
 قواعـــد النشـــر بالمجلــة

تصدر كلية التربية بأسيوط مجلتها العلمية لنشر البحوث والدراسات العلمية التى تسهم فى إثراء الفكر التربوى ، وتنشر 

البحوث باللغات العربية أو اإلنجليزية أوالفرنسية . وذلك وفقا لالئحة النشر العلمى بجامعة أسيوط ، المعتمدة بقرار 

 :ع القواعد التاليةمع اتبا 0202/ 6/  02مجلس الجامعة فى

 

أن تكون البحوث أو الدراسات المقدمة للمجلة أصيلة فى مجال التربية وعلم النفس وأن تلتزم بمنهجية البحث العلمى  -

 .وخطواته المتعارف عليها وأال يكون قد سبق نشرها فى أى جهة علمية أخرى

 

سخ تخضع للتحكيم العلمى من قبل األسـاتذة تقـدم البحوث أوالدراسـات مع الملخصات والمالحق من ثالث ن -

 . لتقريرمدى صالحيتها للنشر من عدمهالمتخصصين 

 

مكـتوب علـى الكمبيوتر بمسافـة مفرد بيـن  cd أال يزيد عـدد صفحات البحث عــن عشرين صفحة من كـوراتر مع -

وتحسب عدد األوراق  Simplified Arabic(01) سم من جميع جوانب الصفحة وخط3السطـور وببعـد ال يقـل عن 

 P5 لقالب المجلة على مقياس ورق

 

يسبق الصفحة األولـى )ملخـص البحث أو الـدراسة( غـالف موضحاً عليه عنـوان البحث واسم من قام بإعداده ولقبه  -

 . العلمى ووظيفته

 

 .ألقلاد إصدار العدد بشهرين على يجـب أن ترد البحـوث والـدراسات المطلوب نشـرها لسكرتارية المجلة قبل ميعا -

 

يساهـم السادة أعضاءهيئة التدريس الذين أجيـزت بحوثهم أو دراساتهـم فى تكلفة طباعة وإصدار المجلة وفقا لقرار  -

 . وذلك بالقدر الموضح بعد -م فى هذا الشأن02/6/0202مجلس الجامعة

 

 :التالىتحصل الرسوم على النحو  -

  . ندم من داخل الوطأوالً: البحث المق

من داخل الجامعة وذلك بعد قبوله  مجنيهاً عن كل صفحة من البحث المقد ( اربعون 12تحصيل مبلغ )  -0

  . رللنش

خارج الجامعة وذلك بعد قبوله  ن( خمسون جنيهاً عن كل صفحة من البحث المقدم م02تحصيل مبلغ ) -0

  . رللنش

  : نثانيا : مصاريف التحكيم من داخل الوط

 ( خمسمائة جنيهاً للبحث الواحد من داخل الجامعة022تحصيل مبلغ ) -0

  . ة( ستمائة جنيهاً للبحث الواحد من خارج الجامع622تحصيل مبلغ ) -0

  : نثالثا : البحث المقدم من خارج الوط

  . ر( ستة دوالر عـن كل صفحـة من البحث بعد قبوله للنش6تحصيـل مبلغ )  -0

  . ث( مائة دوالر قيمـة رسوم تحكيم البح022بلغ )تحصيـل م  -0

 يعطى صاحب البحث أو الدراسة التى أجيز نشرها نسخة واحدة من الجزء الذى نشر فيه البحث أو الدراسـة وخمسة-

 . مستالت مـن بحثه وذلك بدون مقابل

 

 . عن آراء أصحابها تعبر جميع األفكار الواردة فى األبحـاث والدراسـات المنشورة فى المجلة -

 



توجه كافة المراسالت المتعلقة بالبحوث أو االشتراكات إلى السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية رئيس تحرير المجلة  -

  :على العنوان التالى
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