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عضاء هيئة التحرير
 
 ا

 االسماء مرتبة هجائيا  
 

 أ.ك .أًٍبء ػجل انًُؼى إثواهُى 

 ِقش.-عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ-و١ٍخ اٌجٕبد -أعزبر ػٍُ إٌفظ ااالعزّبػٝ لغُ ػٍُ إٌفظ

  أ.ك. إًَبٌ ؽٍَُُ ػظفىه 

 ِقش.-عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ–أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌفٍغفخ ٚاالعزّبع و١ٍخ اٌجٕبد 

  أ.ك.ؽُبٌ إًٍبػُم أؽًل 

 ِقش.-عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ–أعزبر أفٛي اٌزشث١خ  و١ٍخ اٌجٕبد 

  أ.ك. فبنل اثواهُى طبنؼ انلغُى 

 اٌغؼٛد٠خ –ُ عبِؼخ اٌمق١–أعزبر ِٕب٘ظ ٚرؼ١ٍُ اٌؼٍَٛ و١ٍخ اٌزشث١خ 

  يؾًل ػجل هللا انغُياٍَ أ.ك. فلَغه  

 اٌغؼٛد٠خ-عبِؼخ أَ اٌمشٜ  –ا٤عزبر اٌّؾبسن فٟ أفٛي اٌزشث١خ ا٦عال١ِخ و١ٍخ اٌزشث١خ    

 أ.ك. هعبء ثُذ ٍُل ػهٍ ثٍ طبنؼ انًؾؼبه 

 اٌغؼٛد٠خ –عبِؼخ أَ اٌمشٜ –أعزبر أفٛي اٌزشث١خاالعال١ِخ 

  ًأ.ك.و. ىَُت  ؽٍَ ٍالي 

 ِقش -عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ -و١ٍخ اٌجٕبد -أعزبر ِغبػذ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ 

 ٌأ.ك. ًٍبػ فبنل ىهوا 

 ِقش.-عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ–و١ٍخ اٌجٕبد -أعزبر  ػٍُ ٔفظ االعزّبػٝ لغُ رشث١خ هفً 

 أ.ك. هشبو فزؾٍ عبك انوة 

 عبِؼخ اٌى٠ٛذ –أعزبر اٌم١بط ٚا٦ؽقبء إٌفغٟ ٚاٌزشثٛٞ و١ٍخ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ 
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عضاء 
 
ستشاريةهيئةالا

 
  اال

 االسماء مرتبة هجائيا  

  أ.ك. أيُُخ يؾًل كبظى 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ -و١ٍخ اٌجٕبد -أعزبر ػٍُ إٌفظ اٌزؼ١ٍّٝ 

  ٌأ.ك. ؽَبو انلٍَ يؾًل يبى 

 عبِؼخ عٛ٘بط -و١ٍخ اٌزشث١خ–أعزبر ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌؼٍَٛ 

  ٌأ.ك. فبنل ػجل انهطُف ػًوا 

 أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌذساعبد االعزّبػ١خ ٚػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ عبِؼخ عٛ٘بط

  ٍَأ.ك. ىَُت ؽٍَ ؽ 

 و١ٍخ اٌجٕبد عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ-أعزبر أفٛي اٌزشث١خ  

  أ.ك.ٍبيُخ يىًٍ إثواهُى 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ –و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر ثمغُ رشث١خ هفً 

  ًأ.ك. ٍؼبك يؾًل فزؾ 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ –و١ٍخ اٌجٕبد  –أعزبر ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌفٍغفخ ٚػٍُ إٌفظ 

  ًأ.ك.ٍؼل ًََ ىك 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ–و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌؼٍَٛ 

  ًأ.ك. ٍؼُل إًٍبػُم ػه 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ . –و١ٍخ اٌزشث١خ –أعزبر أفٛي اٌزشث١خ 

  أ.ك.طلَمخ ػهً أؽًل 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ .–و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر ثمغُ رشث١خ هفً 

  أ.ك.طفبء َىٍف األػَو 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ–و١ٍخ اٌجٕبد  –أعزبر ػٍُ ٔفظ االعزّبػٝ 

  ٍَأ.ك. ػبَلح ػجل انًمظىك ؽ 

 و١ٍخ اٌجٕبد عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ –أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ 
 

  أ.ك. ػجل انهطُف انظفً انغياه 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ –و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ 
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  ًأ.ك. ػجل هللا ييػم انؾوث 

 اٌغؼٛد٠خ . –عبِؼخ ؽفش اٌجبهٓ –و١ٍخ اٌزشث١خ –أعزبر ِؾبسن ثمغُ أفٛي اٌزشث١خ 

  أ.ك. ػهً عىكح يؾًل ػجل انىهبة 

 عبِؼخ ثٕٙب . -و١ٍخ اٌزشث١خ–أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌذساعبد االعزّبػ١خ 

  ٌأ.ك.ػهً يؾًل ؽٍَُ ٍهًُب 

 عبِؼخ ا٤ص٘ش .–و١ٍخ اٌزشث١خ –أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌذساعبد االعزّبػ١خ 

 أ.ك. ػهٍ يهلٌ كبظى  

 عٍطٕخ ػّبْ –عبِؼخ اٌغٍطبْ لبثٛط  –أعزبر ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ و١ٍخ اٌزشث١خ 

 أ.ك. فبؽًخ ٍبنى ثبعبثو 

 اٌغؼٛد٠خ –عبِؼخ أَ اٌمشٜ -أعزبر افٛي اٌزشث١خ ٚاٌزشث١خ اٌّمبسٔخ 

  أ.ك. فبَيح انَُل ػىع 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ–و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 اًٍبػُم يؾًل  أ.ك. نًؼبد 

 ػ١ٓ ؽّظ–و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌفشٔغٝ 

  أ.ك. يؾجبد ؽبفع أثى ػًُوح 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ–و١ٍخ اٌجٕبد  –أعزبر ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌش٠بم١بد 

  ًٌُأ.ك. يؾًل ػطُخ ف 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ –و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ 

 أ.ك. يًُ ػجل انهبكي ٍؼىكي  

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ–و١ٍخ اٌجٕبد  –أعزبر ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌؼٍَٛ 

 أ.ك.يلؽذ أؽًل ػهً انًُو  

 عبِؼخ االعىٕذس٠خ .–و١ٍخ اٌزشث١خ –أعزبر ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌؼٍَٛ 

 أ.ك. َغفخ لطت انَُل انغياه 

 عبِؼخ إٌّٛف١خ .–و١ٍخ اٌزشث١خ –أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌذساعبد االعزّبػ١خ 

 أ.ك. َؼًُخ ؽٍَ أؽًل ػجل انىاؽل 

  أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ ثمغُ اٌجؾٛس ثبٌّشوض اٌمِٛٝ ٌالِزؾبٔبد .
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 ػٍ يغهخ انجؾش انؼهًٍ فٍ انزوثُخ
 
 

و١ٍخ  –ِؾىّخ( رقذس ثقفخ سثغ ع٠ٕٛخ ػٓ ١٘ئخ ػ١ٍّخ أوبد١ّ٠خ ثؾض١خ -ػ١ٍّخ  –ٟ٘ ِغٍخ )دٚس٠خ 

رأعغذ اٌّغٍخ رؾذ ِغّٟ ؽ١ٌٛخ و١ٍخ اٌجٕبد،  –عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ اٌجٕبد ٣ٌداة ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌزشث١خ 

ٔغ١ٍض٠خ، ٚاٌزٟ رزقف ثبٌغذح ٚاالفبٌخ ٚإٌّٙغ١خ ٚرؼٕٟ اٌّغٍخ ثٕؾش ا٤ثؾبس اٌزشث٠ٛخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚا٦

اٌؼ١ٍّخ ٚدلخ اٌزٛص١ك ِغ ا٦ٌزضاَ ثأخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ، ٟٚ٘ ِٛعٙخ ٌٍّؾزغ١ٍٓ ثبٌؾمً اٌزشثٛٞ ِٓ 

 ١١ّ٠ٓ ِٚذسع١ٓ ٚئداس١٠ٓ ٚفٕبع لشاس.أوبد

٠ؾشف ػٍٝ ئفذاس اٌّغٍخ ٔخجخ ِٓ أعبرزح اٌزشث١خ فٟ ع١ّغ اٌزخققبد، ٚرخنغ ع١ّغ اٌجؾٛس ٌٍزؾى١ُ 

ِٓ لجً ٌغٕخ ِٓ اٌّزخقق١ٓ ِٓ رٚٞ اٌخجشح اٌجؾض١خ ٚاٌّىبٔخ اٌؼ١ٍّخ اٌّز١ّضح فٟ ِغبي اٌزخقـ 

 ثؾىً دل١ك.

خ ٚا١ٌّذا١ٔخ ٚإٌظش٠خ ٚاٌّشاعؼبد اٌؼ١ٍّخ ٚرمبس٠ش اٌجؾٛس ٚرمَٛ اٌّغٍخ ثٕؾش اٌجؾٛس اٌزطج١م١

 ٚاٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد ٚإٌّزذ٠بد اٌؼ١ٍّخ ٚٚسػ اٌؼًّ ٍِٚخقبد اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ.

 انوؤَخ 

أْ رىْٛ اٌّغٍخ سائذح ِٚقٕفخ مّٓ أؽٙش اٌمٛاػذ اٌؼب١ٌّخ فٟ ٔؾش اٌجؾٛس اٌّؾىّخ فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ 

 ٠ٛش ا٦ٔغب١ٔخ.اٌزشث٠ٛخ ٌخذِخ اٌّغزّغ ٚرط

 انوٍبنخ

ٔؾش اٌجؾٛس اٌّؾىّخ ٚفك ِؼب١٠ش ١ِٕٙخ ػب١ٌّخ ِز١ّضح فٟ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ِٓ ؽ١ش اٌغذح ٚا٤فبٌخ 

 .ٚإٌّٙغ١خ اٌؼ١ٍّخ

 األهلاف 

 -رهلف انًغهخ إنٍ: 

 ئربؽخ اٌفشفخ ٌٍجبؽض١ٓ ٌٕؾش ئٔزبعُٙ اٌؼٍّٟ فٟ ِخزٍف اٌّغبالد اٌزشث٠ٛخ. -

 ٌٍجبؽض١ٓ فٟ ِخزٍف ِغبالد اٌزشث١خ.أْ رقجؼ ِشعؼبً ػ١ٍّبً  -

اٌّؾبسوخ فٟ ثٕبء ِغزّغ اٌّؼشفخ ِٓ خالي ٔؾش ا٤ثؾبس اٌزشث٠ٛخ اٌم١ّخ اٌزٟ رغبػذ فٟ رط٠ٛش  -

 اٌّغزّغ.

 رٍج١خ ؽبعبد اٌجبؽض١ٓ ػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌّؾ١ٍخ ٚا٦ل١ّ١ٍخ اٌؼب١ٌّخ فٟ ِغبالد اٌزشث١خ. -

 ض١ٓ ٚاٌّغزّغ ا٦ٔغبٟٔ.ٔؾش ا٤ثؾبس ا٤ف١ٍخ ٚاٌّجزىشح ثّب ٠خذَ اٌجبؽ -

 دػُ اٌفىش اٌزشثٛٞ ٚدساعخ اٌّؾىالد اٌزشث٠ٛخ اٌّؼبفشح ٚالزشاػ اٌؾٍٛي ٌٙب. -

 .االعزفبدح ِٓ ِؼط١بد اٌفىش اٌزشثٛٞ اٌغ١ٍُ لذ٠ّبً ٚؽذ٠ضبً ػشث١بً ٚأعٕج١بً  -
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 افززبؽُخ انؼلك
 

( وَؼى هنا 14)( انغيء  02ََؼل يغهخ انجؾش انؼهًً فً انزوثُخ أٌ رؼغ ثٍُ أَلي لواءهب  انؼلك )

لح  فً يُبكٍَ انزوثُخ انؼلك ثبلخ يزُىػخ يٍ انلهاٍبد وانجؾىس انزً رزُبول لؼبَب ػهًُخ روثىَخ ػلَ

ويغ هنا انزُىع فإٌ انًغهخ رهزيو ثبنًُهغُخ انؼهًُخ , نزملو فً انُهبَخ يب َُُو انطوَك  انًقزهفخ 

   .نهجبؽضٍُ وانًهزًٍُ ثًقزهف  يغبالد انزوثُخ

 وهللا يٍ وهاء انمظل,,,

                                                                                           

 يلَو انزؾوَو  

  ك. آَبد ؽٍَ طبنؼأ.و.
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 لىاػل وشووؽ انُشو
 

ٍَ انجبؽضٍُ ػُل رملَى أثؾبصهى نهُشو فٍ انًغهخ يواػبح اِرٍ  :َوعٍ ي

  اٌجبؽش َُ  ثمٛاػذ االلزجبط ٚاٌّشعٛع ئٌٝ اٌّقبدس ا١ٌٚ٤ّخ ٚأخالل١بد إٌؾش اٌؼٍّٟ.٠ٍزض

 ٍّٟاٌجؾش ِجزىًشا أٚ ٠ن١ُف عذ٠ًذا ٌٍّؼشفخ، ٚأْ رُشاَػٝ ف١ٗ لٛاػذ اٌجؾش اٌؼ َْ  .أْ ٠ىٛ

  ٜاٌجؾش -أْ ٠ىْٛ اٌجؾش اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اٌجبؽش ثؾضبً ؽقش٠بً ٌُٚ ٠غجك أْ ٔؾش أٚ لُّذَ ٌٍٕؾش ٌغٙخ أخش

 .wordفٟ فٛسح ٍِف 

  ٔظبَ اٌزٛص١ك اٌّزجغ: ٔظبَ اٌشاثطخ ا٤ِش٠ى١خ(APA)  

  ْأْ رىْٛ اٌّؼٍِٛبد اٌّٛعٛدح فٟ اٌجؾش ِؼٍِٛبد فؾ١ؾخ ِٕٚطم١خ ِٚضجزٗ ثب٤دٌخ ٚاٌجشا١٘ٓ، ٚأ

 اٌجؾش ِٓ مّٓ رخققبد اٌّغٍخ. ٠ىْٛ

 .خٍٛ اٌجؾش ِٓ ا٤خطبء اٌٍغ٠ٛخ ٚإٌؾ٠ٛخ ٚاٌّطجؼ١خ 

 .١ٌٙئخ اٌزؾش٠ش ؽك اٌفؾـ ا٤ٌٟٚ ٌٍجؾش، ٚرمش٠ش أ١ٍ٘زٗ أٚ سفنٗ ٌٍٕؾش 

  ٠شاػٟ فٟ وزبثخ اٌجؾش ػذَ ئ٠شاد اعُ اٌجبؽش أٚ اٌجبؽض١ٓ فٟ ِزٓ اٌجؾش فشاؽخ أٚ ثأٞ ئؽبسح رىؾف

 ئّٔب رغزخذَ وٍّخ اٌجبؽش اٚ اٌجبؽض١ٓ ثذالً ِٓ االعُ عٛاء فٟ اٌّزٓ اٚ اٌزٛص١ك.ػٓ ٠ٛ٘زٗ أٚ ٠ٛ٘برُٙ ٚ

  ًفٟ ؽبٌخ لجٛي اٌجؾش ٌٍٕؾش رإٚي وً ؽمٛق إٌؾش ٌٍّغٍخ ٚال ٠غٛص ٔؾشٖ فٟ أٞ ِٕفز ٔؾش آخش ٚسل١ب

 أٚ ئٌىزش١ٔٚبً دْٚ ئرْ وزبثٟ ِٓ سئ١ظ اٌزؾش٠ش.

 ٚ ٓعٙخ ٔظش اٌجبؽض١ٓ فمو ٚال رؼجش ثبٌنشٚسح ػٓ سأٞ ا٢ساء اٌٛاسدح فٟ اٌجؾٛس إٌّؾٛسح رؼجش ػ

 اٌّغٍخ.

 ٍّٟ٠زُ رمذ٠ُ اٌجؾٛس ئٌىزش١ٔٚبً ػٍٝ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ اٌخبؿ ثٛؽذح إٌؾش اٌؼ 
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  ثؾىصهى فٍ انًغهخ انؾوص ػهً أٌ َكىٌ إَزبعهى يَزىفُبً َغت ػهً انجبؽضٍُ انواغجٍُ فٍ َشو

 :نهمىاػل انزبنُخ

٥ٌثؾبس اٌّمذِخ ٌٍٕؾش A4  ففؾخ ؽغُ ٓٗػذد ففؾبد اٌجؾش: أال ٠ض٠ذ ػذد ففؾبد اٌجؾش ػٓ  .ٔ

 فٟ ِغٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍزشث١خ

ؽغُ  Times New Roman ٔٛع اٌخو: ئرا وبٔذ ٌغخ اٌجؾش اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠غزخذَ اٌخو ِٓ ٔٛع .ٕ

 (.ٕٔؽغُ ) Times New Roman( أِب ئرا وبٔذ ٌغخ اٌجؾش ا٦ٔغ١ٍض٠خ ٠غزخذَ اٌخو ِٓ ٔٛع ٗٔ)

 عُ ِٓ ع١ّغ االرغب٘بد.٘.٠ٕزُ ئػذاد اٌقفؾخ ثؾ١ش ٠زشن ٘ٛاِؼ .ٖ

 عُ( ث١ٓ اٌّغطٛس. ٘ٔ.ٔرُزشُن ِغبفخ ) .ٗ

 ٠ىْٛ رشل١ُ ففؾبد اٌجؾش فٟ ِٕزقف أعفً اٌقفؾخ. .٘
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 انؼُىاٌ وثُبَبد انجبؽشاػلاك 

 ِٛاففبد ئػذاد اٌقفؾخ ا٤ٌٚٝ اٌخبفخ ثبٌؼٕٛاْ ٚث١بٔبد اٌجبؽش: 

 ِٛاففبد ئػذاد اٌؼٕٛاْ اٌشئ١غٟ ٌٍجؾش:

 رٛع١و اٌؼٕٛاْ فٟ اٌقفؾخ. -

 ٠ىْٛ ٔٛع اٌخو وّب روش ثبٌؾشٚه اٌؼبِخ أػالٖ. -

 .Boldغبِك  ٠ٔٙىْٛ ؽغُ اٌخو  -

 كزبثخ اٍى انجبؽش:

 ػٕٛاْ اٌجؾش ِزٛعطًب اٌقفؾخ.٠ىزت اعُ اٌجبؽش رؾذ  -

 ٠ىزت االعُ ا٤ٚي ٚا٤خ١ش ٌٍجبؽش. -

 غبِك. ٠ٔٗىْٛ ؽغُ اٌخو  -

 ٠ٛمغ رؾذ اعُ اٌجبؽش اعُ اٌمغُ، اعُ اٌى١ٍخ، اعُ اٌغبِؼخ، ٚاٌجش٠ذ ا٦ٌىزشٟٚٔ. -

 يهقض انجؾش

 انشووؽ انًزؼهمخ ثإػلاك يهقض انجؾش: 

آخش ففؾخ ثبٌجؾش ثؼذ لبئّخ اٌّشاعغ ثبٌٍغخ ٠ٛمغ اٌٍّخـ فٟ اٌقفؾخ ا٤ٌٚٝ )ثٍغخ اٌجؾش(، ٚفٟ  .ٔ

 ا٤خشٜ ٚثقفؾخ ِٕفشدح.

 غبِك. ٗٔرٛمغ وٍّخ ٍِخـ ثغطش ِغزمً ثخو  .ٕ

 ػبدٞ.ٗٔثؼذ٘ب ٠ىزت اٌٍّخـ ثخو  .ٖ

 وٍّخ عٛاء وبْ اٌٍّخـ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ أٚ ثبٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ. ٕٓٓ-ٓٓٔػذد وٍّبد ٍِخـ اٌجؾش ِٓ  .ٗ

وٍّبد  ٙٚال رزؼذٜ  keywords ِجبؽشح رٛمغ اٌىٍّبد اٌذاٌخ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ وزبثخ اٌٍّخـ أدٔبٖ .٘

 داٌخ.

 ٠ٕطجك ػٍٝ اٌٍّخق١ٓ ثبٌؼشث١خ ٚا٦ٔغ١ٍض٠خ اٌؾشٚه ٔفغٙب ِغ ِشاػبح ٔٛع اٌخو. .ٙ
 

 (:APAرىصُك انًواعغ ؽوَمخ )

 فٍ يزٍ انجؾش: –أ 

إٌؾش، اٌقفؾخ، ِضبي: ِضالً ئرا وبْ اٌّشعغ وزبثب أٚ ِغٍخ ٔفزؼ لٛع١ٓ ٚٔىزت اعُ ػبئٍخ اٌّإٌف، عٕخ  -

 (ٕٓٔ، ؿ.2ٕٓٓ)اٌذعٛلٟ، 
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 لبئًخ انًواعغ فٍ َهبَخ انجؾش: –ة  

 -انمىاػل انقبطخ ثإػلاك لبئًخ انًواعغ: 

 .رزنّٓ لبئّخ اٌّشاعغ ا٤ػّبي اٌزٟ اعزؾٙذ ف١ٙب فٟ ِزٓ اٌجؾش 

 .رشرت اٌّشاعغ رشر١جبً ٘غبئ١ًب 

  ْرفقً اٌّشاعغ اٌؼشث١خ ػٓ اٌّشاعغ ا٤عٕج١خ ٚوً ِٕٙب ئرا وبْ اٌجؾش ِىزٛثبً ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠غت أ

 ٠شرت ٘غبئ١ًب ٚرٛمغ اٌّشاعغ اٌؼشث١خ أٚالً.

 .ئرا وبْ اٌجؾش ِىزٛثًب ثبٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ رذِظ اٌّشاعغ اٌؼشث١خ ٚا٤عٕج١خ ٚرىزت ثبٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ 

 .ًػٕذِب ٠ىْٛ ٤ؽذ اٌّإٌف١ٓ أوضش ِٓ ثؾش رشرت فٟ لبئّخ اٌّشاعغ ص١ِٕب 

 زُ ػ١ٍّخ اٌزٛص١ك فٟ ِزٓ اٌجؾش ٚئػذاد لبئّخ اٌّشاعغ ٚفك أعٍٛة اٌّغٍخ اٌّٛمؼ أدٔبٖ ٚاٌّغزٕذ ئٌٝ ر

 .APAٔظبَ 

 :َُزّجُغ فٍ رىصُك انًواعغ فٍ َهبَخ انجؾش يب َهٍ

  :رىصُك كزبة يُشىه- 

اٌذٌٚخ، داس -اعُ اٌّإٌف ا٤خ١ش، االعُ ا٤ٚي، )عٕخ إٌؾش(، اعُ اٌىزبة ثخو ِبئً، اٌطجؼخ، اٌّذ٠ٕخ 

 إٌؾش.

  :رىصُك ثؾش يُشىه فٍ يغهخ يؾكًخ 

 اعُ اٌّإٌف ا٤خ١ش، االعُ ا٤ٚي، )اٌغٕخ(، اعُ اٌجؾش، اعُ اٌّغٍخ، اٌّغٍذ )اٌؼذد(، أسلبَ اٌقفؾبد.

 رىصُك كزبة يزوعى 

 ٔفظ هش٠مخ رٛص١ك اٌىزبة ِغ ِشاػبح اٌزٛم١ؼ أدٔبٖ:

اٌذٌٚخ، داس إٌؾش ٌٍجبؽش -(، اٌّذ٠ٕخ-----ؼخ، رشعّخ )اعُ اٌّإٌف ا٤فٍٟ، )اٌغٕخ(، اعُ اٌىزبة، اٌطج

 ا٤فٍٟ.
 

 رىصُك انوٍبئم انغبيؼُخ 

اعُ اٌّإٌف ا٤خ١ش، االعُ ا٤ٚي، )اٌغٕخ(، اعُ اٌجؾش، ػٕٛاْ اٌشعبٌخ، سعبٌخ ِبعغز١ش/ دوزٛساٖ غ١ش 

 ِٕؾٛسح، اعُ اٌغبِؼخ، اعُ اٌذٌٚخ.

 إعواءاد انُشو

٠شفك ِغ اٌجؾش ففؾخ ِغزمٍخ رنُ أُ٘ اٌج١بٔبد اٌزؼش٠ف١خ اٌخبفخ ثبٌجؾش ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚا٦ٔغ١ٍض٠خ  .ٔ

 عبِؼخ اٌجبؽش( -و١ٍخ اٌجبؽش  –اعُ اٌجبؽش -)ػٕٛاْ اٌجؾش 

وٍّخ ثب٦مبفخ ئٌٝ اٌىٍّبد  ٕٓٓ-٠ٔٓٓشفك ِغ اٌجؾش ففؾخ ِغزمٍخ رنُ ٍِخًقب ٚاف١بً فٟ ؽذٚد  .ٕ

 بد ٚرٌه ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ.وٍّ ٙ- ٗاٌّفزبؽ١خ ِٓ 
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٠غت ػٍٟ اٌجبؽش رٛل١غ ئلشاس أْ اٌجؾش اٌّطٍٛة ٔؾشٖ ثبٌّغٍخ ثؾضبً عذ٠ذاً ٌُٚ ٠غجك ٔؾشٖ فٟ أٞ  .ٖ

 .ٌُٚ ٠مُّذَ ٌٍٕؾش ٌغٙخ أخشٜ ِىبْ آخش

 إعواءاد انزؾكُى

اٌّخزٍفخ، وّب رزؼشك رخنغ اٌجؾٛس اٌّمذِخ ٌٍٕؾش ٌفؾـ ٚرؾى١ُ أعبرزح ِشِٛل١ٓ فٟ اٌّغبالد  .ٔ

 ٌّشاعؼخ دل١مخ ِٓ ؽ١ش ارجبػٙب ٤فٛي وزبثخ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ.

رؾزفع اٌّغٍخ ثؾمٙب فٟ أْ رطٍت ِٓ اٌّإٌف أْ ٠ؾزف أٚ ٠ؼ١ذ ف١بغخ ثؾضٗ أٚ أٞ عضء ِٕٗ ثّب  .ٕ

 .٠زٕبعت ٚع١بعزٙب فٟ إٌؾش ٌٍّٚغٍخ ئعشاء أ٠خ رؼذ٠الد ؽى١ٍخ رزٕبعت ٚهج١ؼخ اٌّغٍخ

بص اٌجؾش ِشؽٍخ اٌّشاعؼخ ا١ٌٚ٤خ "ٌّٕو اٌىزبثخ اٌّؼزّذ ِٓ اٌّغٍخ " رشعً ٔغخخ فٟ ؽبي ػذَ اعز١ .ٖ

 .ِٓ اٌجؾش ئٌٝ اٌجبؽش ِشفمبً ثخطبة ئعشاء اٌزؼذ٠الد اٌالصِخ ثّب ٠زفك ِغ لٛاػذ وزبثخ رمش٠ش اٌجؾش

جٛي اٌجؾش ػٕذ اعز١بص اٌجؾش ِشؽٍخ اٌّشاعؼخ، صُ اٌزؾى١ُ رشعً ئداسح اٌّغٍخ ئٌٝ اٌجبؽش خطبثبً ٠ف١ذ ل .ٗ

 ٌٍٕؾش اٌؼٍّٟ، ِؾذداً ثٗ ِٛػذ ٔؾشٖ ؽغت خطخ اٌّغٍخ.

فٟ ؽبي ِب ئرا عبء ؽىُ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ أْ اٌجؾش فٟ ؽبعخ اٌٝ ئدخبي ثؼل اٌزؼذ٠الد ٚاٌزق٠ٛجبد،  .٘

٠ؼبد اٌجؾش ِشح أخشٜ ئٌٝ اٌجبؽش العز١فبء اٌزؼذ٠الد اٌّطٍٛثخ ِٚٓ صُ ئدساعٗ فٟ لبئّخ االٔزظبس 

 .غٍخاٌخبفخ ثاداسح اٌّ

فٟ ؽبي ػذَ لجٛي اٌجؾش ٌٍٕؾش ِٓ لجً ١٘ئخ اٌزؾى١ُ رشعً ئداسح اٌّغٍخ خطبة اػززاس ػٓ ٔؾش  .ٙ

 اٌجؾش.

( ِغزٍٗ ٚػٕذ هٍت ٔغخ ئمبف١خ ٙفٟ ؽبٌخ ٔؾش اٌجؾش ٠ؼطٟ اٌجبؽش ٔغخٗ ٚسل١خ ِٓ اٌّغٍخ ٚػذد ) .2

 .ٌٍجؾش أٚ ئسعبي ثبٌجش٠ذ ٠زُ رغذ٠ذ اٌزىٍفخ ِغ سعَٛ إٌؾش
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 انُشو انؼهًٍ ثُبٌ أفاللُبد

رزجٕٝ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌضالس ثٛؽذح إٌؾش اٌؼٍّٟ ِؼب١٠ش ٌغٕخ أخالل١بد إٌؾش 

ّٟ اٌخبّؿ ثٛؽذح إٌؾش اٌؼٍّٟ ثى١ٍخ اٌجٕبد عبِؼخ COPEاٌؼٍّٟ) (.ٚف١ّب ٠ٍٟ ث١بْ أخالل١بد إٌّؾش اٌؼٍّ

ٓ ٌٛائؼ ٚأٔظّخ  ػ١ٓ ؽّظ، ئر ٠َؼزُّذ ٘زا اٌج١بْ ػٍٝ ِجبدب ٌغٕخ أخالل١بد إٌؾش اٌؼب١ٌّخ، ّّ وّب ٠زن

 أخالل١خ خبّفخ ث١ٙئخ اٌزؾش٠ش ٚاٌّؾّى١ّٓ ٚاٌجبؽض١ٓ.  

ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزفبف١ً ٠شعٝ ص٠بسح ِٛلغ ٌغٕخ أخالل١بد إٌؾش اٌؼٍّٟ 

 )http://publicationethics.orgػٍٝ )

 َئىنُخ انجبؽش:ي 

 ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش: -

ا٦ٌزضاَ ثّجبدب ِٚؼب١٠ش أخالل١بد اٌجؾش ٚإٌؾش اٌّؾّذدح ِٓ لجً ٚؽذح إٌؾش اٌؼٍّٟ ثى١ٍخ اٌجٕبد  -

 COPEٚاٌزٟ رزٛافك ِغ ِؼب١٠ش إٌؾش اٌؼب١ٌّخ 

عٛع ئ١ٌٙب فٟ اٌجؾش. - ُّ اٌشُّ  رمذ٠ُ أثؾبس أف١ٍخ خبٌقخ ٚرٛف١ش لبئّخ ثبٌّشاعغ اٌزٟ ر

 ثىزبثخ ثؾضٗ ٚفمبً ٌمٛاػذ اٌّغٍخ.االٌزضاَ  -

 االٌزضاَ ثمٛاػذ االلزجبط ٚاٌزٛص١ك ٚأخالل١ّبد إٌّؾش. -

ػذَ رمذ٠ُ ػًّ ُِٔؾش ِغجمب فٟ ِغاّلد أخشٜ. ئال فٟ ؽبٌخ ئعشاء رؼذ٠الد عٛ٘ش٠خ داخً اٌجؾش أٚ فٟ  -

٠ُؼذُّ رٌه ِٕبف١ًب اٌؼٕٛاْ ، ٚوزٌه ٠غت ػ١ٍٗ ػذَ رمذ٠ُ ػٍّٗ ئٌٝ أوضَش ِٓ ِغٍٍّخ فٟ ٚلٍذ ٚاؽٍذ؛ ئر 

 ٤خالل١ّبد إٌّؾش اٌؼب١ٌّخ.

َٓ اٌّغٍّخ أٚ فٟ ؽبي ِٛافمخ اٌّغٍّخ  - ِ ّٟ ٔؾُش ثؾضٗ فٟ اٌّغاّلد ا٤خشٜ فمو ثؼذ رٍمّٟ اٌّشفل اٌّشعّ

 سع١ًّّب ػٍٝ هٍت َعْؾِت اٌجؾش اٌّمّذَ.

جؾش لجً رمذ٠ّٗ رأو١ذ ؽقٌٛٗ ػٍٝ ِٛافمخ ع١ّغ اٌّإٌف١ٓ اٌّؾبسو١ٓ اٌز٠ٓ عبّ٘ٛا ثؾىً وج١ش فٟ اٌ -

 ٌٍٕؾش. 

أْ ٠زوش ئعٙبَ ا٢خش٠ٓ فٟ اٌجؾش ثؾىً فؾ١ؼ ٚرشر١ت أعّبء اٌجبؽض١ٓ ؽغت ِب عبء ثبٌجؾش ػٍٝ   -

ًّ ُِٕٙ فٟ اٌجؾش  .أْ رىْٛ ا٤عّبء ِزوٛسح ثبٌزغٍغً ؽغت ا٦عٙبَ اٌؼٍّٟ ٌى

 رمذ٠ُ اٌّؾىش ٚاٌزّمذ٠ش ٌٍز٠ٓ أعّٙٛا فٟ اٌجؾش ٌُٚ رزوش أعّبؤُ٘ مّٓ اٌجبؽض١ٓ.  -

 .ا٦فقبػ ١ٌٙئخ اٌزؾش٠ش ثبٌّغٍخ ػٓ أٞ رنبسة ِقبٌؼ لذ ٠إصش ػٍٝ رم١١ُ اٌجؾش اٌّمذَ ٌٍٕؾش -

رغٕت اٌغٍٛن غ١ش ا٤خاللٟ ثزمذ٠ُ اٌجؾش ٔفغٗ ئٌٝ أوضش ِٓ ِغٍخ ٚاؽذح فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ ٚئرا  -

 .لشساٌجبؽش رمذ٠ُ اٌجؾش ئٌٝ ِغٍخ أخشٜ؛ ف١غت ػ١ٍٗ عؾجٗ ِٓ اٌّغٍخ

١ّْٕٙخ ٤خالل١بد اٌجؾش خبفخً ؽمٛق ا٦ٔغبْ أٚاٌؾ١ٛاْ فٟ مّبْ أفبٌخ أثؾبصٗ ٚاع - ِّ ز١فبئٙب ٌٍّؼب١٠ش اٌ

 ؽبٌخ اٌّؾبسوخ فٟ أثؾبصٗ. 

 .االثزؼبد ػٓ ع١ّغ أٔٛاع اٌغٍٛن غ١ش ا٤خاللٟ ِضً االٔزؾبي ٚاالفزؼبي ٚاٌزض٠ٚش -
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اٌخطأ أٚ  ئرا اوزؾف خطأً فبدًؽب فٟ ثؾضٗ إٌّؾٛس ٠غت ػ١ٍٗ ئثالؽ ١٘ئخ اٌزؾش٠ش ثبٌّغٍخ ثؾزف -

 .رق٠ٛجٗ

االؽزفبظ ثؾمٛق اٌطجغ ٚإٌؾش ٌؼٍّٗ ٚثّغشد لجٛي اٌؼًّ ٌٍٕؾش فٟ اٌّغٍخ ٠ُطٍت ِٕٗ ٔمً ؽمٛق إٌؾش  -

 ئٌٝ إٌبؽش. 

ِشاعؼخ ثؾضٗ ٚفمًب ٌّمزشؽبد اٌّؾى١ّٓ، ٚفٟ ؽبي ػذَ ِٛافمخ اٌجبؽش ػٍٝ ا٤خز ثبٌزؼذ٠الد  -

ٍّٟ ثزٌه ٚفٟ ؽبٌخ ػذَ رمذ٠ُ أعجبة ِمٕؼخ رؾزفع اٌّغٍخ ثبٌؾك فٟ  اٌّمزشؽخ؛ ٠غت ػ١ٍٗ رمذ٠ُ رجش٠ٍش ِٕطم

 .سفل إٌؾش

 :يَئىنُخ انًؾّكى 

، ِٚٓ ع١بعخ ٚؽذح إٌؾش اٌؼٍّٟ  ّٟ ّٟ ِشؽٍخً سئ١غخً ِٓ ِشاؽً إٌّؾش اٌؼٍّ رَُؼذُّ ػ١ٍّّخ رؾى١ُ اٌجؾش اٌؼٍّ

١ّْٕٙخ ػًّ اٌّؾّى١ّٓ ٚاٌزضاُِٙ أخالل١بد إٌؾش  ِِ  اٌؼب١ٌّخ ِٚجبدئٗثى١ٍخ اٌجٕبد اٌزأّوذ ِٓ 

 ٌزا ٠غت ػٍٝ اٌّؾىُ:

 االٌزضاَ و١ًٍّب" ثّؼب١٠ش ٌغٕخ أخالل١بد إٌؾش اٌؼب١ٌّخ ٌٍّؾى١ّٓ ػٕذ رؾى١ُ اٌجؾٛس.   -

- (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) 

 .ئػالَ ِذ٠ش اٌزؾش٠ش ؽبي ػذَ اعزؼذادٖ ٌزؾى١ُ اٌجؾش اٌّمذَ ،٠ٕٚغؾت ِٓ ػ١ٍّخ اٌزؾى١ُ -

-  ُٞ ِٓ اٌّقبٌؼ اٌّؾخق١ّخ ، وأْ ٠غزخذَ  ِؼٍِٛبد ؽقً ػ١ٍٙب،ِٓ اٌجؾش اٌزٞ رُ إٌّأ ثٕفغٗ ػ

 .رؾى١ّٗ،ٌّقٍؾزٗ اٌؾخق١خ

أال ٠مجً اٌّؾّىُ ثزؾى١ُ اٌجؾٛس اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب رنبسة ِقبٌؼ ٔز١غخ ٌؼاللبد رٕبفغ١خ أٚ غ١ش٘ب ِغ  -

 اٌّإٌف.

ِٚ اٌّغشلخ ا٤دث - َٓ االٔزؾبي أ ّٛ ا٤ثؾبس ِ ١ّخ وّب ٠غت ػٍٝ اٌّؾّىُ أْ ٠ؼٍُ سئ١ظ اٌزؾش٠ش اٌزأّوذ ِٓ ُخٍ

 .ثأٞ رؾبثٗ ث١ٓ اٌجؾش اٌزٞ رُ رؾى١ّٗ ٚأٞ أػّبي أخشٜ ِٕؾٛسح ٠ؼشفٙب

االٌزضاَ  ثّؼب١٠ش اٌغش٠ّخ اٌّزؼٍمخ ثؼ١ٍّخ اٌزؾى١ُ ف١غت ػ١ٍٗ ِؼبٍِخ ا٤ثؾبس اٌزٟ رغٍّٙب ٌٍزؾى١ُ  -

 .غ ا٢خش٠ٓ ثبعزضٕبء ِب ٠أرْ ثٗ سئ١ظ اٌزؾش٠شوٛصبئك عش٠خ. ٠ٚغت ػ١ٍٗ ػذَ اٌىؾف ػٕٙب أٚ ِٕبلؾزٙب ِ

 رؾّشٞ اٌّٛمٛػ١ّخ فٟ ا٤ؽىبَ ٚإٌّزبئظ اٌّقبدسح ػٓ ػ١ٍّّخ اٌزّؾى١ُ. -

 .اٌزؼج١ش ػٓ سأ٠ٗ ثٕضا٘خ ٚٚمٛػ ِغ روش اٌؾغظ اٌذاػّخ -

 االٌزضاَ ثبٌٛلذ اٌّخّقـ ٌؼ١ٍّّخ اٌزّؾى١ُ. -

 :يَئىنُخ يلَو انزّؾوَو 

ْفمب ٠زٌّٛٝ ِذ٠ش رؾش٠ش اٌّغٍخ ثبٌز - َٚ ؼبْٚ ِغ ١٘ئخ اٌزؾش٠ش ِغئ١ٌٛخ اخز١بس اٌّؾّى١ّٓ إٌّبعج١ٓ 

 ٌّٛمٛع اٌجؾش ٚاخزقبؿ اٌّؾّىُ ثغّش٠ّخ ربِخ.

 ٠زؾًّ ِذ٠ش اٌزؾش٠ش ِغإ١ٌٚخ اٌزقشف إٌٙبئٟ فٟ ع١ّغ ػ١ٍّبد اٌزمذ٠ُ ٌٍٕؾش  -
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ٌٍجؾش ٚأفبٌزٗ ٠غزٕذ لشاس إٌؾش أٚ ػذَ إٌؾش ػٍٝ رمبس٠ش اٌّؾّى١ّٓ ِٚالؽظبرُٙ ٚاٌم١ّخ اٌؼ١ٍّخ  -

 .ٚفٍزٗ ثّغبي رخقـ اٌّغٍخ

 

 :ٍَوَغت ػهً انًؾوه 

 اٌزأوذ ِٓ اٌؾفبظ ػٍٝ عّش٠ّخ ػ١ٍّّخ اٌزّؾى١ُ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح ِٓ اٌّؾّى١ّٓ.  -

 اٌزأوذ ِٓ أْ ا٤ثؾبس اٌّمذِخ ٌٍزؾى١ُ رزفك ِغ أخالل١بد إٌؾش اٌؼٍّٟ ِٚجبدئٗ. -

ا٤فً، االػزمبد اٌذ٠ٕٟ، اٌّٛاهٕخ أٚ االٔزّبء اٌغ١بعٟ ػذَ اٌز١١ّض مذ اٌّإٌف١ٓ ػٍٝ أعبط اٌغٕظ،  -

 .ٌٍّإٌف

 ِؼبٌغخ ؽىبٜٚ اٌّإٌف١ٓ ٚاالؽزفبظ ثأ٠خ ِغزٕذاد راد فٍخ ثبٌؾىبٜٚ. -

 اٌزأوذ ِٓ ِشاعؼخ ا٤ثؾبس ثطش٠مخ عش٠خ. -

 اٌزأوذ ِٓ أْ اٌّإٌف١ٓ ٚاٌّؾى١ّٓ ٠زُ ئػالُِٙ ثؾىً فؾ١ؼ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزؾى١ُ ٚوزٌه أخالل١بد إٌؾش -

 ٚع١بعبرٗ.

عؾت اٌجؾش ئرا وبْ ٌذ٠ُٙ أدٌخ ٚامؾخ ػٍٝ أْ إٌزبئظ غ١شِٛصٛلخ، ئِب ٔز١غخ ٌغٛء اٌغٍٛن )ِضً  -

رٍف١ك اٌج١بٔبد( أٚخطأ فش٠ؼ )ِضً عٛء اٌزمذ٠ش أٚ خطأ رغش٠جٟ( أٚ عجك ٔؾشإٌزبئظ فٟ أٞ ِىبْ آخش، 

 أٚ أٔٗ ٠ؾىً عشلخ أدث١خ.
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 فهرس احملتوايت
 ابحاث قسم اصول ثربية

 انظفؾخ ػُىاٌ انجؾش و

1 

انًُبؿ انزُظًٍُ وػاللزه ثفبػهُخ األكاء انىظُفٍ نلي انًىظفبد اإلكاهَبد ثغبيؼخ 

 " كهاٍخ يُلاَُخ " أو انموي
 

 أ. فش٠ذٖ ِؾّذ غضاٌٟ عبٌُ ا٤ٔذٔٛعٟ

1 

0 

ثًلاهً انزؼهُى األٍبًٍ  كوه اإلكاهح انًلهٍُخ فً رؾمُك ٍُبٍخ انؼجؾ انًلهًٍ

 فً يظو
 

 ٘جخ ػٍٝ ػجذ اٌؼض٠ض هٗ

34 

3 

انمُبكح انزؾىَهُخ نمبئلاد انًلاهً وػاللزهب ثزًكٍُ انهُئخ اإلكاهَخ انًلهٍُخ 

 ثًلاهً انزؼهُى انؼبو ثبنًًهكخ انؼوثُخ انَؼىكَخ
 

 سؤٜ ؽّضح فذلخ عٕذٞ

63 

4 

 انًوؽهخ انضبَىَخ ثًلَُخ انوَبعيزطهجبد رًُُخ صمبفخ انؼًم انزطىػٍ نلي ؽبنجبد 

 0232فٍ ػىء هؤَخ انًًهكخ 
 

 د/ س٠ُ ثٕذ خ١ٍف اٌجبٟٔ

90 

5 
 انزأطُم اإلٍاليٍ نهزوثُخ انجُئُخ

 

 / ػٍٟ ثٓ ِض١ت ثٓ دغ١ُّ اٌغج١ؼٟ د
132 

6 
 رظىه يمزوػ نزؾَُـٍ إكاهح انًلاهً انضبَىَخ  ثبٍزقلاو يلفم انمُبكح انقبكيخ

 

 اٌغٕٟٙعبسح ثٕذ سعبء هللا 
175 

 

 ابحاث قسم علم النفس التعليمي

7 

كوه أػؼبء هُئخ رلهٌَ فٍ روٍُـ يجبكئ انًىاؽُخ نهؾل يٍ االغزواة انُفٍَ نلي       

 ؽالة عبيؼخ األيُو ٍطبو ثٍ ػجل انؼيَي
 

 د/ أٔٛاس ثٕذ ؽّبد ثٓ ِؾغٓ اٌشؽ١ذٞ

010 

8 

ؽبنجبد عبيؼخ انًهك ػجل نلي ػُُخ يٍ  اإلثلاع انغبك وػاللزه ثبنزفكُو اإلَغبثٍ

 ثغلح –انؼيَي 
 

 أ.عؾش عؼذ اٌضمفٟ 

047 

 081فبػهُخ ثوَبيظ انؼالط انًؼوفٍ انَهىكٍ فٍ ففغ ؽلح انؼغي انًكزَت ورؾٍَُ  9
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 فبػهُخ انناد نلي ػُُخ يٍ ؽالة انغبيؼخ انًؼبلٍُ ؽوكُبً .
 

 د/فذٜٚ أٔٛس ٚعذٜ رٛف١ك ػٍٝ  

12 
 فبػهُخ ثوَبيظ رلهَجٍ نقفغ كهعخ االؽزواق انُفٍَ نلي يؼهًبد انًوؽهخ اإلػلاكَخ 

 

 أسٜٚ ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌغٛي
331 

 

  قسم مناهج وطرق ثدريس 

11 

استخدام استراتيجية االكتشاف الموجه في تدريس العلوم الطبيعية بالمرحلة 

 المتوسطة بمنطقة القصيم "دراسة تقويمية" 
 

 عبدهللا بن عبدالعزيز بن فهيد الفهيد د/

355 

10 

اٍزقلاو انَمبالد انزؼهًُُخ فٍ رًُُخ يهبهاد انؾٌ انؼلكٌ وانزىاطم أصو 

 انوَبػٍ نلي رهًُناد انًوؽهخ االػلاكَخ.
 

 دوزٛس/ ؽغٓ ؽٛلٟ ػٍٟ

389 

13 

رمىَى ثؼغ يهبهاد رلهٌَ انوَبػُبد  نلي ؽالة عبيؼخ شمواء فٍ ػىء يؼبَُو 

 انغىكح
 

 د/ عؼ١ذ ِؾّذ عؼ١ذ ِؾّذ ػجذ هللا 

403 

14 

وػٍ ؽالة انًوؽهخ انضبَىَخ ثبنًَئىنُخ االعزًبػُخ فٍ اإلٍالو يٍ وعهخ 

َظوهى فٍ ػىء ثؼغ انًزغُواد وانَجم انًمزوؽخ نزؼًُمه يٍ وعهخ َظو 

 أػؼبء هُئخ انزلهٌَ )كهاٍخ يُلاَُخ(
 

 د/ أحمد عبد الغني محمد رضوان

442 

15 
 انؼمم وػاللزهب ثأًَبؽ انزفكُو انُبلل نلي ؽبنجبد عبيؼخ انطبئفػبكاد 

 

 د/ صا٘ذح ع١ًّ أثٛ ػ١ؾخ          *د/ ٔٛسح اٌقبٔغ 
512 

16 

فبػهُخ ثوَبيظ رلهَجٍ فٍ رًُُخ يهبهاد انزؼهى انًُظى مارًُب ورؾٍَُ انزؾظُم 

 نلي ػُُخ يٍ ؽبنجبد كهُخ انزوثُخ  انلهاٍٍ فٍ يموه انمُبً وانزمىَى
 

 د.ع١ّخ ػٍٟ ػجذ اٌٛاسس أؽّذ

532 

 

 قسم ثكنولوجيا التعليم واملعلومات

17 

رمىَى  -يهبهاد رُظُى انؼًم انًورجطخ ثُىع األكاح اإلنكزووَُخ )نىؽخ انُمبُ

انًغًىػبد( فً ثُئخ رؼهى لبئًخ ػهً اٍزوارُغُخ انفوَك االفزواػً انُبرغخ 

 أفظبئٍُ ركُىنىعُب انزؼهُىػُل ثُبء يهبهاد انقطخ االٍزوارُغُخ نلي 
 

 سٔذا خبٌذ عّؼٗ خبٌذ

553 
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18 

يؼبَُو رظًُى انًؾبكصخ اننكُخ ثجُئخ انزؼهى انُمبل و يلي رطجُمهب فٍ رطىَو 

 ًَىمط نهًؾبكصخ اننكُخ
 

 عبسح عبِٟ ػجبط ِؾّذ اٌخٌٟٛ

570 

19 

أصو اٍزقلاو رمُُخ انىالغ انًؼيى فٍ رًُُخ يهبهاد انزؼهى اننارٍ نلي ؽهجخ 

 انظف األول األٍبٍٍ
 

ِؾّذ ؽّذ أؽّذ دغش٠شٞ   

598 

 

 قسم ثربية الطفل

02 
 انزفكُو انزجبكنً نلي ؽفم يب لجم انًلهٍخ وػاللزه ثبنؼتءانًؼوفٍ

 

 أعّبء ػجذ إٌٛس ِؾّذ ِؾّٛد
616 

 

 


