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  جامعة اإلسكندرية –مجلة كلية التربية 
  

جامعة اإلسكندرية  هي مجلة علمية محكمة ،  –مجلة كلية التربية  
جامعة اإلسكندرية . والغرض  –كلية التربية  -لمي دارة النشر العإتصدرها 

االرتقاء بالبحث العلمي في مجاالت التربية ، واآلداب  هااألساسي من إصدار
والعلوم. وتهدف المجلة كذلك ، إلى تنمية التواصل والنمو العلمي لدى الباحثين 

 والمهتمين بالدراسات التربوية والعلمية. 
لمية والدقة المنهجية طبقاً لمناهج البحث والمجلة تنشد الرصانة الع 

العلمي وخطواته األساسية، وتشجع النقد الموضوعي الجاد إلى جانب اإلبداع 
العلمي واألدبي المتميزين . إن اإلطار األساسي لكل ذلك هو أخالقيات البحث 

 العلمي . 
 

 قواعد النشر بالمجلة  
 

 ذة مرموقين تخضع البحوث المقدمة للنشر لفحص وتحكيم أسات                        
كما تتعرض لمراجعة دقيقة من حيث اتباعها ، في المجاالت المختلفة 

 ألصول كتابة التقارير العلمية . 

   المجلة الحرص   فيالباحثين الراغبين في نشر بحوثهم يجب على
 : شكالً ومضموناً  التالية لقواعدلعلى أن يكون إنتاجهم مستوفياً 

 
كون البحث المطلوب نشره بالمجلة جديد ولم يسبق نشره في أن ي   .1

 أي مكان آخر . 
على مسافة ( 14) فنط تقدم األبحاث مطبوعة على الكمبيوتر  .2

مزدوجة بين األسطر ، وهامش اليقل عن ثالثة سنتيمترات من 
سطر جميع جوانب الصفحة ، بحيث يكون متوسط الكلمات في ال

( 21سطر الصفحة الواحدة )أ( ثمان كلمات وعدد 1الواحد )
باإلضاقة الى  ،A4عشرين سطراً ، وذلك على ورق حجم 

 . CDاسطوانه مدمجة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نطام التوثيق المعتمد .3
، وذلك على النحو  APA نظام الرابطة األمريكية لعلم النفس      

 التالى:
 

 أوالً : نظام التوثيق في متن الدراسة



 
  

 

:  ُيكتب االسم األخير للمؤلف ،  واحد لمؤلفكتاب ، أو بحث    ▪
 وسنة النشر ، بين قوسين :

 (Scheffler, 2011 )(  .........  2111بدراوي ، )     

              :  ُيكتب االسم األخير  للمؤلفين ، وسنة النشر ينلمؤلفكتاب ، أو بحث    ▪
 ، بين قوسين :

 (Scheffler & Green ,2011 ) ...(  2118إسماعيل و فرج ، )     

 :  ُيكتب االسم األخير  للمؤلف  ألكثر من مؤلفكتاب ، أو بحث    ▪
 األول ، يتبعه " وآخرون " ، وسنة النشر ،    بين قوسين :

ار وآخرون ، )       (Scheffler et al. , 2011)  ( ...... 2111عمَّ

 ا:في حال اإلشارة إلى رقم صفحة االقتباس ، ُيكتب المرجع هكذ   ▪

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

 

 ثانياً : نظام التوثيق في قائمة المراجع
 

 كتاب لمؤلف واحد :     ▪
  التعليم .. الفرصة األخيرة .(.  2111بدراوي، حسام )     
 القاهرة : الدار المصرية اللبنانية .   
 كتاب لمؤلفين :     ▪

  فلسفة التربية : (.  2118يل، سعيد و فرج، هانئ ) إسماع    
 القاهرة : دار الفكر العربي.  رؤية تحليلية ومنظور إسالمي.    
( 35) يليه العدد،  رقم المجلدبحث لمؤلف واحد :  ُيالحظ كتابة    ▪      

 وعدد ، 
  32 - 8  صفحات البحث           

مستقبل نة : دراسة تحليلية. (. التربية والمواط 2114فرج ، هانئ ) 
 .         32 - 8( ، 35) 11،  التربية العربية

يكتب البحث أو المقالة واسم الباحث ومركزه وعنوان المراسلة   .4
   البريدي 

 .  ملحقة بالبحثعلى صفحة مستقلة     
5.  ًً ً ًً  يرفق مع البحث ملخصا باللغة العربية ، واللغة اإلنجليزية  وافياً

 كلمة في صفحة واحدة مستقلة .   211:  111يتراوح من 
( ثالثة نسخ من البحث ألغراض المراجعة 3تسلم إلدارة المجلة ) .6

والتحكيم تحتفظ إدارة المجلة بنسخة واحدة تبقى في ملفات المجلة ، 
 وال يستعيده الباحث مرة أخرى . وترسل نسختان للتحكيم . 

 الكتابة لنمط" ةاألوليمرحلة المراجعة في حال عدم اجتياز البحث  .7
يتم إرسال نسخة من البحث إلى الباحث مرفقاً  "المعتمد من المجلة 

بخطاب إجراء التعديالت الالزمة بما يتفق مع قواعد كتابة تقرير 
 . البحث

التحكيم ترسل إدارة ، ثم حث مرحلة المراجعة بعند اجتياز ال .8
، محدداً يفيد قبول البحث للنشر العلمي المجلة إلى الباحث خطاباً 

حكم هيئة  جاءوفى حال به موعد نشره حسب خطة المجلة. 
التحكيم أن البحث فى حاجة الى إدخال بعض التعديالت 

والتصويبات ، يعاد البحث مرة أخرى الى الباحث إلستيفاء 



 
 

قائمة االنتظار الخاصة في التعديالت المطلوبة ومن ثم إدراجة 
 بإدارة النشر العلمى .

ول البحث للنشر من قبل هيئة التحكيم ترسل عدم قب في حالو  .9
صورة من مرفقاً به  إدارة المجلة خطاب اعتذار عن نشر البحث

حيثيات الحكم بعدم الَقُبول ، كما ُيرد المبلغ الذي َسبق للباحث دفعه 
 ، مخصوماً منه قيمة مكآفأة التحكيم والبريد ، والرسوم المستحقة . 

                   إدارة النشر العلمي البحث ترسلومع ظهور العدد الذي يضم   .10
الذي  ( مستالت إلى الباحث مرفقة بنسخة مجانية من العدد 11)

 . يضم البحث
. ترحب المجلة بنشر مراجعات وعرض الكتب والمؤلفات العربية 11

دد واألجنبية الصادرة خالل األعوام الثالثة السابقة على صدور ع
يزيد حجم المراجعة أو  أالالمجلة المزمع نشرها فيه ، على 

، مع مراعاة كافة  A4العرض عن خمس صفحات من حجم 
 في المجلة .   الشروط والقواعد الخاصة بالنشر

 

 

كل ما ينشر في المجلة ال يجوز نشره بأي طريقة أو في أي  . 12
ع ذلك ن كتابي من رئيس التحرير ، ويجوز مإذمكان آخر دون 
 ةأو اقتباسات مختصر                            نشر ملخصات 

المصدر األصلي الذي ينبغي  هابشرط اإلشارة إلى المجلة باعتبار
 الرجوع إليه . 

ترسل البحوث أو الدراسات باسم السيد األستاذ الدكتور/ رئيس  .13
 تحرير المجلة . 

 ، ت التي ال يتقرر نشرها ال تلتزم المجلة برد البحوث أو الدراسا .14
 .غير قابلة للنشر أنها  أو
البحث الذي تقدم به للنشر ، ألسباب  بفي حال قرر الباحث سح .15

خاصة به ، يرد إليه البحث ، مضافاً اليه المبلغ الذي سبق دفعه ، 
 ًً  منه الرسوم وفقاً لقواعد العمل المالية المعمول بها . مخصوماً

 
 

 ـراكاترسوم النشر ، واالشـت
 

 أوالً : رسوم النشر

 من الجامعات المصريةرسوم النشر للباحثين ، وأعضاء هيئة التدريس    ▪
جنيهاً مصرياً ، شاملة رسوم التحكيم ، وتكلفة النشر ، والبريد ،  (1211)

                                                                      ( صفحة فأقل.31وذلك للبحث الذي تصل عدد صفحاته )
) ُيدفع نصف المبلغ عند تسليم البحث، وُيستكمل الباقي عند القبول بالنشر 

.) 
( 11( صفحة ، يتم تحصيل )31في حال تجاوزت صفحات البحث )  ▪   

 جنيه عن كل صفحة زائدة.
 رسوم النشر للباحثين ، وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات العربية   ▪  

ر أمريكي ، شاملة رسوم التحكيم ، وتكلفة النشر ، والبريد ، دوال(  311)
                                                                         ( صفحة فأقل. .31وذلك للبحث الذي تصل عدد صفحاته )

) ُيدفع نصف المبلغ عند تسليم البحث، وُيستكمل الباقي عند القبول بالنشر 
.) 

( 5( صفحة ، يتم تحصيل )31في حال تجاوزت صفحات البحث )    ▪  
 دوالر أمريكي عن كل صفحة زائدة.

 



 
  

 ثانياً : رسوم االشتراك السنوي
 

 من الدول العربية من مصر سنوات االشتراك

 دوالر أمريكي  51 جنيهاً   121 سنة واحدة

 دوالر أمريكي  15 جنيهاً   211 سنتان

 دوالر أمريكي 121 جنيهاً   311 سنوات 3

 دوالر أمريكي  161 جنيهاً   411 سنوات  4
 

 

   ثالثاً : إجراءات تسديد رسوم النشر ، واالشتراكات
 -كلية التربية  -  يتم التسديد بتحويل مصرفي إلى حساب صندوق الخدمة التعليمية  ▪

                                            لدى البنك المركزي المصري             (9/88124/450/9)رقم  بالجنيه المصري
 شارع الجمهورية ( 54فرع: األسكندرية )

رقـم     $بالدوالر األمريكي  -ويتم التسديد بتحويل مصرفي إلى حساب المجلة  ▪

) االدارة العامة للعمليات  لدى البنك المركزي المصري ( 0/18085/082/4)
 الخارجية نظام الخزانة( 

 

 إخطار البنك القائم بالتحويل باآلتي :ويتم    

CORRESPONDENT BANK NAME     :      JPMORGAN CHASE BANK, NA 
SWIFT BANK CODE                            :      CHASUS33XXX 

ACCOUNT NUMBER                          :      400921014 
BENEFICIARY BANK                           :      CENTRAL BANK OF EGYPT  

SWIFT BANK CODE                            :      CBEGEGCXXXX 
BENEFICIARY REF NO.                       :      USD 4082180850 

BENEFICARY CUST NAME                 : 
 جمهورية مصر العربية

 الشاطبي  -  األسكندرية
 جامعة اإلسكندرية  -كلية التربية  

 كلية التربيةمجلة   -إدارة النشر العلمي  

 

 

 
   - والعشرون بعالمجلد السا                                  ة جامعة اإلسكندرية  مجلة كلية التربي

  2017 ألولاالعدد  
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 محتويات العدد
 تقديم  ▪

   2                                                  أ.د. عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة        

 البحوث والدراسات  ▪

1- 

 
 

دور االندية الطالبية في تعزيز قيمة التعاون لدي طالبات جامعة الدمام وأثر ذلك على 
 . تحصيلهن الدراسي

د. نعمة عبد السالم 
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د. خالد أحمد عبد العال 
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