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والرصينة تنشر المجلة البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية األصيلة  .1

تشكل بحيث  المتميز األكاديميمجال التربية العلمية، وذات المستوى  في

 وتكون مكتوبة بإحدى ،اسهاًما جديدًا وفريدًا في مجال التربية العلمية

 اللغتين العربية أو اإلنجليزية.

   reviews مراجعاتلك بل المجلة عرض الرسائل الجامعية، وكذتق .2

اللغة  الكتب الجديدة فى مجال التربية العلمية سواء باللغة العربية أو

 اإلنجليزية.

جميع الملفات يتم إرسالها ثم استالمها عن طريق رئيس التحرير عبر  .3

ى موقع النظام اإللكتروني لصفحة "المجلة المصرية للتربية العلمية" عل

؛ حيث يجب  EKBمصادر الدوريات المصرية لبنك المعرفة المصري 

أن يقوم المؤلف بالتسجيل على نظام المجلة على الرابط التالي:   

https://mktm.journals.ekb.eg،  وإنشاء صفحة شخصية له

نظر إلى نية للمجلة، وال يعلى الصفحة اإللكترو  author كمؤلف 

لرئيس التحرير أو ألعضاء  البحوث التي ترسل عبر البريد اإللكتروني

 هيئة التحرير.

للفحص والمراجعة وفق تخضع البحوث والدراسات المقدمة للمجلة  .4

قواعد عملية مراجعة النظراء المحددة بالمجلة من قبل هيئة التحرير 

 . حثواثنين من أعضاء هيئة التحكيم لكل ب

التنظيم بحيث تتميز ب لبحثيلتزم الباحث باألسلوب العلمي في كتابة ا .5

؛ الجيد، والدقة، وخلو النص من األخطاء اللغوية، ودقة وأمانة التوثيق

وضوح الفروض أو األفكار، وقوة التصميم، البحث يظهر  وبحيث

وتمثيل العينة لمجتمع الدراسة، ووضوح منهجية البحث باستخدام 

حثية متوائمة مع أدوات جمع البيانات سواء نوعية أو كمية، أساليب ب

وتطبيقها بطريقة صحيحة، وموضوعية  ،وُمالءمة األساليب اإلحصائية

 . تنتاجات المقنعة، وحداثة المراجعاالس

 خاصة بأخالقيات النشر من عدمالقواعد باليلتزم الباحث البد أن  .6

التقدم للنشر في ، والتلفيق، والتزوير في النتائج، واالنتحال المباشر

 قواعد النشر بالمجلة

https://mktm.journals.ekb.eg/
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سماء مؤلفين أكتابة ، ووبأكثر من لغة في نفس الوقت ،أكثر من مجلة

سماء كل المؤلفين الذين شاركوا أكتابة ، وعليه لم يشاركوا في البحث

عند تقديم البحث ويرسل الباحث إقرار بصورة فعلية في البحث. 

العلمية، وأنه لم  للمجلة بأن بحثه يراعى قواعد النزاهة واألخالقيات

في أية مجلة أخرى محلية أو عربية أو إقليمية أو أو تقديمه يسبق نشره 

 دولية قبل تاريخ التقدم للمجلة.

الناشر "الجمعية تؤول حقوق النشر كافة، وما يترتب عليها إلى  .7

 .المصرية للتربية العلمية"

 خمسةعلى نسخة واحدة ورقية من المجلة، وعدد  يحصل الباحث .8

 الت لبحثه.مست

التحكيم وقيمتها  تكاليفسواء كان مصريًا أو غير مصرياً  باحثال تحملي .9

( جنيه 1266وقيمتها )النشر والطباعة ( جنيه مصرى؛ وتكاليف 666)

وما ، ( صفحة وفق اإلعدادات التي تحددها المجلة36مصري لعدد )

( صفحة فقط تحسب الصفحة الواحدة الزائدة 56يزيد عن ذلك وحتى )

وذلك عن طريق إيداع بنكي في حساب ( جنيه مصري؛ 46يمة )بق

الناشر "الجمعية المصرية للتربية العلمية: فى بنك اإلسكندرية فرع 

(؛ ورقم الحساب 126666769662حساب المصري )روكسى: رقم ال

 (.126666769661الدوالري )

 يكتب البحث بالمواصفات التالية:  .16

 يم العربى يلتزم الباحث باستخدام نمط الترقArabic number 

system (2, 3, 4,….)    فى كتابة أى أرقام يتضمنها متن البحث

 أو الجداول أواألشكال والمالحق.

  يكتب البحث في ملف“Word”  17.5مقاس أبعاد الصفحة × 

 .(صفحة بالمراجع 56، وال يزيد عن 25

   تترك مسافة واحدة بين السطور في متن البحث، ومسافة ونصف

العنوان الرئيس أو الفرعى وبداية الفقرة التالية للعنوان،  بين

 ..ومسافة ونصف بين الفقرات

  2.1 الهوامش األعلى cm  3.16 ،  واألسفل cm   واليمين ،cm 

 .  cm 2.75، واليسار 3.1

  سم. 1.27سم والتذييل  1.16الرأسى 
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  يلتزم الباحث بكتابة البحث باستخدام نمطTimes New Roman 

font ، (بحجم:  ،سواء للغة العربية   )14  أو اإلنجليزية Bold 

للمتن،   13للعناوين الفرعية، و Bold 13للعناوين الرئيسة،  و

لمحتوى المستخلص   12لعناوين الجداول واألشكال، و  13و

 لقائمة المراجع.  12باللغتين، ومحتوى الجداول، و

  ال يجب إدخال أية معلومات في رأس“Header” تذييل أو 

“Footer”  الصفحة إلى ملف البحث، وال يتم ترقيم صفحات

البحث، وال يكتب المؤلف أسمه أو وظيفته، أو معلومات اتصاله في 

الصفحة األولى تحت عنوان البحث، وال ترقم العناوين الرئيسة 

 والفرعية في متن البحث.

  يرفق ملف منفصل عن ملف البحث يتضمن البيانات الشخصية

وتتضمن: عنوان البحث، واسم المؤلف، ودرجته العلمية، للمؤلف 

وجهة العمل، وعنوان البريد اإللكترونى، وعنوان الموقع 

، وتحمل كملف منفصل في صيغة ملف إن وجد اإللكترونى

“Word” .مع ملف البحث 

باللغة  (Abstract)وأخر  ،يقدم مستخلص للبحث باللغة العربية .11

الهدف من ا كلمة، ويجب أن يتضمن 156عن  اال يزيداإلنجليزية بحيث 

 ، وأهم التوصيات،والنتائجوالعينة، واألدوات، البحث، ومنهج البحث، 

يرفق عدد مل متصلة بدون تضمن نقاط مرقمة، كما ويكتب على هيئة ج

 ( كلمات مفتاحية.6)

في حالة نشر بحث مشتق عن مشروع بحثي ممول من أحد الجهات  .12

جمعيات العلمية أو الهيئات األكاديمية؛ فيتحتم البحثية أو الجامعية أو ال

أن يلتزم بنشر اسم جهة التمويل وسنة التمويل؛ ويخصص  الباحث على

لذلك مساحة قبل قائمة المراجع تحت عنوان "التمويل" في البحث 

في البحث المنشور  ”Funding“المنشور باللغة العربية، وتحت عنوان 

 باللغة اإلنجليزية.

كتابة كلمة شكر للجهة الممولة )إذا كانت الجهة باحث للكما يمكن  .13

الممولة تشترط ذكر الشكر في متن البحث المنشور(، وتنشر قبل 

المراجع تحت عنوان "شكر وتقدير" في البحث المنشور باللغة العربية 
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في البحث المنشور باللغة  ”Acknowledgments“وتحت عنوان 

 اإلنجليزية.

الجمعية األمريكية لعلم النفس اإلصدار السابع  ظامباتباع نالباحث  يلتزم .14

2626   American Psychological  The

 )APA7( Association  في توثيق المراجع في متن البحث، وقائمة

وضعها بتتناسب  إال أن هناك استثناءات ُمحددة ال؛ المراجع النهائية

 طريقة الكتابة العربية، وهى:الحالي مع 

الباحث بكتابة اسم مؤلف فيلتزم  .المؤلفين سماءأة طريقة كتاب( 1)

المصدر سواء فى االقتباسات بالمتن أو فى قائمة المراجع بحيث يبدأ 

 باالسم األول للمؤلف وينتهى باسم العائلة. 

يلتزم الباحث باستخدام نمط الخط الثقيل  قائمة المراجع( عند كتابة 2) 

bold typing  ت والكتب  والرسائل المجال عناوين كتابة: عند

الذى   italic typingالنمط المائل  الجامعة والمؤتمرات بدالً من

 يستخدم فى كتابة نفس العناصر بالمصادر األجنبية. 

 :الكتب -1

ُمعلم العلوم، مسئولياته، أساليب عمله، نموه (. 1997رشدى لبيب.)

 . القاهرة:مكتبة األنجلو المصرية.العلمى والمهنى

. القاهرة: دار النهضة تدريس العلوم(. 1976، وسعد يس. )أحمد كاظم

 المصرية.

 :المجالت العلمية -2

(. أضواء على تطوير مناهج العلوم للتعليم 1998. )محمد صابرسليم

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

19. 

 :الرسائل  العلمية -3

رح فى الكيمياء للمرحلة الثانوية منهج مقت(. 2668أسامة جبريل. )

. رسالة العامة بمصر فى ضوء مستويات معيارية مقترحة

 دكتوراه، كلية التربية، جامعة عين شمس، مصر.

  :المؤتمرات -4

. تطوير إعداد معلم العلوم للقرن الحادى والعشرين (1998. )محمد نصر

ثانى المؤتمر العلمى الفى ضوء األهداف المستقبلية لإلعداد.  
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للجمعية المصرية للتربية العلمية "إعداد معلم العلوم للقرن الحادى 

 أغسطس. 5-2أبو سلطان، اإلسماعيلية،  والعشرين"

 فى متن البحث:  citationاالقتباسات  -5

.... وفى نفس مجال تطوير إعداد معلم البيولوجى بكليات التربية "

 "بـ ..... ( على ضرورة االهتمام1996هالة طليمات ) شارتأ

لمعلم الفيزياء يُعد من أهم الجوانب التى  التخصصي....... إن اإلعداد "

نرمين ت والدراسات العالمية والمحلية )اهتمت بها المؤتمرا

 "(.2666الدفراوى، 

 لنسق الـ المصادر األصلية المنشورةالمرجو من الباحثين االعتماد على ** و

APAكتابة وتنظيم  فييجب اتباعها  يالتللتعرف على كافة التفصيالت  ؛

حتى يأتى وتبويب مكونات تقرير البحث ونتائجه ومالحقه )إن وجدت(، 

البحث ُمتسقا مع هذا النسق وتتوفر له فرصة أفضل للحصول على قبول 

 النشر في المجلة. 

---------------------------------------------------------- 
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 الصفحة الموضوع م
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في  (MAT 4) نموذج مكارثي باستخدام تدريس العلوم اعليةف

المرحلة  طالبات الدراسي لدى تنمية التفكير االستداللي والتحصيل

  ..مدينة مكة المكرمة في المتوسطة
 

 هاله سعيد أحمد باقادر العموديأ. د. 

1 

2 

 

 

لالستقصاء المضمنة تقويم أداء المعلمات لالستراتيجيات الداعمة 

 .في كتب العلوم )سالسل ماجروهل( بالمرحلة االبتدائية
 

 خالد بن إبراهيم الدغيمأ. د. 

 أ. وجدان محمد التميمي
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