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تربويــــة والنفسيــــة سلسلة العلوم ال  
 

 عن اتحاد ا��كاديميين والعلماء العرب في س��سل متخصصة مجلة علمية محكمة تصدر

 
 

 التعريف بالمجلة 
العرب مجلة ا��كاديميين والعلماء  تصدر في س��سل   محكمة علمية مجلة هي اتحاد 

ُيعّد من بين ا�ِ�ّتحادات العربيّة والذي  , اتحاد ا��كاديميين والعلماء العرب عن متخصصة
مجلس   نطاق  في  العاملة  المتخّصصة  العربيّةالّنوعيّة  ا��قتَصاديّة  الّتابع   الوحدة 

العربيّة   الّدول  والعلماء حيث  لجامعة  ا��كاديميين  اتحاد  انضمام  على  الموافقة  تمت 
  109/ د1827بموجب القرار الوزاري رقم  العرب  ل��تحادات العربية النوعية المتخصصة  

توقيع اتفاقية بلد  ، واتخد من العاصمة ا��ردنية عمان مقرا له وتم    12/12/2019بتاريخ  
بتاريخ   الهاشمية  ا��ردنية  المملكة  حكومة  مع  ا��رادة   18/11/2020المقر  وصدرت 

   364الملكية  الهاشمية السامية بالجريدة الرسمية بالعدد رقم  

من هيئة ا��ع��م بالمملكة   2021/مطبوعة متخصصة/1495وتحمل المجلة  رقم م ن أ/
الهاشمية   اا��ردنية  تصنيفها  للمطبوعات  ورقم  وللنسخ   ISSN 2957-5974لدولي( 

باللغتين)    ISSN 2957-5982ا��لكترونية   سنوية  مجلة   وا��نجليزية العربية وهي 
وتختص بن�� ا��بحاث في جميع التخصصات من جميع أنحاء العالم ، حيث تصدر في 

 عدة س��سل متخصصة كما يلي:
 نسانية وا��جتماعية �� سلسلة العلوم ا •
 العلوم التربوية والنفسية سلسلة   •
 سلسلة العلوم التطبيقية والتقنية   •
 سلسلة العلوم الهندسية  •
 سلسلة العلوم الطبيعية البحتة  •
 سلسلة العلوم ال��عية  •
 سلسلة العلوم القانونية   •
 دارية وا��قتصادية � سلسلة العلوم ا�  •
 سلسلة العلوم الطبية  •

 البحث بقواعد ا��لتزام مع ا��صيل العلمي البحث بن�� المجلة وتعنى



تن�� المجلة البحوث العلمية ا��صيلة بعد التأكد من موافقتها ل��وط الن��، وتحكيمها  
أولوية  تكون  أن  على  المعروض،  البحث  بمجال  مختصين  ث��ثة)  (أو  محكمين  من 

 التحكيم ��عضاء ا��تحاد 
 الرؤية: 

 المعرفةن�� البحوث العلمية في مختلف مجا��ت  الريادة في

 الرسالة: 

المهنية  المعايير  وفق  المعرفة،  مجا��ت  مختلف  في  العلمية  البحوث  ن�� 
 العالمية. 

 مجلة اتحاد ا��كاديميين والعلماء العرب  :الباحث  دليل 

ا��كاديميين   مجلة في  الن�� وتعليمات  يتوافق بما بحثه مخطوط الباحث يقدم اتحاد 
 :ادناه الواردة والعلماء العرب، حسب التعليمات

 أو��: المراس��ت للمجلة: 
ورد   بصيغة  البحث  ا��لكتُيرسل  الموقع  خ��ل  للمجلة  من  ،  ) /https://jaasu.org(روني 

وحسب   العرب،  والعلماء  ا��كاديميين  اتحاد  مجلة  في  الن��  وتعليمات  يتوافق  بما 
 في الدليل، على ان يحقق المتطلبات التالية:   الواردة التعليمات

رسالة موجهة من الباحث إلى رئيس هيئة التحرير تتضمن رغبته في ن�� بحثه  -1
الرسالة  نموذج  على  بناء  للبحث(  الدقيق  التخصص  فيها  دد  ويحَّ المجلة،  في 

 المعتمد). 
أخرى،  تعهد خطي من الباحث بأن بحثه لم ين��، أو لم يقدم للن�� في دورية   -2

التحكيم في  اجراءات   البحث ضمن  أخرى ما دام  للن�� في مج��ت  يقدم  ولن 
التعهد  نموذج  على  بناء  منشور(  كتاب  من  جزءا  أو  فصاًل  ليس  وأنه  المجلة، 

 المعتمد)
تتضمن:   -3 و  للباحث  مقتضبة  ذاتية  سيرة  تعتبر  والتي  للبحث  استمارة  تعبئة 

العلمية والدرجة  عمله،  ومكان  الرباعي،  وتخصصه اسمه  ا��كاديمية،  ورتبته   ،
  الدقيق، وبريده ا��لكتروني، رقم هاتفه.

نسخة كاملة من أداة جمع البيانات (ا��ستبانة  أو غيرها)، إذا لم تكن قد وردت  -4
 .في صلب البحث أو في م��حقه

البريد  -5 و  أ  ا��سم،  مثل  شخصيته  على  تدل  قد  إشارة  أية  الباحث  يتجنب  أن 
اتف، في أي موقع من صفحات البحث، باستثناء الصفحة ا��لكتروني، أو رقم اله

 ا��ولى وذلك لضمان ال��ية التامة في عملية التحكيم. 
البحوث   -6 إخضاع  المجلة    -سيتم  في  للن��  دمة  ا��قتباس   -المقَّ نسبة  لفحص 

وا��نتحال، باستخدام البرامج المعتمدة للتأكد من أنها ضمن الحد المسموح به، 
%، علما  25سياسة  أن �� يزيد نسبة ا��قتباس المبا�� عن  حيث تعتمد المجلة  

بأن الباحث يتحمل المسؤولية الكاملة عن محتويات البحث في حال كان هناك 
 انتحال لم يتم اكتشافه باستخدام هذا البرنامج. 

 ��وط البحث المقدم الن��:   ثانيا: 



 كلمة 10,000 عن البحث كلمات عدد تزيد �� أن -1
 إما ، Simplified Arabic نوع من خط استخدام يتم العربية البحث لغة كانت إذا -2

 .Times New Roman نوع خط يستخدم ا��نجليزية البحث كانت لغة إذا
 .ا��تجاهات جميع من سم  2.5 هوامش يترك بحيث الصفحة عداد إ يتم -3
 .سم 1.5 بمقدار ا��سطر بين التباعد مسافة تكون  -4
 وبيانات الباحثين: اعداد العنوان    ثالثا: 

 -:الباحثين  وبيانات بالعنوان الخاصة ا��ولى الصفحة إعداد مواصفات
 للبحث الرئيس العنوان إعداد مواصفات  -أ

 .الصفحة في العنوان توسيط  يتم -1
 .اع��ه  العامة بال��وط ذكر كما الخط نوع يكون -2
 . Bold غامق 16 الخط حجم يكون -3

 - :ين/الباحث اء/اسم كتابة -ب
 .الصفحة متوسطاً  البحث عنوان تحت الباحثين أسماء يكتب -1
 للباحث  وا��خير ا��ول ا��سم يكتب -2
 .غامق 12 الخط حجم يكون -3
 والبريد المؤسسة، اسم الكلية، اسم القسم، اسم الباحث اسم تحت يوضع -4

 .ا��لكتروني
 رابعا:محتويات البحث: 

  :التالية المحتويات البحث يتضمن أن يجب
 وملخصه ين/الباحث ومعلومات البحث  عنوان فقط  تتضمن ا��ولى الصفحة -1

كتب  الدالة  والكلمات التي   باللغة  البحث كتابة حال في( البحث بها باللغة 
 باللغة  البحث كتابة حال في أما  باللغة ا��نجليزية،  ملخص كتابة يطلب العربية

 بالعربية).  ملخص اعداد فيجب ا��نجليزية
 النظري). وا��طار وا��هداف وا��همية المشكلة تتضمن ( البحث مقدمة -2
 السابقة.  الدراسات مراجعة -3
 الدراسة.  فرضيات -4
 الدراسة. منهجية -5
 ومناقشتها البحث نتائج -6
 المستقبلية. والدراسات التوصيات -7
 أجنبية.  ومراجع عربية مراجع إلى مصنفة  المراجع قائمة -8
 .ا��حصائيات  أو  الرسوم بعض أو  ا��ستبيان مثل الم��حق -9

 خامسا: م��حظات هامة: 
أخرى  -1 جهة  أي  أو  مؤتمر  أو  مجلة  أي  في  البحث  ن��  تم  قد  يكون   �� ان  يجب 

 وذلك حسب ا��قرار المرفق 
 شخصية  ��ي أو صور أو رسومات ت��ء عبارات أي البحث يتضمن �� أن يجب -2

 .اعتبارية أو  طبيعية
 وا��ديان  با��يدولوجيات مايتعلق في والتمييز العن��ية إلى ا��شارة عدم -3

 .وغيرها 
أو رفضه.   -4 للتحكيم،  أهليته  وتقرير  للبحث،  ا�� ّولي  الفحص  التحرير حق    -لهيئة 

للن��  المقبولة  الن��ل��بحاث  حقوق  كل  تؤول  للن��  البحث  قبول  حال  فـي 
للمجلة، و�� يجوز ن��ه فـي أي منفذ ن�� آخر ورقيًا أو إليكترونيًا، دون الموافقة 



تم   أنه قد  البحث  بداية  يذكر في  أن  التحرير وب��يطة  الخطية من رئيس هيئة 
 ن��ف في مجلة اتحاد ا��كاديميين والعلماء العرب. 

و��  - -5 فقط،  الباحثين  نظر  وجهة  عن  تعبر  المنشورة  البحوث  فـي  الواردة  ا��راء 
 .تعبر بال��ورة عن رأي المجلة

العد - -6 من  ورقية  ًنسخة  است��م  للباحث  أو يحق  إضافية  نسخ  طلب  وعند  د، 
الباحث  تعهد  مع  ا��كتروني  البريد  عبر  الطب  يتم  للبحث،  اضافية  مست��ت 

 .بتسديد التكلفة
 ملخص البحث 

 - :البحث  ملخص بإعداد  المتعلقة  أو��: ال��وط
البحث) ثم تليها مبا��ة بالصفحة التالية  بلغة( ا��ولى الصفحة في الملخص يرد -1

 .منفردة وبصفحة  ا��خرى باللغة
وأهم  -2 فيه  المستخدمة  والمناهج  البحث  الرئيس من  الهدف  الملخص   يتضمن 

 النتائج والتوصيات التي توصل اليها. 
 .غامق 14 بخط مستقل بسطر ملخص كلمة  توضع -3
 مائل. عادي 14 بخط الملخص يكتب بعدها -4
 باللغة  الملخص سواء كلمة 250 البحث ملخص  كلمات عدد يتجاوز �� أن -5

 .ا��نجليزية باللغة أو الملخص العربية
 تتعدى و�� الدالة  الكلمات توضع مبا��ة  أدناه الملخص كتابة من ا��نتهاء بعد -6

 كلمات.  6الكلمات الدالة 
 نوع مراعاة مع  ال��وط نفس وا��نجليزية بالعربية الملخصين على ينطبق -7

 .الخط
 

 البحث ثانيا:اعداد العناوين الرئيسية والفرعية ومتن  
 14 خط البحث محتويات بند في الواردة البحث في الرئيسة العناوين تكون -1

 .غامق
 .غامق 12 خط ولعناوين الجداول وا��شكال هو  الفرعية حجم الخط للعناوين -2
 عادي.  12 لمتن البحث يكون الخط حجم -3
 .عادي 10 الجداول محتويات خط حجم يكون -4
 .عادي 12 المراجع لقائمة  الخط حجم نيكو -5

 
 ثالثا:اعداد الجداول وا��شكال 

 : اسم  1جدول  ( يلي   كما رقماً  يأخذ أن ويجب  الجدول  فوق  الجدول عنوان يكتب -1
 الجدول).

 .تسلسلية ارقاماً  الجداول تأخذ أن يجب -2
 .الصفحة الجدول يتوسط أن يجب -3
 .رقمه ذكر يجب ما، لجدول البحث متن في يشار  عندما -4
 .الصفحه منتصف في ا��شكال ترسم أو  تدرج -5
 اسم :  1شكل( أسفله   عنوانة  ويوضع تسلسلي وبشكل أسفله الشكل يرقم -6

 المصدر).  الشكل،
 .الشكل مصدر ذكر يجب -7



 رقمه. ذكر يجب البحث متن  في ما شكل ذكر يتم عندما -8
 

 رابعا:اعداد قائمة المراجع 
 ا��جنبية.  المراجع عن العربية المراجع تفصل أن يجب -1
 .ألف بائيا ترتيباً  المراجع ترتب -2
 .البحث  متن في وثق قد يكون أن يجب  المراجع قائمة في يدرج ما -3
 البحث.  هوامش في الم��حظات أو  المراجع وضع عدم -4
 APA اسلوب وفق المراجع  قائمة اعداد و  البحث  متن في التوثيق عملية تتم -5

 
 المراجع  قائمة  وإعداد  البحث  متن  في  التوثيق خامسا:  

 البحث  متن  في  للمرجع  وا��شارة  ا��قتباس  :أو�� 
 البحث: متن في با��قتباس الخاصة القواعد

 (Matar, 2019) - بحث من فمث��ً  قوسين  بين الن�� وسنة العائلة، اسم  يوضع -1
 مثل  الصفحة  رقم يذكر كتاب  من ا��قتباس  كان  واذا ،)  2019مطر،  ( وبالعربية 

:   2019(مطر،   متعددة   صفحات  من ا��قتباس )، وعند63 :  2019مطر،  ( كتاب
واذا63-65  ، Matar,2019 : 63-65) ,(Matar,2019 : 63)(أجنبي   كتاب كان ) 

ا��قتباس  للباحث العائلة اسم قوسين بين فيوضع لباحثين بحث من وعند 
عمر،   ثم الثاني للباحث العائلة واسم ا��ول، درويش،   ) مثال  أو 2020العام   ( 

 .(Darweesh, Omar, 2020)با��نجليزية 
 وانما الباحث، منه اقتبس الذي المرجع إلى ل��شارة الهوامش استخدام يجوز �� -2

 .) أع��ه1رقم(  نقطة في الواردة ا��رشادات  استخدام يتم البحث متن في
 أ ا��ول  بجانب يوضع نفسها، السنه في  ن��ا لباحث مرجعين من ا��قتباس عند -3

أحمد،   ب والثاني  ) (أحمد،  2020مثل  و  أو  2020أ)  ، (Ahmad,2020a)ب) 
(Ahmad,2020b) 

 ا��ول  للباحث العائلة اسم يوضع فأكثر باحثين لث��ث ببحث ا��ستشهاد حال في -4
 هو  ا��ول الباحث أن :مثال الصفحة، رقم لزم وان سنة الن��، ثم وآخرون ويليه -

 نادر ا��حمد هو  الثالث بهجت العلي، والباحث هو  الثاني والباحث علي الناطور،
 Al Natoor)ا��نجليزي   ) وللمرجع 2020وآخرون، الناطور( يلي كما التوثيق فيتم

et al., 2020) ا��ختصار أن ثحي et al. وآخرون يعني. 
 )  2020؛ أحمد،2019الفكرة (مطر، لنفس منهم المقتبس الباحثين تعدد حال في -5

-1من بالنقاط ورد ما  يطبق    (Matar,2019; Ahmad,2020)للمراجع ا��جنبية أما
 ذلك. عند  4

 المنظمة، اسم( قوسين بين يذكر منظمة  إحصائيات من ا��قتباس حال في -6
 . )السنة

 
 المراجع  قائمة  إعداد  :ثانيا 

 - :المراجع قائمة بإعداد الخاصة القواعد
 .البحث متن في فيها استشهد التي ا��عمال المراجع  قائمة تتضمن -1
وابن ترتيباً  المراجع ترتب -2 وأبو  التعريف  ال  وبعد حذف  بائيا   -ان وجدت  - ألف 

المرجع  جاء  واذا  أو ��طات،  ترقيم  ودون  بتسلسل  المؤلف  عائلة  اسم  حسب 



ا��ول   السطر  بداية  عن  بعيدا  الثاني  السطر  بداية  يأتي  سطرين  بمسافة في 
 .كلمة

 وأجنبية عربية مراجع إلى المراجع تقسيم يتم العربية اللغة البحث لغة كانت إذا -3
 . أو�� العربية المراجع ألف يائيا، وتوضع يرتب منها وكل

ا��نجليزية  باللغة المراجع جميع ��د يتم ا��نجليزية باللغة البحث كتابة عند -4
 أو��.  ا��نجليزية المراجع وتوضع

 .زمنياً  المراجع  قائمة في ترتب بحث من أكثر المؤلفين ��حد يكون عندما -5
 اسم  الباحثين كل أسماء يذكر بل المراجع  قائمة في ، .et al وآخرون يستخدم �� -6

  العائلة،
 

 : مبادئ أخ��قيات الن�� سادسا
الن�� أخ��قيات  لجنة  ضمن  ا��خ��قية  المدونة   COPE : Committee on) تصنف 

Publication Ethics)     ا��خرى وا��طراف  والباحثين  للمؤلفين  المرشد  ا��ساس  وهي 
المؤثرة في ن�� البحوث بالمج��ت من مراجعين، بحيث تسعى المج��ت لوضع معايير  
ا��خ��قية،   المدونة  بقوانين  الجميع  يقبل  أن  على  المج��ت  وترغب  للسلوک؛  موّحدة 

تطبيقها في ظل القبول بالمسؤولية والوفاء  وبذلک فهي ملتزمة تماما بالحرص على  
 .بالواجبات والمسؤوليات المسندة لکل طرف

  :وبالتالي يراعى التالي
ابتداًء من   - البحث جميعها   أكاديمي ومهني عال في مراحل  ا��لتزام  بمستوى 

وحفظها  البيانات،  وجمع  البحث،  باجراء  ومروراً  البحث،  مقترح  تقديم  مرحلة 
شة النتائج، وانتهاْء بن��ها بكل أمانة دون تحريف أو انتقائية، أو وتحليلها، ومناق 

 .اغفال للمنهج العلمي الصحيح
ا��لتزام با��عتراف الكامل بجهود كل الذين شاركوا في البحث من زم��ء وطلبة  -

المادي  الدعم  بمصادر  ا��عتراف  وكذلك  المؤلفين،  قائمة  ضمن  بإدراجهم 
 .ت البحثوالمعنوي الذي استخدم ��جراءا 

ا��صلي، وكذلك  - البحث لمصدرها  أية معلومات مستعملة في  بإسناد  ا��لتزام 
إسنادها  دون  أخرى  مصادر  من  نصوص  ��ية  الحرفي  النقل  بعدم  ا��لتزام 

 .للمصدر أو المرجع الذي أخذت منه
ا��لتزام بأخذ موافقة خطية من كل فرد من ا��فراد الذين يستخدمون كموضوع  -

م  بكل ما يترتب على اشتراكهم من عواقب، وكذلك ا��لتزام للبحث بعد اع��مه
بعدم ن�� نتائج البحث في مثل هذه الح��ت ا��  بشكل تحليل إحصائي يضمن  

 ��ية المعلومات الفردية التي جمعت حول هؤ��ء ا��فراد. 
 مسؤولية النا��:  •

 قرار الن��: يجب مراعاة حقوق الطبع وحقوق ا��قتباس من ا��عمال العلمية  -1
يعتبر  و  بالمج��ت،  البحوث  ن��  عند  ا��خرين  حقوق  حفظ  بغرض  السابقة، 
رئيس التحرير مسؤو�� عن قرار الن�� والطبع ويستند في ذلک إلى سياسة 
المج��ت والتقيد بالمتطلبات القانونية للن��، خاصة فيما يتعلق بالتشهير أو 

لرئيس التحرير   القذف أو انتهاک حقوق الن�� والطبع أو القرصنة، کما يمکن
 هيئة التحرير أو المراجعين في اتخاذ القرار.  استشارة أعضاء



النزاهة: يضمن رئيس التحرير بأن يتم تقييم محتوى کل مقال مقدم للن��،  -2
ا��نتماء   أو  المواطنة  الديني،  ا��عتقاد  ا��صل،  الجنس،  عن  النظر  بغض 

 السيا�� للمؤلف. 
ة بمؤلفي البحوث ��ية للغاية وأن  ال��ية: يجب أن تکون المعلومات الخاص -3

ُيحافظ عليها من قبل کل ا��شخاص الذين يمکنهم ا��ط��ع عليها، مثل رئيس 
وباقي   والن��  بالتحرير  ع��قة  له  أي عضو  أو  التحرير،  هيئة  أعضاء  التحرير، 

 ا��طراف ا��خرى المؤتمنة حسب ما تتطلب عملية التحکيم.
أو ا��ستفادة من نتائج أبحاث ا��خرين الموافقة ال��يحة: �� يمکن استخدام   -4

 المتعلقة بالبحوث غير القابلة للن�� بدون ت��يح أو إذن خطي من مؤلفها. 
 اجراءات التحكيم  •

ذوي   من  المحكمين  من  اثنين  إلى  الن��  لمعايير  المستوفية  البحوث  ترسل 
البحوث داخل   الجامعات ومراكز  بين أساتذة متخصصين في  الوطن ا��ختصاص، من 

العربي وخارجه، تختارهم هيئة التحرير ب��ية تامة، حيث إن هوية الباحث والمحكمين  
المحكمين   تقارير  أو  البحث  إزالة أي معلومات من  الطرفين، ويتم  لكال  تكون مجهولة 

 ..تدل على هويتهم
 .يقدم كل محكم تقريراً مفص��ً عن مدى ص��ية البحث للن�� .1
الم .2 نتيجة  اختلفت  البحث اذا  يرسل  مرفوض)،  وا��خر  مقبول  (أحدهما  حكمين 

 .لمحكم ثالث مرجح 
 .يزود الباحث بنتيجة التحكيم وم��حظات المحكمين بعد اخفاء هوية المحكمين .3
التحكيم،   .4 نتيجة  وفق  وجدت،  ان  النهائية  التعدي��ت  اجراء  الباحث  من  يطلب 

من التعدي��ت التي أجراها وتسليم نسخة معدلة من البحث يضاف الى ذلك تقرير يتض
على  عرضها  ويعاد  اع��مه،  تاريخ  من  فقط  أسبوعين  عن  تزيد   �� مدة  في  الباحث، 
في   بحقها  المجلة  وتحتفظ  المطلوبة،  بالتعدي��ت  الباحث  التزام  من  للتأكد  المحكمين 
رفض البحث في حال احجام الباحث عن ا��لتزام بالتعدي��ت، ويتحمل الباحث التكاليف  

 .ة لقاء عملية التحكيمالمادي
يبلغ الباحث بقرار هيئة التحرير بقبول بحثه أو رفضه غي غضون ث��ثة الى أربعة  .5

 .أشهر من تاريخ است��م طلب ن�� البحث
يزود   .6 وقبولها،  منها  والتأكد  والمحررين  المحكمين  بتعدي��ت  الباحث  التزام  بعد 

 .بحثه للن�� في المجلةالباحث برسالة موقعة ومختومة تفيد بقبول 
 يزود الباحث بنسخة من العدد الذي ن�� فيه بحثه. .7

 ( المراجع ) :   مسؤولية المحکم  •
وهيئة  -1 التحرير  رئيس   ( (الُمراجع  المحکم  يساعد  الن��:  قرار  المساهمة في 

البحث  تحسين  في  المؤلف  مساعدة  وکذلک  الن��  قرار  اتخاذ  في  التحرير 
 وتصويبه. 

وال -2 الخدمة  القيام  ��عة  في  وال��عة  المبادرة  المحکم  على  با��جال:  تقيد 
القيام  بعد  ذلک  تعذر  وإذا  المحددة،  ا��جال  إليه في  الموجه  البحث  بتقييم 
البحث خارج   بأن موضوع  التحرير  إب��غ رئيس  للبحث، عليه  ا��ولية  بالدراسة 
وجود  عدم  أو  الوقت  ضيق  بسبب  التحکيم  تأخير  المحکم،  عمل  نطاق 

 ات الکافية للتحکيم.ا��مکاني



وأن   ال��ية: -3 للمحکم،  بالنسبة  ��ية  البحث  معلومات  کل  تکون  أن  يجب 
يسعى المحکم للمحافظة على ��يتها و�� يمکن ا��فصاح عليها أو مناقشة 

 محتواها مع أي طرف باستثناء المرخص لهم من طرف رئيس التحرير.
ا��ب المــوضوعية -4 وتقييم  مراجعته  إثبات  المحکم  على  إليه :  الموجهة  حاث 

وجهة   بيان  أساس  على  التحکيم  يتجنب  وأن  الموضوعية،  وا��دلة  بالحجج 
 نظره الشخصية، الذوق الشخ��، العن��ي، المذهبي وغيره. 

المتعلقة  -5 والمراجع  المصادر  تحديد  محاولة  المحکم  على  المصادر:  تحديد 
لم التي  و  (البحث)  مأخوذة     بالموضوع  فقرة  أو  نص  أي  و  من  المؤلف، 

المحکم  وعلى  صحيح،  بشکل  تهميشها  يجب  سابقا  منشوره  أخرى  أعمال 
مع   متداخلة  أو  متشابهة  أو  متماثلة  أعمال  بأي  وإنذاره  التحرير  رئيس  إب��غ 

 العمل قيد التحکيم.
تعارض المصالح: على المحکم عدم تحکيم البحوث ��هداف شخصية، أي ��   -6

طريقها   عن  التي  البحوث  تحکيم  قبول  عليه  هناک يجب  تکون  أن  يمکن 
 مصالح ل��شخاص أو المؤسسات أو ُي��حظ فيها ع��قات شخصية. 

 مسؤولية المؤلف :  •
المؤلف تقديم بحث أصيل وعرضه بدقة وموضوعية،   -1 ا��عداد: على  معايير 

المحکمة سواء من حيث  البحوث  مواصفات  يطابق  متناسق  بشکل علمي 
وفق   ذلک  و  المضمون،  أو  الشکل  أو  في  اللغة،  الن��  سياسة  و  معايير 

ا��حالة  طريق  عن  ذلک  و  صحيح،  بشکل  المعطيات  وتبيان  المج��ت، 
المواضيع  إظهار  وتجنب  ؛  البحث  في  ا��خرين  حقوق  ومراعاة  الکاملة، 
الحساسة وغير ا��خ��قية، الذوقية، الشخصية، العرقية،المذهبية، المعلومات  

ا��خرين   أعمال  وترجمة  الصحيحة  ا��قتباس  المزيفة وغير  بدون ذکر مصدر 
 في البحث.

أو   -2 اقتباس  وأي  عمله  أصالة  إثبات  المؤلف  على  القرصنة:  و  ا��صالة 
استعمال فقرات أو کلمات ا��خرين يجب تهميشه بطريقة مناسبة وصحيحة  
ل��عمال   القرصنة  اکتشاف  برامج  استخدام  بحق  تحتفظ  المفکر  ومجلة  ؛ 

 المقدمة للن��.
لمؤلف تقديم العمل نفسه (البحث) ��کثر من مجلة أو  إعادة الن��: �� يمکن ل -3

 مؤتمر، وفعل ذلک يعتبر سلوک غير أخ��قي وغير مقبول.
الوصول للمعطيات وا��حتفاظ بها: على المؤلف ا��حتفاظ بالبيانات الخاصة  -4

هيئة التحرير أو   التي استخدمها في بحثه، و تقديمها عند الطلب من قبل  
 الُمقيِّم. 

البحث -5 المساهمين مؤلفي  أولئک  في  البحث  مؤلفي  (عدد)  ح��  ينبغي   :
��ورة  مع  التنفيذ،  التصميم،  حيث  من  سواء  وواضح  کبير  بشکل  فقط 
إعداد  في  کبيراً  دوراً  يؤدي  الذي  وهو  البحث  عن  المسؤول  المؤلف  تحديد 
البحث والتخطيط له، أما بقية المؤلفين ُيذکرون أيضاً في البحث على أّنهم  

فيه   وجود  مساهمون  من  للبحث  ا��صلي  المؤلف  يتأکد  أن  ويجب  فع��، 
أخرى  أسماء  إدراج  وعدم  المؤلفين،  بجميع  الخاصة  والمعلومات  ا��سماء 
البحث  على  جميعا  المؤلفون  يّطِلع  أن  يجب  کما  ؛  للبحث  المؤلفين  لغير 
الشکل   بذلک  ون��ها  محتواها  في  ورد  ما  على  ��احة  يتفقوا  وأن  جيدا، 

 الن��. المطلوب في قواعد



مناسب،   -6 بشکل  ا��حا��ت  بذکر  البحث  صاحب  يلتزم  والمراجع:  ا��حا��ت 
و   ا��لکترونية  المواقع  المنشورات،  الکتب،  کّلِ  ا��حالة ذکر  ويجب أن تشمل 
أو   منها  المقتبس  والمراجع،  ا��حا��ت  قائمة  في  ا��شخاص  أبحاث  سائر 

 المشار إليها في نص البحث.
الم -7 على  ا��خطاء:  عن  و  ا��ب��غ  جوهريأ  خطأ  وجود  أکتشف  و  تنبّه  إذا  ؤلف 

تحرير   رئيس  فورا  يشعر  أن  زمن،  أّي  في  بحثه  جزئيات  في  الدقة  عدم 
 المج��ت أو النا��، ويتعاون لتصحيح الخطأ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 افتتاحية العدد     

 

 
ا��عمال والمهمات،  بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وعونه وحده تنجز  الحمد � الذي  

للعالمين،   رحمة  المبعوث  على  والس��م  والص��ة  الملمات،  جميع  في  ا��تكال  وعليه 

 البشير النذير وال��اج المنير، رسولنا الكريم محمد صلوات هللا عليه وآله وسلم/ وبعد: 

نقدم  إذ يطيب لي ونيابة عن أ��ة تحرير مجلة سلسلة العلوم التربوية والنفسية، أن    

لعام  لزم�  ا��ول  العدد  الباحثين  ا��بحاث  2022�ئنا  من  مجموعة  تضمن  والذي  م، 

وتجارب   كثيرة،  المتنوعة ذات جودة علمية، وما تضمنته من معلومات قيمة، وفوائد 

دولة   من  ��كثر  مكانيًا  تنوعت  وقد  جديدة،  في  علمية  تنوعت  وكذلك  عربية، 

في ذلك؛ فقيمة البحث العلمي  موضوعاتها ومنهجيتها وأدواتها وعينتها، وما من شك  

هذا   أبحاث  في  لمسته  ما  وهو  المفيدة،  ونتائجه  وحداثته،  موضوعه  خ��ل  من  تبرز 

 العدد المتميز في موضوعاته شكً�� ومضموًنا.  

إنجاز هذا         وا��متنان لمن ساهم في  التقدير  وبالغ  الشكر  نتقدم بجزيل  أن  ويسعدنا 

والباحثا الباحثون  مقدمتهم  وفي  ورضاهم،  ت،   العدد،  إعجابهم  يحوز  أن  نرجو  والذين 

والموظفين   وا��داريين  المحكمين،  وا��ساتذة  ا��ستشاريين،  للسادة  موصول  والشكر 

أبحاثهم   ��ستقبال  الباحثين  مع  بالتواصل  ونت��ف  المجلة،  إخراج  في  ساهموا  الذين 

 المستقبلية. 

 وهللا الموفق
 

التربوية والنفسية رئيس هيئة تحرير مجلة سلسلة العلوم    
 ا��ستاذ الدكتور: حامد ط��فحة 

 الجامعة ا��ردنية 
 
 
 
 
 

 



 
 المحتويــــــــات 

 53  -20ص  
 السلوك لدى الط��ب (دراسة تحليلية)   جوانب ) على  ١٩ -أثر جائحة (كوفيد  

 
   د. مصطفى محمد هريدي 

 67-54ص  

 
 التعليم المدر�� إجراءات تربوية مقترحة للمحافظة على اللغة العربية في  

 
 د. هبة توفيق أبو عيادة 

 88-68ص

 
 أثر التفكك ا����ي على ارتفاع معدل ال��قة في سلطنة ُعمان 

 

 الباحث عبد الحميد بن سالم الدوحاني 

 110-89ص

 
دور مواقع التواصل ا��جتماعي في الحد من انتشار تجارة المخدرات عبر ا��نترنت في  

 سلطنة ُعمان  

 
 الباحث عبد الحميد بن سالم الدوحاني  

 135-111ص  

 
كلية العلوم الفرع ا��ول  ( الحدت) على     -تأثير  البيئة  التعليمية في الجامعة اللبنانية

 وجهة نظرهم اداء المعلمين فيها  من  
 

 سمر فوزي مهدي الباحثة 
 

 153-136ص  
 

عينة من ا��طفال ذوي ا��عمار  التأتأة لدى   اضطراب لخفض    تعليمي مقترح برنامج    أثر 
                                           ) سنوات في محافظة الخرج 10-8من ( 

    علي نا�� علي  النمشانالباحث  
 

 178-154ص  
 

 تطبيق كفايات التواصل مع أولياء ا��مور لدى معلمة رياض ا��طفال معوقات  
 هانيا الشنواني   د. و    ريم القر�� الباحثتان:   

 
 207-179ص  

 
 الوحدة النفس�ة وعالقتها �الشعور �األمان على مواقع التوصل االجتماعي لدى طل�ة جامعة الیرموك

 د.  منار ط��ل أفندي د.  أنور الدهم��  

 
 234-208ص  

 
الع��قة بين ا��ضطرابات النفسية ومستوى إفراز الهرمونات الجسمية ونوعية التغذية  

 التي يستهلكها ا��نسان 



 د. مرام بني مصطفى   و   د. مشهور عطياني     

 


