
 

 

  :للدوريةاخلصائص العامة : أوالً
شى مـع النـهج   ايف مجيع ما ينشر فيها مبا يتم الدوريةتلتزم  .١

الذي يقوم عليه اتمع السعودي، وكذلك  اإلسالمي القومي
  .املعتربة عامليا معايري النشر العاملية واالخالقية

هي اللغة العربية، وجيوز أن تنشر  الدوريةلغة النشر يف  .٢
عن  يزيدزية مع ملخص ال يللغة اإلجنلبعض البحوث با

 .كلمة باللغة العربية) ٢٥٠(
بالبحوث اليت تعاجل املشكالت التربويـة   الدوريةتم  .٣

 .والنفسية
تم بالبحوث ذات الطابع التجديدي واليت تسـهم يف   .٤

 .توسيع آفاق املعرفة يف اال التربوي واال النفسي
ور حول جماالت الكتب اليت تد مراجعات الدوريةتنشر  .٥

التربية وعلم النفس واليت يرى أا ذات قيمة علمية يف 
 .هذين االني

ول مرات يف العـام، االصـدار األ   أربع الدوريةتصدر  .٦
ث والثال ديسمرب، والثاين خالل شهر سبتمربشهر  خالل

  .والرابع خالل شهر يونيه، مارسخالل شهر 
 :الدوريةأهداف : ثانياً

 :حتقيق ما يأيتإىل  الدوريةدف 
فاعل يأخـذ يف االعتبـار   نفسي تأسيس فكر تربوي و .١

  .املعطيات الثقافية
اإلسهام يف تطوير برامج التربية والتعلـيم يف اململكـة    .٢

العربية السعودية خاصة، ويف العامل العريب واإلسـالمي  
 .عامة

 .تعريف املهتمني بكل ما يستجد يف امليدان التربوي .٣
 .سني على البحث والنشرتشجيع الباحثني والدار .٤

 :الدوريةقواعد النشر يف : ثالثاً
األحباث األصيلة الـيت تنـاقش قضـايا     الدوريةنشر  .١

 .وموضوعات التربية وعلم النفس
شـر يف  نالبحوث اليت مل يسبق نشرها، ومل ت الدوريةنشر  .٢

او رسالة  جهة أخرى وليست مستلة من أي دراسة أخرى
 .علمية

لبحث ثالثـون صـفحة   اصفحات  داحلد األعلى لعد .٣
وفق مواصـفات اـالت    اآليلاحلاسب مطبوعة على 

 .العلمية التابعة جلامعة امللك سعود
  من البحث املراد نشره مع ملخـص قصـري   ةنسخ إرفاق .٤

كلمـة،  ) ٢٥٠(ال يتجـاوز  .باللغتني العربية واإلجنليزية
والكلمـات   ونتائجـه   يوضح فيه عنوان البحث وأهدافه

  .االفتتاحية

باألسلوب العلمي يف البحث، وأن تكـون مجيـع    إللتزاما .٥
 .املقتبسات موثقة، ويشار إىل املصادر املستخدمة

 .املصادر يف صفحة منفصلة يف آخر البحث كتابة .٦
 .للحواشي البحث ايةصفحة مستقلة يف  افرادميكن  .٧
ومخس نسـخ مـن   يزود الباحث بعشرين مستلة من حبثه  .٨

 .الدورية اليت ينشر فيها حبثه
هليئة التحرير حق الفحص األويل للبحث، وتقرير امهيته  .٩

 .للتحكيم، او رفضه
إال بعد إجازته من قبل  الدوريةال يتم نشر البحث يف  .١٠

 .اثنني من احملكّمني
هيئة التحرير غري ملزمة برد البحوث اليت تصل إليهـا   .١١

 .سواء أجيزت للنشر أم مل جتز
امعي فقط يتم استقبال البحوث للنشر خالل العام اجل .١٢
 ).من شهر اغسطس حىت اية شهر ابريل من كل عام(

 :التحكيم: رابعاً
يرسل البحث إىل اثنني من املختصني يف جمال البحث أو  .١

 .الدراسة لتحكيمه دون ذكر اسم الباحث
يف حالة وجود اختالف بني نتائج تقرير احملكمني يرسل  .٢

 .البحث إىل حمكم ثالث
عن مدى إجازته للبحث من  يقدم احملكم تقريراً مفصالً .٣

 .عدمها
  .لكل حمكمتصرف مكافأة رمزية  .٤

 :هيئة التحرير: خامساً
 :يةتتوىل هيئة التحرير املهمات اآلت

 .والتأكد من متابعة تنفيذها للمجلةرسم السياسة العامة  .١
 .واالرتقاء مبستواها الدوريةالعمل على تطوير  .٢
 واسـتقطاب البـاحثني   الدوريـة اإلعالم والتعريف ب .٣

 .للمشاركة ببحوثهم
استقبال البحوث ومراجعتها وحتديد مدى انطباقها مع  .٤

 .الدوريةشروط النشر يف 
إبالغ أصحاب البحوث عن تسلم أحبـاثهم وإمكـان    .٥

 .نشرها من عدمه
 .إرسال البحوث إىل احملكمني واستقباهلا منهم .٦
 .حاجة البحث لبعض التعديالت عندالتنسيق مع الباحث  .٧
نشر البحث من عدمه بعد مراجعـة   اختاذ القرار بشأن .٨

 .آراء احملكمني واستجابة الباحث هلا
 .الدوريةاستقبال طلبات االشتراك يف  .٩
 .التنسيق مع الناشر .١٠
 مراجعة النسخة األوىل للتأكد من سالمتها من األخطاء  .١١
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