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�أ .د .عبد العزيز عبد الرحمن كمال
رئي�س حترير جملة العلوم الرتبوية

افتتاحية العدد
ي�سعدين الرتحيب بكم يف العدد الرابع ع�شر من “جملة العلوم الرتبوية” لكلية الرتبية بجامعة قطر،
املجلة املح َّكمة ذات ال�صيت والتاريخ العريق حيث مت �إ�صدار عددها الأول يف يناير  1992وت�شرفت بن�شر
بحوث ر�صينة يف العلوم النف�سية والرتبوية لكثري من الباحثني ورواد الرتبية وعلم النف�س يف الوطن العربي.
وبعد فرتة انقطاع حوايل �سبع �سنوات ،تعود “جملة العلوم الرتبوية” بهذا العدد ،بح ّلة جديدة ،وفق معايري
الن�شر العاملية ،لتطل عليكم عرب دار ن�شر جامعة قطر التي �أخذت على عاتقها حتقيق تلك املعايري واملوا�صفات
الدولية للن�شر اجلامعي� ،آخذة بذلك مكانها ومكانتها الإقليمية والعاملية يف زمن قيا�سي نهنئها عليه ونبارك لها
جهودها احلثيثة برئا�سة زميلنا العزيز الدكتور طالل عبداهلل العمادي الذي نثمن له وللدار عالي ًا جمهودهم
يف ن�شر هذا العدد والعمل على ت�أ�سي�س موقع �إلكرتوين للمجلة وبدء الإجراءات الالزمة نحو ت�صنفيها يف
قواعد البيانات العاملية.
وملا كان لن�شر البحوث وتوثيق اجلهود وتبادل اخلربات واملمار�سات  -املبن ّية على نتائج البحوث ذات اجلودة
العالية � -أهمية يف ظل االنفجار املعريف وتزايد املعلومات املن�شورة ،فقد حر�صت هيئة حترير املجلة على
الإفادة من �أف�ضل �إجراءات التحكيم والن�شر لتقدمي منوذج مميز من املجالت الرتبوية والنف�سية على م�ستوى
دولة قطر خ�صو�ص ًا والعامل العربي عموم ًا ،وللتعريف بجهود الباحثني يف الدول العربية ،لأنّ الباحث العربي
يحتاج �إىل توفري فر�ص نوعية لإبراز جهوده ودعمها ون�شرها.
وختام ًا� ،أتوجه بال�شكر اجلزيل لعميد كلية الرتبية الدكتور �أحمد العمادي على دعمه املتوا�صل لإ�صدار هذه
املجلة .وي�سعدين �أي�ض ًا �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير لهيئة حترير املجلة التي �أخذت على عاتقها املجهود
ال�ضخم يف �إعداد وحترير هذا العدد .كما �أتقدم بجزيل ال�شكر �إىل �سكرترية حترير املجلة (الأ�ستاذة نوره
العطية) على جمهودها يف املجلة منذ بداية ت�أ�سي�سها عام  1992وعلى ح�سن املتابعة و�سرعة الرد والتوا�صل
والإجابة على ا�ستف�سارات الباحثني وت�سا�ؤالتهم.
كما �أننا ن�شكر الهيئة اال�ست�شارية والباحثني على ما بذلوه من جهد لإخراج هذه البحوث .كما ن�شكر ال�سادة
املحكمني الذين كانت لهم ب�صمات على هذه البحوث.
وفقنا اهلل وياكم على دفع عجلة التقدم والرقي.
للتعرف على �شروط الن�شر يف املجلة  ،يرجى االطالع على الرابط التايل:
https://quspace.qu.edu.qa/handle/10576/2649/browse?type=dateissued&locale-attribute=ar
ن�سعد دائما مبقرتحاتكم من �أجل تطوير املجلة وي�شرفنا ا�ستقبال بحوثكم يف العلوم النف�سية والرتبوية.
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