
 

 

                                                 جملة حبوث ودراسات تربوية

 قواعد نشر في المجلة 
 سيتم استقبال األبحاث المرسمة إلى المجمة والنظر فيها ونشرها وفق القواعد اآلتية:

 ضرورة أن تكون األبحاث المقدمة في المجاالت التربوية المختمفة. .1
 أن يكون البحث أصياًل وممتزمًا بمنهجية البحث العممي المتعارف عميها. .2
 ة والمعاصرة وأن يقدم حمواًل ناجعة لمشاكل تربوية مزمنة ومتراكمة.أن يتسم البحث بالجدية واألصال .3
 أن تكون لغة البحث واضحة ، سواء في العربية أو في اإلنجميزية. .4
 أن يرفق بالبحث الجداول واألشكال والرسوم الالزمة لتوضيح محتوياته. .5
 صفحة شاممة المراجع والمالحق. (25)أن ال تزيد صفحات البحث عن  .6
وأن تكون النسـخة الورقيـة مطابقـة تمامـًا  CDالبحث جاهزًا في المطبوعات الورقية وعمى الـ أن يكون .7

 .CDلما هو في الـ
 وبخط 12( وببنط 1.15)ويكون مطبوعًا بمسافات  A4يرسل البحث من نسختين عمى ورق قياس  .8

     Arial. 
مي والمؤسسة التي ينتمـي ضرورة اشتمال صفحة غالف البحث المقدم عمى عنوان البحث والمقب العم .9

 ( كممة لكل ممخص.151إليها الباحث ويرفق بالبحث ممخصين بالمغتين العربية واالنجميزية في حدود)
األبحاث التي ال يتم الموافقة عميها من قبل المحكمين ال تعاد إلى الباحثين وما ينشر في المجمة يعبر  .11

 عن وجهة نظر صاحبه.
أهميــة  -بالنســبة لحبحــاث الميدانيــة البــد مــن إتبــاع المنهجيــة المتعــارف عميهــا وهــي مقدمــة البحــث .11

البحث، أهداف البحث ، أسئمة البحث، فرضـيات البحـث، الدراسـات السـابقة ، إجـراءات البحـث، نتـائ  
 البحث وتفسيرها، التوصيات والمراجع.

اع منهجيــة واضــحة أيضــًا تشــمل المقدمــة والخمفيــة بالنســبة لحبحــاث النظريــة والتحميميــة البــد مــن إتبــ .12
 النظرية وأهمية البحث وضرورة أن يضيف البحث شيئًا جديدُا لمحقل التربوي.

يتم توثيق المصادر والمراجع وفق الطرق الحديثة المتعارف عميها في األبحاث الخاصة فـي المجـاالت  .13
األخيــر لصـاحب المرجــع وسـنة النشــر ورقــم  التربويـة واإلنســانية ويـتم التوثيــق فـي المــتن يــ كر االسـم

 (.52: ص2116الصفحة كالتالي: ) الصانع، 
، لمقـب، االسـم، السـنة، عنـوان البحـثتكتب المصادر والمراجع في قائمة المراجع عمى الشـكل اآلتـي: ا .14

 دار النشر.
 –لتربوي مركز التأهيل والتطوير ا -توجه جميع المراسالت المتعمقة بالبحوث باسم  مدير التحرير
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