
أواًل - ضوابط النص المقدم للنشر  :

1(   أال تزيد صفحاته عن )45( صفحة من القطع 
.)A4( العادي

2(   أن يحتوي على عنوان وملخص باللغتين العربية 
واإلنجليزية في صفحة واحــدة، بحيث ال يزيد 
يتضمن  وأن  ملخص،  لكل  كلمة   )200( عــن 
التخصص  على  دالــٍة  مفتاحيٍة  كلمات  البحث 
الدقيق للبحث باللغتين، ال يتجاوز عددها )6( 

كلمات، توضع بعد نهاية كل ملخص.
3(   أن يــذكــر اســم الــمــؤلــف وجــهــة عمله وعــنــوان 
باللغتين  مباشرة  البحث  عــنــوان  بعد  المراسلة 

العربية واإلنجليزية.
ــدم الـــبـــحـــوث الـــعـــربـــيـــة مــطــبــوعــة بــخــط  ــقـ 4(  أن تـ
)Simplified Arabic(، بحجم )14( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )12( للهوامش. 
بخط  مطبوعة  اإلنجليزية  الــبــحــوث  تــقــدم  أن     )5
)Times New Roman( بحجم )12( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )9( للهوامش.

6(  كتابة البحث على وجه واحد من الصفحة، مع 
تــرك مسافة  1.5 ســم بين الــســطــور، وتكون 
الــحــواشــي 2.54 ســم عــلــى الــجــوانــب األربــعــة 
للصفحة، بما يعادل 1.0 إنش )بوصة واحدة(. 

7( التزام الترتيب الموضوعي اآلتي: 

  الــمــقــدمــة: وتــكــون دالـــة عــلــى مــوضــوع البحث، 
والهدف منه، ومنسجمة مع ما يِرُد في البحث 
من معلومات وأفكار وحقائق علمية، كما تشير 
باختصار إلى مشكلة البحث، وأهمية الدراسات 

السابقة. 

  العرض: ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية 
الهدف،  التي تخدم  البحث، واألدوات والطرق 

وترتب المعلومات حسب أولويتها. 
  الــنــتــائــج والــمــنــاقــشــة: ويــجــب أن تــكــون واضــحــة 

موجزة، مع بيان دالالتها دون تكرار. 
للموضوع،  موجزًا  تلخيصًا  وتتضمن  الخاتمة:     
وما توصل إليه من نتائج، مع ذكر التوصيات 

والمقترحات. 
8( أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية 
في النص، وتكون باللونين األبيض واألسود، 
وتـــرقـــم تــرقــيــمــًا مــتــســلــســًا، وتــكــتــب أســمــاؤهــا 

والماحظات التوضيحية أسفلها.
ــدرج الـــجـــداول فــي الــنــص، وتــرقــم ترقيمًا  9( أن تـ
ــا، وأمـــا  مــتــســلــســًا، وتــكــتــب أســمــاؤهــا أعـــاهـ
الماحظات التوضيحية فتكتب أسفل الجدول.

عند  إالَّ  الصفحة  أسفل  الهوامش  توضع  أالَّ   )10
الــضــرورة فــقــط، ويــشــار إليها بــرقــم أو نجمة، 
 )9( و  للعربي   )12( بحجم  فيها  الخط  ويكون 

لإلنجليزي.
الكتاب المخطوط  نــمــاذج مــن صــور  11( وضــع 

المحقق في مكانها المناسب.
12(  ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس، وتقوم 

بحذفها عند طباعة المجلة.
13(  أن يراعى في منهج توثيق المصادر والمراجع 
داخل النص نظام جمعية علم النفس األمريكية 
)APA(، اإلصـدار السادس، وهو نظام يعتمد 
ذكـر االسـم والتاريخ داخل المتن، وال يقبل نظام 
المصادر  النص، وتوثق  داخــل  المراجع  ترقيم 
والمراجع داخل المتن بين قوسين حسب األمثلة 

إرشادات للمؤلفني

ز



اآلتية: يذكر اسم عائلة المؤلف متبوعا بفاصلة، 
وفي  1985م(.  )خــيــري،  مثا:  النشر،  فسنة 
الصفحة  رقــم  يضاف  المباشر  االقتباس  حالة 
ــاريـــخ الــنــشــر، مـــثـــا: )خـــيـــري،  مــبــاشــرة بــعــد تـ
للمصدر  كـــان  إذا  أمـــا  ص:33(.  1985م، 
السابقة،  الخطوات  اتباع  مع  فيذكران  مؤلفان 
ذا  واإ 1426هــــ(.  والعدناني،  )القحطاني  مثا: 
زاد عــددهــم عــن اثــنــيــن تــذكــر أســمــاء عوائلهم 
أول مــرة، مثا: )زهـــران والشهري والــدوســري، 
المصدر  من  االقتباس  تكرر  ذا  واإ 1995م(، 
نفسه يشار إلى اسم عائلة المؤلف األول فقط، 
ويكتب بعده وآخــرون، مثل: )زهــران وآخرون، 
النشر  مــعــلــومــات  تكتب  أن  عــلــى  1995م(، 

كاملة في قائمة المصادر.
14( تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي: 

    )صحيح البخاري، ج:1، ص:5، رقم الحديث 
 .)511

الــمــصــادر والــمــراجــع فــي نهاية  15( تــوضــع قائمة 
البحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا حسب اسم العائلة، 
و9  للعربي   12 وبحجم   ،)APA( نظام  ووفــق 
الببليوغرافية على  البيانات  وترتب  لإلنجليزي، 

النحو اآلتي: 

   االقتباس من كتاب: 
الجوير، إبراهيم مبارك. )2009م(. األسرة والمجتمع: 
دراســــــات فـــي عــلــم االجـــتـــمـــاع الــعــائــلــي. ط1. 

الرياض: دار عالم الكتب.
إبراهيم بن علي بن يوسف.  أبو إسحاق  الشيرازي، 
)1403هـــ(. المهذب في فقه اإلمــام الشافعي، 
تــحــقــيــق: حــبــيــب الــرحــمـــــن األعـــظـــمـــــــي. ط2. 

بيروت: دار الكتب العلمية.

   االقتباس من دورية: 
الجودة  ضمان  معايير  )2011م(.  أحــمــد.  عـــودة، 

ح

المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة: 
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد والجـــودة. المجــلة 
األردنيــــــــــــــــــة في العلـــــــــوم التربويـــــــــــــة،  7)2(،  

.193 -163 
   االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:  
الــقــاضــي، إيــمــان عــبــداهلل. )1429هـــــــ(. النباتات 
تــنــورة  رأســـي  بــيــن  الساحلية  للبيئة  الطبيعية 
والملوح بالمنطقة الشرقية: دراسة في الجغرافيا 
غير  دكــتــواره  رســالــة  البيئة.  وحماية  النباتية 
منشورة،  كلية اآلداب للبنات، الدمام: جامعة 

الملك فيصل.

    االقتباس من الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(:   
        مثال لاقتباس من كتاب:

المزروعي، م. ر.، و المدني، م. ف. )2010م(. 
تقييم األداء في مؤسسات التعليم العالي. المعرِّف 
 ،)DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x( الرقـمي
)http:// التشعبي  النصوص  نقل  برتوكول  أو 

(....www، أو الرقم المعياري الدولــــــي للكتاب 
(ISBN: 000-0-00-000000-0)

     ومثال لاقتباس من مقالة في دورية: 
في  الــحـــــوار  مفهـوم  )2014م(.  ف.  م.  الــمــدنــي، 
ــنــظــر. الــمــجــلــة الــبــريــطــانــيــة  تــقــريــب وجـــهـــات ال
لتكنولوجيا التعليم، 11(6)، 225-260. المعرِّف 
 )DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x( الرقمي 
)http:// التشـعبي  النصوص  نقل  برتوكول  أو 

  onlinelibrary.wiley.com journal/10.1111)
للمجلة  الــدولــي  التسلـسلي  المعياري  الــرقــم  أو 

(ISSN: 1467-8535)
أســمــاء  الــبــاحــث بترجمة أو )رومـــنـــة(  يــلــتــزم   )16

.

.



ــع الـــعـــربـــيـــة إلـــــى الــلــغــة  ــراجــ ــمــ ــ ــــمــــصــــادر وال ال
ضــافــتــهــا إلـــى قــائــمــة الــمــصــادر  اإلنــجــلــيــزيــة واإ

والمراجع. مثال:
تقويم طرق  )1991م(.  الــجــبــر، سليمان.        
باختاف  اختافها  ومــدى  الجغرافيا  تــدريــس 
وتخصصاتهم  وجنسياتهم  المدرسين  خــبــرات 
فـــي الــمــرحــلــة الــمــتــوســطــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السـعودية. مجلة جامعة الملك سـعود- العلوم 

التربويـة، 3)1(، 170-143. 
  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 University Educational Sciences, 3(1), 
143-170.

   
17(  تستخدم األرقام العربية األصلية )0 ، 1 ، 2، 

3، ....( في البحث.

ثانيًا - المرفقات المطلوب إرسالها للمجلة :
.)Word( نسخة إلكترونية من البحث بصيغة  )1

2(  السيرة الذاتية للباحث، متضمنة اسمه باللغتين 

الحالي،  عمله  وعــنــوان  واإلنــجــلــيــزيــة،  العربية 
ورتبته العلمية. 

3(  نموذج طلب نشر بحث في المجلة. )تجدونه 
بموقع المجلة(.

4( نموذج تعهد بأن البحث غير منشور أو مقدم 
للنشر في مكان آخر. )تجدونه بموقع المجلة(.

ترسل كافة المرفقات على البريد اإللكتروني:

h.journal@nbu.edu.sa 

ثالثًا - تنبيهات عامة :
1(  أصول البحث التي تصل إلى المجلة ال ترّد 

سواء أنشرت أم لم تنشر.
2(  اآلراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن 

وجهة نظر أصحابها.
فــي حال  للمجلة  النشر  حــقــوق  تـــؤول جميع    )3
إرسال البحث للتحكيم وقبوله للنشر، وال يجوز 
نشره في أي منفذ نشر آخر دون إذن كتابي 

مسبق من رئيس هيئة التحرير.
4( عند رفض البحث يبلغ صاحبه بالرفض دون 

إبداء األسباب.

ط


