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 اجمللة:أهداف  
 

  عاصـرة فياملشاركة
ُ
العلوم  في تطوير الـمعرفة ونشـرها من خالل طرح القضايا امل

 .واالجتماعية اإلنسانية

 من خالل نشـر األبحاث والدراسات وخدمة مجاالت البحث العلمي،  إثراء املعرفة

 .واالجتماعية في الداخل والخارجبالعلوم التربوية املعنية 

 ورصد  ،االجتماعيةالتربوية و  العلومالعاملين في مجال  بالقضايا التي تهم   االهتمام

 .امليدانيةوالعاملي في مجال التنظير واملمارسة املحلى اتجاهات التطور 

  في تنمية حركة البحث العلمياملشاركة الفعالة. 

   ونشر نتاجهم العلمي  ،جسور التعاون والتواصل مع الباحثين من كل مكان مد

 .األصيل

 

 اجمللة:سياسة  
 
 
 
 
 

 

 العلوم  تبمجاال  العلمية ذات العالقةالبحوث والدراسات  املجلة نشرت 

 .االجتماعيةو التربوية 

  للنشر:تقبل املجلة 

 التي تتوافر فيها شروط البحث العلمي.البحوث األصيلة  -

 البحوث والدراسات املترجمة من لغات أخرى إلى اللغة العربية. -

به في كل  الدراسات النظرية، واملراجعات العلمية، على أن يتبع األسلوب العلمي املعتد   -

 هذه الدراسات.

العلمية، والتقارير الفنية الخاصة  تقارير الندوات واملؤتمرات وغيرها من اللقاءات -

 .إلخ.. .بمتابعة أداء مشروع من املشروعات أو تطبيق تقنية من التقنيات

مثل البرمجيات  املجال،مراجعات الكتب وغيرها من مصادر املعلومات املتخصصة في  -

 واملواقع العنكبوتية.



 

 نشر:السياسة  

 

  ي ألدراسات والخدمات االستشارية، وال يجوز إعادة إصدار اجميع الحقوق محفوظة ملعهد

جزء من هذه املجلة أو اختزانه أو نقله بأي شكل من أشكال النشر أو الترجمة بدون إذن كتابي 

 مسبق من الناشر.

  اآلراء واألفكار التي تنشر في املجلة تحمل وجهة نظر كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن آراء

 املسؤولين عنها.

  
 
مين من ذوي االختصاص، يتم تعرض الدراسات املقدمة للنشر في املجلة على محك

تها ر املعمول بها في املجلة وصالحيلبيان مدى موافقتها لشروط النش ؛انتقاؤهم بسرية تامة

  اللنشر، ويتم إشعار الباحث بقبول البحث من عدمه أو تعديله وفق  
 
 مين.لتقارير املحك

 ال تعاد الدراسات املق 
ُ
كما  ،قبلدمة للنشر في املجلة إلى أصحابها، سواء قبلت للنشر أو لم ت

 تها نهائية.اتحتفظ املجلة بحقها في عدم نشر أي دراسة، دون إبداء األسباب، وتعد قرار 

  يلتزم الباحث بعدم تقديم الدراسة املقدمة للنشر في املجلة إلى أي مجلة أخرى حتى

 إعالمه بنتيجة التحكيم.

 في املجلة إال بعد الحصول على إذن  اشر الدراسة في مكان آخر بعد نشرهال يجوز ن

 كتابي من رئيس التحرير.

   وال عالقة لها بقيمة البحث أو مكانة الباحث.ةألمور فنية بحت ايتم ترتيب مواد املجلة وفق ، 


