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 أواًل: املواد املقبولة للنشر: 
م تنشر اجمللة البحوث العلمية األصيلة اليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته، وتضيف جديدًا للمعرفة التخصصية يف جمال الرتبية وعل -1

حبوث  النفس، وميكن أن تكون البحوث مكتوبة إبحدى اللغتني العربية واإلجنليزية، ومل يسبق نشرها من قبل وغري مستلة من رسائل علمية وكتب أو
 سابقة، ويف حال قبول البحث للنشر ابجمللة أال تنشر املادة يف أي دورية أخرى دون إذن كتايب من رئيس التحرير.

املتصلة  تنشر اجمللة ترمجات البحوث، والقراءات، ومراجعات الكتب، والتقارير واملتابعات العلمية حول املؤمترات والندوات واألنشطة األكادميية -2
 اصها.حبقول اختص

 االبتكارات والتجارب الرتبوية والنفسية املميزة، بغرض عرضها وتوثيقها. - 3
 تثري اجمللة أعدادها الصادرة مبقاالت فكرية ختصصية عميقة تشخص حااًل، أو ترسم خطاً مستقبلياً، أو تستنتج العرب من دروس املاضي، أو -4

 جمللة بتلك املقاالت وأبصحاهبا.تقدم أفكاراً وتطبيقات ختصصية عاملية ثرية، وترحب ا
 أفكار ومقرتحات حبثية )فردية ومجاعية( على املستوايت احمللية والعربية. -5

 اثنيًا: معايري النشر:
 يُقدم صاحب البحث املادة العلمية على هذا )النموذج(، ويُ َعبَّأ النموذج اخلاص ابلنشر.  -1
يف غضون شهر كحد أقصى، وحيق هلا  بدئي، من قبل هيئة التحرير، لتقرير صالحيتها للنشريتم إخضاع مجيع البحوث املستلمة للفحص امل  -2

 أن تعتذر عن قبول البحث دون إبداء األسباب.
 ختضع مجيع البحوث للتحكيم العلمي قبل نشرها يف اجمللة.  -3
 يف حال عدم قبول نشر البحث، فإنه ال يعاد للباحث.  -4
ملنشور على اجمللة اإللكرتونية كاملة من خالل موقع اجمللة اإللكرتونية، وال مينح الباحث نسخة مطبوعة من يتم حصول صاحب البحث ا  -5

 اجمللة.
مينح الباحث )خطاب قبول للنشر( عند إعادته للبحث يف صورته النهائية، بعد األخذ ابلتعديالت املطلوبة، واستكماهلا إن وجدت يف   -6

 نح ذلك اخلطاب يف تلك اخلطوة أبي حال من األحوال.غضون شهر كحد أقصى، وال مي
 اثلثًا: قواعد تسليم البحث:

 يرسل البحث على النموذج اإللكرتوين للمجلة، وستتم موافاته برسالة تُفيد استالم اجمللة للبحث يف غضون أسبوع من اترخيه.  -1
ً منشوراً، ومل  ميأل الباحث )اإلقرار( والذي يفيد أن البحث مل يسبق نشره، وأنه -2 ليس مستاًل من رسالة ماجستري، أو أطروحة دكتوراه، أو كتااب

يقدم للنشر جلهات أخرى، وكذلك لن يقدم للنشر يف جهة أخرى يف الوقت نفسه حلني انتهاء إجراءات التحكيم، ويتعهد ابلقيام ابلتعديالت 
 التعديالت ابلربيد اإللكرتوين.املطلوبة، وإرسال البحث يف شكله النهائي خالل أسبوعني من وصول 

لكرتوين جيب أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث على عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثني، وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد اإل  -3
ب البحث، أو أية إشارات تكشف واتريخ البحث، ومن أجل ضمان سرية عملية التحكيم، فيجب عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني يف صل

 عن أشخاصهم، وعند رغبة الباحث، أو الباحثني يف تقدمي الشكر ملن أسهم، أو ساعد يف إجناز البحث، فيكون ذلك يف صفحة مستقلة.
ل ملخص يف صفحة ( كلمة، ويكون ك150( كلمة، وآخر ابلغة اإلجنليزية حبد أقصى )150جيب تقدمي ملخص للبحث ابللغة العربية حبد أقصى )  -4

 مستقلة، أن حيتوي كل ملخص على عنوان البحث، وبدون ذكر أمساء أو بياانت الباحثني.
 ضرورة إرفاق ملخص البحث ابللغتني العربية واإلجنليزية يف صورته النهائية، ويف حال عدم إرفاقه يؤجل نشره إىل عدد الحق.  -5
 صفحة(، مبا يف ذلك املراجع، واجلدول، واألشكال، واملالحق. 30عدد صفحات البحث ال يتجاوز أبي حال )  -6
(، وبتباعد أسطر بقدر مسافتني )شاملة اهلوامش، واملراجع، واملقتطفات، واجلداول، A4أمناط وصيغ الكتابة تكون كالتايل: مقاس الصفحة )  -7

 ط الكتابة:سم كحد أدىن( لكل من أعلى وأسفل وجانيب الصفحة، ومن 2,5واملالحق( وهبوامش )
 .14حجم اخلط  Traditional Arabicللغة العربية: 
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 10حجم اخلط  Times New Roman للغة اإلجنليزية:
ث، يف حال استخدم الباحث ألداة من أدوات مجع البياانت، فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك األداة، إذا مل يكن قد مت ورودها يف أصل البح -8

 اق مواد البحث كاملة كمالحق ترفق مع البحث.أو مالحقه، وكذلك إرف
 تعمل اجمللة على أتصيل منهج البحث العملي، وتعتقد أبن البحوث املرسلة جيب أن تتكون من األجزاء التالية: -9

 . مقدمة البحث.1
 . مشكلة البحث.2
 . أسئلة الدراسة.3
 . أمهية البحث.4
 . أهداف البحث.5
 . حمددات البحث.6
 ابملصطلحات.. التعريف 7
 . منهجية البحث:8

 اجملتمع والعينة. -
 أداة البحث. -
 صدق وثبات األداء. -
 األساليب اإلحصائية. -

 
 . عرض النتائج.9

 . مناقشة النتائج.10
 . التوصيات.11

 American) (APA)يتم توثيق املراجع واملصادر سواء داخل البحث أو يف قائمة املراجع، وفقا لنظام مجعية علم النفس األمريكية  -13

psychological Association 6 th edition)  سواء أكانت إجنليزية أم عربية، وللطريقة حول االقتباسات من مواقع وصفحات إلكرتونية
(Websites) و مصادر معلوماتية متعددة، أو كتب إلكرتونية ، أ(E-BOOKS) وتوثيق الكتب بطبعتها الورقية واألحباث والدراسات واملراجع ،

 .(APA format)يُرجى قراءة امللف املرفق بعنوان 
، ويسران التواصل معك بريدايً عزيزي الباحث: إذا كان لديك استفسارات أو سؤال فتفضل بكتابته وإرساله على الربيد اإللكرتوين للمجلة -14

 وهاتفياً إذا رغبت.

 .واالستنتاجاتتعترب املواد املقدمة للنشر عن آراء مؤلفيها ويتحمل املؤلفون مسؤولية صحة ودقة املعلومات  حقوق الطبع:
 .ؤلف إىل اجمللةمجيع حقوق النشر حمفوظة للناشر )جامعة أم القرى( وعند قبول البحث للنشر يتم حتويل ملكية النشر من امل
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اجمللة دورية علمية حمكمة نصف سنوية، تصدر عن جامعة أم القرى هبدف نشر البحوث األصلية 
 أحباث املمولة وتوصيات املؤمترات، وتقارير يف اجملاالت الرتبوية والنفسية، ومراجعات الكتب التخصصية

ابللغتني العربية  معة أو من خارجهااوملخصات الرسائل اجلامعية اجملازة من اجلوالندوات واألنشطة العلمية، 
مراجعتها من قبل هيئة بعد  – جهات أخرىواإلجنليزية، واليت مل يسبق نشرها أو تقدميها للنشر لدى 

 .رج هيئة التحريرالتحرير وحتكيمها من قبل املختصني من خا
 

 العام املشرف
 أ.د. عبد هللا بن عمر ابفيل

 مدير جامعة أم القرى
 

 املشرف العام انئب
 اثمر بن محدان احلريب د.

 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 

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

 

 التحرير هيئة
 أ.د. حممد بن مطلق الشمري

 د. سامل بن حممد املفرجي
 م هللا الزهرايند. مرضي بن غر 

 د. فوزية بنت حممد املطريف
 د. حياة بنت حممد سعيد احلريب
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 تفهرس المحتويا

 
في تنمية مهارات التفكير عالي الرتبة وفهم  (SFAA) (2061أثر برنامج إثرائي قائم على مشروع ) .1

 طبيعة العلم لدى طالب العلوم المتفوقين بجامعة أم القرى

 81 -15                                                                     أ.د. غازي صالح المطرفي

( في برامج الدراسات MSCHE)واقع الممارسات التطبيقية لمعايير ومؤشرات االعتماد األكاديمي لهيئة  .2

 (CIPP) موذج القرارات المتعددةالعليا التربوية بجامعة الملك خالد باستخدام ن

 133 -82                              / د. محمد أحمد غريب حويحي   د. عبدهللا بن علي آل كاسي

من طلبة الدراسات العليا بقسم التربية الفنية . استخدام النماذج اإللكترونية لتحكيم الخطط العلمية المقدمة 3

 في جامعة أم القرى.

 156-134                                                                         د. سهيل سالم الحربي

أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في تنمية التحصيل المعرفي لدى طالبات مقرر طرق تدريس  .4

 .التربية الفنية بجامعة أم القرى

 188-157                                                       د. فاطمة بنت علي بن عبدهللا الغامدي

 . واقع اإلشراف العلمي على طلبة الدراسات العليا تخصص تعليم الرياضيات بجامعة أم القرى.5

 218 - 189                                                                    د. إبراهيم سليم الحربي

لتدريس العلوم في تصويب التصورات البديلة وتنمية التفكير  (4MAT) . أثر استخدام استراتيجية مكارثي6

 التأملي والقيم العلمية لدى طالب الصف الثاني المتوسط.

 280 -219                                                       د. خالد بن حمود بن محمد العصيمي

. أثر التعلم الرقمي باستخدام األجهزة الذكية على التحصيل العلمي للطالب في مقرر الوسائل التعليمية 7

 ألجهزة الذكية في التعلم والتعليم.واتجاههم نحو استخدام ا

 312 -281                                                                     د. إياد عبدالعزيز ألطف

المستند إلى الدماغ في تحصيل المفاهيم العلمية وتنمية . فاعلية برنامج تعليمي مقترح قائم على التعلم 8

 مهارات االستقصاء العلمي واالستقالل المعرفي لدى طالب المرحلة المتوسطة في مادة العلوم

 339 -313                                                                       د. عادي كريم الخالدي

. معوقات توظيف اإلنتاج الفني لطالب قسم التربية الفنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب 9

 بجامعة أم القرى.

 367 – 340                                                                  د. عبدهللا مشرف الشاعر
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. دور مناهج العلوم في تعزيز قيم المواطنة لدى طالب المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية 10

 من وجهة نظر معلمي العلوم. 2030لتحقيق أهداف رؤية 

 393 – 368                                                            حمائلد. أحمد عبدالمجيد أبو ال

( في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى طالب الصف الثاني الثانوي في SWOM). أثر استراتيجية 11

  .محافظة القنفذة

 420 – 394                                                                  د. محمد مرزوق الزبيدي

ضوء معايير  . درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم في برنامج الرياضيات بجامعة شقراء في12

 (.NCAAA)المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

 455 -421                                                                      د. سلمان حديد الشمري

13. The effect of using Metacognitive Strategy in Developing Listening Skills 
of English Language Learners. 

 493-456                                                                       د. محمد أحمد مناصرة
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