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 بسم اهلل الرحمن الرحيم



 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة على أشرف املرسلني، سيدنا حممد النيب األمني، وعلى آله وصحبه 

 ...والرسل أمجعني،  وبعد
تًش األيح اإلعاليُح انُىو تًشحهح صعثح ويُعطف خطُش فشض عهُُا أٌ َمشأ انىالع 

تىعٍ، وَغتششف انًغتمثم تذساعح عهًُح تُطهك يٍ يثادئ اإلعالو انغًحح انتٍ تذعى 

إنً انتطىس وانًُى وانُهضح انشايهح فٍ يختهف يجاالتها انتمُُح وانخمافُح، يع انًحافظح 

عهً االنتضاو األخاللٍ انزٌ َجة أٌ َمىد انتىجه انعهًٍ إنً خُش انثششَح حتً تغتعُذ 

. اإلَغاَُح هىَتها وأخاللها، يٍ أجم تحمُك انتمذو انشوحٍ وانًادٌ

كًا َجة عهً انثاحخٍُ أٌ َضعىا َصة أعُُهى انمضاَا انتشتىَح انتٍ تخذو األيح 

اإلعاليُح، ووضع خطح ألونىَاخ انثحىث انتٍ تُعذ يٍ أعظ ودعائى انُهضح انعهًُح 

انكثشي، وَصثح انعانى اإلعاليٍ يشاسكاً فٍ يغُشج انتمذو انحضاسٌ، يؤحشاً تانفكش 

واإلعهاو انعهًٍ، حُج إٌ انتحذٌ انُىو هى تحٍذ حضاسٌ َُْحتَشو فُه يٍ َمذو انجذَذ، 

وَعطٍ انًفُذ يٍ االكتشافاخ واالختشاعاخ، فال َجة أٌ َجتش أيجاد انًاضٍ وَتشذق تها، 

تهك صُحح َجة أٌ ! فهُظ انفتً يٍ َمىل كاٌ أتٍ كزا، ونكٍ انفتً يٍ َمىل ها أَا را

َجعهها شعاساً نُا، تًعًُ أٌ َُمَِم فٍ انكالو وَكخش يٍ انعًم، وَعشف كُف َغتفُذ يٍ كم 

جذَذ عهًٍ، تحُج ال تُهًش حمافتُا، أو َفمذ هىَتُا، وأٌ َذسط انتغُشاخ انتٍ حىنُا، 

وَفىخ انفشص عهً انًتآيشٍَ عهُُا، حتً ال َتؤخش عٍ سكة انحضاسج وانتمذو، وَؤيم أٌ 

َجتهذ فٍ يجال انثحج انعهًٍ، وإَجاص انًهاو عهً انُحى انًطهىب، وفك يثادئ اإلعالو، 

. وَذعى نهثاحخٍُ جًُعاً تانتىفُك وانغذاد، وهللا يٍ وساء انمصذ

... ،،،،...                   واهلل ويل التوفيق 

رئيس جملس إدارة اجمللت 
 عبد الفتاح عيسى إدريس/ د.أ

 
قواعد النشر 



ة ويالتربو  العمميةمجاالتالتهتم المجمة بنشر البحوث األكاديمية األصيمة في  -1
وعمم النفس وعمم االجتماع والخدمة االجتماعية والتربية الرياضية المكتوبة 

بالمغة العربية ويجوز قبول بعض البحوث بالمغة األجنبية، وال تنشر بحوثًا سبق 
. نشرها أو مقدمة لمنشر في جهات أخرى

من قبل نخبة من  (بسرية تامة)تخضع الدراسات والبحوث لمتحكيم العممي  -2
 .(المجنة العممية الدائمة)أساتذة التربية وعمم النفس والعموم االجتماعية 

 .اآلراء التي تنشر تعبر عن رأي أصحابها، وال تعبر عن رأي الكمية أو الجامعة -3

 .ال ترد األبحاث أو الدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر -4

ترتيب البحوث في المجمة ال يخضع لمكانة الباحث، أو لقيمة البحث، بل تخضع  -5
 .(وقد تكون منها أولوية وصول البحث لهيئة التحرير)العتبارات فنية، 

 :تقدم ثالث نسخ من البحوث والدراسات مكتوبة وفق الشروط اآلتية -6

. (Word)الكتابة عمى برنامج  -
 .Simplified Arabicنوع الخط  -

 .أسود غامق (12)بنط الخط  -

 (.14)العناوين الرئيسية بنط  -

 بحيث يترك مسافة بالهامش  19×12أبعاد متن البحث   -
 .4.5 ، واأليمن 4.5 سم ، واأليسر 7 سم ، والسفمي 2.5العموي 

يجب أن تكون منتجة من خالل خاصية الجداول الموجودة بالبرنامج : الجداول -7
 .وأال تتجاوز الهوامش المنصوص عميها وكذلك الرسومات

 اسطوانة مدمجة عميها نص البحث بنفس التنسيق المطموب CDضرورة إرفاق  -8
 .سمفاً 

– جامعة األزهر – كمية التربية )ترسل البحوث والدراسات باسم رئيس التحرير  -9
      :أو عهً اإلًَُم .4047984:  تميفون4038956فاكس  (مدينة نصر

Drnaeem9@yahoo.com  

Elsawy_1978@yahoo.com 

mailto:Elsawy_1978@yahoo.com


 مجمس اإلدارة وهيئة التحرير

 جامعة األزهر/ لمجمة كمية التربية
 

: مجمس اإلدارة: أوالً 
 : جامعة األزهر/ لمجمة كمية التربيةمجمس اإلدارة وهيئة التحرير : أوال
 (رئيس مجمس اإلدارة )... ... ... ...عبد الفتاح عيسي إدريس / د.أ- 1

                                                      عميد الكمية 
 (رئيس التحرير)... ... ... ......... يحيي محمد لطفي نجم / د.أ- 2

                                                   وكيل الكمية  
 (نائب رئيس التحرير)... ... ...  ...  عبد النعيم عرفه محمود / د- 4

 أستاذ الصحة النفسية المساعد بالكمية                                      

 (سكرتير التحرير والنشر)... ... ...  ... أحمد الصاوي طه شادي / د- 4
 مدرس بقسم التربية اإلسالمية بالكمية                                      

: المراجعان المغويان- 5
عبد الرحيم سعد الدين عبد الرحيم  / د.أ-  أ

 .                      أستاذ المناهج وطرق تدريس المغة االنجميزية بالكمية
كمال عجمي حامد  / د 

. مدرس بقسم التربية اإلسالمية                   
 
 
 
 
 
 
 


