
 

 

         
 

التربية جامعة بنيا مجمة عممية متخصصة محكمة باسم "مجمة كمية التربية ـ بجامعة بنيا"  كميةصدر تـ 1
يل ـ يوليو ـ أكتوبر ( وتيتم المجمة بنشر األبحاث وذلك بصفة دورية كل ثالثة شيور) يناير ـ إبر 

 0والدراسات المتعمقة بالقضايا التربوية والنفسية بالمغتين العربية واإلنجميزية 
 

ـ تنشر المجمة مراجعة وعرض الكتب الحديثة ومقاالت األساتذة في مجاالت اىتمامات المجمة والتقارير 2
ات النقاشية وورش العمل ، ويتم النشر في ىذه الحاالت مجانًا العممية عن المؤتمرات والندوات والحمق

 0بشرط أال يزيد عدد الصفحات عن خمسة عشر صفحة 
 

        تنشر المجمة البحوث المقدمة من المعيدين والمدرسين المساعدين وكذلك العاممين بالكمية من طالب ـ3
(  20ا يزيد عن ذلك تحسب الصفحة ب)صفحة ( وم 30الماجستير والدكتوراه مجانًا وبحد أقصى ) 

(  200ودفع رسوم التحكيم  وقدرىا ) في ذات التخصص يتم تحكيميا من خالل محكم واحد  وجنييًا . 
 مائتان جنييًا.

 

.تنشر المجمة بحثين مجانًا لكل عضو ىيئة تدريس بالكمية لمترقية أحدىما لدرجة أستاذ مساعد واآلخر 4
 لدرجة أستاذ.

مصرياً  جنيياً  أربعمائة( 400من البحث باإلضافة إلى مبمغ ) ةنسخ اثنين( 2لباحث عدد )ـ يقدم ا5
  .لمتحكيم العممي

من  األساتذة المتخصصينـ تخضع األبحاث والدراسات المقدمة لممجمة لمتحكيم العممي من قبل نخبة من 6
 الكمية أو خارجيا  داخل

 

 . إلكترونية لمبحث لمنشر يقدم الباحث نسخة  التحكيم وقبول البحثـ بعد 7

 

 ( مستالت من بحثو.10ـُ ييدى الباحث نسختين من المجمة وعدد )8
 

اآلراء الواردة في البحوث والدراسات والمقاالت المنشورة تعبر ـ يؤكد مجمس إدارة وىيئة تحرير المجمة أن 9
 عن رأي كتابيا ، وال تعبر عن رأي الكمية أو الجامعة.

 

ـ ترتب البحوث والدراسات في المجمة وفق اعتبارات تنظيمية خاصة وال عالقة ليا بمكان البحث 10
 والباحث.

 

 0ـ ال تمتزم المجمة برد البحوث والدراسات التي يكون القرار بشأنيا أنيا غير مقبولة لمنشر  11
 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 عزيزي الباحث ـ ـ ـ 
 

التالية بدقة تامة عند كتابة النسخة النيائية من البحث المراد نشره  يجب مراعاة الشروط         
 : وتؤكد ىيئة تحرير المجمة إلى أنو لن ينشر البحث بالمجمة إال بعد التأكد من مراعاتيا بالمجمة،

 

  
 سم.24× 17عمى ورقة أن تكون الكتابة  ( أ

 سم من أعمى وأسفل الصفحة.2.5جانبين ) يمينًا ويسارًا (، وسم من ال2يترك ىامش  ( ب

 سم بعد ترك اليوامش المناسبة من جميع الجوانب.19× 13تشغل المساحة المكتوبة داخل الصفحة  ( ج

( بولد لمعناوين 16( لمتن البحث و)14وحجم الخط ) Simplified Arabicد( أن تكون الكتابة بخط 
 الفرعية لمبحث. ( بولد لمعناوين14الرئيسية و)

 ( يكتب البحث عمى وجو واحد فقط حتى يسيل تحكيمو وطباعتو.2)
 يكون تباعد األسطر أثناء الكتابة "مفرد" ويترك سطر بين كل فقرة والفقرة التالية لو.( 3)
( مع ترك 18يكتب عنوان البحث عمى شكل ىرم مقموب رأسو إلى أسفل في صفحة مستقمة وحجم الخط )( 4)

 بين أسطر العنوان ويمي العنوان اسم الباحث وتخصصو وكميتو بالتوالي في منتصف السطر. سطر مفرد
ويراعى أن يوضح وآخر بالمغة اإلنجميزية ، ( تبدأ الصفحة األولى لكل بحث بممخص مكتوب بالمغة العربية 5)

 ئيسية لمبحث .من خالليا الباحث أىداف بحثو ومنيجو وأدواتو وأىم نتائجو والكممات المفتاحية الر 
 .الخاألولى مقدمة البحث مباشرة .... يتبع ممخص البحث في صفحتو( 6)
 .لمتحكيم  CDباإلضافة إلى  تان ورقيتان من البحث( تسمم عدد نسخ7)
 نيائية بعد التعديل . CD( تسمم نسخة 8)

 

 


