويتحمــل املؤلفــون مســؤولية صحــة ودقــة املعلومات 

واالستنتاجات.

جميــع حقــوق النــرش محفوظــة للنــارش )جامعــة أم القــرى( وعنــد قبــول البحــث للنــرش يتــم تحويــل ملكيــة النــرش 

مــن املؤلــف إىل املجلــة
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