
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

تصـرر نـإ ارارا الد ـر    مجلة كلية التربية جامعة اإلسـكدررية

 جامعة اإلسكدررية  -ربية  العلمي                            كلية الت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   نميـــر    أ. ر.  مهـــا نلـــي مســـإ الم ربـــي   لـــج اإلرارا      رئـــيج مج(
 الكلية(

         أ. ر.  هادئ نبرالستار فرج    رئيج تمرير المجلة 

    أنضاء هيئة التمرير 
 أ. ر.  مرمت أممر الدمر   -1                                
 أ. ر.  أسماء ابراهيم نامر   -2                                 

 أ. ر.  أممر كامل المصري   -3                                 
 أ. ر.  سوزاإ نباج نبراللطيف   -4                                 
 أ. ر.  مممر مصطفى أبو وارب   -5                                 
 أ. ر.  مممر مسيإ مب ي   -6                                 

 

    والمالى   لمرير اإلراريا     
 )مرير نام الكلية(       نزيزا فتمى مممرالسيرا /                                

         السيرا / فايزا نبرالداصر مممر    مرير التمرير 

    مرير التمرير   مسانر  
 آلدسة / رضوى مممر األدسي           السيرا / غارا صبمي مممر 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                  والع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروإ  بع المجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  (2112) الثالثالعرر 

 

ه جميع المراسالت باسم رئيج التمرير ، نلى العدواإ التالي    ُتوجَّ
 العدواإ البريري  

 

 ال اطبي  -اإلسكدررية  
 جامعة اإلسكدررية  -كلية التربية  

 مجلة كلية التربية  -الد ر العلمي  ارارا 
 البرير اإللكترودي 

megala.edu@alexu.edu.eg 
 

 4871137  -  4856712  (00203)تليفوإ     

 4865671  (00203)     فاكج 

 جميع اآلراء الواررا في المجلة ُتعبر نإ وجهة دظر كاتبيها
 ضرورا نإ وجهة دظر المجلةبالوال ُتعبر 

 1811لسدة  6323رقم اإليراع   
 ISSN    3822/1111الترقيم الرولى

 

mailto:megala_alx_education@yahoo.com
mailto:megala_alx_education@yahoo.com


 
  

         

 
 

                                                 
  ًاألمساء مرتبة ترتيباً أجبديا 

 مستشارو التحرير
 بد البصير علىأ.د. عبد المعطى ع أ.د. أحمد إبراهيم درويش

 أ.د. فتحي علي يونس أ.د. أحمد عبد الجواد حسنين
 أ.د. فتحي محمد أبو عيانه أحمد كامل الحصرىأ.د. 

 أ.د. فوزى سعد محمد عيسى احمد صادق لأ.د. إسماعي
 أ.د. ماهر عبد القادر محمد علي أ.د. أمينة محمد كاظم

 أ.د. محمد أمين المفتى السيد سالمه الخميسىأ.د. 
 أ.د. محمد إسماعيل عبد المقصود  أ.د. ثناء حسنين الخولى

 أ.د. محمد إبراهيم الدسوقى   أ.د. جالل الدين على حسن
 أ.د. محمد سعد الدين عبد الرازق أ.د. جمال محمود حجر

 أ.د. محمد صبري الحوت أ.د. حسين محمد سالم الكاشف
 أ.د. محمد عطية خميس أ.د. زينب على النجار

 أ.د. محمد على الكردي سمير أحمد عبد الحليم أبو على. أ.د
 أ.د. محمد محمد عناني سيد محمود محمد الطوابأ.د. 
 أ.د. محمد نبيل نوفل سيف اإلسالم على جاد مطرأ.د. 

 منسىحامد  أ.د. محمود عبد الحليم  أ.د. شاكر حلمى السيد حلمى
 أ.د. محمود كامل الناقة أ.د. شاكر محمد فتحي
 أ.د. محمود محمد حسين جبر أ.د. شبل بدران الغريب

 أ.د. محمود محمد مصطفى البرعى أ.د. شمس علي البسيوني بدير
 أ.د. مهنى إبراهيم غنايم أ.د. صبحى عثمان خليل
 محمد يوسف حسنأ.د.  أ.د. صفاء أحمد شحاتة

 أ.د. نادية زكى بشاى أ.د. صالح الدين عبد السالم الجندى
 أ.د. نبيلة محمد محمد عبد الحليم أحمد عز الدين األشول أ.د. عادل

 أ.د . يوسف سيد محمود أ.د. عادل عبد اهلل محمد
  أ.د. عبد العال ابو العال عبد العال



 
 

  جامعة اإلسكندرية –مجلة كلية التربية 
  

جامعــة اإلســكدررية  هــي مجلــة نلميــة ممكمــة ،  –مجلــة كليــة التربيــة  
جامعـة اإلسـكدررية . وال ـر   –كليـة التربيـة  -د ر العلمـي رارا الاتصررها 

االرتقاء بالبمث العلمي فـي مجـاالت التربيـة ، واآلراب  هااألساسي مإ اصرار
والعلوم. وتهرف المجلة كذلك ، الى تدمية التواصل والدمو العلمي لرى البامثيإ 

 والمهتميإ بالرراسات التربوية والعلمية. 
ادة العلميــة والرقــة المدهجيــة طبقــا  لمدــاه  البمــث والمجلــة تد ــر الرصــ 

العلمي وخطواته األساسية، وت جع الدقر الموضوني الجار الـى جادـب اإلبـراع 
العلمي واألربي المتميزيإ . اإ اإلطار األساسي لكل ذلك هو أخالقيـات البمـث 

 العلمي . 
 

 قواعد النشر بالمجلة  
 

 يم أســاتذا مرمــوقيإ فــي تخضــع البمــوث المقرمــة للد ــر لفمــ  وتمكــ
كمــا تتعــر  لمراجعــة رقيقــة مــإ ميــث اتبانهــا ، المجــاالت المختلفــة 

 ألصول كتابة التقارير العلمية . 

   المجلة المر    فيالبامثيإ الراغبيإ في د ر بموثهم يجب نلى
    كال  ومضمودا   التالية لقوانرلنلى أإ يكوإ ادتاجهم مستوفيا  

 
د ره بالمجلة جرير ولم يسبق د ره في  أإ يكوإ البمث المطلوب   .1

 أي مكاإ آخر . 
نلى مسافة ( 14) فدط تقرم األبماث مطبونة نلى الكمبيوتر  .2

مزروجة بيإ األسطر ، وهامش اليقل نإ ثالثة سدتيمترات مإ 
سطر جميع جوادب الصفمة ، بميث يكوإ متوسط الكلمات في ال

( 21را )سطر الصفمة الوام( ثماإ كلمات ونرر أ1الوامر )
، باإلضاقة الى  A4ن ريإ سطرا  ، وذلك نلى ورق مجم 

 . CDاسطواده مرمجة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 

 دطام التوثيق المعتمر .3
، وذلك نلى الدمو  APA دظام الرابطة األمريكية لعلم الدفج      

 التالى 
 

 أوال    دظام التوثيق في متإ الرراسة
 

ســم األخيــر للمؤلــف ،    ُيكتــب اال لمؤلــف وامــركتــاب ، أو بمــث    ▪
 وسدة الد ر ، بيإ قوسيإ  

 (Scheffler, 2011 )(  .........  2111برراوي ، )     
                 ُيكتب االسم األخير  للمؤلفيإ ، وسدة الد ر يإلمؤلفكتاب ، أو بمث    ▪

 ، بيإ قوسيإ  
 (Scheffler & Green ,2011 ) ...(  2118اسمانيل و فرج ، )     

ــاب ، أو بمــث    ▪ ــفكت ــر مــإ مؤل ــف  ألكث ــر  للمؤل ــب االســم األخي     ُيكت
 األول ، يتبعه " وآخروإ " ، وسدة الد ر ،    بيإ قوسيإ  

ار وآخروإ ، )       (Scheffler et al. , 2011)  ( ...... 2111نمَّ

 في مال اإل ارا الى رقم صفمة االقتباج ، ُيكتب المرجع هكذا    ▪

 : Scheffler, 2011)( ...........  45   2111  بــرراوي ، )    
25) 

 
 ثاديا    دظام التوثيق في قائمة المراجع

 

 كتاب لمؤلف وامر       ▪
  التعليم .. الفرصة األخيرة .(.  2111برراوي، مسام )     
 القاهرا   الرار المصرية اللبدادية .   
 كتاب لمؤلفيإ       ▪

  فلسفة التربية : (.  2118ادئ ) اسمانيل، سعير و فرج، ه    
 القاهرا   رار الفكر العربي.  رؤية تحليلية ومنظور إسالمي.    
( 35) يليه العرر،  رقم المجلربمث لمؤلف وامر    ُيالمظ كتابة    ▪      

 ونرر ، 
  32 - 8  صفمات البمث           

مستقبل ة. (. التربية والمواطدة   رراسة تمليلي 2114فرج ، هادئ ) 
 .         32 - 8( ، 35) 11،  التربية العربية



 
 

يكتب البمث أو المقالة واسم البامث ومركزه وندواإ المراسلة   .4
   البريري 

 .  ملمقة بالبمثنلى صفمة مستقلة     
5.   ً ً   يرفق مع البمث ملخصا  بالل ة العربية ، والل ة اإلدجليزية  وافيا 

 مة وامرا مستقلة . كلمة في صف  211   111يتراوح مإ 
( ثالثة دسخ مـإ البمـث ألغـرا  المراجعـة 3تسلم إلرارا المجلة ) .6

والتمكيم تمتفظ ارارا المجلة بدسخة وامرا تبقى في ملفات المجلة ، 
 وال يستعيره البامث مرا أخرى . وترسل دسختاإ للتمكيم . 

 الكتابة لدمط" األوليةمرملة المراجعة في مال نرم اجتياز البمث  .7
يتم ارسال دسخة مإ البمث الى البامث مرفقا   "لمعتمر مإ المجلة ا

بخطاب اجراء التعريالت الالزمة بما يتفق مع قوانر كتابة تقرير 
 . البمث

التمكــيم ترســـل ارارا ، ثــم مــث مرملــة المراجعــة بندــر اجتيــاز ال .8
يفيـر قبـول البمـث للد ـر العلمـي ، ممـررا  المجلة الى البامث خطابا  

ــه مونــر  ــة. ب ــى مــال د ــره مســب خطــة المجل ــة  جــاءوف مكــم هيئ
ــــريالت  ــــى ارخــــال بعــــ  التع ــــى ماجــــة ال التمكــــيم أإ البمــــث ف
ـــى البامـــث إلســـتيفاء  والتصـــويبات ، يعـــار البمـــث مـــرا أخـــرى ال

قائمــة االدتظــار الخاصــة فــي التعــريالت المطلوبــة ومــإ ثــم ارراجــة 
 بإرارا الد ر العلمى .

قبل هيئة التمكيم ترسل  نرم قبول البمث للد ر مإ في مالو  .9
صورا مإ مرفقا  به  ارارا المجلة خطاب انتذار نإ د ر البمث

ميثيات المكم بعرم الَقُبول ، كما ُيرر المبلغ الذي َسبق للبامث رفعه 
 ، مخصوما  مده قيمة مكآفأا التمكيم والبرير ، والرسوم المستمقة . 

                   ارارا الد ـر العلمـي ومع ظهور العرر الـذي يضـم البمـث ترسـل  .10
الـذي  ( مستالت الى البامـث مرفقـة بدسـخة مجاديـة مـإ العـرر 11)

 . يضم البمث
. ترمب المجلة بد ر مراجعات ونر  الكتب والمؤلفات العربية 11

واألجدبية الصاررا خالل األنوام الثالثة السابقة نلى صرور نرر 
يزير مجم المراجعة أو  الأالمجلة المزمع د رها فيه ، نلى 

، مع مراناا كافة  A4العر  نإ خمج صفمات مإ مجم 
 في المجلة .   ال روط والقوانر الخاصة بالد ر

 

 

كـل مــا يد ـر فــي المجلــة ال يجـوز د ــره بـأي طريقــة أو فــي أي  . 12
إ كتــابي مـإ رئـيج التمريــر ، ويجـوز مـع ذلــك اذمكـاإ آخـر روإ 
 اأو اقتباســـات مختصـــر                            د ـــر ملخصـــات 



 
  

المصـرر األصـلي الـذي يدب ـي  هاب رط اإل ارا الى المجلة بانتبار
 الرجوع اليه . 

ترسل البموث أو الرراسات باسم السير األستاذ الركتور/ رئيج  .13
 تمرير المجلة . 

 ، ال تلتزم المجلة برر البموث أو الرراسات التي ال يتقرر د رها  .14
 .ير قابلة للد ر غأدها  أو
البمث الذي تقرم به للد ر ، ألسباب  بفي مال قرر البامث سم .15

خاصة به ، يرر اليه البمث ، مضافا  اليه المبلغ الذي سبق رفعه ، 
  ً  مده الرسوم وفقا  لقوانر العمل المالية المعمول بها . مخصوما 

 
 رسوم النشر ، واالشـتـراكات

 

 أوالً : رسوم النشر

 مـإ الجامعـات المصـريةالد ـر للبـامثيإ ، وأنضـاء هيئـة التـرريج  رسـوم   ▪
( جديها  مصريا  ،  املة رسوم التمكيم ، وتكلفة الد ر ، والبرير ، 1211)

                                                                     ( صـــــفمة فأقــــــل. 31وذلـــــك للبمــــــث الـــــذي تصــــــل نـــــرر صــــــفماته )
لمبلغ ندر تسليم البمث، وُيستكمل الباقي ندر القبول بالد ـر ) ُيرفع دصف ا

.) 
( 11( صــفمة ، يــتم تمصــيل )31فــي مــال تجــاوزت صــفمات البمــث )  ▪   

 جديه نإ كل صفمة زائرا.
رسـوم الد ـر للبــامثيإ ، وأنضـاء هيئــة التـرريج مــإ الجامعـات العربيــة ▪     
لفة الد ر ، والبرير ، (  روالر أمريكي ،  املة رسوم التمكيم ، وتك311)

ـــــذي تصـــــل نـــــرر صـــــفماته ) ـــــك للبمـــــث ال ـــــل. .31وذل                                                                          ( صـــــفمة فأق
) ُيرفع دصف المبلغ ندر تسليم البمث، وُيستكمل الباقي ندر القبول بالد ـر 

.) 
ــي مــال تجــاوزت صــفمات البمــث )    ▪   ــتم تمصــيل )( صــف31ف ( 5مة ، ي

 روالر أمريكي نإ كل صفمة زائرا.
 

 ثانياً : رسوم االشتراك السنوي
 

 مإ الرول العربية مإ مصر سدوات اال تراك

 روالر أمريكي  51 جديها    121 سدة وامرا

 روالر أمريكي  15 جديها    211 سدتاإ

 روالر أمريكي 121 جديها    311 سدوات 3

 روالر أمريكي  161 جديها    411 سدوات  4
 

 

   ثالثاً : إجراءات تسديد رسوم النشر ، واالشتراكات



 
 

ــة  ▪ ــى مســاب صــدروق الخرمــة التعليمي ــتم التســرير بتمويــل مصــرفي ال ــة  -  ي ــة التربي  -كلي
         لـــــرى البدـــــك المركـــــزي المصـــــري                                                (9/88124/450/9)رقـــــم  بالجنيهههههص المصهههههر 
  ارع الجمهورية ( 54فرع  األسكدررية )
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