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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 للعاملي ؛ رسولنا محمد صلى هللا عليه وآله وسلم ،وبعد/
يطيب لي ونيابة عن أسرة املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ،مع حلول عيد الفطر املبارك (1443ه) ،أ
نقدم ألحبتنا الباحثي والجمهور الكريم العدد ( )5من املجلد ( )1من مجلة املناهج وطرق التدريس عن شهر إبريل
أبحاث قيمة؛ ( )5منها بالعربية ،و( )2األخيرين باإلنجليزية؛ تناولت موضوعات مهمة؛ حيث
( ،)2022وتضمن ( )7سبعة
ٍ
حلل األول محتوى كتب الرياضيات املدرسية للمرحلة الثانوية في فلسطي في ضوء املعايير األساسية األمريكية املشتركة
 ،CCSSMوقيم الثاني فاعلية التعليم عن بعد في مرحلة رياض األطفال بمدينة الطائف في السعودية من وجهة نظر
املعلمات ،واستقص ى الثالث دور التعليم اإللكتروني في تحسي التحصيل الدراس ي لدى طلبة املرحلة الثانوية في املدارس
الحكومية في محافظة الزرقاء باألرد أثناء جائحة كورونا ،ومسح الرابع درجة امتالك معلمات رياض األطفال في لواء
بني عبيد باألرد ملهارات التعلم عن بعد وعالقته ببعض املتغيرات ،وبحث الخامس أثر استخدام برامج املحاكاة
االفتراضية عبر الفصول املقلوبة في تنمية مهارات حل املشكالت الوراثية والتفكير املستقبلي لدى طالب املرحلة الثانوية
بمحافظة بيشة في السعودية ،وقيم السادس -باإلنجليزية -أثر استخدام تقنية التعليم عن بعد في تنمية التحصيل
الدراس ي ملادة الرياضيات ملتعلمي الصف الثامن اإلعدادي في ظل أزمة كورونا -دراسة ميدانية على متعلمي الصف
ً
الثامن اإلعدادي في مدينة دمشق – وأخيرا بحث السابع أثر استخدام املواد التعليمية األصيلة على األداء االستيعابي
القرائي لدى متعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في األرد  ،وكما يتبي من العناوين فجميع األبحاث مهمة ،وتتميز بتنوع
موضوعاتها؛ بي تحليل محتوى مقررات وتقييم لفاعلية استراتيجيات تدريسية؛ خصوصا التعليم عن بعد ،كما تتوزع
بي أربع دول عربية؛ إضافة إلى دولة تركيا ،كما تميزت بحداثة موضوعاتها وأصالتها في الطرح.
ً
وأخيرا؛ نتقدم بجزيل الشكر والعرفا لكل من ساهم في إنجاز العدد ونخص الباحثي والباحثات الكرام ،من
اململكة األردنية؛ وساهموا بقرابة نصف األبحاث ،ثم للباحثي من اململكة العربية السعودية وساهموا ببحثي  ،ثم
ً
للباحثات من دولة فلسطي ؛ وتمثلت مساهماتهم ببحث واحد وأخيرا من جمهوريتي سوريا وتركيا وساهموا ببحث
مشترك بينهما ..ونأمل أ تحوز رضا جميع الباحثي  ،وأ يجد فيها املعلمو واملعلمات ما ينمي مهاراتهم التدريسية
ويعمق ثقافتهم التدريسية ..والشكر موصول للسادة االستشاريي ؛ املحكمي واإلداريي الذين يسهرو إلخراج املجلة في
أحسن صورة ،ونؤكد أ املجلة فضاء متاح للجميع من مختلف بلدا العالم ،ونسعى دوما إلى التعاو مع الكليات
والجامعات ومؤسسات البحث ،وننهئ الجميع حلول عيد الفطر املبارك سائلي هللا أ يتقبل منا رمضا ؛ صيامه
وقيامه -وأ يعيد رمضا وقد تحقق لألمة املحمدية ما تصبو إليه من عزة وكرامة وتمكي  ،وأ يجعل العيد موسما
حافال بالسعادة والتواصل على املستوى األسري والفئوي والدولي بي كل املسلمي  ،اللهم آمي  ...وكل عام وأنتم بخير.
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تستقبل األبحاث باللغتين العربية أو اإلنجليزية.
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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
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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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