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جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
التعريف باجمللة

تعىن اجمللة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،باللغتني
العربية واإلجنليزية ،كما هتتم بنشر مجيع ما له عالقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترمجتها ،وملخصات
الرسائل العلمية ،وتقارير املؤمترات والندوات العلمية ،وتصدر مرتني يف السنة (يناير ـ يوليو).
الرؤي ـ ــة

الريادة يف نشر البحوث العلمية احملكمة ،وتصنيف اجمللة ضمن أشهر الدوريات العلمية العاملية.
الرس ــالـة

نشر البحوث العلمية احملكمة يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق معايري عاملية متميزة.

)1
)2
)3
)4

أهداف اجمللة

أن تكون اجمللة مرجعًا علميًا للباحثني يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
تلبيـة حاجة الباحثني إىل نشـر حبوثهـم العلمية ،وإبـراز جمهوداهتم البحثية على املسـتويات
احمللية واإلقليمية والعاملية.
املشاركة يف بناء جمتمع املعرفة بنشر البحوث الرصينة اليت تؤدي إىل تنمية اجملتمع.
تغطية أعمال املؤمترات العلمية احملكمة.
شروط قبول البحث

)1
)2
)3
)4
)5
)6

األصالة واالبتكار ،وسالمة املنهج واالجتاه.
االلتزام باملناهج واألدوات والوسائل العلمية املتبعة يف جماله.
الدقة يف التوثيق واملصادر واملراجع والتخريج.
سالمة اللغة.
أن يكون غري منشور أو مقدم للنشر يف أي مكان آخر.
أن يكون البحث املستل من الرسائل العلمية غري منشور أو مقدم للنشر ،وأن يشري الباحث إىل
أنه مست ٌل من رسالةٍ علميةٍ.
هـ
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االشرتاك والتبادل

مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة ،جامعة الحدود الشمالية ،ص.ب ،1321 .عرعر 91431

المملكة العربية السعودية

و

ارشادات للمؤلفني
أوالً  -ضوابط النص املقدم للنشر :

 )1أال تزيد صفحاته عن ( )45صفحة من القطع
العادي (.)A4
 )2أن حيتوي على عنوان البحث وملخص باللغتني
العربية واإلجنليزية يف صفحة واحدة ،حبيث
ال يزيد عن ( )200كلمة لكل ملخص ،وأن
يتضمن البحث كلمات مفتاحيةٍ دالةٍ على
التخصص الدقيق للبحث باللغتني ،ال يتجاوز
عددها ( )6كلمات ،توضع بعد هناية كل
ملخص.
 )3أن يذكر اسم املؤلف وجهة عمله وعنوان
املراسلة بعد عنوان البحث مباشرة باللغتني
العربية واإلجنليزية.
 )4أن تقدم البحوث العربية مطبوعة خبط
( ،)Simplified Arabicحبجم ( )14للنصوص
يف املنت ،وباخلط نفسه حبجم ( )12للهوامش.
 )5أن تقدم البحوث اإلجنليزية مطبوعة خبط
( )Times New Romanحبجم ( )12للنصوص
يف املنت ،وباخلط نفسه حبجم ( )9للهوامش.
 )6كتابة البحث على وجه واحد من الصفحة،
مع ترك مسافة  1.5بني السطور ،وتكون
احلواشي  2.54سم على اجلوانب األربعة
للصفحة ،مبا يعادل  1.0إنش (بوصة واحدة).
 )7التزام الترتيب املوضوعي اآليت:
املقدمة :وتكون دالة على موضوع البحث،
واهلدف منه ،ومنسجمة مع ما يَرِدُ يف البحث
من معلومات وأفكار وحقائق علمية ،كما
تشري باختصار إىل مشكلة البحث ،وأمهية

الدراسات السابقة.
العرض :ويتضمن التفاصيل األساسية ملنهجية
البحث ،واألدوات والطرق اليت ختدم اهلدف،
وترتب املعلومات حسب أولويتها.
النتائج واملناقشة :وجيب أن تكون واضحة
موجزة ،مع بيان دالالهتا دون تكرار.
اخلامتة :وتتضمن تلخيصًا موجزًا للموضوع،
وما توصل إليه من نتائج ،مع ذكر التوصيات
واملقترحات.
 )8أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية
يف النص ،وتكون باللونني األبيض واألسود،
وترقم ترقيمًا متسلسالً ،وتكتب أمساؤها
واملالحظات التوضيحية أسفلها.
 )9أن تدرج اجلداول يف النص ،وترقم ترقيمًا
متسلسالً ،وتكتب أمساؤها أعالها ،وأما
املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
اجلدول.
 )10أالَّ توضع اهلوامش أسفل الصفحة إالَّ عند
الضرورة فقط ،ويشار إليها برقم أو جنمة،
ويكون اخلط فيها حبجم ( )12للعريب و ()9
لإلجنليزي.
 )11وضع مناذج من صور الكتاب املخطوط احملقق
يف مكاهنا املناسب.
 )12ال تنشر اجمللة أدوات البحث والقياس ،وتقوم
حبذفها عند طباعة اجمللة.
 )13أن يراعى يف منهج توثيق املصادر واملراجع
داخل النص نظام مجعية علم النفس
األمريكية ( ،)APAاإلصدار السادس ،وهو
نظام يعتمد ذكر االسم والتاريخ (name/
ز

املشتقة من املتأثرين بنتائج التقييم يف املدرسة:
مدخل مقترﺡ لتحفيز االعتماد واجلودة .اجمللة
األردنية يف العلوم التربوية.193-163 ،)2(7 ،

 )yearداخل املنت ،وال يقبل نظام ترقيم
املراجع داخل النص مع وضع احلاشية أسفل

الصفحة ،وتوضع املصادر واملراجع داخل املنت
بني قوسني حسب األمثلة اآلتية :يذكر اسم
عائلة املؤلف متبوعا بفاصلة ،فسنة النشر،
مثال( :خريي1985 ،م) .ويف حالة االقتباس
املباشر يضاف رقم الصفحة مباشرة بعد تاريخ
النشر ،مثال( :خريي1985 ،م ،ص .)33:أما
إذا كان للمصدر مؤلفان فيذكران مع اتباع
اخلطوات السابقة ،مثال( :القحطاين والعدناين،
1426هـ) .وإذا زاد عددهم عن اثنني
تذكر أمساء عوائلهم أول مرة ،مثال( :زهران
والشهري والدوسري1995 ،م) ،وإذا تكرر
االقتباس من املصدر نفسه يشار إىل اسم عائلة
املؤلف األول فقط ،ويكتب بعده وآخرون،
مثل( :زهران وآخرون1995 ،م) ،على أن
تكتب معلومات النشر كاملة يف قائمة املصادر.
 )14خترج األحاديث واآلثار على النحو اآليت:
(صحيﺢ البخاري ،ج ،1:ص ،5:رقم احلديث
.)511
 )15توضع قائمة املصادر واملراجع يف هناية البحث
مرتبة ترتيبًا هجائيًا حسب اسم العائلة ،ووفق
نظام ( ،)APAوحبجم  12للعريب و9
لإلجنليزي ،وترتب البيانات الببليوغرافية على
النحو اآليت:

االقتباس من رسالة ماجستري أو دكتوراه:
القاضي ،إﳝان عبداﷲ1429( .هـ) .النباتات
الطبيعية للبيئة الساحلية بني رأسي تنورة
وامللوﺡ باملنطقة الشرقية :دراسة يف اجلغرافيا
النباتية وﲪاية البيئة( .رسالة دكتواره غري
منشورة) .كلية اآلداب للبنات ،الدمام:
جامعة امللك فيصل.
االقتباس من الشبكة العنكبوتية (اإلنترنﺖ):
مﺜال اﻻقتباس مﻦ كتاب:
املزروعي ،م .ر ،.و املدين ،م .ف2010( .م).
تقييم األداء يف مؤسسات التعليم العايل.
املعرف الرقـمي )DOI:10.xxxx/xxxx-
( ،xxxxxxxx-xأو برتوكول نقل النصوص
التشعﱯ ( ،)http://www....أو الرقم املعياري
)ISBN: 000-0-00الدويل للكتاب
(.000000-0

مﺜال اﻻقتباس مﻦ مﻘالة في دورية:
املدين ،م .ف2014( .م) .مفهـوم احلـوار
يف تقريب وجهات النظر .اجمللة الربيطانية
لتكنولوجيا التعليم.260-225 ،)6(11 ،
املعرف الرقمي )DOI:10.xxxx/xxxx-
( xxxxxxxx-xأو برتوكول نقل النصوص
التشـعﱯ
)http://onlinelibrary.wiley.
( ،com/journal/10.1111أو الرقم املعياري
التسلـسلي الدويل للمجلة )ISSN: 1467-

االقتباس من كتاب:
اجلوير ،إبراهيم مبارك2009( .م) .األسرة
واجملتمع :دراسات يف علم االجتماع العائلي.
ط ،1الرياض :دار عامل الكتب.
االقتباس من دورية:
عودة ،أﲪد2011( .م) .معايري ضمان اجلودة

(.8535

ح

 )16يلتزم الباحث بترمجة (أو رومنة) أمساء املصادر
واملراجع العربية إىل اللغة اإلجنليزية يف قائمة
املصادر واملراجع .مثال:
اجلرب ،سليمان1991( .م) .تقومي طرق تدريس
اجلغرافيا ومدى اختالفها باختالف خربات
املدرسني وجنسياهتم وختصصاهتم يف املرحلة
املتوسطة باململكة العربية السـعودية .جملة
جامعة امللك سـعود -العلوم التربويـة،
.170-143 ،)1(3
Al-Gabr, 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 UniversityEducational Sciences, 3(1), 143-170.

)17

تستخدم األرقام العربية األصلية
 )....يف البحث.

 )3منوذج طلب نشر حبث يف اجمللة( .جتدونه مبوقع
اجمللة).
 )4منوذج تعهد بأن البحث غري منشور أو مقدم
للنشر يف مكان آخر( .جتدونه مبوقع اجمللة).
ترسل كافة املرفقات على الربيد اإللكتروين:
h.journal.nbu@gmail.com

وترسل أيضًا على:

h.journal@nbu.edu.sa

ثالثًا  -تنبيهات عامة :

 )1أصول البحث اليت تصل إىل اجمللة ال تردّ سواء
أنشرت أم مل تنشر.
 )2اآلراء الواردة يف البحوث املنشورة تعرب عن
وجهة نظر أصحاهبا.
 )3تؤول مجيع حقوق النشر للمجلة يف حال
إرسال البحث للتحكيم وقبوله للنشر ،وال
جيوز نشره يف أي منفذ نشر آخر دون إذن
كتايب مسبق من رئيس هيئة التحرير.
 )4عند رفض البحث يبلغ صاحبه بالرفض دون
إبداء األسباب.

(،3 ، 2 ، 1 ، 0

ثانيًا  -املرفقات املطلوب إرساهلا للمجلة :
)1
)2

نسخة إلكترونية من البحث بصيغة (.)Word
السرية الذاتية للباحث ،متضمنة امسه باللغتني
العربية واإلجنليزية ،وعنوان عمله احلايل،
ورتبته العلمية.

ط

ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ
األحباث باللغة العربية
أﺛ ــر اﻟﺳ ــﯾﺎق اﻟﻠﻐ ــوي ﻓ ــﻲ ﺗﻌ ــدد اﻷوﺟ ــﮫ اﻹﻋراﺑﯾ ــﺔ ﻟﻸﺳ ــﻣﺎء )دراﺳ ــﺔ ﻧﺣوﯾ ــﺔ ﻟﻐوﯾ ــﺔ ﻟﺑﻌ ــض
آي ﻣ ــن ﺳ ــورة اﻟﺑﻘ ــرة(
ﺧﻠود ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻣر

3

ﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ رواﯾﺔ ﺳﺎق اﻟﺑﺎﻣﺑو ﻟﺳﻌود اﻟﺳﻧﻌوﺳﻲ
ﻟﯾﻠﻰ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺟرﯾﺑﺔ

35

ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ) (PLEﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣدود اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
أﺣﻣد ﺑن ﻣﻌﺟون اﻟﻌﻧزي

55

ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑﻌد وأھداﻓﮫ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس
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