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شروط النشر بالمجالت الاادرة عن الوحدة:
** نشر األبحاث:
 .1تنشر المجمة البحوث والدراسات العممية في مجال الدراسات التربوية والنفسية التي يجرييا أو يشترك في
إجرائيا أعضاء ىيئات التدريس أو الباحثين في الجامعات والمعاىد العممية ومراكز وىيئات البحوث.

 .2تقدم البحوث بإحدى المغتين :العربية أو اإلنجميزية ،عمى أن يصاحب كل بحث ممخصين أحدىما بالمغة
العربية واآلخر بالمغة اإلنجميزية فيما ال يزيد كل منيما عن صفحة واحدة.

 .3تنشر البحوث في المجمة بحسب تاريخ خطاب القبول.

 .4تقدم نسختين من البحث لمتحكيم إلى سكرتير تحرير المجمة ومعيا رسوم التحكيم .وبعد موافقة ىيئة التحكيم
عمى قبول البحث بدون تعديالت تقدم نسخة نيائية ورقية ونسخة إلكترونية وتحسب رسوم النشر ويتم

تحصيميا.

 .5يراعى في كتابة البحث اإلطار العام المعتاد (المقدمة ،اإلطار النظري ،اإلجراءات ،النتائج ،المناقشة،
الخالصة ،المراجع).

 .6ال تستعمل الحواشي في نياية الصفحات.

 .7تكتب المراجع في نياية البحث مرتبة أبجديا بحجم خط  12حسب األسموب التالي:
 الكتب :اسم المؤلف -تاريخ النشر -عنوان الكتاب -مكان النشر -دار النشر.
 البحوث :اسم الباحث -تاريخ النشر -عنوان البحث -عنوان المجمة -رقم العدد -صفحات النشر.
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 الرسائل :اسم صاحب الرسالة -التاريخ -عنوان الرسالة (ماجستير -دكتوراه) -اسم الكمية -اسم الجامعة.
 .8يراجع البحث بمعرفة الباحث وتوقيعو بحيث يكون منضبطا لغويا وكتابيا مستخدما عالمات الترقيم.

 .9يصاحب البحث إقرار من الباحث بأنو لم يسبق نشره في أي جية أخرى وأنو غير مستل من أي دراسة أيا
كان نوعيا.

.11

كل ما ينشر في المجمة ال يجوز نشره بأي طريقة في أي مكان آخر.

.11

في حالة وجود تعديالت عمى البحث ،يعاد البحث لمباحث إلجرائيا ،وتسميم النسخ األصمية والنسخ

.12

يكتب البحث في حجم صفحة ( ISO B5أو )Envelope B5

.13

يتم عمل رأس Headerيكتب فيو عنوان البحث ،وتزييل Footerيكتب فيو "مجمة كمية التربية جامعة

.14

تترك ىوامش من األربع اتجاىات مسافة 2.5سم من بعد النصوص.

المعدلة إلى سكرتير تحرير المجمة ،تمييدا لتسميم النسخة النيائية.

عين شمس" ورقم الصفحة بنوع خط Traditional Arabicثقيل بحجم خط .13

.15

يبدأ البحث من الصفحة األولى عمى أن يراعى فيو ما يمي:

 يكتب (وسط السطر) عنوان البحث بالبنط الثقيل بحجم خط  ،17يميو اسم الباحث ثم وظيفتو بين قوسين
بالبنط الثقيل بحجم خط .13

 تكتب العناوين الرئيسة بالبنط الثقيل بحجم خط .15
 تكتب العناوين الفرعية بالبنط الثقيل بحجم خط .13

 يكتب المتن بالبنط العادي بحجم خط  ،13عمى أن تترك مسافة في بداية الفقرات ،وال تستخدم الخطوط
المائمة.

 تكتب النصوص العربية بنوع خط

Simplified Arabicوتكون محاذاتيا يمينا ،وتكتب النصوص

اإلنجميزية بنوع خط Times New Romanوتكون محاذاتيا يسارا.

 تكون المسافة بين األسطر والفقرات Single (0,0).

مناسبا بما يناسب إطار الصفحة،
 الجداول (إن وجدت) :تكون مختصرة قدر اإلمكان ،ويكون حجميا
ً
ويأتي رقم الجدول وعنوانو أعاله ،وتكتب بحجم خط .12
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مناسبا بما يناسب إطار الصفحة ،ويأتي رقم
 األشكال (إن وجدت) :تكون واضحة تماما ،ويكون حجميا
ً
الشكل وعنوانو أسفمو

خريطة تدفق اجراءات النشر بالوحدة:
يقذم الببحث الىرقت ويختبر نىع الخذمت

تحذد الىحذة التكلفت للخذمبث المطلىبت
وتتسلمهب ببيصبالث رسميت

روؤسبء التحزيز

متببعت االجزاءاث والتذكزة الزمنيت

القزار

استالم البحث في صىرته النهبئيت الصبلح
للنشز
ومىافقت هيئت التحزيز علي النشز

استالم خطبة رفض هيئت التحزيز للنشز
وحيثيبث الزفض
اصذار خطبة بعذم الصبلحيت للنشز

اصذار خطبة الصبلحيت للنشز
ومتببعت عمليت الطببعت
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** ترحب المجمة بنشر عروض الكتب العربية واألجنبية والرسائل الممنوحة ،عمى أن تتوافر في المادة

المقدمة لمنشر الشروط التالية:


ال يزيد عرض الكتاب الواحد أو الرسالة عمى  411كممة.



يشترط أن يكون تاريخ إصدار الكتاب أو الرسالة في العامين األخيرين ،ويمكن االستثناء بموافقة رئيس



أن يندرج موضوع الكتاب أو الرسالة ضمن مجاالت اىتمام المجمة ،وأن يقدم العرض إضافة نوعية في



التزام الدقة والسالمة المغوية ،وتقدم المادة بالمغتين العربية واالنجميزية منسوخة إلكترونياً.

التحرير ،بحسب القيمة العممية.
ىذا الشأن.


التزام الموضوعية ،وتناول أبرز محتويات الكتاب برؤية تحريرية متوازنة ،ولغة رصينة وسميمة ،وأن يكون

العرض شامالً لممحتوى.




المقدمة سبق نشرىا ،ورقياً أو إلكترونياً ،وأال تكون مقدمة في الوقت نفسو إلى وسائل
أال تكون المادة
ّ
نشر أخرى.
يرفق مع المادة صورة غالف واضحة وذات دقة عالية ،باإلضافة إلى البيانات األساسية لمكتاب (عنوان

الكتاب -اسم المؤلف -تاريخ النشر -الناشر -عدد الصفحات -الرقم الدولي المعياري لمكتاب) ،واذا كان

الكتاب بمغة أجنبية تضاف المعمومات والبيانات األساسية لمكتاب بتمك المغة.

تم الموافقة عمي هذه الوثيقة في اجتماع مجمس ادارة الوحدة بتاريخ .2012/5/8
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