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ت والصخت الىفعُت  املجلت الّلمُت للّلىم التربٍى

ة مجلت ففلُت دولُت مدىمت جفذسها  املؤسسة العلمُة للعلىم التربٍى

 ُة الخاصةوالحنىىلىجُة والترب

 بالذساظاث التربىٍت و الصخت الىفعُت يمجلت حّن

 كىاِذ اليؽش:

  تدوسٍت  للّلىم التربىٍت والصخت الىفعُت، مجلتاملجلت الّلمُت   مفٍش

م
َّ
مً الباخثحن روي ت ت سبْ ظىىٍت جدذ ئؼشاف هُئت ِلمُدولُت ُمدى

ُم بّت مً هُئت جدى، و بمخا هاو خاسحمفش الخبرة و الىفاءة مً داخل 

ا لخلُُم البدىر و الذساظاث. وهى جفذس ًِ ل دراث هفاءة حؽي ًٍ وس

، الخابّت املإظعت الّلمُت للّلىم التربىٍت والخىىىلىحُت والتربُت الخاـت

ت الخمامً الاحخماعي الللىبُت، حمهىسٍت مفش الّشبُت.  ملذًٍش

  ملخبغ جيؽش املجلت ول ِمٌل أـُل، ولِغ حضًءا مً هخاب ميؽىس، ؤحر

 م ٌن ًىىن البدث املزهىس لوبأ
ً
عبم وؽشه أو ئسظاله لليؽش، ولِغ ملذما

ـُلت مً ت لا ذف املجلت ئلى وؽش البدىر الّلمُلليؽش ئلى حهت أخشي وته

وشف الباخثحن ولاظاجزة وولبت الذهخىساه ورلً بهذف حّمُم وؽش 

املّشفت وإلاواُل ِلى البدىر الجذًذة والجادة وسبي الخىاـل بحن 

الذساظاث و  ن هما تهذف املجلت ئلى ئجاخت إلاواُل ِلى البدىرالباخثح

املجلت جلبل لاِماٌ الّلمُت املىخىبت ،الباخثحن ىً مًمألهبر ِذد م

ت والفشوعُت لتي لم ٌعبم وؽشها ًجب أن ًدعم ا باللٕت الّشبُت وإلاهجلحًز

ل في هل األماهت الّلمُتبالجىدة ولاـالت والتزام الياجب ب البدث الّلمي

وجىزُلها بالىشق الّلمُت ، واكخباط لافياس وِضوها ألصخابها املّلىماث

 : فلا للؽشوه الخالُتو و  .املخّاسف ِليها



ت والصخت الىفعُتاملجلت الّلمُت   ISSN :2682-6528 ...... للّلىم التربٍى

  
5 

 
  

 (1، تباعد أسطر 14، حجم الخط Traditional Arabic)الخط:  العـنـوان العربية
Title in English (Times New Roman; size12; Interline 1) 

2، االسم الكامل للباحث الثاني1األولاالسم الكامل للباحث   
الباحث األول إيميلمؤسسة االنتماء كاملة،  1  
الباحث الثاين يميلمؤسسة االنتماء كاملة، إ 2  

   2021تاريخ القبول: ../../                     2021تاريخ االستالم: ../../
 (أسطر على األكثر 11 (: ملخص

مللخص إلى هدف البدث، والىحائج املحىصل ضع امللخص هىا )ًحم إلاشارة في ا

ضع امللخص هىا )ًحم إلاشارة في امللخص إلى هدف البدث، والىحائج  .إليها في فقزثين(

املحىصل إليها في فقزثين(. ضع امللخص هىا )ًحم إلاشارة في امللخص إلى هدف البدث، 

في امللخص إلى هدف  والىحائج املحىصل إليها في فقزثين(. ضع امللخص هىا )ًحم إلاشارة

البدث، والىحائج املحىصل إليها في فقزثين(. ضع امللخص هىا )ًحم إلاشارة في امللخص 

 إلى هدف البدث، والىحائج املحىصل إليها في فقزثين(. 

 ك. م. ،ك. م. ،ك. م. ،ملمات مفحاخُة: ك. م.، ك. م.

Abstract: (not more than 10 Lines) 
Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 

summary of the contents of the article). Enter your abstract here (an 

abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the 

article).  

Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 

summary of the contents of the article). Enter your abstract here (an 

abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the 

article).  

Keywords: keywords; keywords; keywords; keywords; keywords. 
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  ملذمت: .1

، زم  أو البدث ًجب أن جدخىي ملذمت امللاٌ ِلى جمهُذ مىاظب للمىلُى

وشح إلؼيالُت البدث وولْ الفشلُاث املىاظبت، باإللافت ئلى جدذًذ أهذاف 

 البدث ومىهجُخه.

 الّىىان الشةِس ي لاٌو  .2

2.1  ٌ  :الّىىان الفشعي لاو

 ،  أدخل هىا مدخىي الّىىان الفشعي لاٌو

 زاويِىىان فشعي  2.2

 أدخل هىا مدخىي الّىىان الفشعي الثاوي، 

 لبي الجذاٌو ولاؼياٌ ًىىن هماًلي:

 ............................................: 1الجذٌو 

 3هدُجت  2هدُجت  1هدُجت  اخخباس

13.31 13.31 13.31 13.31 

15.11 15.11 15.11 15.11 

11.14 11.14 11.14 11.14 

 العىت، الففدت(، املإلف)ةاملفذس: 

 ............................................. :1الؽيل 
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 املإلف)ة(، العىت، الففدتاملفذس: 

 : ................................................................ 2الؽيل 

 

 املإلف)ة(، العىت، الففدتاملفذس : 

 خاجمت: .4

ا وسد في مممىن البدث، مْ إلاؼاسة ئلى لْ في خاجمت البدث جلخُفا مل

 أبشص الىخاةج املخىـل اليها، وجلذًم اكتراخاث راث الفلت بمىلُى البدث.
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 . كاةمت املشاحْ:5

ً املشاحْ ًىىن   American Psychologicalفي آخش امللاٌ وباِخماد أظلىب:  جذٍو

Association (APA)   

(-Chicago-MLA-fr/article/APA-http://support.office.com/fr

-bibliographies-de-automatique-forme-en-Mise-%E2%80%93

eaf064b14dbb-91e7-42fa-7070-405c207c) 

 ,Brown, 2006)كلب الىق ورلً بزهش )ـاخب املشحْ، العىت، الففدت( في 

p35) ذون املشحْ وامال في كاةمت املشاحْ واآلحي:بففت آلُت ًُ  ، ِلى أن 

 املإلف)ة(، ِىىان الىخاب، الىاؼش، )ميان اليؽش: الىاؼش، ظىت املإلفاث :

 اليؽش(؛

 جامّت، البلذ، : الباخث)ة(، ِىىان لاوشوخت، اليلُت، اللاوشوخاث

 العىت؛

 املإلف)ة(، ِىىان امللاٌ، اظم املجلت، املجلذ، الّذد، العىت؛امللاالث : 

 خ الاوّلاد، املذاخالث : املإلف)ة(، ِىىان املذاخلت، ِىىان املإجمش، جاٍس

 الجامّت، البلذ؛

 :الاهترهِذ ْ ، الّىىان اليامل للملف، رهش املىكْ )العىت (اظم الياجب مىاك

 بالخففُل:

http://adresse complète (consulté le jour/mois/année) 

 

 

 

http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
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 مالخم:. 6

 32 ، ٌعاس32 ، ًمحن32 ، أظفل32 هىامؾ الففدت جىىن هما ًلي: أِلى ،

 (.2335x16، حجم الىسكت مخفق)1.25 ، أظفل الىسكت1.5 سأط الىسكت

 أم املشظلت ئلى املجلت ال جشحْ ئلى أصخابها ظىاء وؽشث  ولابدار امللاالث

 لم جيؽش.

  امليؽىسة في هزه املجلت ال حّبر ئال ًِ آساء أصخابها.لابدار امللاالث 

  شاملجلت ئحشاء بّن الخّذًالث الؽيلُت ِلى املادة ًدم لهُئت جدٍش

.  امللذمت متى لضم لامش دون املعاط باملىلُى

  ول ملاٌ أو بدث ال جخىفش فُه هزه الؽشوه ال ًيؽش مهما واهذ كُمخه

 الّلمُت.

 

 

 

 
 

املادة التي جيؽشها املجلت حّبر ًِ آساء أصخابها، وئداسة املجلت ٔحر 

البدىر امليؽىسة في امللاالث و فياس وآلاساء الىاسدة بمعإولت ًِ لا 

أِذادها وئهما فلي جلْ معإوليها في الخدىُم والمىابي املىهجُت 

  تالّلمُ
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 اث اليؽش ُثاق أخالُك  م

ت جلت املجيؽش  ّلُم ّلىم التربٍىت والصخت الىال ُلت عُت فلل ت لـا ّلُم امللاالث ال

اث  شَّائها مً خالٌ الالتزام بمبادب مذوهت أخالُك
ُ
ت لل اُل  ِ واملدىمت، بهذف جىفحر حىدة

 اليؽش  و مىْ املماسظاث الخاوئت.

ت لمً لجىت أخالُك  COPE : Committee onاث اليؽش )جفىف املذوهت لاخالُك

Publication Ethics وهي لاظاط املشؼذ للمإلفحن والباخثحن ولاوشاف لاخشي املإزشة في )

ًحر مىّخذة للعلىن؛  ّحن، بدُث حععى املجلت لىلْ مّا وؽش امللاالث باملجلت مً مشاح

ت، وبزلً  ْ بلىاهحن املذوهت لاخالُك لبل الجُم  ً لى أن  ِ فهي ملتزمت جماما وحعهش املجلت

اث املعىذة  ت والىفاء بالىاحباث واملعإوُل ل اللبٌى باملعإوُل  ٌ لها في لى جىُب  ِ بالخشؿ

 ليل وشف. 

ت الىاؼش: -1  معإوُل

 :ت  كشاس اليؽش ّلُم مٌا ال اة خلىق الىبْ وخلىق الاكخباط مً لِا ًجب مشِا

ِىذ وؽش امللاالث باملجلت، و ٌّ شك خفَ خلىق آلاخشًٍ  غ العابلت، ٕب خبر سِة

ً كشاس اليؽش والىبْ َوعدىذ في رلً ئلى ظُاظت املجلت   ِ الخدٍشش معإوال

ّلم بالدؽهحر أو اللزف أو  ًخ ما  ت لليؽش، خاـت ُف ُذ باملخىلباث اللاهىُه والخل

غ الخدٍشش اظدؽاسة  مىً لشِة  ً ـىت، هما اهتهان خلىق اليؽش والىبْ أو اللش

ّحن في اجخا ُئت الخدٍشش أو املشاح ماء ه  ر اللشاس.ِأ

  ،ُم مدخىي ول ملٌا ملذم لليؽش ًخم جُل غ الخدٍشش بأن  ً ممً سِة الجزاهت:

ِخلاد الذًني، املىاوىت أو الاهخماء العُاس ي  ل، الا ً الجيغ، لـا شِ  ن الٍى ٕب

 للمإلف.

  ت وأن ًا ّلىماث الخاـت بمإلفي امللاالث ظٍشت لٕل جب أن جىىن امل  ً العٍشت:

ِليها مً كبل ول لاشخا غ ُیدافَ  ِليها، مثل سِة مىنهم الاواُل   ً ؿ الزًً

الكت بالخدٍشش واليؽش وباقي   ِ مى له  ِ ُئت الخدٍشش، أو أي ماء ه الخدٍشش، ِأ

ُم. ت الخدى مُل  لاوشاف لاخشي املإجمىت خعب ما جخىلبِ 
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  ً مىً اظخخذام أو الاظخفادة مً هخاةج أبدار آلاخٍش  ً املىافلت الفٍشدت: ال

ٔحر ال ّللت بامللاالث   لابلت لليؽش بذون جفٍشذ أو ئرن خىي مً مإلفها.املخ

ت املدىم  ) املشاحْ ( : -2  معإوُل

  ُئت الخدٍشش غ الخدٍشش وه شاحْ ( سِة
ُ
ِذ املدىم )امل عا  ٌ املعاهمت في كشاس اليؽش:

ِذة املإلف في جدعحن امللٌا وجفىٍبه.  في اجخار كشاس اليؽش وهزلً معا

 لى املد  ِ :ٌ ُذ باآلحا ت الخذمت والخل ُم ظِش ام بخُل ت في الُل ىم املبادسة والعِش

ت  ام بالذساظت لاوُل ّذ الُل ّزس رلً ب ه في آلاحٌا املدذدة، وئرا ح امللٌا املىحه ئُل

غ الخدٍشش بأن مىلُى امللٌا ه ئبآل سِة ُِل  ،ٌ مل املدىم،  للملا خاسج هىاقِ 

ُم. ت للخدى اث الياُف ِذم وحىد إلامياُه ُم بعبب لُم الىكذ أو   جأخحر الخدى

 جب ً ععى  العٍشت: ّلىماث امللٌا ظٍشت باليعبت للمدىم، وأنٌ  أن جىىن ول م

 ْ ِليها أو مىاكؽت مدخىاها م مىً إلاففاح  لى ظشیتها والً   ِ ت املدىم للمداٍف

غ الخدٍشش  .أي وشف باظخثىاء املشخق لهم مً وشف سِة

  ُم لابدار ّخه وجُل لى املدىم ئزباث مشاح  ِ ُِت : ه بالدجج املــــــــــــــــىلى املىحهت ئُل

شه  ان وحهت ٍه لى أظاط ُب  ِ ُم ًخجىب الخدى ُِت، وأن  ولادلت املىلى

ٔحره.  ّىفشي، املزهبي و  الشخفُت، الزوق الشخص ي، ال

  ُ ّللت باملىلى لى املدىم مداولت جدذًذ املفادس واملشاحْ املخ  ِ جدذًذ املفادس:

ٌ( و التي لم  املإلف، و أي هق أو فلشة مأخىرة مً مٌا أخشي ميؽىسه  )امللا ِأ

غ الخدٍشش وئهزاسه بأي  لى املدىم ئبآل سِة ؽها بؽيل صخُذ، ِو جب تهِم  ً ظابلا

ُم. ُذ الخدى مل ك مٌا مخمازلت أو مدؽابهت أو مخذاخلت مْ اّل  ِأ

  ُم امللاالث ألهذاف شخفیت، أي ال ِذم جدى لى املدىم   ِ اسك املفالح: ّح

ً وٍشله  ِ ُم امللاالث التي ه كبٌى جدى ُِل مىً أن جىىن هىان مفالح یجب  اً 

الكاث شخفیت.   لألشخاؿ أو املإظعاث أو ُیالخَ فيهاِ 
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ت املإلف : -3  معإوُل

  ِیت، بؽيل شله بذكت ومىلى ـُل ِو لى املإلف جلذًم بدث أ ِذاد:ِ  ًحر إلا مّا

ت، أو  ىابم مىاـفاث امللاالث املدىمت ظىاء مً خُث الٕل  ً ِلمي مخىاظم

ان الؽيل أو املممىن، و رلً وف ًحر و ظُاظت اليؽش في املجلت، وجُب م مّا

اة خلىق  ً وٍشم إلاخالت الياملت، ومشِا  ِ املّىیاث بؽيل صخُذ، و رلً

ٔحر لاخالكیت، الزوكیت،  ٌهاس املىالیْ الخعاظت و ٌ؛ وججىب ئ آلاخشًٍ في امللا

 ٌ ما ٔحر الصخیدت وجشحمت ِأ ّلىماث املضیفت و شكیت،املزهبیت، امل الشخفیت، اّل

ٌ. آلاخشًی  بذون رکش مفذس الاكخباط في امللا

  ٌ ما مله وأي اكخباط أو اظّخ  ِ لى املإلف ئزباث أـالت  ِ ـىت: الت و اللش لـا

ؽه بىٍشلت مىاظبت وصخُدت؛ ومجلت املفىش  جب تهِم  ً فلشاث أو ولماث آلاخشًٍ

مٌا امللذمت لليؽش. ـىت لأِل  جدخفَ بدم اظخخذام بشامج اهدؽاف اللش

 :ادة اليؽش مىً  ِئ ٌ( ألهثر مً مجلت أو الً  مل هفعه )امللا للمإلف جلذًم اّل

.ٌ ٔحر ملبى ٔحر أخالقي و ّخبر ظلىن   مإجمش، وفّل رلًٌ 

 :ٌى للمّىُاث والاخخفًا بها اهاث الخاـت التي  الـى ِلى املإلف الاخخفًا بالُب

ِّم
ُّ ل

ُ
ُئت الخدٍشش أو امل ِىذ الىلب مً كبل ه  اظخخذمها في ملاله، و جلذًمها 

 ِذد( مإلفي امللٌا في أولئً املعاهم ٌ:مإلفي امللا ًً فلي 3ًيبغي خفش )

ُز، مْ لشوسة جدذًذ املإلف  ُم، الخىف بؽيل هبحر وواضح ظىاء مً خُث الخفم

ِذاد امللٌا والخخىیي له،   في ئ
ً
 کبحرا

ً
ً امللٌا وهى الزي یإدي دوسا  ِ املعإٌو

لى أّنهم معاهمى   ِ  في امللٌا
ً
ه فّال، ٍوجب أما بلیت املإلفحن ُیزکشون أیما ن ُف

 ْ ّلىماث الخاـت بجمی لي للملٌا مً وحىد لاظماء وامل ًخأهذ املإلف لـا أن 

 ْ لِّ
ّ
ى ٕحر املإلفحن للملٌا ؛ کما یجب أنً  ِذم ئدساج أظماء أخشي ل املإلفحن، و

لى ما وسد في مدخىاها   ِ ُذا، وأن یخفلىا ـشاخت لى امللالت ح  ِ ا املإلفىن حمُّ

ِذ اليؽش.ووؽشها بزلً الؽيل املىلى   ب في كىا
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 :ْ ًلتزم ـاخب امللٌا بزهش إلاخاالث بؽيل مىاظب، ٍوجب أن  إلاخاالث واملشاح

ت و ظاةش أبدار  حؽمل إلاخالت رکش کّلِّ الىخب، امليؽىساث، املىاكْ إلالىتروُه

.ٌ ْ، امللخبغ منها أو املؽاس ئليها في هق امللا  لاشخاؿ في كاةمت إلاخاالث واملشاح

 لاخ ً  ِ ِذم ىاءإلابآل لى املإلف ئرا جيّبه و ئهدؽف وحىد خىأ حىهٍشأ و   ِ :

غ جدٍشش املجلت أو الىاؼش،  ؽّش فىسا سِة ً، أنٌ  اث ملاله في أّي صم الذكت في حضُة

اون لخصخُذ الخىأ.  وٍّخ
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ش  هُئت الخدٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــت  أ.د/ ِبُذة ـبىي، حامّت بعىشة، الجضاةش ـ ـــُذ دسوَــــؾ ، حامّـ ـ ـــاح العـ ـــذ الفخـ أ.د/ ِبـ

 املىىفُت ، مفش

د/ ِاـــم ِبــذ املجُــذ وامــل أخمــذ، حامّـــت  حامّتبعىشة، الجضاةش د/ ـباح ٔشبي،

 اللاهشة

ٌ د/  د/ِمشو ًىظف، حامّت اللاهشة، مفش  بعىشة، الجضاةش ، حامّتؼفُلت هدى

 د/ فذاء املفشي، الجامّت اللبىاهُت بعىشة، الجضاةش حامّتأماٌ بىِِؽت، د/ 
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ت والصخت الىفعُتاملجلت  تـــُـــمــت الــّـلــــالــهُئ  لّلىم التربٍى
يب مدمىد ؼلحرأ.د/  ، الجضاةش2أ.د/ هادًت ظُّذ ِِؽىس، حامّت ظىُف  مفش، حامّت وىىا، ٍص

أ.د/ هشوم مىفم، املشهض الجامعي ِحن 

 جمىؼيذ، الجضاةش

أ.د/ِفشاء ابشاهُم خلُل ئظماُِل الّبُذي، 

 حامّت بٕذاد، الّشاق.

 أ.د/ هدىي ِاتؽت، حامّت بعىشة، الجضاةش أ.د/ ـالح هاؼم، حامّت الفُىم، مفش

 أ.د/ خُذس العجشػ، حامّت بابل، الّشاق 2أ.د/ حمُلت ظلُماوي، حامّت الجضاةش

ـبىي، حامّت بعىشة، أخمذ   أ.د/ ِبُذة

 الجضاةش

 ، الجضاةشدساسأامّت حماوي، دالؽشبف بأ.د/  

 أ.د/ فخُدت وىٍل، حامّت بعىشة، الجضاةش ّت العاداث ،مفشأخمذ زابذ فمل  ،حامد/ 

د/ ِضة مدمذ أبى الهذي ِبذ الشخمان، حامّت 

 لاصهش، مفش

ض، حامّت لاصهش، مفش  د/ مدمذ ِبذ الٍّض

، مشهض أماوي مدمىد ِبذ الفمذ ئبشاهُمد/  د/ اًمان كىب الهابي، حامّت دمنهىس، مفش

ف  البدىر الاظالمُت، بالضهش الؽٍش

 ، حامّت الجلفت، الجضاةشد/ أم العّىد بشاهُمي ماليي، حامّت بعىشة، الجضاةش أخمذ  د/ خىان

 ٔشبي، حامّت بعىشة، الجضاةش ئبشاهُم د/ ـباح  د/ فمُلت ـذساجت، حامّت بعىشة، الجضاةش

 2حامّت الجضاةشوُّمت مضساسة،  د/ د/ كاظم املدبش ي، حامّت ِذن، الُمً

 د/ جامش حماٌ ِشفت، حامّت بنها، مفش حامّت بعىشة، الجضاةش ،وعُمت بىمّشافد/ 
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حامّت بعىشة، هدىٌ، الىاهش  ؼفُلت  د/ حامّت بعىشة، الجضاةشصهُت دباب،  د/

 الجضاةش

، حامّت بٕذاد، د/ههى ِاسف ِلي الذسوَؾ

 الّشاق

ـبري خعً الىشاوهت، حامّت مإجت، د/ 

 اململىت لاسدهُت الهاؼمُت

ض،  د/ حامّت بعىشة، الجضاةشظى، فىُمت دبشا د/  حامّت بعىشة، الجضاةشظامُت ٍِض

 د/  ِمش خمذاوي، حامّت وسكلت، الجضاةش ، الجضاةش2د/ سؤوف بىظّذًت حامّت ظىُف 

 فذاء املفشي، الجامّت اللبىاهُت د/ وظام ِبذ هللا، حامّت بٕذاد، الّشاق د/

،حامّت دمذ ِبذ هللا آدممّار مد/  / ظُّذ الّبذولي، حامّت كشواج، جىوغد

 الخشوىم، العىدان
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 افخخاخُت الّذد

بسم هللا والحمد هلل خمدا طُبا مبارما فُه، والصالة والسالم على رسىى هللا وعلى آله 

     أما بعد: وصحبه وسلم جسلُما

دت هاهي املجلة العلمُة للعلىم التربىٍة والصحة الىفسُة بئطاللتهاا الياع عاى              

ثأجي بهذا إلاصدار لحضع بين أًدي محابعيها العادد الاااوي   القزاء عليها دائما في مل عدد

والاذي ًضام بدىرااا ودراساات ماً دوى م حلفااة  0202ماً املجلاد الاالاث ل اانز ًىهُاى 

خاضاد فااي شاايا املىاضااُع الات العالاااة باملجااى التربااىي والصااحة الىفسااُة ، وإال هااي 

والداااة   بالجادةثحميا    ثقدماه ماً أبدااذ ودراسااتلاذلو فقاد خزصاد أن ًهاىن ماا 

، إال ثداوى مقاالت هذا العدد أن ج ارك ازائهاا وثفُادهم سلىبلا في الطزح والعلمُة 

بماا ثىصالد إلُاه ماً هحاائج ماً خااالى الدراساات املُداهُاة أو ماا ثطزخاه ماً إشااهاالت 

 ي.لفنم وثدلُل الىااع التربىي والىفس ع على املسحىي املدلي والعزب

قاااالت مااً م حلاال الاادوى ) الااُمً، الجوائااز، السااعىدًة، م العااددهااذا ضاام ً          

وثىاولاااد عاادة مىاضاااُع ) إلادارة التربىٍاااة،  السااىٍد، ج ااااد ( أ لاهااا الات طاااابع مُااداوي

اااازة  ااااُم،  لاسا ااااى الحعلا اااا علا ا اااأريرات الحنىىلىجُا ا ااااجي، ثا ااااالم الصا ااااُة ، ،عا ااااحة الىفسا الصا

مخىلباث مً الُمً  "  املقاى لاوى ًخىاوى  إاللتربىي ..( والحي ئة ،جحماعُة، الحقىٍم ا

اُاااادات  ًىصاا ع الباخاااثوفُاااه "  جىبُــم إلاداسة بـــالخجىاٌ لــذي كُـــاداث حامّــت ئب

رقافة  ثىفيرمع  إليهابالحجىاى اليع ثىصل  إلادارةبمحطلبات ثطبُق  لاخذالجامعة على 

املقااى الاااوي  ُقاتهاا ٌعازب بىااوبعُدا عاً إلادارة وثطب .الحجىاى ثدعم إًجابُة ثىظُمُة

إلاى رخلاة الصاىي فاي الجىاهار املعزفُاة والفخصاُة فاي إلاوساان ببداث   مً السعىدًة

بي ملترح كاةم ِلى همىرج هحرمان ألهماه الخفىحر في جىمُت عىىاهه "  أزش بشهامج جذٍس

ت لـــذي مّلمـــي املشخلـــت املخىظـــىت" عــُـ مزلاااوا علاااى العملُااااات  فاِلُـــت الـــزاث الخذَس

زفُاة ) الحفنياار( وثأريرهاا علااى ثمىُااة جاهار مااً الفخصااُة ) فاعلُاة الااذات( لاادي املع
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 املعلمين، ودون أن هبحعد لايارا بهال ماا ًداُإل بانوساان  ماً ثاأريرات خارجُاة  ًادعىها

واكـْ "  إلاى عاالم إلاعاالم الصاجي وثداعُاثاه ببداث عىىاهاه املقااى الاالاث ماً الجوائاز  

غ والخىُِـــت مـــً جفشـــ ي فحـــروط هىسوهــــاالخفاِلُـــت فـــ إلاراُِـــتالبـــرامج    ي الخدعــِـ

أوصا ا خُاث "  دساظـت جدلُلُـت لبرهـامج صـخخً بـحن ًـذًً باراِـت خيؽـلت أهمىرحـا

و الاقافة الصحُة لدًه ضزورة  إلى البدث ،هحمام بالجمنىر املستهدف مً خالى جعٍو

الياع  ثناُل الفضاءات إلاالاعُةمع  بئشزاله في املىاضُع الات الصلة باملجاى الصجي

، لُأجي بعدها في الات الصدد املقاى الزابع ماً الساىٍد مزلاوا ثخىاوى القضاًا الصحُة

مىااع الحىاصل ،جحماعي على الجىاهر الحعلُمُة في خُاة الحلمُذ ببدث  على ثأريرات

في جىمُت مهاساث اللـشاءة والىخابـت  Googleأزش اظخخذام جىبُلاث حىحل عىىاهه " 

ىدىٍت لذي داسس ي اللٕت الّشبُت لام فـي املشخلـت املخىظـىت فـي واهدعاب املفاهُم ال

فاي ثادَرم ماادة   Googleاساح دام ثطبُقاات  ضازورةب خُث أوص ا البدث" العىٍذ

علااى  احصاار،عادم  سااُةاللصاة لام  لادورها النبياار فاي ج اىٍق الطلبااة هداى املاادة الدرا

قة الحقلُدًة القائمة على الحفظ والحلقين ٌعىد ، أما االطٍز ملقاى الخامم مً الجوائز  

بىا إلى لىل لاسزة ومسؤولُاتها أمام أجُاى ج بعد بصخر الحنىىلىجُا و م اطزها 

املياهــت املّشفُـــت لألظــشة لــذي لابىـــاء فــي ٌــّل هُمىـــت  " مىضااحا اللااو ببداااث عىىاهااه

مزااباااة لاولُاااء هبىاااائهم أرىااااء  ضاازورةب ومااً خاللاااه أوصااا ا"  الخىىىلىحُــا الخذًثـــت

ثقاااادًم إلارشاااادات و الحىجيهاااات خاااىى اسااااح دام ،هترهاااد، ماااع  دامنم ل ااابنة اساااح

ً ابل مؤسسات الحي ئة ،جحماعُة ،هترهدالسلُم و الصحُذ ل بنة  ، وفي و اللو م

وجناة أخاازي بعُاادة عااً الحنىىلىجُااا وهُمىتهااا ًأخاذها املقاااى الساااد  مااً ج اااد إلااى 

م الّشبــي ىىاهااه " الدراساات الحقىٍمُااة لمهظمااة التربىٍااة ببدااث ع جلــىٍم هٍــام الخّلـُـ

ً وحهت هٍش  إلاظالمي في املذاسط الّشبُت إلاظالمُت الثاهىٍت ملذًىت أهجمُىا حؽاد "م

ثجىٍاد أداء إلادارة خُاث خلاص إلاى ضازورة  "ُِىت مً مذًشي ومؽـشفي هـزه املـذاسط

فة املدرساُة فااي هظااام الحعلااُم العزباي إلاسااالمي فااي ج اااد ماً خااالى وضااع معاااًير شاافا
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اااادٍرر  ااااالمُة وثا ااااة إلاسا اااادار  العز ُا اااادًزي املا اااار ما ا اااا اخحُا ا ااااىم عليها والات مصاااادااُة ًقا

ً،وثددًث مناراتهم الفىُة ، ومسو خحام هذه البااة مً املىاضُع ه طى خطى املدًٍز

البداااىذ  ثاااواىماااا ، خُاااث  هم ااانالثلِساااد ببعُااادة عاااً مىاضاااُع الحقاااىٍم الترباااىي و 

  اقُثدصُلُة مصممة بداة لخحبارات ا قاًِم وم في إًجادالتربىٍة ثىاجننا صعى ة 

 جصيار  و املحصيارات السالىلُة وماا ًطازأ علاى تخصاُات املحعلماين وعلاى سالىلنم ماً هماى 

لناذا ًااأجي املقاااى السااابع مااً الجوائااز لُىضام فىُااات ثصاامُم اخحبااار ثدصااُلي ببدااث 

 الخلىٍم التربىي وفىُاث بىاء الاخخباساث الخدفُلُت، ِشك همىرج هُفُتعىىاهه " 

خُااث أوصا ا البدااث بضاازورة  "جفـمُم اخخبــاس فــي وخـذة " مــذخل ئلــى ِلـىم التربُــت 

سلم الطزق في اسحعماى أدوات الحقىٍم أًً ًمنً مزاعاتها الىصىى ه لاسحاال  عحمادا

 ساحاالأخحباارات الحدصاُلُة الياع ٌعادها إلاى أفضال الىحاائج و أخسا ها، ساىاء جعلقاد باال 

ااااة و العملُااااة، أو املاااادة لطالبااااه فااااي الفصاااال الدرا ااا ع م ٍز االخحبااااارات ال اااافىٍة و الحدٍز

اااع ٌعااادها لاخصاااائُين فاااي عااادد مااااً  ،خحباااارات املقىىاااة و ،خحباااارات الخفخُصاااُة اليا

  املقزرات الدراسُة.

فاااي مااا هقدماااه ماااً  الحمياا  الجاااىدة و فااي لاخيااار  هطمااذ دائماااا إلااى الحااازي علااى            

على الصعُد إلاالُمع العزبي، وهأمل حمع دراسات وأبداذ جساهم في خدمة الفزد واملج

ال ٌساااعىا بعااد إصااادار هااذا العااادد إال أن  أن ههااىن اااد وفقىاااا فااي هاااذه املنمااة ، و بهااذا 

خيا  الىجااىد هحقادم ب االص ال انز والاىاااء لهال ماً ساااهم فاي إخازاب هاذا العماال إلاى 

ا راجُاين ماً  هااييز أو الحيساُق أو إلاخازاب ال سىاء باملادة العلمُة أو املزاجعة أو الحدٍز

، املىلى عو وجل أن ًىفع به، وأن ًهىن عمال خالصا لىجنه سبداهه فُحصل وال ًىقطع

 . وهللا مً وراء القصد وهى املىفق والنادي إلى سىاء السبُل

ش  هُئت الخدٍش
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 فهشط املدخىٍاث

  الافخخاخُت

 مخىلباث جىبُم إلاداسة بالخجىاٌ لذي كُاداث حامّت ئب 01

 مدمذ كاًذ البّذاويفإاد أ.م.د/ 

21- 63 

بي ملترح كاةم ِلى همىرج هحرمان ألهماه الخفىحر في  02 أزش بشهامج جذٍس

عُتجىمُت  لذي مّلمي املشخلت املخىظىت فاِلُت الزاث الخذَس  

الخمُذي بً ظالم بً خامذ الخشبي/ أ.   

65- 110 

ي الخفاِلُت في الخدعِغ والخىُِت مً جفش  إلاراُِتواكْ البرامج  03

فحروط هىسوها  دساظت جدلُلُت لبرهامج صخخً بحن ًذًً باراِت 

  خيؽلت أهمىرحا

ذة، د/ حاب هللا خىُمت، د/ بىسابدت ػ د/ بً ِمشو  فىاصفٍش

111- 134 

في جىمُت مهاساث اللشاءة  Googleأزش اظخخذام جىبُلاث حىحل  04

م والىخابت واهدعاب املفاهُم الىدىٍت لذي داسس ي اللٕت الّشبُت لا 

 "في املشخلت املخىظىت في العىٍذ

 د/ هذي ِبذ هللا الّبُذي

170 -135 

املياهت املّشفُت لألظشة لذي لابىاء في ٌّل هُمىت الخىىىلىحُا  05

  الخذًثت

 ؼفُم اًىىفاند / 

204 - 171 

جلىٍم هٍام الخّلُم الّشبي إلاظالمي في املذاسط الّشبُت إلاظالمُت  06

مُىا حؽاد "مً وحهت هٍش ُِىت مً مذًشي الثاهىٍت ملذًىت أهج

 ومؽشفي هزه املذاسط 

 د/ ِبذ الىاخذ الجابش مدمذ

256 - 205 

ِشك همىرج  الخلىٍم التربىي وفىُاث بىاء الاخخباساث الخدفُلُت  07

 "هُفُت جفمُم اخخباس في وخذة " مذخل ئلى ِلىم التربُت 

 د/ وُّمت مضساسة

280 - 257 

 


