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 حمتويات العدد  

 الصفحات حبوث ودراسات حمكمة م

فاع١ًٝ تٛظٝف برصب١ٝ تع١ًُٝٝ ضبٛسب١ يف تُٓٝة١ َٗةا ٠    1

صٝاغ١ األٖداف ايسًٛن١ٝ يد٣ طايبات ايه١ًٝ ٚادباٖاتٗٔ 

 د. ٖٓا٤ مخٝس أبٛ د١ٜ، أ.د. دٛدت أمحد سعاد٠..  حنٖٛا

13- 46   

برْةاَر َكةةرتس ٜسةتادّ ايتعًةةِٝ يتْٚةر يتةةد ٜس اساسةةٝات     2

ٞ ايعرب١ٝ يطالب َعٗد ايد اسات املٛسٝك١ٝ ْٛف  . د..  املٛسٝك

 . عبد ايرمحٔ ايعبٝد

47- 61 

مبشاعةةةرات ايفٝةةةدٜٛ  بةةةط تةةةم تكةةةدِٜ ا تةةة٣ٛ    ايتفاعةةةٌ 3

األسًٛب املعريف بب١٦ٝ ايفضةٌ  بط ٚايرق١ُٝ ٚاالْفٛدرافٝو 

 تالَٝة  ت١ُٝٓ َٗا ات اسباسب اآليةٞ يةد٣    ٚأثرٙ يفاملعهٛس 

،             فاطُةةة١ اياٖةةةرا٤ ايسةةةٝد ازبٝٛ ةةة٢ أ. ..  املرسًةةة١ االعدادٜةةة١

ٞ  ، أ. د/ َاٖر إمساعٌٝ صتٟ  ،      أ. د/ ضبُد إبةراِٖٝ ايدسةٛق

 . ناٌَ ٢ملٝا٤ َضطفد / 

63 – 132 

)ايعرعة١   يألغ١ٝٓ ايشعب١ٝ يف دٚية١ ايهٜٛة   د اس١ ذب١ًًٝٝ  4

 . د. أمحد َبا ى ترنٞ ايرتنٞ..  ايت١ٜ/ اهلذط(

133 – 159 

ِ  َكةةةةرتس  تةةةةٛ ز  5  اي ٖٓٝةةةة١  اشبةةةةرا٥م  تٛظٝةةةةف  عًةةةة٢  قةةةةا٥

..           ايػربٝةةة١ املٛسةةةٝكٞ قٛاعةةةد َفةةةاِٖٝ تُٓٝةةة١ يف اإليهرتْٚٝةةة١

 . عًٞ ضبُد عبد ايعاٜا د. خدجي١

161 - 190  

داَع١ ايتك١ٝٓ ٚايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ بايرستام  طالبادباٖات  6

يًٛقاٜةة١ َةةٔ   دةةرا٤ات االسرتاةٜةة١ حنةةٛ اإلفةة٢ سةةًط١ٓ عُةةإ  

فةةةةاٜرٚس نٛ ْٚةةةةا ٚأثرٖةةةةا عًةةةة٢ املٓ َٛةةةة١ االدتُاعٝةةةة١      

 .د.ٖا ٌ بٔ سعد بٔ سرٚ  ايػافرٟ.. ٚاألخالق١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ 

191 - 214  

      ..  عًة٢ َةةر ايتةةا ٜ  د اسة٘ تا خيٝةة٘ ذبًًٝٝة٘ ألغطٝةة١ ايةةرأس    7

 د. أمسا٤ ايسٝد عبداملعط٢ أبٛعٝد

215 - 240  
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 :هيئة حترير اجمللة  

 ضبُد ٟ ٌ صت ه١ًٝ األستا  ب..  ٜٛسف أ.د/ َاٖر إمساعٝ

        ، ٚ ٥ةٝس  ابطة١ ايرتبةٜٛط ايعةرب    ايرتب١ٝ داَعة١ بٓٗةا   

 ) رئيس التحزيز (

mahersabry2121@yahoo.com 
01002892909  

 .قسةةِ أسةةتا  ٚ ٥ةةٝس ..  سسةٓا٤ عبةةد ايعةةاطٞ ايطبةا    د/ أ

       طٓطابه١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ داَع١  تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ 

 .( املديز التنفيذي) 

dr.shereen_ghalab@hotmail.com 

01005116270 

  عُٝد ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ .. أ.د/ أَاْٞ سٓفٞ ضبُد

 ( عضوا)  .ايسابل داَع١ عط مشس

Dr.amanyh@hotmail.com 
01001417348 

  عُٝد ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايرٜاع١ٝ .. أ.د/ صادم خايد اسباٜو

 .( عضوا)  .سابًكا ازباَع١ األ د١ْٝ / األ دٕ

Sa195588@yahoo.com 
 

    ٕعُٝةةد نًٝةة١ ايرتبٝةة١   .. أ.د/ محةةدٟ إمساعٝةةٌ  ةةعبا

 .( عضوا)  .ايٓٛع١ٝ داَع١ طٓطا 

Hshaban2011@yahoo.com  
01005246235 - 0405690744 

  ٚنٝةٌ نًٝة١ ايرتبٝة١    .. أ.د/ ضبُد ةٜدإ عبد اسبُٝد

 .( عضوا)  . ايٓٛع١ٝ داَع١ املٓٛف١ٝ

El_zedan@yahoo.com 
01001500695 

  أستا  به١ًٝ ايرتب١ٝ .. أ.د/ أٌَ مجاٍ ايدٜٔ ضبُد عٝاد

 .( عضوا)  . املٛسٝك١ٝ داَع١ سًٛإ

amalayadkanon@outlook.com 
01001522182 

 فٛد٠ ٟ ٔ عبد اجملٝد ايسعٛد أستا  به١ًٝ ايرتب١ٝ .. أ.د/ فات

 .( عضوا)  .داَع١ طٓطا

Fatenacad@gmail.com 
01119649772 

   أسةةةتا  ٚ ٥ةةةةٝس قسةةةةِ  .. أ.د/ ٜسةةةرٟ َضةةةةطف٢ ايسةةةةٝد

                  .تهٓٛيٛدٝةةةا ايتعًةةةةِٝ بهًٝةةة١ ايرتبٝةةةة١ داَعةةة١ سةةةةٖٛاز   

 .( عضوا) 

moyomoal@gmail.com 
01020306633 

   /أسةةتا  اإلعةةالّ ايرتبةةٟٛ بهًٝةة١ ..  ْةةدا ضبُةةٛد  ةماأ.د

 .( عضوا)  .ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ داَع١ ايكاٖر٠ 

Fugad2004@hotmail.com 
Fugad2004@gmail.com 
01225242424 

   هًٝةة١ ايرتبٝةة١  أسةةتا  ب..  أ.د/ عبةةد ايةةرةام عٝةةادٙ ضبُةةد

 .( عضوا)  .األساس١ٝ داَع١ دٜايٞ ايعرام

Afaaf20082002@gmail.com 
009647700040612 

 .عُٝد ن١ًٝ ايرتب١ٝ د .. عبد ايكاد  ضبُد.صاحل ضبُد أ

 .( عضوا) . ايٓٛع١ٝ داَع١ ايًٓٝط ايسٛدإ

salihgangroosh@gmail.com 
00249 91 297 4778 

     أسةةتا  ٚ ٥ةةٝس قسةةِ  .. أ.د/ َٓةة٢ عبةةد ايةةراةم أبةةٛ  ةةٓب

ٞ / داَع١  ٟ به١ًٝ االقتضاد املٓاي ٞ ايرتبٛ االقتضاد املٓاي

 .( عضوا)  .املٓٛف١ٝ 

Drmona700@yahoo.com 
01091403368 

 .أستا  به١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ ..  د/ ضباسٔ ابراِٖٝ مشٛأ

 ٔ  املًُه١ ايعرب١ٝ ايسعٛد١ٜ األَري٠ ْٛ ٠ بٓ  عبد ايرمح

 .( عضوا) 

drshommo@hotmail.com 
0096650862844 

  أسةةتا  َسةةاعد ..  أ.ّ.د/ سة١ًٝٗ أمحةةد عبةةدايعاٜا  ةةاٖط

 .( عضوا)  .اَع١ ايكدس املفتٛس١ فًسططجب

Arra661@gmail.com 
0599747488 - 2136235 

  ّٛأسةةةتا  َسةةةاعد جباَعةةة١  ..  أمحةةةد قادةةة١أ.ّ.د/ نًجةةة

 .( عضوا)  سسٝب١ بٔ بٛعًٞ ايشًف ازباا٥ر

gadjakalthoum@gmail.com 
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 حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية 

 ابطةة١ ايرتبةةٜٛط   صبًةة١ عربٝةة١ إقًُٝٝةة١ ضبهُةة١ دٚيٝةةا َسةةتك١ً .. تضةةد ٖا   

جبُٗٛ ٜةة١ َضةةر ايعربٝةة١ .. ٜٚشةةرف عًةة٢ إصةةدا ٖا  1620/2011املشةةٗر٠ بةةرقِ  ايعةةرب

بازباَعةات   ايٓٛعٝة١ ايرتبٝة١   األسةات ٠ يف صبةاالت  ١٦ٖٝ استشا ١ٜ دٚي١ٝ َةٔ نبةا    

 . املضر١ٜ ٚايعرب١ٝ

تع٢ٓ اجمل١ً بٓشر نةٌ َةا ٖةٛ ددٜةد ٚأصةٌٝ َةٔ ايبشةٛخ يف صبةاالت ايرتبٝة١          

) تربٝة١  ، بشت٢ فرٚعٗا ٚربضضاتٗا املتٓٛع١ َٔ مجٝع دٍٚ ايٛطٔ ايعربٞ ايٓٛع١ٝ

تربٝةة١  ٜاعةة١ٝ ة اقتضةةاد َٓايةةٞ ة إعةةالّ تربةٟٛ ة تعًةةِٝ            فٓٝة١ ة تربٝة١ َٛسةةٝك١ٝ ة       

ٍ    صةةٓاعٞ ة تعًةةِٝ دبةةا ٟ ة تعًةةِٝ ة اعةةٞ ة             . عًةةّٛ تربٜٛةة١ ْٚفسةة١ٝ ة  ٜةةا  أطفةةا

 ِ ً ; ( ، اسباسةةب اآليةةٞ   تهٓٛيٛدٝةةا ايتعًةةٝ سٝةةح ػتط ايعربٝةة١ ٚاألدٓبٝةة١ ،  ٚ يةةو بةةاي

ربغع مجٝع األعُاٍ اييت تٓشر باجمل١ً يع١ًُٝ ذبهِٝ دقٝك١ ٜكّٛ بٗةا اشبةتا٤ يف   

 صباٍ نٌ د اس١.

اجمل١ً دٚ ١ٜ فض١ًٝ تضد  أ بع َرات سٜٓٛا يف  ٗٛ  : ٜٓةاٜر ، أبرٜةٌ ، ٜٛيٝةٛ ،    

 .ّ 2016صد  عددٖا األٍٚ يف ٜٓاٜر ٚقد أنتٛبر ، 

 باجمللــة :قواعد الهشر 
  صاسب٘ ، ٚال ٜعت بايغرٚ ٠ عٔ  ٜٓشر يف إعداد اجمل١ً ٜعت عٔ  أٟنٌ َا

  أٟ ١٦ٖٝ ذبرٜر اجمل١ً ، أٚ ٦ٖٝتٗا االستشا ١ٜ  ، أٚ  ابط١ ايرتبٜٛط ايعرب .
  األدٓب١ٝ بايًػ١ ايعرب١ٝ ٚايًػات  -تكبٌ اجمل١ً يًٓشر مجٝع ايبشٛخ- 

ازبدٜد٠ ٚاألص١ًٝ اييت دبر٣ جبُٝع دٍٚ ايٛطٔ ايعربٞ يف  ت٢ صباالت 

 بفرٚعٗا ٚربضضاتٗا املاتًف١. ايٓٛع١ٝايرتب١ٝ 
  تكبٌ اجمل١ً ْشر ايبشٛخ يف صباالت ايعًّٛ اإلْسا١ْٝ األخر٣  ات ايض١ً

ٚ يو بايًػ١  يًعادٜط ، ٚ ٟٚ االستٝادات اشباص١ ايٓٛعٞمبذاٍ ايتعًِٝ 

 .األدٓب١ٖٝا َٔ ايًػات ايعرب١ٝ ٚغري
  ِتكبٌ اجمل١ً يًٓشر أٜغا َستاًضات  سا٥ٌ املادستري ٚايدنتٛ اٙ اييت ٜت

ايٓٛع١ٝ ، ٚايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ، ٚايرتب١ٝ إداةتٗا َٔ مجٝع نًٝات ايرتب١ٝ 

 .قتضاد املٓايٞ ، ٚ ٜا  األطفاٍاالاملٛسٝك١ٝ ، ٚايرتب١ٝ ايرٜاع١ٝ ، ٚ
 ٚ املؤمترات ٚايًكا٤ات اييت تٓعكد بأٟ بًد تٓشر اجمل١ً تكا ٜر عٔ ايٓدٚات

 .ايٓٛع١ٝ ايرتب١ٝ  صباالتَٔ  صباٍعربٞ يف أٟ 
  ٌتكّٛ ١٦ٖٝ ذبرٜر اجمل١ً بتشدٜد عدد ايبشٛخ ، َٚستاًضات ايرسا٥

عداد اييت  ٜتِ ْشرٖا يف نٌ عدد َٔ أ  ايع١ًُٝ  ٚتكا ٜر ايٓدٚات ٚاملؤمترات

 اجمل١ً.
  بط األسات ٠ اشبتا٤  َٔ ا هُط َٔتكّٛ ١٦ٖٝ ايتشرٜر باختٝا  اثٓط

ٚذبدٜد َد٣ ; يٝكَٛٛا بتشهِٝ ايبشح حبحيف صباٍ نٌ  ٚاملتاضضط

 صالسٝت٘ يًٓشر ، ٚ يو ٚفكا يُٓٛ ز ذبهِٝ دقٝل . 
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    يف ساٍ عدّ االتفام يف ايرأٟ بط ا هُط ٜتِ إساي١ ايبشح  هِ ثايح

ٛ ايفٝضٌ يف تردٝح ربتا ٙ ١٦ٖٝ ايتشرٜر ، ٜٚهٕٛ تكرٜرٙ عٔ ايبشح ٖ

نف١ قبٍٛ ايبشح يًٓشر أٚ  فض ْشرٙ ، ع٢ً إٔ ٜتشٌُ صاسب ايبشح 

 َضرٚفات ايتشهِٝ.
  ٚعٓد اتفام ا هُط ع٢ً ْشر ايبشح بعد إدرا٤ تعدٜالت يف ايضٝاغات أ

بعض األَٛ  املٓٗذ١ٝ ايبسٝط١ تكّٛ ١٦ٖٝ ذبرٜر اجمل١ً بإدرا٤ تًو 

ايد اس١ إٕ  غب  يو . ٚعٓد طًب ايتعدٜالت ْٝاب١ عٔ ايباسح أٚ ناتب 

ا هُط إدرا٤ تعدٜالت دٖٛر١ٜ ٜتِ إعاد٠ ايبشح يضاسب٘ َرفكا ب٘ صٛ ٠ 

 َٔ تكا ٜر ايتشهِٝ إلدرا٤ ايتعدٜالت بٓفس٘.
  عٓد اتفام ا هُط ع٢ً  فض ْشر ايبشح ٜتِ  د ايبشح يًباسح َع إ فام

ايٝف ايتشهِٝ صٛ ٠ َٔ تكا ٜر ايتشهِٝ ، ع٢ً إٔ ٜتشٌُ ايباسح فكم ته

 ٚاملراس١ً.
  ٜتِ عر  مجٝع املٛاد املكبٛي١ يًٓشر باجمل١ً ع٢ً املستشا  ايًػٟٛ ملرادعتٗا

 يػٜٛا ٚعبم أٟ خًٌ يػٟٛ بٗا قبٌ ْشرٖا.
   ْٞٚنُا تكبٌ اجمل١ً إ ساٍ ناف١ املٛاد اييت ميهٔ ْشرٖا عت ايتٜد اإليهرت

طباعتٗا ع٢ً إٔ اشباظ بٗا سٝح ٜتٛىل فرٜل ايتشرٜر تٓسٝل املًفات ٚ

 ٜتشٌُ صاسب املاد٠ املرس١ً تهًف١  يو .
  مبذرد ٚصٍٛ تكا ٜر ا هُط اييت تفٝد قبٍٛ ايبشح يًٓشر دٕٚ إدرا٤

تعدٜالت  أٚ بعد إدرا٤ تعدٜالت بسٝط١ ٚممه١ٓ ، ميهٔ يضاسب ايبشح أٚ 

ايد اس١ إٔ ٜطًب َٔ ١٦ٖٝ ذبرٜر اجمل١ً إصدا  خطاب َعتُد ٜفٝد قبٍٛ 

يد اس١ يًٓشر يف اجمل١ً. ٜٚتِ  يو يف َد٠ أقضاٖا  ٗر َٔ تا ٜ  ايبشح أٚ ا

 استالّ ايبشح.
  ْٚسا١ َٔ اجمل١ً يضاسب  َستالت 10عٓد صدٚ  اجمل١ً ٜتِ تسًِٝ عدد

 نٌ حبح َٓشٛ  بٗا ، ٚميهٔ يًباسح اسبضٍٛ ع٢ً ْس  إعاف١ٝ َٔ اجمل١ً 

 قواعد الكتابة والتهسيق باجمللــة :
 2ت هل١٦ٝ ذبرٜر اجمل١ً َهتٛب١ ع٢ً ايهُبٝٛتر َٔ عدد ترسٌ ايبشٛخ ٚايد اسا

َٓسةك١ ٚفكةا يًكٛاعةد املعتُةد٠      CDْسا١ ٚ ق١ٝ ، ْٚسا١ ٚاسد٠ إيهرتْٚٝة١ عًة٢   

 :  نايتايٞباجمل١ً 

 باجمل١ً )ٜطًب َٔ ١٦ٖٝ  تتِ نتاب١ ايبشح ٚفل قايب ايتٓسٝل اشباظ

 .ايتشرٜر(
  نتاب١ َنت ايبشح خبمFanan َٚر٠  املساف١ َفرد٠ بط ايسطٛ   14اس َك

 ْٚضف بط ايفكرات .
  نتاب١ ايعٓاٜٚٔ اير٥ٝس١ خبمAl-Mothnna  ٚايعٓاٜٚٔ  14َكاس ،

يعٓاٜٚٔ ذب  ايفرع١ٝ بٓفس اشبم ، ٚا 12ايفرع١ٝ بٓفس اشبم َكاس 

 َع ترى َساف١ بط ايعٓاٜٚٔ َٚا قبًٗا . 11اس َك
  ٞبٓفس خم املنت تكرٜر١ٜ َتض١ً يف  هٌ عبا ات نتاب١ املستاًط ايعرب

، َع  ٚاملساف١ بط ايسطٛ  َفرد٠ ، ٚبط ايفكرات َر٠ ْٚضف 13َكاس 

 .ْٗا١ٜ املستاًط  يف نتاب١ ايهًُات املفتاس١ٝ يًبشح 
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   يعربٞ ، حبٝح ٜبدأ بعٓٛإ ايبشح نُا ٖٛ بانتاب١ املستاًط األدٓيب 

َٚر٠ ْٚضف  َا٥ٌ املساف١ بط ايسطٛ  َفرد٠  12َكاس  Cambriaخبم 

بط ايفكرات ، ٚنتاب١ املضطًشات األدٓب١ٝ ٚبٝاْات املرادع األدٓب١ٝ داخٌ 

 املنت ٚيف ايكا١ُ٥ ايٓٗا١ٝ٥ بٓفس اشبم ْٚفس املكاس .
  ع٢ً أال خيرز أٟ  ددٍٚ  10نتاب١ ازبداٍٚ بٓفس خم َنت ايبشح َكاس

 ٓكسِ ازبدٍٚ ع٢ً صفشتط أٚ أنجر عٔ سدٚد ٖٛاَش ايضفش١ ، ٚأال ٜ

 إ ا ياّ األَر. 7ميهٔ تضػري سذِ خم ازبدٍٚ إىل َكاس ٚ
  نٌ ايضٛ  ٚايرسّٛ ايتٛعٝش١ٝ ٚايبٝا١ْٝ ة إٕ ٚددت ة بايًْٛط األبٝض

. ٚتستادّ ايضٛ  ٚايرسّٛ . ٚاألسٛد دٕٚ اشبرٚز عٔ ٖٛاَش ايضفش١

 فكم يف ساالت ايغرٚ ٠ ايكض٣ٛ سط تهٕٛ يف صًب ايبشح.
  ّتٛثٝل املرادع بٓ اAPA قا١ُ٥ املرادع بٓفس خم َنت ايبشح  ٚتهتب

 َع ترى َساف١ بط نٌ َردع ٚآخر . 12َكاس 

 باجمللة : أخالقيات الهشر
 : قواعد عامة 
  ربغع مجٝع األٚ ام املكد١َ يع١ًُٝ ايتشهِٝ َٚرادع١ ايٓ را٤ َٔ ِقبٌ اثٓط

ٚ ٥ٝس  اٍ. تكّٛ ١٦ٖٝ ايتشرٜراجملع٢ً األقٌ َٔ املرادعط ٚاشبتا٤ يف 

باختٝا  اثٓط َٔ ا هُط َٔ بط األسات ٠ اشبتا٤ ٚاملتاضضط يف  ايتشرٜر 

صباٍ نٌ د اس١ ; يٝكَٛٛا بتشهِٝ تًو ايد اس١ أٚ ايبشح ٚذبدٜد َد٣ 

 .صالسٝت٘ يًٓشر ، ٚ يو ٚفكا يُٓٛ ز ذبهِٝ دقٝل 
 ب١ًٝ ايعٛاٌَ اييت تؤخ  يف االعتبا  يف املرادع١ ٖٞ األ١ُٖٝ ٚاألصاي١ ٚايكا

 يًكرا٠٤ ٚايدق١ اإلسضا١ٝ٥ ٚسال١َ ايًػ١.

  تتغُٔ ايكرا ات ا ت١ًُ )ايبشح صاحل يًٓشر بضٛ ت٘ اسباي١ٝ، ايبشح صاحل

يًٓشر بعد األخ  باملالس ات ايٛا د٠ يف ايتكرٜر املرفل دٕٚ ساد١ العاد٠ 

ايتشهِٝ، ايبشح صاحل يًٓشر بعد األخ  باملالس ات ايٛا د٠ يف ايتكرٜر املرفل 

 ع اسباد١ العاد٠ ايتشهِٝ َر٠ ثا١ْٝ، ايبشح غري صاحل يًٓشر باجمل١ً(َ
  ِيف ساٍ عدّ االتفام يف ايرأٟ بط ا هُط ٜتِ إساي١ ايبشح أٚ ايد اس١  ه

ثايح ربتا ٙ ١٦ٖٝ ايتشرٜر ، ٜٚهٕٛ تكرٜرٙ عٔ ايبشح ٖٛ ايفٝضٌ يف تردٝح 

اسب ايبشح نف١ قبٍٛ ايبشح يًٓشر أٚ  فض ْشرٙ ، ع٢ً إٔ ٜتشٌُ ص

 .َضرٚفات ايتشهِٝ
  عٓد اتفام ا هُط ع٢ً ْشر ايبشح أٚ ايد اس١ بعد إدرا٤ تعدٜالت يف

ايضٝاغات أٚ بعض األَٛ  املٓٗذ١ٝ ايبسٝط١ تكّٛ ١٦ٖٝ ذبرٜر اجمل١ً بإدرا٤ 

تًو ايتعدٜالت ْٝاب١ عٔ ايباسح أٚ ناتب ايد اس١ إٕ  غب  يو . ٚعٓد طًب 

ر١ٜ ٜتِ إعاد٠ ايبشح يضاسب٘ َرفكا ب٘ صٛ ٠ ا هُط إدرا٤ تعدٜالت دٖٛ

 .َٔ تكا ٜر ايتشهِٝ إلدرا٤ ايتعدٜالت بٓفس٘
  عٓد اتفام ا هُط ع٢ً  فض ْشر ايبشح ٜتِ  د ايبشح يًباسح َع إ فام

صٛ ٠ َٔ تكا ٜر ايتشهِٝ ، ع٢ً إٔ ٜتشٌُ ايباسح فكم تهايٝف ايتشهِٝ 

 .ٚاملراس١ً
 ًٓشر باجمل١ً ع٢ً املستشا  ايًػٟٛ ملرادعتٗا ٜتِ عر  مجٝع املٛاد املكبٛي١ ي

 .يػٜٛا ٚعبم أٟ خًٌ يػٟٛ بٗا قبٌ ْشرٖا
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   خيغع ايكبٍٛ يًكٝٛد ٚاملتطًبات ايكا١ْْٝٛ اييت تهٕٛ سا ١ٜ فُٝا ٜتعًل

 بايتشٗري ٚاْتٗاى سكٛم ايٓشر ٚاالْتشاٍ.

  ْشر أٟ حبح َرتط، سٛا٤ يف ْفس اجمل١ً أٚ يف صب١ً أخر٣. ٜتِال 

  املؤلفنيمسؤوليات 

  ٕاملؤيفٕٛ بإٔ املكاٍ أٚ ايبشح املكدّ ٖٛ ْتاز عًُِٗ األصًٞ،  ٜؤندجيب أ

املكاٍ أٚ ايبشح املكدّ ٚإٔ   ٜٚتشًُٛا ناف١ ايتبعات ايكا١ْْٝٛ إٕ تبط غري  يو

يًٓشرمل ٜٓشر َٔ قبٌ يف أٟ َهإ آخر ، ٚمل ٜتِ تكدمي٘ أٚ َرادعت٘ يف صب١ً 

 أخر٣.

 ١ يف ع١ًُٝ ايتشهِٝ َٔ خالٍ اتباع ايتعًٝكات جيب ع٢ً املؤيفط املشا ن

ًَإَٛ بتكدِٜ ايرتادعات أٚ سشب املكاٍ أٚ ٜٚهْٛٛا  َٚالس ات ا هُط.

 تضشٝح األخطا٤ إٕ ٚددت، ٚيٛ بعد ايٓشر.

  ٌجيب إٔ ٜهٕٛ مجٝع املؤيفط امل نٛ ٜٔ يف ايٛ ق١ املكد١َ قد ساُٖٛا بشه

 ِٗ أًٜغا يف املكاي١ أٚ ايبشح.نبري يف ايبشح. ٚجيب ذبدٜد َست٣ٛ َساُٖت

  امل نٛ ٠ بايٛ ق١ ايبشج١ٝجيب إٔ ٜكر املؤيفٕٛ صراس١ بإٔ مجٝع ايبٝاْات 

 سكٝك١ٝ ٚصشٝش١.

 .جيب ع٢ً املؤيفط إخطا  ا ر ٜٔ بأٟ تغا ب يف املضاحل 

  ٚجيب ع٢ً املؤيفط ذبدٜد مجٝع املضاد  أٚ ايدعِ املايٞ املستادّ يف املكاٍ أ

 ِ.ايبشح اشباظ بٗ

  جيب ع٢ً املؤيفط اإلبالغ عٔ أٟ أخطا٤ ٜهتشفْٛٗا يف ٚ قتِٗ املٓشٛ ٠ إىل

 ا ر ٜٔ.

  جيب أال ٜستادّ املؤيفٕٛ َضاد  غري َال١ُ٥ قد تساعد األحباخ ٚاجملالت

 األخر٣.

  ،ِٝال ميهٔ يًُؤيفط سشب َكاالتِٗ أٚ حبٛثِٗ أثٓا٤ ع١ًُٝ املرادع١ ٚايتشه

 عًِٝٗ دفع ايعكٛب١ اييت حيددٖا ايٓا ر.أٚ ست٢ بعد تكدميٗا، أٚ جيب 

 احملكمني  مسؤوليات 
  جيب ع٢ً ا هُط اسبفاظ ع٢ً سر١ٜ مجٝع املعًَٛات املتعًك١ باألٚ ام

 َٚعاًَتٗا نُعًَٛات ممٝا٠.

  جيب إدرا٤ ايتشهِٝ مبٛعٛع١ٝ صا ١َ، دٕٚ أٟ ْكد  اضٞ يًُؤيف. ٚجيب

 ٚددت يف تعًٝكاتِٗ ٚقرا اتِٗ. أال تؤثر أٟ َعرف١  ات١ٝ يًُؤيف )املؤيفط( إٕ

  جيب ع٢ً ا هُط ايتعبري عٔ ٚدٗات ْ رِٖ بٛعٛس َع تٛعٝشٗا باألدي١

 ٚايتاٖط يف ايُٓٛ ز املعد.

  ميهٔ يًُشهُط ذبدٜد ٚاقرتاس األعُاٍ املٓشٛ ٠  ات ايض١ً ٚاييت مل ٜستشٗد

 بٗا املؤيفٕٛ.

  ٘أٚ تداخٌ دٖٛرٟ بط جيب ع٢ً ا هُط يف  اْتباٙ ا ر  إىل أٟ تشاب

 املاطٛط١ قٝد ايٓ ر ٚأٟ ٚ ق١ َٓشٛ ٠ أخر٣ يدِٜٗ َعرف١  اض١ٝ بٗا.
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   ال ٜٓبػٞ يًُشهُط قبٍٛ ذبهِٝ املكاالت أٚ ايبشٛخ اييت يدِٜٗ فٝٗا تغا ب يف

املضاحل ْاتر عٔ عالقات، أٚ عالقات تٓافس١ٝ أٚ تعا١ْٝٚ أٚ غريٖا َع أٟ َٔ 

 ت املرتبط١ باملكاالت أٚ ايبشٛخ.املؤيفط أٚ ايشرنات أٚ املؤسسا

 مسؤوليات التحرير 
  متتًو ١٦ٖٝ ايتشرٜر )ا ر ٕٚ املساعدٕٚ أٚ  ٥ٝس ايتشرٜر( ايضالس١ٝ

 ايها١ًَ يرفض أٚ قبٍٛ َكاٍ.

 .ّا ر ٜٔ َسؤٚيٕٛ عٔ دٛد٠ املكاالت ٚايبشٛخ املٓشٛ ٠ بشهٌ عا 

 ًُا َراعا٠ استٝادات املؤيفط ٚايكر  ا٤ عٓد تطٜٛر اجمل١ً.جيب ع٢ً ا ر ٜٔ دا٥

 .جيب ع٢ً ا ر ٜٔ عُإ دٛد٠ األٚ ام ٚسال١َ ايٛعع األنادميٞ هلا 

 .جيب ع٢ً ا ر ٜٔ ْشر صفشات األخطا٤ أٚ إدرا٤ ايتضشٝشات عٓد اسباد١ 

  ٕجيب إٔ ٜهٕٛ يد٣ ا ر ٜٔ صٛ ٠ ٚاعش١ عٔ َضاد  متٌٜٛ ايبشٛخ إ

 ٚددت.

 أ١ُٖٝ األٚ ام ٚأصايتٗا  جيب ع٢ً ا ر ٜٔ تبين قرا اتِٗ ع٢ً أساس

 ٚٚعٛسٗا ٚأُٖٝتٗا بايٓسب١ يٓطام اجمل١ً ٚأٖدافٗا.

  جيب ع٢ً ا ر ٜٔ عدّ عهس قرا اتِٗ أٚ ْكض قرا ات ا ر ٜٔ ايسابكط

 دٕٚ سبب ددٟ.

 .جيب ع٢ً ا ر ٜٔ اسبفاظ ع٢ً سر١ٜ ا هُط 

 ْٗٚا تتفل َع جيب ع٢ً ا ر ٜٔ ايتأند َٔ إٔ مجٝع املٛاد ايبشج١ٝ اييت ٜٓشر

 املبادئ ايتٛد١ٝٗٝ األخالق١ٝ ايدٚي١ٝ املكبٛي١.

 .جيب ع٢ً ا ر ٜٔ قبٍٛ املكاالت ٚايبشٛخ اييت تتفل َع ْطام ٚأٖداف اجمل١ً 

  ،جيب إٔ تتا  ١٦ٖٝ ذبرٜر اجمل١ً قرا ات َٓاسب١ إ ا ا تبٗٛا يف س٤ٛ ايسًٛى

ُْشرت ٚ ق١ أٚ مل تٓشر ، ٚب ٍ نٌ ا اٚالت املٓاسب١ سب  ٌ يًُشه١ً.سٛا٤ 

  جيب ع٢ً ا ر ٜٔ عدّ  فض املكاالت ٚايبشٛخ يف ع٤ٛ ايشهٛى; ٚإتا جيب

 إٔ ٜهٕٛ يدِٜٗ ديٌٝ ٚاعح ع٢ً س٤ٛ ايسًٛى.

  جيب أال تسُح ١٦ٖٝ ذبرٜر اجمل١ً بأٟ تغا ب يف املضاحل بط املؤيفط

 ٚا هُط، ٚا ر ٜٔ، َٚٛظفٞ اجمل١ً. .

  ّتػٝري قرا ِٖ بعد تكدِٜ ايكرا  )خاص١ بعد جيب ع٢ً ١٦ٖٝ ذبرٜر اجمل١ً عد

 ايرفض أٚ ايكبٍٛ( َا مل ٜهٔ يدِٜٗ سبب داد.

  قضايا أخالقيات النشر 
  جيب ع٢ً مجٝع أعغا٤ ايتشرٜر ٚاملرادعط ٚاملؤيفط تأنٝد ايكٛاعد اييت

 ٚاالَتجاٍ هلا. ذبددٖا اجمل١ً 

  ٘ٓسشب٘ قبٌ ا ساي٘ املؤيف املراسٌ ٖٛ املايو اير٥ٝس يًُكاٍ أٚ ايبشح ٚميه

 يًتشهِٝ، أٚ قبٌ طًب تعدٜالت.

  ال ميهٔ يًُؤيفط إدرا٤ تػٝريات نبري٠ يف املكاي١ بعد قرا  ايكبٍٛ دٕٚ سبب

 داد.
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   جيب ع٢ً مجٝع أعغا٤ ايتشرٜر ٚاملؤيفط ْشر أٟ ْٛع َٔ ايتضشٝح بأَا١ْ

 ٚبشهٌ ناٌَ.

  أٟ َالس ات سٍٛ االْتشاٍ أٚ ايبٝاْات االستٝاي١ٝ أٚ أٟ ْٛع آخر َٔ أْٛاع

 االستٝاٍ جيب اإلبالغ عٓٗا بايهاٌَ 

 :املبادئ التوجيهية األخالقية 
 .جيب َعازب١ االعتبا ات األخالق١ٝ يف املٛاد ٚاألسايٝب 

  ٜٓبػٞ بٛعٛس  نر أْ٘ مت اسبضٍٛ ع٢ً َٛافك١ ٚاعش١ َٔ مجٝع املشا نط

 يبشح.ف٢ ا
 .ع٢ً املؤيفط  نر ٚتغُط اسِ ازب١ٗ اييت ٚافك  ع٢ً ايتذرب١ 

 :تغا ب املضاحل 

  جيب ع٢ً املؤيفط إٔ ٜكرٚا ٜٚعًٓٛا عٔ أٟ َضاد  متٌٜٛ يعًُِٗ، أٚ أٟ َضاحل

َتغا ب١ ضبت١ًُ ، َجٌ تًكٞ أَٛاٍ أٚ  سّٛ َٔ داْب أٚ االستفاظ بأسِٗ 

 خالٍ ْشر ٚ قتو.َٚشا ن١ يف أٟ َؤسس١ قد تربح أٚ ربسر َٔ 

 

 املراسالت :

 باسِ  ٥ٝس ايتشرٜر ع٢ً ايعٓٛإ ايتايٞ :ايتٜد١ٜ ترسٌ مجٝع َراسالت اجمل١ً 

ش أمحد َاٖر َتفرع َٔ ش  1 –أترٜب  –بٓٗا  -مجٗٛ ١ٜ َضر ايعرب١ٝ  

 ايشعراٟٚ 

 0020133188442فانس : ايتًٝفٕٛ ٚاي
 :ايتٜد اإليهرتْٚٞ ير٥ٝس ايتشرٜرأٚ املراس١ً عت 

mahersabry2121@yahoo.com 

 أٚ عت ايتٜد اإليهرتْٚٞ يًُدٜر اإلدا ٟ يًرابط١ :

Safaasultan25@hotmail.com 

 اجمل١ًَتابع١ نُا ميهٔ ٜتِ إ ساٍ ايبشٛخ ٚاملكاالت يًٓشر باجمل١ً إيهرتْٚٝا ، 

 : بٓو املعرف١َٛقعٗا اإليهرتْٚٞ ع٢ً عت

http://raes.journals.ekb.eg 

 

mailto:mahersabry2121@yahoo.com
mailto:mahersabry2121@yahoo.com
mailto:Safaasultan25@hotmail.com
mailto:Safaasultan25@hotmail.com
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 :مقدمة العدد 

ٕ ٚ ايجايةح ٜسعد ١٦ٖٝ ايتشرٜر إٔ تكدّ زبُٝع ايكرا٤ ايعرب ايعةدد   َةٔ   ايعشةرٚ

 : حبٛخ سبع١صب١ً حبٛخ عرب١ٝ يف صباالت ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ .ٚيف ٖ ا ايعدد 

فاعًٝةة١ تٛظٝةةف برصبٝةة١ تعًُٝٝةة١ ضبٛسةةب١ يف تُٓٝةة١ َٗةةا ٠    أوهلــا بعهــوا  :  

صٝاغ١ األٖداف ايسًٛن١ٝ يد٣ طايبات ايهًٝة١ ٚادباٖةاتٗٔ حنٖٛةا .. أ.د. دةٛدت     

 .أمحد سعاد٠، د. ٖٓا٤ مخٝس أبٛ د١ٜ

برْةةاَر َكةةرتس ٜسةةتادّ ايتعًةةِٝ يتْٚةةر يتةةد ٜس اساسةةٝات    وثانيهــا بعهــوا  :

ٞ ايعرب١ٝ ي  .ْٛف عبد ايرمحٔ ايعبٝد . د..  طالب َعٗد ايد اسات املٛسٝك١ٝاملٛسٝك

مبشاعرات ايفٝدٜٛ ايرق١ُٝ بط تم تكدِٜ ا ت٣ٛ  ايتفاعٌ وثالجها بعهوا  :

ٙ يفاألسًٛب املعريف بب١٦ٝ ايفضٌ املعهٛس بط ٚٚاالْفٛدرافٝو  ت١ُٝٓ َٗا ات  ٚأثر

   فاط١ُ اياٖرا٤ ايسٝد ازبٝٛ ٢.. أ.  املرس١ً االعداد١ٜ تالَٝ اسباسب اآليٞ يد٣ 

 ٢ملٝةةا٤ َضةةطف، د /  أ. د/ ضبُةةد إبةةراِٖٝ ايدسةةٛقٞ، أ. د/ َةةاٖر إمساعٝةةٌ صةةتٟ 

 .ناٌَ

)ايعرعة١   د اسة١ ذبًًٝٝة١ يألغٓٝة١ ايشةعب١ٝ يف دٚية١ ايهٜٛة        ورابعها بعهـوا  : 

   .د. أمحد َبا ى ترنٞ ايرتنٞ..  ايت١ٜ/ اهلذط(

ــوا  : ــها بعهـ  اي ٖٓٝةةة١ اشبةةةرا٥م تٛظٝةةةف عًةةة٢ قةةةا٥ِ َكةةةرتس تةةةٛ ز وخامسـ

ِ  ت١ُٝٓ يف اإليهرت١ْٝٚ ٞ  قٛاعةد  َفةاٖٝ  عبةد ايعاٜةا   ايػربٝة١ .. د. خدجية١   املٛسةٝك

 .عًٞ ضبُد

ّ ايتطبٝك١ٝ بايرستام  طالبادباٖات  وسادسها بعهوا  : داَع١ ايتك١ٝٓ ٚايعًٛ

 يًٛقا١ٜ َٔ فاٜرٚس نٛ ْٚا ٚأثرٖا درا٤ات االسرتاة١ٜحنٛ اإلف٢ سًط١ٓ عُإ 

د.ٖا ةٌ بةٔ سةعد بةٔ سةرٚ       ع٢ً املٓ ١َٛ االدتُاع١ٝ ٚاألخالقٝة١ ٚايتعًُٝٝة١ ..   

 .ايػافرٟ

د اس٘ تا خيٝ٘ ذبًًٝٝ٘ ألغط١ٝ ايرأس ع٢ً َةر ايتةا ٜ  .. د.    وسابعها بعهوا  :

 . أمسا٤ ايسٝد عبداملعط٢ أبٛعٝد

مت ذبهِٝ نٌ حبح َٔ تًو ايبشٛخ يد٣ أسات ٠ بةا ةٜٔ يف صبةاٍ ايتاضةط    

بداٜةة١ يًكةةا ئ ايعربةةٞ ايهةةرِٜ عةةٔ أٟ ْكةةط أٚ   يهةةٌ حبةةح .. ْٚةةٛد إٔ ْعتةة  ايةةدقٝل 

تكضري دا٤ عٔ غري قضةد يف ٖة ا ايعةدد ، ْٚرسةب بأٜة١ َالس ةات أٚ اقرتاسةات عًة٢         
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ايتٜد اإليهرتْٚٞ ير٥ٝس ايتشرٜر يهٞ ت ٗر اجمل١ً باملسةت٣ٛ ايال٥ةل اية ٟ ٜرعةٞ      

 ازبُٝع .. 

 

 عٛاْا إٔ اسبُد هلل  ب  ايعاملط ،،،ٚاهلل ْسأٍ ايتٛفٝل ٚايسداد ٚآخر د

 

 ذبرٜر اجمل١ً ١٦ٖٝ 

 



 

حبوث 

ودراسات 

 حمكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 


