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افتتاحية العدد
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وبفضله وحده تتحقق جالئل املهمات ،وعليه وحده االتكال في
جميع امللمات ،والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين؛ رسولنا محمد صلى هللا عليه وآله وسلم ،وبعد/
يطيب لي ونيابة عن أسرة املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ،ومع حلول الربيع ،من العام امليالدي
( ،)2021أن نقدم ألحبتنا الباحثين والجمهور الكريم العدد ( )2من املجلد ( )8من املجلة العربية للعلوم ونشر
أبحاث متنوعة؛ جميعها
األبحاث (العامة) ،للربع الثاني (أبريل -مايو -يونيو ،)2022 -وتضمن العدد ( )8ثمانية
ٍ
بالعربية؛ حيث بحث األول؛ تدريس الرياضيات باستراتيجية ثنائية التحليل والتركيب وأثره في تنمية مهارات
االستقصاء العلمي لدى طالب املرحلة الثانوية في دولة الكويت ،ودرس الثاني التكييف الفقهي لقانون الدفاع رقم
( )13لسنة  1992في اململكة األردنية الهاشمية ،وقدم الثالث مقترحا بدمج تقنية نظم املعلومات الجغرافية وعملية
التحليل الهرمي لتحديد أنسب املواقع للسدود في حوض وادي نعمان بمدينة مكة املكرمة ،وتتبع الرابع تفسير لفظة
الرجاء في القرآن الكريم :دراسة تفسيرية ،وجرب الخامس أثر تدريس النصوص القرائية وفق نموذج ريجلوث
التوسعي في اكتساب األنماط اللغوية واالحتفاظ بالتعلم لدى طلبة الصف الثالث األساس ي في األردن ،ودرس
السادس عالقة سلطنة دار وداي مع السلطنة العثمانية ،وبحث السابع تقريب دوال صف ليبشتز بوزن ماكنهوبت
) Lip (α,p,wباستخدام املؤثر املصفوفي ،وأخيرا تضمن الثامن دراسة حول أحد التمثيالت التوافقية لجبر لي
العقدي منته البعد ،وجميع األبحاث مهمة ،وتتميز بتنوع موضوعاتها؛ بين الدينية واألدبية والتاريخية إضافة إلى
اﻟﺮ�ﺎﺿﻴﺎت ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮزع ﺑ�ن ﺳﺖ دول ﻋﺮ�ﻴﺔ و�ﺳﻼﻣﻴﺔ؛ إﺿﺎﻓﺔ إ�� ﺣﺪاﺛﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ��ﺎ وأﺻﺎﻟ��ﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ً
وأﺧ��ا؛ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺠﺰ�ﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟ�ﻞ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ �� إﻧﺠﺎز اﻟﻌﺪد وﻧﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜ�ن واﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﻜﺮام ،ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ ﺛﻢ ﻣﻦ ا��ﻤهﻮر�ﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻮر�ﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎهﻤﻮا ﺑﻨﺼﻒ أﺑﺤﺎث اﻟﻌﺪد ﺛﻢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ�ن ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺛﻢ ﻣﻦ دوﻟ�� اﻟﻜﻮ�ﺖ وﻓﻠﺴﻄ�ن وﺟﻤهﻮر�ﺔ �ﺸﺎد ،وﺳﺎهﻤﻮا ﺑﻤﻌﺪل ﺑﺤﺚ واﺣﺪ ﻟ�ﻞ دوﻟﺔ ،وﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺤﻮز
ّ
واﻟﻘﺮاء و���ﺎ��ﻢ ،وأن ﻳﺠﺪوا ﻓ��ﺎ ﻣﺎ ﻳﺰ�ﺪ ﺛﻘﺎﻓ��ﻢ و�ﺮهﻒ ﻣﺸﺎﻋﺮهﻢ ..واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﺎدة
رﺿﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜ�ن
اﻻﺳ�ﺸﺎر��ن؛ ا��ﻜﻤ�ن واﻹدار��ن اﻟﺬﻳﻦ �ﺴهﺮون ﻹﺧﺮاج ا��ﻠﺔ �� أﺣﺴﻦ ﺻﻮرة ،وهﻮ ﻟ�ﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜ�ن واﻟﻘﺮاء �� وﻃﻨﻨﺎ
اﻟﻌﺮ�ﻲ اﻟﻜﺒ�� ،وﻧﺆﻛﺪ أن ا��ﻠﺔ ﻓﻀﺎء ﻣﺘﺎح ﻟ��ﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ،و�ﺴ�� دوﻣﺎ إ�� �ﻌﺰ�ﺰ اﻟﺮواﺑﻂ اﳌﺸ��ﻛﺔ
ﺑ�ن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻌﻮب واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ،واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟ�ﻠﻴﺎت وا��ﺎﻣﻌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻ���ﺎم وﺳﻴﺎدة
ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻌﺎ�ﺶ اﻟﺒﻨﺎء وا��ﺘﻤﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ .

وهللا ولي الهداية والتوفيق.
رئيس هيئة التحرير
أ.د .فهد صالح مغربة املعمري

َ ْ
قواعد النشر
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املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث تصدر عن املركز القومي للبحوث وهي مجلة علمية محكمة دورية
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.2

تستقبل األبحاث باللغتين العربية أو اإلنجليزية.

.3

تنشر املجلة األبحاث والترجمات ومراجعات الكتب وملخصات الرسائل العلمية في مجاالت املعرفة

.4

املختلفة بعد تحكميها وإقرارها.
ً
ُ
ُيشترط في البحث أال يكون قد نشر سابقا.
ً
ُي ّ
قدم الباحث مع البحث ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية على أال يتجاوز امللخص صفحة

.5
.6

واحدة.
ً
ُي ّ
قدم الباحث البحث مطبوعا على ورق  A4ويحرر البحث املراد نشره وفق املقاييس التالية-:
– تباعد األسطر.1,15 :
– حجم الخط العربي - 14 :الهوامش 12 :الخط. Simplified Arabic :
– حجم الخط إنجليزي 12 :الهوامش  10الخط . Times New Roman
– أن تكون هوامش الصفحات ( )2.5من كل الجوانب.
– عدد الصفحات :يجب أال يزيد البحث عن  25صفحة.

.7

يكتب الباحث اسمه وتخصصه ومكان عمله على غالف البحث فقط.

.8

تكون منهجية الباحث املتبعة في توثيق املصادر وفق نظام جمعية علم النفس األمريكية ).(APA
ّ
ّ
إذا تخلف شرط من شروط النشر؛ لهيئة تحرير املجلة أن ترد البحث للباحث ليقوم بتعديله بما يتفق
ّ
مع شروط النشر في املجلة.

.9

 .10بعد إجازة البحث من هيئة التحرير بشكل مبدئي يتم إرسال البحث للتقييم من قبل اثنين من
املحكمين ويتم نشر البحث بعد موافقة املحكمين على ذلك .وفي حال وجود تعديالت يوص ى بها
املحكمون كشرط لنشر البحث يلتزم الباحث بإجراء التعديالت املطلوبة.
 .11في حال قبول البحث للنشر يتعهد الباحث بإرسال نسخة الكترونية من البحث بعد إجراء التعديالت
املطلوبة.
 .12ترحب املجلة بنشر التعليقات والتعقيبات على أبحاث سبق نشرها في املجلة ،على أن يتم تحكيم
التعليقات املقدمة من اثنين من املحكمين أحدهما صاحب البحث محل التعليق وفي حالة إجازة
التعليق للنشر في املجلة يعطى صاحب البحث األساس ي حق الرد على التعليق إن رغب بالرد.

ّ
ُ
 .13البحوث املرسلة للمجلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
ّ
ُ
ُ
ُ .14ي ّزود الباحث الذي نشر بحثه بنسخة واحدة من املجلة التي نشر فيها بحثه ،وخمس مستالت من
البحث.

ّ
 .15تحتفظ هيئة تحرير املجلة بحقها في أن تحذف أو تختصر بعض الصفحات أو الجداول أو الكلمات أو
ّ
محتويات؛ بما ال يخل بأفكار البحث األساسية؛ شريطة أن يتم ذلك بما يتالءم مع أسلوب املجلة في
النشر.
ّ
ّ
 .16ال يجوز للباحث نشر ّأية ّ
علمية من بحثه املنشور في املجلة إال بعد الحصول على موافقة ّ
مادة ّ
خطية
من هيئة التحرير.
 .17جميع اآلراء الواردة في هذه املجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها دون أن تعكس بالضرورة وجهة نظر
املجلة.
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