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  كـلمة العـدد

    مها علي حسنأ.د.           
  رئيس التحـرير وعـميد الكلية                                 

تلعب كليات التربية دورًا أساسيًا فى تطـوير البحـث التربـوى وذلـك مـن خـالل نشـر 
ـــاحثين والمنشـــغلين بـــالعلم  ـــة التـــدريس والب ـــى يقـــوم بإنتاجهـــا أعضـــاء هيئ ـــة الت المعرفـــة التربوي

العشـرون و  سـادسالفإن كلية التربية جامعة اإلسـكندرية وهـى تقـدم المجلـد  التربوى.. من هنا
ــة التــى  )رابــعال(العــدد  لمجلــة الكليــة والــذى يحــوى العديــد مــن الدراســات والبحــوث التربوي

تتعــرف إلــى دراســة المشــكالت التربويــة والتعليميــة التــى يعيشــها الواقــع المجتمعــى نأمــل أن 
  ربوع الوطن.. فىالتربوية تساهم بدورها فى نشر المعرفة 

ــًا مطلقــًا بأهميــة البحــث اإلســكندريةومجلــة كليــة التربيــة جامعــة  العلمــى  تــؤمن إيمان
والتربوى وضرورة نشره على أوسع نطاق لتعميق الحوار العلمى حول قضـايا التربيـة، كمـا أنهـا 

عى نحـــو أيضــًا تـــؤمن بالحريـــة األكاديميــة التـــى تعطـــى لألســتاذ والباحـــث حريـــة البحــث والســـ
  المعرفة الحقيقية دون قيود أو رقابة فى البحث.

ن مجلــة كليــة التربيــة جامعــة اإلســكندرية تفــتح صــفحاتها لنشــر البحــوث إمــن هنــا فــ
العلميــة التربويــة الجــادة والرصــينة التــى تنــاقش وتعــالج قضــايانا التربويــة والتعليميــة بكــل حريــة 

والرصـينة التـى تقـود إلـى الذهنيـة المبدعـة  وأمانة علمية، وهى ال تنشد سـوى الحقيقـة العلميـة
  والخالقة والقادرة على التصدى لمشكالت الواقع االجتماعى المعيش.

  
  واهللا ولى التوفيق                                   



  
 

  جامعة اإلسكندرية –مجلة كلية التربية 
    

  
، تصــدرها   هــي جملــة علميــة حمكمــة  جامعــة اإلســكندرية –جملــة كليــة الرتبيــة   

ــة الرتبيــة  لــة هــو  –كلي جامعــة اإلســكندرية . والغــرض األساســي مــن إصــدار هــذه ا
لـة كـذلك ،  دف ا االرتقاء بالبحث العلمي يف جماالت الرتبية ، واآلداب والعلوم. و
  إىل تنمية التواصل والنمو العلمي لدى الباحثني واملهتمني بالدراسات الرتبوية والعلمية. 

لــة    تنشــد الرصـــانة العلميــة والدقـــة املنهجيــة طبقــًا ملنـــاهج البحــث العلمـــي وا
وخطواته األساسية، وتشجع النقد املوضوعي اجلاد إىل جانب اإلبـداع العلمـي واألديب 

  املتميزين . إن اإلطار األساسي لكل ذلك هو أخالقيات البحث العلمي . 
  

  قواعد النشر بالمجلة  
  

قدمة للنشر لفحص وحتكيم أساتذة مرموقني يف ختضع البحوث واملقاالت امل  
االت املتخصصة املختلفة كما تتعرض ملراجعة دقيقة من حيث اتباعها ألصول   ا

  كتابة التقارير العلمية . 
لة أن تعلن عن    اليت سوف يتم تطبيقها قواعد النشر بالمجلة ويسر إدارة ا

م على بكل دقة . األمر الذي يعىن مناشدة الباحثني الرا غبني يف نشر حبوثهم ومقاال
لة احلرص على أن يكون إنتاجهم مستوفيًا هلذه القواعد شكالً  صفحات هذه ا

  ومضمونًا ، حىت يتجنب رفض البحث أو إعادته إلجراء تعديالت كثرية . 
لة جديد ومل يسبق نشره يف  .1 أن يكون البحث أو املقال املطلوب نشره با

  أي مكان آخر . 
األحباث مطبوعة على الكمبيوتر على مسافة مزدوجة بني األسطر ، تقدم  .2

وهامش اليقل عن ثالثة سنتيمرتات من مجيع جوانب الصفحة ، حبيث 
) مثان كلمات وعدد اسطر 8يكون متوسط الكلمات يف السطر الواحد (



  
   

وال  A 4) عشرين سطرًا ، وذلك على ورق حجم 20الصفحة الواحدة (
) ثالثني صفحة 30لبحث أو املقالة املقدمة عن (جيب أن تزيد صفحات ا

  مبا فيها اجلداول واألشكال واملراجع واملالحق. 
يكتب البحث أو املقالة واسم الباحث ومركزه وعنوان املراسلة الربيدي على  .3

  صفحة مستقلة يف بداية البحث . 
  200: 100يرفق مع البحث أو املقالة ملخصًا وافيًا ودقيقًا يرتاوح من  .4

  كلمة يف صفحة واحدة مستقلة . 
لة ( .5 ) ثالثة نسخ من البحث ألغراض املراجعة والتحكيم 3تسلم إلدارة ا

لة ، وال يستعيده  لة بنسخة واحدة تبقى يف ملفات ا حتتفظ إدارة ا
  ان للتحكيم . الباحث مرة أخرى . وترسل نسخت

يرفق الباحث مع مواد البحث أو املقال املطلوب نشره مبلغًا ماليًا كما هو  .6
  حمدد يف قواعد رسوم النشر . 

بنجاح مراجعة  –ال ترسل البحوث أو املقاالت للتحكيم إال بعد اجتيازها  .7
  "أسلوب الكتابة " . 

ية "ألسلوب يف حالة عدم اجتياز البحث أو املقالة مرحلة املراجعة املبدئ .8
الكتابة" يتم إرسال نسخة من البحث أو املقالة إىل الباحث مرفقًا خبطاب 
إجراء التعديالت الالزمة مبا يتفق بدقة مع قواعد كتابة تقرير البحث أو 

املذكور سابقًا مع مطالبة  APAاملقالة التالية باإلضافة إىل اتساقها مع دليل 
  النسخة املعدلة للمجلة .  الباحث بتسديد تكلفة الربيد عن إعادة

لـة إىل  .9 عند اجتياز البحث أو املقالـة مرحلـة املراجعـة والتحكـيم ترسـل إدارة ا
احملكمــني .    الباحـث خطابــًا لقبـول النشــر مؤرخــًا مبوعـد وصــول آخـر تقــارير

يف حالة اجتيـاز البحـث أو املقالـة إىل بعـض التعـديالت الشـكلية أو اجلوهريـة 
لــة  بإرســال البحــث أو املقالــة إىل الباحــث مشــفوعًا مبالحظــات تقــوم إدارة ا

هيئة التحكيم . أما يف حالة عدم قبول البحث أو املقالة للنشر من قبل هيئة 



  
 

لة خطاب اعتـذار عـن نشـر البحـث أو املقـال مرفقـًا   التحكيم ترسل إدارة ا
بـــه النســـختني اللتـــني تعرضـــتا للتحكـــيم . وال ميلـــك حـــق رفـــض أي حبـــث أو 

اله أو قبوله بعد إدخال التعديالت املطلوبة عليه سـوى رئـيس التحريـر بعـد مق
  الرجوع إىل مستشار التحرير . 

  .بعد استيفاء الباحث للتعديالت املطلوبة ووصول البحث أو املقالة بعد 10
لة يدرج البحث أو املقالة يف قائمة االنتظار اخلاصة          التعديل إىل إدارة ا
  د املقبولة للنشر متهيدًا لعملية الطباعة. باملوا     
لـة (11 ) مسـتالت 10.ومع ظهور العدد الذي يضم البحث أو املقالة ترسـل ا

off prints –  ـــا مرفقـــة بنســـخة جمانيـــة مـــن إىل الباحـــث دون تكليفـــه بنفقا
العدد الذي يضم البحث أو املقالة . ويسدد الباحث تكلفة أيـة مسـتالت أو 

لة قد حيتاجها ، وذلك بناء على خطاب مطبـوع وموقـع أعداد إضافية  من ا
لة .    منه وموجه إىل إدارة ا

لة بنشر مراجعات وعرض الكتب واملؤلفات العربية واألجنبية 12 . ترحب ا
لة املزمع نشرها  الصادرة خالل األعوام الثالثة السابقة على صدور عدد ا

العرض عن مخس صفحات من حجم  فيه ، على إال يزيد حجم املراجعة أو
4A  . لة   ، مع مراعاة كافة الشروط والقواعد اخلاصة بالنشر يف ا
لة ال جيوز نشره بأي طريقة أو يف أي مكان آخر دون 13 . كل ما ينشر يف ا

أذن كتايب من رئيس التحرير ، وجيوز مع ذلك نشر ملخصات أو اقتباسات 
لة ب   اعتباره املصدر األصلي الذي ينبغي الرجوع إليه . خمتصره بشرط اإلشارة إىل ا

.ترسل البحوث أو الدراسات باسم السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس 14
لة .    حترير ا

عرىب أو أي  14.تقدم البحوث أو الدراسات مكتوبة على الكمبيوتر فنط 15
 ) صفحة30لغة أجنبية أخرى عالوة على ثالثة نسخ وال جياوز البحث (

) صفحة خبمسة 30فلوسكاب حيث حتسب الصفحات الزائدة عن (



  
   

جنيهات لكل صفحة للمصريني ، ومخسة دوالرات للباحثني يف اخلارج ، 
  مكتوب عليها البحث.   C.Dويرفق بالبحث االسطوانة املمغنطة

لة . 16 لة تعرب عن رأى كاتبها، وال تعرب بالضرورة عن رأى ا   .األفكار الواردة با
لة وفق اعتبارات تنظيمية خاصة وال عالقة .17 ترتب البحوث أو الدراسات با

  هلا مبكانه البحث والباحث . 
لة برد البحوث أو الدراسات اليت ال يتقرر نشرها أو غري قابلة للنشر 18   .ال تلتزم ا

  رسوم نشر األبحاث 
  يف رسوم النشر اليت يتحملها أصحاب البحوث الراغبني يف نشر حبوثهم

لة كاآليت :     -ا
جنيه للنشر )  300هيئة حتكيم + جنية   300جنيهًا (  600 -

صفحة أو أقل باإلضافة إىل  30للبحث الذي يصل عدد صفحاته 
 30مخسة جنيهات للصفحة الواحدة اليت يزيد فيها البحث عن 

     صفحة وذلك للباحثني املصريني أعضاء هيئة التدريس بالكلية
  أو خارجها.

دوالر مصاريف نشر  250ر للتحكيم ، الدو  50دوالر (  300 -
للباحثني من غري املصريني باخلارج واملصريني العاملني باخلارج 

دوالرات للصفحة الواحدة اليت يزيد فيها البحث  5باألضافة إىل 
 صفحة. 30عن 

  
  
  

  قواعد االشتراك في المجلة العلمية 
لة من داخل    اجلمهورية وخارجها لألفراد للراغبني يف احلصول على ا

  -واهليئات طبقًا للقرارات والقواعد االتية :



  
 

  لة العلمية لألفراد املصريني (داخل مصر) عشرة قيمة االشرتاك يف ا
جنيهات للنسخة الواحدة ، وأربعون جنيهًا اشرتاك سنوى مبا ىف ذلك 

  مصاريف الربيد .
 لة العلمية للهيئ ات واملؤسسات (داخل مصر) قيمة االشرتاك السنوي يف ا

 .   مخسة وسبعون جنيهًا
  قيمة االشرتاك لألفراد (خارج مصر) عشرة دوالرات للنسخة الواحدة أو

  مخسون دوالر اشرتاكًا سنويًا مبا ىف ذلك مصاريف الربيد . 
 لة العلمية للهيئات واملؤسسات (خارج مصر ) مائة  قيمة االشرتاك السنوي يف ا

  مصاريف الربيد .دوالر مبا ىف ذلك 
  على أن تسدد قيمة االشرتاك بشيك مقبول الدفع باسم جملة كلية الرتبية

جامعة اإلسكندرية  –جامعة اإلسكندرية ويرسل على عنوان كلية الرتبية 
 الشاطىب  مجهورية مصر العربية

  03/  4840905ت /   
  03/  4865671/   فاكس      

    ALX Education @ Yahoo .comالربيد اإللكرتوين / 
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