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كلمة
السيد األستاذ الدكتور
عزة شوقي الوسيمي
عميد الكلية
أبنائى وبناتى ،
يسعدنى أن أهنئكم بالنجاح والتخرج وأحب أن أقدم لكم كلمة صغرية أال
وهى أنه تهن أ أى أمهة مهن األمهم إال بعقهو وسهواعد أبنائ ها و قهة أكه فهى
شباب مصر فأنتم حاضر األمة ومستقبل ا .
حتية لكم مجيعا مع متنيهاتى الييبهة بهأن تتواصهلوا مهع أسهاتذكم حبثها
عن املزيد من العلم والثقافة لذا جيب أن نؤهل انفسنا ملواج ة حتديات املسهتقبل
ولتحقيههذ ذل ه جيههب أن يكههون لنهها دوربنههاء وفعهها داخههل اجملتمههع الههذى نعههي
بداخل فالعمل ل وج ني لعمل واحهد حيهي يقهاق تقهدم األمهم والعهعوب ها
متتلك من عقو بعرية و روات فأنتم خريها هلذا البلد األمني.
وأسأ اهلل ىل ولكم التوفيذ واهلداية إىل طريذ الرشاد والصواب والسالم عليكم
ورمح اهلل وبركات .
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كلمة
السيد األستاذ الدكتور
فتحي ندا
وكيل الكلية الرتبية الرياضية ووكيل الكلية
لعئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئ
ونائب رئيس جملس اإلدارة
أبنههائى وبنههاتى اليههالب تعههد الوحههدات ذات اليههابع اخلهها هههى إحههدى
الوسائل اليت من خالهلا يتم دراسة ومواج ة القضايا واملعاكل التهى يعهانى من ها
اجملتمع ووضع احللو هلا وذل للمساهمة فى خدمة اجملتمع وتنميت .
وتسهههعى إدارة الكليهههة فهههى تنفيهههذ إسهههرتاتيجية تسهههت دف تيهههوير أداء
الوحدات ذات اليابع اخلا بالكلي وذل للمساهمة فى تنمية القدرات العمليهة
والعلمية املقدمة جل هات اجملتمهع املختلفهة (داخهل الكليهة وخارج ها  ،والعمهل
على تنمية قدرات وم ارات األفراد وإعداد الكوادر ونعر الثقافة داخل الكلية.
وأخريا وليس آخرا أدعو أبنائى وبناتى من اليهالب السهعى لتنميهة تله
القدرات وامل ارات والعمل على حتديث ا وجتديدها بعكل مستمر لكى تن أ معها
بوطننا احلبيب مصر..
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتة.
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كلمة
السيد األستاذ الدكتور
هناء عفيفى
مدير وحدة ضمان اجلودة
إن الع ههد الههذى نعههي في هها ليههوم هههو التقههدم العلمههى والتكنوجليهها الههذى
تيور بعكل مذهل األمر الذى يتيلب التعرف على هذ الثورة العلميهة ونتيجه
لتقدم اإلتصا وتكنولوجيها املعلومهات فهنه يهؤدى إىل إضهافة مزيهد مهن املعهارف
واحلقائذ العلمية التهى تسه م فهى وضهوح الرؤيه لهدينا حهو الكهثري مهن األمهور
اإلجتماعي السلمي لكى حنيا حيا كرمية وصحية أمن .
واهلل املوفذ ملا في مصلحة العلم والتعليم
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كلمة
السيد األستاذ الدكتور
جمدي وكوك
مدير مركز اخلدمة العامة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبى اهلدى سيدنا حممد صلى
اهلل علية وسلم وعلى آل وصحب أمجعني .
أبنائى وبناتى ......
يييب ىل أن أحييكم وأرحب بكم وأن أدعوكم إىل املثابرة وبذ كثري مهن
اجل د فى حتقيذ النجاح والتوفيذ وان تتحلوا باخللذ الكرمية لتسعد بكم أمهتكم
وتكونوا خري قادة لألجيا القادمة ولتهن أ أمتنها وتأخهذ مكانت ها بهني الدولهة
املقدمة .
فأنتم أمل اجملتمع ومحلة معاعل العلهم واملعرفهة  ،تسهري علهى بركهة اهلل
وليكن سالحكم دوما الص فى حتمل العلم
لذا جيب أن تقبلوا على العلم بروح وطمهوح وتسهتثمرون طهاقتكم فيمها
يعود علي م بالنفع والفائدة وأن تنيلقوا لتحقيذ طموحاتكم بدافع من اإلميهان
الراسخ باهلل والوطن.
مع خالص حتياتى وأطيب أمنياتى
والسالم عليكم ورمح اهلل وبركات .
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كلمة
السيد األستاذ الدكتور
هال حممد الصبى
رئيس جلنة املوارد املالي واملادية
أصبحت الرياضة فى حاضهرنا احلهاىل أههم دالئهل التقهدم وحتضهر األمهم
والعههعوب وأصههبب األبيهها الرياضههيني فههى خمتلههم الرياضههات هههم خههري سههفراء
لههدوهلم  ،مههن خههال احملافههل الرياضههية التههى يعههرتكون في هها وميثلههون بالدهههم
ولتحقيذ ذل جيب أن نؤهل أنفسهنا ملواج هة حتهديات املسهتقبل ونكهون قهادرين
على حتمل القيادة واملسئولية.
وأدعوكم إىل املداومة إىل التعليم والتدريب على ما هو جديد فى جما عملكم
وأن تلتزموا بأخالقيات امل ن .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركات
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أعضاء جملس االدارة
أ.د  /عزة الوسيمي
عميد الكلية
ورئيس جملس ادارة اجمللس

أ1د  /فتحي ندا
ووكيل الكلية
لعئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

أ.د  /جمدي وكوك
مدير املركز

أ.د  /مسعود غرابة

وكيل الكلية لعئون الدراسات العليا والبحوث.

أ.د  /غادة عبد احلميد
عضوا
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رؤية اجلامعة

تسعي جامعة طنيا إلهي التميهز حمليها واقليميها ودوليها أن تكهون رائهدة
يف جماالت التعليم والتعلم والبحي العلمي وخدمة اجملتمع وتنمية البيئة .
رسالة اجلامعة
حتر جامعة طنيا علي بناء بيئة أكادميية فاعلهة مهن خهال
التيوير املستمر لل امج األكادمييهة للعديهد مهن التخصصهات يف ضهوء متيلبهات
خيط التنمية وتلبية احتياجات اليالب املعرفية وامل ارية يف إطار قيم اجملتمهع
وتقاليههد وكههذل إتاحههة فههر الههتعلم والتنميههة امل نيههة للخههرجيني يف شههيت
القياعات لتواكهب التقهدم وحتقهذ طموحهات سهوم العمهل  ،كمها تتع هد اجلامعهة
بتوفري مقومات االبداع يف خمتلم جماالت البحهي العلمهي املن جهي اجلهاد لتيهوير
العلوم واملعرفة والتنمية املستدامة وحل املعكالت اجملتمعية .

رؤية الكلية
تسههعي كليههة الرتبيههة الرياضههية للوصههو اىل التميههز والريههادة يف جمهها
التعليم والتعلم واألنعية البحثية وتلبيهة احتياجهات اجملتمهع والبيئهة احملييهة
يف اجملا الرياضي.
رسالة الكلية
كليههة الرتبيههة الرياضههية جامعههة طنيهها هههي مؤسسههة تعليميههة
وحبثية تعمل علي حتقيذ رؤيت ا من خال :
 إعهههداد خههههرجيني متميهههزين يف جمههههاالت التعلهههيم والتههههدريب واإلدارةالرياضية لتلبية احتياجات سوم العمل علي مستوي احمللي واإلقليمي .
 تنمية البحي العلمي وتيوير خلدمة العملية التعليمية . املسههاهمة يف تنميههة الههوعي الرياضههي بالتواصههل مههع اجملتمههع والبيئههةاحمليية ب .
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الغايات واألهداف االسرتاتيجية للكلية
الغايات
( 0حتقيذ الفاعلية التعليمية لتيهوير
أداء اليههالب ضههوء املعههايري األكادمييهههة
للجودة العاملة .

( 1تنميههة امل هههارات البحثيهههة ألعضهههاء
هيئة التدريس ومعاوني م مع توسهيع
قاعدة املعرفة ليهالب الدراسهات العليها
باستخدام التكنولوجيا احلديثة .

( 3املسهههههاهمة يف تقهههههديم اخلهههههدمات
املتميههزة ذات اجلههودة العاليههة يف تنميههة
البيئههة احملييههة بالكليههة مههع املعههاركة
اجملتمعة املستدامة اليت تؤدي إلي ربهط
الكلية باجملتمع اخلارجي .
( 4إجياد قيادات واعية وحكيمة تنسهم
باملصهههداقية واألخهههالم وتهههب فكهههر
التيوير وحتديي كفاءة اجل هاز اإلداري
وتهههوفري املهههوارد املاليهههة لرفهههع كفهههاءة
وفاعلية أداء الكلية .

األهداف اإلسرتاتيجية
 -0تيوير ال امج التعليمية واملقهررات
الدراسههههههية واألسههههههاليب التقومييههههههة
لليالب.
 -1حتقيههذ املعههاركة اليالبيههة والههدعم
اليالبي.
 -3تيبيههههذ معههههايري ضههههمان اجلههههودة
لتيوير التعليم
 -4زيههادة القههدرة التنافسههية خلههرجيني
الكلية .
 -5تنميهههههة قهههههدرات أعضهههههاء هيئهههههة
التدريس .
 -6تهههوفري قاعهههدة البحهههي العلمهههي مهههع
تو يههذ العالقههات العلميههة واخلدميههة
للكلية حمليا وإقليميا
 -7املعههههاركة يف املعههههروعات البحثيههههة
خلدمة اجملتمع مهع حتديهد احتياجهات
سوم العمل .
 -8تفعيههل عمههل الوحههدات ذات اليههابع
اخلا وزيادت ا يف املعاركة اجملتمعية.
 -9تيوير اهليكل التنظيمي اإلداري .
 -01استكما البنية التحتية .
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األهداف االسرتاتيجية للكلية
أوالً :األهداف التعليمية والرتبوية:
 أن تتوافر بيئة تعليمي متميزة أل راء العملية التعليمية .
 أن يههههتم اإلعههههداد العلمههههى والرتبههههوى لليههههالب يف الهههه امج الثال ههههة
(تعليم  ،تدريب  ،إدارة
 لكسب قة اجملتمع فى مستوى اخلرجيني .
 اإللتههزام بتيههوير املسههتمر للمقههررات للوصههو ب هها إىل جههود عاليههة فههى
األقسام العلمية .
 أن يتم بناء نظام لتيوير مجيع اخلدمات واألنعية اليالبيهة واله امج
األكادميية املساعدة.
 العمههل علههى تعههجيع التعههاون مههع مؤسسههات اجلههودة فههى التعلههيم حملي هاً
ودولياً.
انياً  :البحي العلمى:





أن يتم توجي من أعضاء هيئة التدريس بالقيهام بأحبهاث غهري تقليديه
تراعى معهاكل اجملتمهع التواصهل إىل حلهو إجيابيه فهى جمهاالت الرتبيهة
الرياضية املختلفة.
أن يكون هناك دعم وتعجيع مسهتمر للبهاحثني للعمهل فهى فهرم حبثيهة
متميزة فى ال امج الثال ة وعرض ا فى املهؤمترات العلميهة سهواء حمليهة
أو إقليمي أو دولي .
جيههب أن يكههون هنههاك تعزيههز للبههدء عههن إجههراء البحههوث والدراسههات مههن
خال تقويم أفضل اإلمكانيات املادية والبعرية ألعضاء هيئهة التهدريس
بالكلية .
خلذ ودعم شامل حللقات البحي  Seminarsوورش العمهل يف األقسهام
العلمية والدراسات العليا .
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الثاً :خدمة اجملتمع :
 عمل قنهوات اتصها بهني طهالب الكليهة وطهالب كليهات الرتبيهة البدنيهة
والرياضية فى الدو العربية وذل من خال زيارات تزيد من قافت م
الرياضية.
 عمههل دورات تثقيفيهه وتدريبيهه بالتعههاون مههع اإلحتههادات الرياضههية
ونقابههة امل ههن الرياضههية لتكههون حلقههة إتصهها بههني اليلبههة واخلههرجيني
وأعضاء هيئة التدريس
 أن تكون الكلي مركز للمعاورات واخلدمات الرياضية فهى جمها الرتبيهة
الرياضية على املستوى احمللى واإلقليمى .
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نبذ خمتصر عن كلية الرتبي الرياضية





بههدأت كلي ه الرتي ه الرياضههي كقسههم بكليههة الرتبي ه الرياضههي جامع ه
طنيا عام 0981م
م تيهور القسهم وأصهبب كليهة الرتبيه الرياضهي بقهرار مج هورى عهام
0994م .لتصبب إحدى كليات جامعة طنيا .
وت هههدف الكليه ه إىل إعهههداد املهههواطن الصهههاح واملتكامهههل بهههدنيا وذهنيههها
وإجتماعيا ونفسيا
كما ت دف الكلي إىل إعداد الكوادر املتخصص للعمل فى اجملا الرياضى .

وحتتوى الكلية على ال هة شهعب صصصهي ملرحلهة التعلهيم اجلهامعى
بالكلي وهى:
 شعبة التدريب الرياضى  ،شعبة تدريس اإلدار الرياضي .
 متنب الكلي درجة البكالوريوق فى الرتبية الرياضية ومدة الدراسة ب ا
أربع سنوات.
 كمهها متههنب الكليه درجههات علميه هههى دبلومههة الدراسههات العليهها ودرجههة
املاجستري والدكتورا فى الرتبي الرياضي .
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مركز اخلدمة العامة:
مت إنعاء مركهز اخلدمهة العامهة لكليهة الرتبيهة الرياضهية جامعهة طنيها
بالقرار رقم  0197بتاريخ  1111/9 /4كوحدة ذات طابع خا هلا استقال الفنى
واملههاىل واإلدارى طبقهها ملوافقههة جملههس اجلامع ه بتههاريخ  1111/6/17وذل ه وفقهها
ألحكام املاد  317من االئح التنفيذيه لقهانون تنظهيم اجلامعهات رقهم  49لسهنة
0971م.
رسالة الوحد :
تسعى الوحد اىل تقديم خدم تعليميه متكامله عهن طريهذ األهتمهام
بيههرم ووسههائل التعلههيم واسههتخدام الههنظم التقوميي ه احلديث ه ترسههيخ القههيم
اإلجيابي وحسن استخدام املتاح من امكانيات داخل وخارج الوحهد وذله مهن
خال اعداد وتأهيل طالب
متميزين فى مجيع األنعهي لتلبيهة متيلبهات سهوم العمهل واحتياجهات لضهوء
املتغريات والتحديات .
وت دف الوحد إىل :
 .0معاون اجلامع فى القيهام برسهالت ا فهى جمها تعلهيم اليهالب وتهدريب
ورفع كفائت م العلمي وقدرات م اإلنتاجي .
 .1تنمية قدرات وم ارات اليالب على استخدام األج ز احلديث من خال
برامج تدريب مناسب .
 .3اإلسه ام فههى تههدريب أفههراد اجملتمههع مههن خههال األسههاليب احلديثه ورفههع
كفائت م فى شتى اجملاالت .
 .4املسههاهم بالههدعم املههادى فههى األنعههي اليالبي ه واإلجتماعي ه ودعههم
الندوات واملؤمترات.
 .5املسههاهم فههى دعههم املعههروعات البيئي ه باجلامع ه وتزويههدها بههالبحوث
والدراسات التى جيري ا املركز فى جماالت املختلف .
 .6املسههاهم فههى إجهههراء البحههوث العلميهه وتقهههديم اإلستعههارات العلميهه
واخلدمي و اإلنتاجي التى ت دف إىل حل املعكالت للمجتمع .
 .7توطيههد الههروابط الثقافي ه والعلمي ه مههع اجلامعههات واملؤسسههات العلمي ه
واملراكز البحثي على الصعيد احمللى والعاملى .
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إجنازات مراكز اخلدمة العامة:
 .0إستخدام ج از قياق القوام فى إختيارات القدرات .
 .1مت شراء عدد 1طابع ليزر وحاسب إىل حممو للمركز.
 .3إقامة دور إعداد بدنى لليالب.
 .4إقامة دور إصابات رياضي لليالب.
 .5إقام دور حتري وتدريب لبعأ الرياضات الفردي واجلماعي .
 .6إقامة دور إنقاذ وإعداد معلم سباح .
 .7مت عمل برتوكو تعاون بني الكلي واملتحم الرومانى باألسكندري
 .8مت السماح لعركة إبداع للخدمات التسويقي لعمل محلة دعائي بالكلي
لصاح شركة سامسونج.
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اجمللة العلمية للعلوم الرياضية والرتبوية
الئحة شروط النعر

مادة (0

تصدر كلية الرتبية الرياضية جامعة طنيها جملهة علميهة إقليميهة حمكمهة تسهمى
(اجمللة العلمية للعلوم الرياضية والرتبوية .
مادة (1
ت دف اجمللة اىل :
 املعاركة يف تعجيع وتنعيط حركة البحي العلمي
 حتقيذ إضافة جديدة على الساحة العلمية يف جماالت علوم الرتبية الرياضية
 نعر وتعزيز الدراسات واألحباث العلمية يف علهوم الرتبيهة الرياضهية علهى املسهتوى
احمللى واإلقليمي والدولي .
 االرتقاء باملستوى العلمهي لألحبهاث يف جمها علهوم الرتبيهة الرياضهية حبيهي تالئهم
سوم العمل اإلقليمي.
مادة (3
 تصههدر اجمللههة نصههم سههنوية بصههفة دوريههة مرتههان خههال العههام املههيالدي مبههدئيا
( يونيو ،ديسم وجيوز زيادة إصدار اإلعداد وافقة جملس إدارة اجمللة
 صتص اجمللة بنعر األحباث واملقاالت العلمية يف جماالت علوم الرتبية الرياضية .





تنعر البحهوث باللغهة العربيهة أو اإلجنليزيهة ورقيها والكرتونيها علهى موقهع اجمللهة
بالبوابة االلكرتونية للكلية.
أن تكون الدراسات أصهلية و يسهبذ نعهرها أو قبوهلها للنعهر  ،علهى أن يهتم نقهل
حقوم امللكية الفكرية اىل الناشر بعد قبو البحي .
يسمب بالنعر يف اجمللة باألحباث واملقاالت اليت جيري ا أو يعرتك في ها أعضهاء هيئهة
التههدريس أو البههاحثني يف اجلامعههات واملعاهههد وهيئههات البحههي العلمههي يف مصههر أو
خارج ا.
تنعر األحباث حسب أسبقية ورودها بعد حتكيم ا وأعدادها يف شكل ا الن هائي وفهذ
شروط النعر والقواعد اليت تقررها اجمللة

 البحوث املنعورة يف هذ اجمللة تعبّر عن آراء أصحاب ا وال تعبهر بالضرورة عهن رأي
اجمللة أو اجلامعة.
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مادة (4
يعكل جملس إدارة اجمللة بقرار مهن جملهس الكليهة ويكهون التعهكيل علهى النحهو
التاىل:
ا.د /عميد الكلية

(رئيس جملس اإلدارة .

ا.د /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث (رئيس حترير اجمللة .
عضو هيئة تدريس من املتميز فى النعر العلمي (نائب رئيس حترير اجمللة .
عضو هيئة تدريس يتم اختيار دوريا
السادة رؤساء األقسام العلمية

( مدير حترير اجمللة .
(أعضاء جملس إدارة اجمللة .

جيوز ضهم أعضهاء جمللهس اإلدارة مهن اخلهارج بعهد موافقهة جملهس ملهدة هالث
سنوات.
مادة (5
اختصاصات جملس إدارة اجمللة :
وضع القواعد املنظمة ألعما اجمللة .
حتديد سعر بيع أعداد اجمللة فى بداية كل عام وذل وفق ًا لسعر التكلفة .
حتديد األسعار اخلاصة بالنعر باجمللة وفق ًا لسعر التكلفة فى بداية كل عام .
حيدد جملس اإلدارة سعر النسخ اإلضافية من اجمللة أو املستلة .
حتديد عدد النسخ اليت تيبع واليت تعيى ك دايا لل يئات واألفراد.
اعداد احلساب اخلتامي للمجلة قبل عرض على اجل ات املختصة .
اقرتاح تعكيل هيئة املكتهب التنفيهذي لتحريهر اجمللهة واملكهون مهن رئهيس جملهس
اإلدارة ورئيس التحرير ونائب رئيس التحرير ومدير التحرير .
اقرتاح تعكيل هيئة التحرير اخلاصة باجمللة وقوائم املراجعني ب ا .
تعكيل الفريذ التنفيذي للمجلة وكذل سهكرتارية اجمللهة ملتابعهة شهئون البحهوث
واليباعة واحلاسب األىل والنواحي املالية إلصدار اجمللة.
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مادة (6
يقوم رئيس حترير اجمللة بتلقي األحباث من الباحثني ومتابعة حتكيم ها وعرضه ا
علههى نائههب رئههيس التحريههر الههذى يقههوم بههدور راجعت هها وعرضه ا علههى هيئههة التحريههر
ومراسلة الباحثني واحملكمني حلني قبو البحي أو رفض .
مادة (7
يقوم مدير حترير اجمللة باالستعانة بالفريذ التنفيذي بهعداد وإخراج اجمللة بعهد
استكما أحبا ا وإرساهلا اىل امليبعة بعد إعدادها فنياً .
مادة (8
تسههتعني هيئههة التحريههر ههراجعني متخصصههني لفحههص البحههوث وإقههرار مههدى
صالحيت ا للنعر من داخل وخارج مصر .
مادة (9
يدعو رئيس جملس اإلدارة أو من ينوب عن يف اجمللس إىل االجتماع مرة على األقل
كل ش رين ويقوم سكرتري اجمللس بأعما أمانة اجمللس وحترير حماضر جلسات وا بات ها يف
سجل يوقع مع رئيس اجمللس وتبلغ قرارات اجمللس اىل عميد الكلية (رئهيس جملهس اإلدارة
التنفيذية خال مثانية ايهام مهن تهاريخ صهدورها العتمادهها وتعته نافهذة إذا يعهرت
علي ا خال اسبوعني من تاريخ وصوهلا مستوفا اىل مكتب .
مادة (01
يكون للمجلة موازنة مالية خاصة تتكون من ( مقابل النعر  ،الت عات أو اإلعالنات أو
حذ الرعاية اليت يقبل ا جملس الكلية بناءًا على اقرتاح جملس إدارة اجمللة .
تودع إيرادات اجمللة يف حساب مستقل حبسابات الدائنة بالكلية استكماال للحساب السابذ
القائم للمجلة .
مادة (00
رسوم التحكيم والنعر يف اجمللة
رسوم التحكيم باجمللة:
يتم حتصيل مبلهغ ( 311جنيه مصهري رسهوم مراجعهة البحهي للبهاحثني مهن داخهل
مج ورية مصر العربية.
يتم حتصيل مبلغ ( 011دوالر أمريكي أو ما يعادهلا رسوم مراجعة البحي للباحثني من
خارج مج ورية مصر العربية .
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رسوم النعر باجمللة :
يتم حتصيل مبلهغ ( 411جنيهة مصهرى للبحهي الفهردى ومبلهغ ( 611جنيهة مصهرى
للبحههي اجلمههاعى مقابههل النعههر عههن الههه ( 11صههفحة األوىل و يسههدد مبلههغ ( 11جني ه
مصري عن كل صفحة إضافية للباحثني من داخل مج ورية مصر العربية.
يهتم حتصههيل مبلهغ ( 111دوالر أمريكههى للبحهي الفههردى ومبلهغ ( 311دوالر امريكههى
للبحي اجلماعى أو ما يعادهلا باجلنية املصرى  ،وذل عن اله ( 11صفحة األوىل و يسدد
مبلغ (  01دوالر أمريكى أو ما يعادهلا باجلنية املصرى عن كل صفحة إضافية للباحثني
من خارج مج ورية مصر العربية.
يهتم حتصهيل مبلهغ ( 311جنيه مصهرى رسهوم إضهافية عهن أى صهفحة بهاأللوان حبههد
أقصى صفحتني .
جيوز هليئة التحرير أن تدعو أحد األساتذة املتميزين فى التخصص لعمل حبي مرجعى
للمجلة وال يتم سداد رسوم عن حبد أقصى إ نان فى العدد الواحد .
حيذ للباحي احلصو على نسخة واحدة من اجمللة باإلضافة اىل عدد ( 5مستل للبحهي
املنعور فقط .
يقوم جملس اإلدارة بهعادة النظر فى أسعار النسر والتحكيم كل عامان
مادة (01
يراعى فى كتابة البحوث أن تأخذ العكل العام وفقا ً للقواعد األتية :
صضع عملية كتابة ونعر البحوث للتعليمات اليت حددها كتيهب النعهر الصهادر عهن
مجعيههههة علههههم الههههنفس األمريكيههههة
.
الصفحة األوىل للبحي تعمل فقط على:
عنوان البحي ،ويكتب أسفل العنوان اسهم الباحهي أو البهاحثون واملسهمى الهو يفي
والتخصص واجلامعة والكلية .
حترر البحوث املقدمهة للمجلهة العلميهة باللغهة العربيهة أو اللغهة اإلجنليزيهة وتبهدأ
لخص البحي باللغة العربية ويعمل علي ما يلي بدون عناوين جانبية (مقدمهة
البحههي وأهميته وهدفه  ،عينههة البحههي ووصههف ا ،أدوات القيههاق وحتديههدها ،أهههم
النتائج ومناقعت ا ،وكذل أهم التوصهيات أو التيبيقهات وذله بيريقهة واضهحة
وخمتصرة ،واحلد األقصي لكلمات امللخص يف حهدود  111كلمهة بهنفس لغهة البحهي
وملخص عكس اللغة املكتوب ب ا فى ن اية البحي.

دليل الوحدة ذات الطابع الخاص والمجلة العلمية

يراعى يف كتابة البحي أن تأخذ العكل العام والذي مير باخليوات التالية بصفة عامة
ووفقا ليبيعة البحي  ،وذل بهستخدام العناوين التالية :
 oمقدمههة  :تضهههمن عههر معهههكلة البحههي وههههدف ا وفروع هها (إن وجهههدت ،
ومراجعة خمتصرة ألهم الدراسات الو يقة االرتباط وضوع البحي.
 oاملن ج  :ويضم العناوين الفرعية التالية :
 جمتمههع وعينههة البحههي  :وصههف ا وحتديههدها وطريقههة اختيارههها
باإلضافة إلي أية متغريات أخري يراها الباحي هامة وبصفة خاصهة
تل املتغريات التى قد ترتبط ناقعة النتائج.
 أدوات القياق  :وصف ا وحتديدها وحدودها ومراجع ا  ،وفهى حالهة
تعددها يتم وضع عناوين فرعية جانبي لكل اداة من هذ االدوات.
 اإلجراءات  :وصم االجراءات التهى قهام ب ها الباحهي (أو املسهاعدين
لدراسة معكلة البحي بصورة واضحة وحمدد .
 oالنتائج  :يتم عر أهم نتائج البحي مع االستعانة باجلداو واألشكا  ،كمها
ميكهههن كهههذل مناقعهههة النتهههائج وعندئهههذ يكهههون العنهههوان عهههر النتهههائج
ومناقعت ا.
 oاالستخالصات والتوصيات  :يتم تقديم أههم االستخالصهات والتوصهيات الهيت
أسفر عن ا البحي واملستمدة أساسا من النتائج اهلامة املباشرة للبحي.
 oاملراجع :
 الكتاب
 اسم املؤلّم ( : Boldسنة النعر ،عنوان الكتاب ،اليّبعة بعهد األوىل
إن وجدت ،دار النعر ،مكان النعر ،أرقام الصّفحات املستخدمة.
 الكتاب املرتجم
 اسههم املرتجههم ( : Boldسههنة النعههر ،عنههوان الكتههاب ،اسههم صههاحب
الكتهاب  -دار النعههر اجلديهدة – مكههان النعههر اجلديهد – سههنة النعههر
اجلديدة  -أرقام الصّفحات املستخدمة.
 اجملالت
 اسم املؤلم ( : Boldسنة اإلصهدار ،عنهوان املقالهة أو البحهي ،اسهم
اجمللة ،عدد اجمللة ،ج ة النعر ،مكان النعر ،الصفحات املستخدمة.
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 الرسائل العلمية
 اسههم صههاحب الرسههالة ( Boldسههنة النعههر ،عنههوان الرسههالة ،اسههم
الرسالة ،الكلية ،اجلامعة.
 شبكة املعلومات الدولية
 اسههم ش ه رة املفؤلاههم ،األوههاء األوىل (يتبههع ذل ه االسههم األخههري ههم األو
ملؤلفني آخهرين  -إن وجهدت  -عنهوان صهفحة الويهب اإلنرتنهت  ،مكهان
النعر ،الناشر ،تاريخ النعر ،تاريخ التحديي/التعهديل ،تهاريخ التو يهذ،
متاح من ،أدخِل الرابط أو عنوان صفحة الويب . URL
 oتوضههع اجلههداو يف مهها البحههي وال ترسههل كملفههات منفصههلة ،ويعههار إلي هها يف
موضع االستدال ب ا أو أقرب موقع هلها يف البحهي وتكتهب العنهاوين الوصهفية
املناسبة للصفوف واألعمدة.
 oجيب ترقيم األشكا والصور والرسوم بالرتتيب ،مع كتابة عنهوان لكهل من ها،
واإلشارة إلي ا يف موضع االستدال ب ا من البحي ،كما جيب أن توضع يف مكان ها
ا البحي وال ترسل كملفات منفصلة.
مادة (03
ترسل البحوث أو الدراسات باسم السيد األستاذ الدكتور  /رئيس حترير اجمللهة  ،ويقهدم
الباحي أصل البحي كامالً باملرفقات من ( 3صور طبقا لعهروط النعهر فهى املهادة (01
مكتوبة على برنامج ( Microsoft wordبنوع خط (Simplified Arabic
حبجم ( 04على ورم مقاق ( A4على وج واحد ،وتهرتك مسهافات  3سهم مهن مجيهع
جوانب الورقة وأال يزيد عدد األسير عن  14سير فى الصفحة كما جيب أال تزيهد عهدد
صفحات البحي عن  11صفحة عند النعر يف اجمللة ،باإلضافة إىل تقهديم  CDحيتهوي
البحي الن ائي للنعر.
يصاحب البحي إقرار من الباحي بأن البحي املقدم ينعر من قبل فى أى ج ة داخل
أو خارج البالد.
يتم إعداد منوذج عرفة هيئة حترير اجمللة لنقل حقهوم امللكيهة الفكريهة مهن املؤلهم
للناشر فى حالة قبو نعر البحي وإمضاء الباحثني الواقعى .
يتم إرسا البحي للمراجعة لثال ة مراجعني من ال ة جامعات أو معاهد خمتلفة .
يبدى املراجع برأي يف مدى صالحية البحي للنعر يف النموذج املعد من هيئة التحريهر
مدعماً بامل رات ،خال ( 05يوم من تاريخ إرسا البحي الي .
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مادة (04
يقههرتح جمللههس إدارة اجمللههة مههنب مكافههأة لل يئههة اإلداريههة والعههاملني باجمللههة
ولسكرتارية التحرير وهليئة حترير اجمللة والذين يساهمون جب ود خاصة فى إصدارها.
مادة (05
تيبذ أحكام القهوانني واللهوائب املاليهة العامهة وذله فيمها يهرد فهى شهأن نهص
خا هذ الالئحة أو قهانون تنظهيم اجلامعهات رقهم  0971/49والئحته التنفيذيهة أو قهانون
امليبوعات رقم 0936/11م .
مادة (06
يتم العمل ب ذ الالئحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من جملس اجلامعة .
تعكيل جملس إدارة اجمللة
ا.د /عزة شوقى الوسيمى

(رئيس جملس اإلدارة .

ا.د /مسعود كما غراب

(رئيس حترير اجمللة .

ا.د /إي اب حممد فوزى البديوى
ا.د /عمرو مصيفى كامل العتيحى

(نائب رئيس حترير اجمللة .
( مدير حترير اجمللة .
(أعضاء جملس إدارة اجمللة .

السادة رؤساء األقسام العلمية
اجل از اإلداري للمجلة
ملتابعة شئون البحوث واليباعة واحلاسب األىل والنواحي املالية إلخراج اجمللة.
سكرتارية اجمللة
فريذ تنفيذي للمجلة

دليل الوحدة ذات الطابع الخاص والمجلة العلمية

خامت
إن ملن دواعى سرورى
أن أقدم لليالب واليالبات اخلهرجيني وأعضهاء هيئهة التهدريس وأعضهاء
املعاون دعو مفتوح لإلنصه ار مهن املزيهد فهى تعلهيم وتهدريب اليهالب ورفهع
كفائت م العلمية
وقههدرت م علههى البحههي العلمههي واملسههاهمة يف دعههم املعههروعات البيئي هة
واإلنتاجي هة وتوطيههد الههروابط الثقافي هة والعلمي ه وإضههافة املزيههد مههن املعههارف
واحلقائذ العلمية واإلجتماعية التى تس م فى وضوح الرؤيهة لهدينا حهو الكهثري
من األمور العلمية واإلجتماعية السليمة لكى حنيا حيا كرمية وصحية أمن .
وفقنا اهلل خلدمة جامعتنا العريقة
وإرتقاء بلدنا احلبيب

مع حتيات
أسرة التحرير

