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العشررون  الثالر  ن المجلردمرالخرامس  يسر أسررة تحريرر مجلرة التربيرة العلميرة أن تلردم العردد

لررا  ويمثرل دراسات،متمنين أن يللى هذا العدد اللبول من السادة ال أربعة والذى يحتوى على 

 خطوة فى سبيل اإلرتلا  بالتربية العلمية وتدريس العلوم فى مصر والعالم العربى.
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الحادى والعشرين واإلتجاه نحو مهنة التدريس لدى طالب الشعب العلمية بكلية 

 " التربية
  بعنوان :                                                      حنان محمود محمد محمد عبده:  ة   للدكتور الدراسة الثانية                                                           
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برنامج تدريبي للقائمين على منظمات المجتمع المدني بجمهورية العراق عن جودة  "
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تتناول موضوعات وقضايا فى التربية العلمية وتدريس العلوم على درجة كبيرة من 
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 قواعد النشر بالمجلة
 

 

تنشر المجلة البحوث والدراسات النظرية والتطبيلية األصيلة فى مجال  .1

 بأحدىون مكتوبة التربية العلمية، وذات المستوى األكاديمى المتميز. وتك

 اللغتين العربية أو اإلنجليزية.

تلبل المجلة عرض الرسائل الجامعية وكذا مراجعات الكتب الجديدة فى  .2

مجال التربية العلمية سوا  باللغة العربية أو غيرها على أال يزيد العرض 

 فى جميع األحوال عن خمس صفحات.

من قبله لم تنشر من  يتعهد الباح  كتابة بأن البح  أو الدراسة الملدمة .3

 قبل، ولم يتم قبولها للنشر فى مكان آخر.

تخضع البحوث والدراسات الملدمة للمجلة للتحكيم العلمى من قبل  .4

ويحق للمجلة أن  محكمين أو أكثر تختارهم هيئة التحرير على نحو سرى.

تطلب إجرا  التعديالت الالزمة على البحوث قبل إجازتها للنشر فى ضو  

كما يحق لها أن تعتذر عن قبول  .السادة المحكمينمالحظات توجيهات و

 البح .

يمنح صاحب البح  المنشور نسخة واحدة من المجلة وخمس مستالت من  .5

 بحثه.

صفحة مكتوبة بنوع الخط  31أال يزيد عدد صفحات البح  عن  .6

(Arabic Transparent) :وباألبناط اآلتية 

  للمتن والمراجع                 14بنط 

  16بنط BOLD للعناوين الرئيسية 

 14 بنط BOLD    للعناوين الجانبية 

  للهوامش 12بنط 

صفحة للنشر يحق لهيئة  31وفى حالة إجازة بح  عدد صفحاتة أكثر من 

وفى حاالت خاصة يمكن األتفاق  التحرير أن تطلب من الباح  اختصاره.

العدد من  مع هيئة التحرير على شروط نشر البحوث التى تزيد عن هذا

 الصفحات.

 American (APA)أن يتم توثيق المراجع والمصادر وفلا لنظام  .7

Psychological Association  سواً  كانت انجليزية أو عربية على

 : )مثال( النحو التالى

 

 

 



 

 

 أوالً: الكتب

. الذكاءات المتعددة والفهم، تنمية وتعميق(. 2113) .جابر ،عبد الحميد

 العربي. ر الفكراد :اللاهرة

Macceca, S.(2007). Reading Strategies for Science, US: 

Shell Education. 

 ثانيا: المجالت العلمية

Koch , A. (2001). Training in Metacognition and 

comprehension of physics Texts, Science Education, 85 (6), 

758-768. 

طوير مناهج العلوم للتعليم أضوا  على ت .(1998) .محمد صابر ،سليم

 .19-1،  (2) 1، مجلة التربية العلميةالعام فى الدول العربية، 

 ثالثا: الرسائل  العلمية

منهج ملترح فى الكيميا  للمرحلة الثانوية (. 2118أحمد، أسامة جبريل. )

، رسالة دكتوراه، كلية ملترحةالعامة بمصر فى ضو  مستويات معيارية 

 ين شمس، مصر.التربية، جامعة ع

الجداول تكون مختصرة، ويوضع كل جدول فى أقرب مكان ممكن من  .8

الموضع الذى أشير إليه فيه ويأتى عنوان الجدول ورقمه أعاله على أال 

تستعمل داخل الجدول الخطوط األفلية أو الرأسية. أما األشكال )إن 

رة وجدت( فتأتى عناوينها أسفلها وتوضع فى أقرب مكان بالنسبة لإلشا

 إليها.

 تؤول حلوق النشر كافة وما يترتب عليها إلى مجلة التربية العلمية. .9

 أو الدراسة المطلوب نشرها ومالحله ترسل ثالث نسخ من البح  .11

على أن يرفق  تحرير المجلة، سكرتيرإلى  (A4)مطبوعة على ورق 

 .معها خطاب موقع من الباح  يطلب فيه نشر بحثه فى المجلة

أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة للبح   ينصلخستميجب تلديم  .11

 ( كلمة.111ص )لخستاإلنجليزية على أال يتجاوز كل م

يجب أن تحتوى الصفحة األولى من البح  على عنوان البح  واسم  .12

الباح  ودرجته العلمية وجهة العمل، ولضمان السرية الكاملة لعملية 

أو أية إشارة تكشف  التحكيم يحب عدم ذكر اسم الباح  فى صلب البح 

 عن هويته.

بعد إجرا  جميع  (CD) على قرص مدمج بح ال ترسل نسخة من .13

 .التعديالت المطلوبة وقبول البح  للنشر فى المجلة

E.S.S.E 


