مـجلـة العلـوم
الرتبوية والنفسية
تصدر عن
املركز القومي للبحوث
جملة علمية حمكمة دورية شهرية
ISSN: 2522-3399

الع ـدد السادس والثالثون ـ ـ اجمللد اخلام
سبتمرب  2021م

حقوق النسخ

© 2021

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث
المركز القومي للبحوث
دولة فلسطين  -مدينة غزة
كافة الحقوق محفوظة

رئـي ـ ــس هيئة التح ــريـ ــر
أ.د .فهد صالح مغربه املعمري
أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي املشارك

مدير التح ــريـ ــر
د .عادل إبراهيم أحمد
أستاذ الحديث الشريف وعلومه املساعد

أعضاء هيئ ـ ــة التح ــريـ ــر
أ.د .فهد صالح مغربه املعمري – جامعة عمران – اليمن
أ.د .حسن عبد هللا النجار – جامعة األقص ى – فلسطين
أ.د .عمار طعمه جاسم الساعدي – جامعة ميسان – العراق
أ.د .كفاح يحيى صالح العسكري – الجامعة العراقية – العراق
أ.د .لبيب عبد العزيز ابراهيم – اليمن
أ.د .محمد عبده املخالفي – الجمهورية اليمنية
أ.د .محمود محمد حسن عوض – جامعة أسيوط – مصر
أ.د .مقراني جمال – جامعة عنابة – الجزائر
د .بحري صابر – جامعة سطيف  – 02الجزائر
د .سعيد فاهـ ــم – جامعة مولود معمري – الجزائر
د .صالح الدﯾن أحمد الجُماعي – جامعة عمران – اليمن
د .طارق عبد الرؤوف عامر – إدارة الجودة التعليم والتدريب باملنوفية األزهرية – مصر
د .عبد السالم سليمان الحدابي – جامعة عمران –اليمن
د .عـ ـمــر الري ـم ـ ــاوي – جامعة القدس – فلسطين
د .فاتنه محمد صابر قنيبي – وزارة التربية والتعليم – األردن
د .محمد فوزي بني ياسين – جامعة البلقاء التطبيقية – كلية عجلون الجامعية – األردن
د .نهي العاص ي – جامعة قناة السويس – مصر
جميع حقوق الطبع واالقتباس محفوظة – للمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث
ISSN : 2522-3399

افتتاحية العدد
الحمد هلل الذي خلق فسوى ،وقدر فهدى؛ وخلق اإلنسان؛ وعلمه البيان ،ونصلي ونسلم على املبعوث رحمة
للعاملين ،واملعلم األول لهذه األمة؛ رسولنا الكريم ،محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ،وبعد/
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الدولية ( )TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات في السعودية ،وقيم السادس فاعلية برنامج تعليمي وفق نموذج تعلم
بنائي ( )CLMفي اكتساب وتنمية بعض املفاهيم العلمية ومهارات التفكير العلمي في مبحث العلوم العامة لدى طالبات
الصف الثامن األساس ي في مديرية التربية والتعليم للواء املزار الجنوبي في األردن ،ودرس السابع التعليم عن بعد في اململكة
العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية :دراسة مقارنة ،وفحص الثامن -علم نفس -فعالية برنامج إرشادي قائم على
التدخالت اإليجابية في خفض الطالق العاطفي لدى املتزوجين العاطلين عن العمل في ظل انتشار فيروس كورونا في األردن،
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وأخيرا بحث التاسع -باإلنجليزية -أثر استخدام الدردشة املرئية على املهارات اللفظية ملتعلمي اللغة اإلنجليزية لدى طالب
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الحديثة ،مع شمولها لثالث دول عربية ،وهو ما يجعل منها إضافة نوعية للمكتبة التربوية العربية.
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وأخيرا ؛ أتوجه بجزيل الشكر وبالغ االمتنان؛ ملن ساهموا في إخراج العدد؛ من الباحثات والباحثين؛ من
اململكة العربية السعودية الذين ساهموا بمعظم أبحاث العدد ثم للباحثين من اململكة األردنية؛ وقد ساهموا بثلث
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ً ً
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والقدس عامة من الصهاينة الطامعين ،وأن يمكن للسرى في ججون االحتالل وعموم العالم من نيل حريتهم ،وأن
يجمع املسلمين على كلمة سواء؛ إنه نعم املولى ونعم النصير؛ وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العاملين ...آمين.
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َ ْ
قواعد النشر
.1

ً
مجلة العلوم التربوية والنفسية تصدر شهريا عن املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث واملركز
القومي للبحوث وهي مجلة علمية محكمة متخصصة دولية ومفهرسة ومحكمة ورقمها املعياري
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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 األسطر1,15 :
– حجم الخط العربي - 14 :الهوامش 12 :الخطSimplified Arabic :
– حجم الخط اإلنجليزي 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.

.12

ترحب 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 ويخضع ذلك لسياسة املطبوعات.
ّ
 .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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