الندوة العلمية التخصصية الدولية ىف جمال الرتبية اخلاصة
حتدايت وممارسات
املنيا ىف  4- 3فرباير 2018
ضوابط النشر العلمى:
( ) 1جيب أن ال يتجاوز البحث املقدم للنشر ( ) 30صفحة ،متضمنة امللخصني :العريب ،واإلجنليزي ،واملراجع.
( ) 2يعد ملخصان للبحث :أحدمها ابللغة العربية ،واآلخر ابللغة اإلجنليزية ،على أن ال تتجاوز كلمات كل واحد منهما
( )200كلمة.
كلمات مفتاحية ) (Key Wordsال تزيد على مخس كلمات (غري
اإلجنليزي،
العريب ،و
) (3يلي امللخصني:
َّ
َّ
ٌ
موجودة فـي عنوان البحث) ،تعرب عن اجملاالت اليت يتناوهلا البحث؛ لتستخدم فـي التكشيف.
) (4تكون أبعاد مجيع هوامش الصفحة األربعة (العليا ،والسفلى ،واليمىن ،واليسرى) ( )3سم ،واملسافة بني األسطر
مفردة.
) (5يكون نوع اخلط فـي املنت للبحوث العربية ( ،)Simplified Arabicحبجم ( ،)16وللبحوث اإلجنليزية
( ،)Times New Romanحبجم (.)11
) (6يكون نوع اخلط فـي اجلداول للبحوث العربية ( ،)Simplified Arabicحبجم ( ،)10وللبحوث اإلجنليزية
( ،)Times New Romanحبجم (.)8
) (7تستخدم األرقام العربية ( )Arabic...3- 2- 1 ,فـي مجيع ثنااي البحث.
) (8يكون ترقيم صفحات البحث فـي منتصف أسفل الصفحة.
) (9يكتب عنوان البحث ،واسم الباحث ،أو الباحثني ،واملؤسسة اليت ينتمي إليها ،وعنوان املراسلة ،على صفحة
مستقلة قبل صفحات البحث .مث تتبع بصفحات البحث ،بدءاً ابلصفحة األوىل حيث يكتب عنوان البحث فقط
متبوعاً بكامل البحث.
) (10يراعى فـي كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث ،أو الباحثني ،فـي منت البحث صراحة ،أو أبي إشارة تكشف
عن هويته ،أو هوايتهم ،وإمنا تستخدم كلمة (الباحث ،أو الباحثني) بد ًال من االسم ،سواء فـي املنت ،أو التوثيق ،أو فـي
قائمة املراجع.
) (11ينظم البحث وفق التايل:
أ  -البحوث التطبيقية :يورد الباحث مقدمة تبدأ بعرض طبيعة البحث ،ومدى احلاجة إليه ومسوغاته ومتغرياته ،متضمنة
الدراسات السابقة بشكل مدمج دون ختصيص عنوان فرعي هلا .يلي ذلك استعراض مشكلة البحث ،مث حتديد أهدافه،
وبعد األهداف تورد أسئلة البحث أو فروضه .مث تعرض منهجية البحث؛ مشتملة على :جمتمع البحث ،وعينته ،وأدواته،
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وإجراءاته ،متضمنة كيفية حتليل بياانته .مث تعرض نتائج البحث ومناقشتها ،والتوصيات املنبثقة عنها .وتوضع قائمة
املراجع فـي هناية البحث ابتباع أسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
ب  -البحوث النظرية :يورد الباحث مقدمة ميهد فيها للفكرة املركزية اليت يناقشها البحث ،مبيناً فيها أدبيات البحث،
وأمهيته ،وإضافته العلمية إىل جماله .مث يعرض منهجية حبثه ،ومن مث يقسم البحث إىل أقسام على درجة من الرتابط فيما
بينها ،حبيث يعرض فـي كل منها فكرة حمددة ِّ
تكون جزءاً من الفكرة املركزية للبحث .مث خيتم البحث خبالصة شاملة

متضمنة أهم النتائج اليت خلص إليها البحث .وتوضع قائمة املراجع فـي هناية البحث ابتباع أسلوب التوثيق املعتمد ىف
الندوة.
( )12أسلوب التوثيق املعتمد فـي الندوة هو نظام مجعية علم النفس األمريكية ،اإلصدار السادس:
)(American Psychological Association – APA – 6th EDD
) (13يلتزم الباحث برتمجة أو رومنة توثيق املقاالت املنشورة فـي الدورايت العربية الواردة فـي قائمة املراجع العربية (مع
اإلبقاء عليها فـي قائمة املراجع العربية) ،وفقاً للنظام التايل:
أ  /إذا كانت بياانت املقالة املنشورة ابللغة العربية الواردة فـي قائمة املراجع (اليت تشمل اسم ،أو أمساء املؤلفني ،وعنوان
املقالة ،وبياانت الدورية) موجودة ابللغة اإلجنليزية فـي أصل الدورية املنشورة هبا ،فتكتب كما هي فـي قائمة املراجع ،مع
إضافة كلمة ) (in Arabicبني قوسني بعد عنوان الدورية.
ب /إذا مل تكن بياانت املقالة املنشورة ابللغة العربية موجودة ابللغة اإلجنليزية فـي أصل الدورية املنشورة هبا ،فيتم رومنة
) (Romanization / Transliterationاسم ،أو أمساء املؤلفني ،متبوعة بسنة النشر بني قوسني (يقصد
ابلرومنة النقل الصويت للحروف غري الالتينية إىل حروف التينيةِّ ،
متكن قراء اللغة اإلجنليزية من قراءهتا ،أي :حتويل
منطوق احلروف العربية إىل حروف تنطق ابإلجنليزية) ،مث يتبع بعنوان املقالة إذا كان متوافراً ابللغة اإلجنليزية فـي أصل
املقالة ،وإذا مل يكن متوافراً فتت م ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية ،مث يتبع ابسم الدورية اليت نشرت هبا املقالة ابللغة اإلجنليزية إذا
كان مكتوابً هبا ،وإذا مل يكن مكتوابً هبا فيتم ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية .مث تضاف كلمة )(in Arabicبني قوسني
بعد عنوان الدورية.

ج  /توضع قائمة ابملراجع العربية بعد املنت مباشرة ،مرتبة هجائياً حسب االسم األخري للمؤلف األول ،وفقاً ألسلوب
التوثيق املعتمد فـي الندوة.
د  /يلي قائمة املراجع العربية ،قائمة ابملراجع اإلجنليزية ،متضمنة املراجع العربية اليت مت ترمجتها ،أو رومنتها ،وفق ترتيبها
اهلجائي (ابللغة اإلجنليزية) حسب االسم األخري للمؤلف األول ،وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
وفيما يلي مثال على رومنة بياانت املراجع العربية:
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اجلرب ،سليمان 1991( .م) .تقومي طرق تدريس اجلغرافيا ومدى اختالفها ابختالف خربات املدرسني وجنسياهتم
وختصصاهتم فـي املرحلة املتوسطة ابململكة ا لعربية السعودية .جملة جامعة امللك سعود ـ العلوم الرتبوية– 143 ،)1(3 ،
.170
Al-jabr, S. (1991). The Evaluation of geography instruction and the variety
of its teaching concerning the experience, nationality, and the field of study
in intermediate schools in Saudi Arabia (in Arabic). Journal of King Saud
University- Educational Sciences, 3(1), 143-170.
( ) 14فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمحرر ،وال جيوز نشره فـي أي منفذ نشر آخر ورقياً أو

إليكرتونياً ،دون إذن كتايب من احملرر

)(15اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط ،وال تعرب ابلضرورة عن رأي الندوة احث
من سالمة لغة البحث ،وخلوه من األخطاء اللغوية والنحوية.
) (16يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقعاً منه ومن مجيع الباحثني املشاركني (إن وجدوا) يفيد أبن البحث مل يسبق
نشره ،وأنه غري مقدم للنشر ،ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت تنتهي إجراءات حتكيمه ،ونشره فـي الندوة.
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