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عضاء هيئة التحرير
 
 ا

 االسماء مرتبة هجائيا  
 

 أ.د .أسًبء عجذ انًُعى إثزاهُى 

 ِقش.-عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ-و١ٍخ اٌجٕبد -أعزبر ػٍُ إٌفظ ااالعزّبػٝ لغُ ػٍُ إٌفظ

  أ.د. إًَبٌ دسٍُُ عظفىر 
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  عجذ هللا انجُشاٍَيذًذ  أ.د. خذَجه  

 اٌغؼٛد٠خ-عبِؼخ أَ اٌمشٜ  –ا٤عزبر اٌّؾبسن فٟ أفٛي اٌزشث١خ ا٦عال١ِخ و١ٍخ اٌزشث١خ    

 أ.د. رجبء ثُذ سُذ عهٍ ثٍ طبنخ انًذضبر 

 اٌغؼٛد٠خ –عبِؼخ أَ اٌمشٜ –أعزبر أفٛي اٌزشث١خاالعال١ِخ 

  ًأ.د.و. سَُت  دسٍ سالي 
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 أ.د. هشبو فزذٍ جبد انزة 

 عبِؼخ اٌى٠ٛذ –أعزبر اٌم١بط ٚا٦ؽقبء إٌفغٟ ٚاٌزشثٛٞ و١ٍخ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ 
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عضاء 
 
ستشاريةهيئةالا

 
  اال

 االسماء مرتبة هجائيا  

  أ.د. أيُُخ يذًذ كبظى 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ -و١ٍخ اٌجٕبد -أعزبر ػٍُ إٌفظ اٌزؼ١ٍّٝ 

  ٌأ.د. دسبو انذٍَ يذًذ يبس 

 عبِؼخ عٛ٘بط -و١ٍخ اٌزشث١خ–أعزبر ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌؼٍَٛ 

  ٌأ.د. خبنذ عجذ انهطُف عًزا 

 أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌذساعبد االعزّبػ١خ ٚػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ عبِؼخ عٛ٘بط

  ٍأ.د. سَُت دسٍ دس 

 و١ٍخ اٌجٕبد عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ-أعزبر أفٛي اٌزشث١خ  

  أ.د.سبيُخ يىسً إثزاهُى 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ –و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر ثمغُ رشث١خ هفً 

  ًأ.د. سعبد يذًذ فزذ 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ –و١ٍخ اٌجٕبد  –أعزبر ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌفٍغفخ ٚػٍُ إٌفظ 

  ًأ.د.سعذ َسً سك 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ–و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌؼٍَٛ 

  ًأ.د. سعُذ إسًبعُم عه 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ . –و١ٍخ اٌزشث١خ –أعزبر أفٛي اٌزشث١خ 

  عهً أدًذ أ.د.طذَقخ 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ .–و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر ثمغُ رشث١خ هفً 

  أ.د.طفبء َىسف األعسز 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ–و١ٍخ اٌجٕبد  –أعزبر ػٍُ ٔفظ االعزّبػٝ 

  ٍأ.د. عبَذح عجذ انًقظىد دس 

 و١ٍخ اٌجٕبد عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ –إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ أعزبر 

  أ.د. عجذ انهطُف انظفً انجشار 
 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ –و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ 
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  ًأ.د. عجذ هللا يشعم انذزث 

 اٌغؼٛد٠خ . –عبِؼخ ؽفش اٌجبهٓ –و١ٍخ اٌزشث١خ –أعزبر ِؾبسن ثمغُ أفٛي اٌزشث١خ 

  أ.د. عهً جىدح يذًذ عجذ انىهبة 

 عبِؼخ ثٕٙب . -و١ٍخ اٌزشث١خ–أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌذساعبد االعزّبػ١خ 

  ٌأ.د.عهً يذًذ دسٍُ سهًُب 
 عبِؼخ ا٤ص٘ش .–و١ٍخ اٌزشث١خ –أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌذساعبد االعزّبػ١خ 

 أ.د. عهٍ يهذٌ كبظى  
 عٍطٕخ ػّبْ –عبِؼخ اٌغٍطبْ لبثٛط  –اٌزشث١خ أعزبر ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ و١ٍخ 

 أ.د. فبطًخ سبنى ثبجبثز 
 اٌغؼٛد٠خ –عبِؼخ أَ اٌمشٜ -أعزبر افٛي اٌزشث١خ ٚاٌزشث١خ اٌّمبسٔخ 

  أ.د. فبَشح انسُذ عىع 
 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ–و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

  أ.د. نًعبد اسًبعُم يذًذ 

 ػ١ٓ ؽّظ–و١ٍخ اٌجٕبد –شق رذس٠ظ اٌفشٔغٝ أعزبر ِٕب٘ظ ٚه

  أ.د. يذجبد دبفع أثى عًُزح 
 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ–و١ٍخ اٌجٕبد  –أعزبر ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌش٠بم١بد 

  أ.د. يذًذ عطُخ خًُس 

 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ –و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ 

 أ.د. يًُ عجذ انهبدي سعىدي  
 عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ–و١ٍخ اٌجٕبد  –اٌؼٍَٛ أعزبر ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ 

 أ.د.يذدذ أدًذ عهً انًُز  

 عبِؼخ االعىٕذس٠خ .–و١ٍخ اٌزشث١خ –أعزبر ِٕب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌؼٍَٛ 

 أ.د. َجفخ قطت انسُذ انجشار 

 عبِؼخ إٌّٛف١خ .–و١ٍخ اٌزشث١خ –أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق رذس٠ظ اٌذساعبد االعزّبػ١خ 

  انىادذأ.د. َعًُخ دسٍ أدًذ عجذ 
  أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ ثمغُ اٌجؾٛس ثبٌّشوض اٌمِٛٝ ٌالِزؾبٔبد .

mailto:Sci.publish.unit@women.asu.edu.eg


 
 

 مجلة البحث العلمي في التربية
 مجلة علمية محكمة

 

 

 المراسالت توجه الي وحدة النشر العلمي بكلية البنات جامعة عين شمس

  Sci.publish.unit@women.asu.edu.egالبريد االلكتروني :
 79791041010لالستفسار : 
 ةالقاهر –مصر الجديدة  –شارع اسماء فهمي 

 

 عٍ يجهخ انجذش انعهًٍ فٍ انززثُخ
 

 

و١ٍخ  –ِؾىّخ( رقذس ثقفخ سثغ ع٠ٕٛخ ػٓ ١٘ئخ ػ١ٍّخ أوبد١ّ٠خ ثؾض١خ -ػ١ٍّخ  –ٟ٘ ِغٍخ )دٚس٠خ 

رؾذ ِغّٟ ؽ١ٌٛخ و١ٍخ اٌجٕبد،  رأعغذ اٌّغٍخ –اٌجٕبد ٣ٌداة ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌزشث١خ عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ 

ٔغ١ٍض٠خ، ٚاٌزٟ رزقف ثبٌغذح ٚاالفبٌخ ٚإٌّٙغ١خ ٚرؼٕٟ اٌّغٍخ ثٕؾش ا٤ثؾبس اٌزشث٠ٛخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚا٦

اٌؼ١ٍّخ ٚدلخ اٌزٛص١ك ِغ ا٦ٌزضاَ ثأخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ، ٟٚ٘ ِٛعٙخ ٌٍّؾزغ١ٍٓ ثبٌؾمً اٌزشثٛٞ ِٓ 

 لشاس. أوبد١١ّ٠ٓ ِٚذسع١ٓ ٚئداس١٠ٓ ٚفٕبع

٠ؾشف ػٍٝ ئفذاس اٌّغٍخ ٔخجخ ِٓ أعبرزح اٌزشث١خ فٟ ع١ّغ اٌزخققبد، ٚرخنغ ع١ّغ اٌجؾٛس ٌٍزؾى١ُ 

ِٓ لجً ٌغٕخ ِٓ اٌّزخقق١ٓ ِٓ رٚٞ اٌخجشح اٌجؾض١خ ٚاٌّىبٔخ اٌؼ١ٍّخ اٌّز١ّضح فٟ ِغبي اٌزخقـ 

 ثؾىً دل١ك.

عؼبد اٌؼ١ٍّخ ٚرمبس٠ش اٌجؾٛس ٚرمَٛ اٌّغٍخ ثٕؾش اٌجؾٛس اٌزطج١م١خ ٚا١ٌّذا١ٔخ ٚإٌظش٠خ ٚاٌّشا

 ٚاٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد ٚإٌّزذ٠بد اٌؼ١ٍّخ ٚٚسػ اٌؼًّ ٍِٚخقبد اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ.

 انزؤَخ 

أْ رىْٛ اٌّغٍخ سائذح ِٚقٕفخ مّٓ أؽٙش اٌمٛاػذ اٌؼب١ٌّخ فٟ ٔؾش اٌجؾٛس اٌّؾىّخ فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ 

 اٌزشث٠ٛخ ٌخذِخ اٌّغزّغ ٚرط٠ٛش ا٦ٔغب١ٔخ.

 انزسبنخ

ٌجؾٛس اٌّؾىّخ ٚفك ِؼب١٠ش ١ِٕٙخ ػب١ٌّخ ِز١ّضح فٟ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ِٓ ؽ١ش اٌغذح ٚا٤فبٌخ ٔؾش ا

 .ٚإٌّٙغ١خ اٌؼ١ٍّخ

 األهذاف 

 -رهذف انًجهخ إنٍ: 

 ئربؽخ اٌفشفخ ٌٍجبؽض١ٓ ٌٕؾش ئٔزبعُٙ اٌؼٍّٟ فٟ ِخزٍف اٌّغبالد اٌزشث٠ٛخ. -

 اٌزشث١خ.أْ رقجؼ ِشعؼبً ػ١ٍّبً ٌٍجبؽض١ٓ فٟ ِخزٍف ِغبالد  -

اٌّؾبسوخ فٟ ثٕبء ِغزّغ اٌّؼشفخ ِٓ خالي ٔؾش ا٤ثؾبس اٌزشث٠ٛخ اٌم١ّخ اٌزٟ رغبػذ فٟ رط٠ٛش  -

 اٌّغزّغ.

 رٍج١خ ؽبعبد اٌجبؽض١ٓ ػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌّؾ١ٍخ ٚا٦ل١ّ١ٍخ اٌؼب١ٌّخ فٟ ِغبالد اٌزشث١خ. -

 ٔؾش ا٤ثؾبس ا٤ف١ٍخ ٚاٌّجزىشح ثّب ٠خذَ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّغزّغ ا٦ٔغبٟٔ. -

 ُ اٌفىش اٌزشثٛٞ ٚدساعخ اٌّؾىالد اٌزشث٠ٛخ اٌّؼبفشح ٚالزشاػ اٌؾٍٛي ٌٙب.دػ -

 .االعزفبدح ِٓ ِؼط١بد اٌفىش اٌزشثٛٞ اٌغ١ٍُ لذ٠ّبً ٚؽذ٠ضبً ػشث١بً ٚأعٕج١بً  -
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 افززبدُخ انعذد
 

( 1212 يبَى ) ( انجشء12)أٌ رضع ثٍُ أَذي قزاءهب  انعذد  َسعذ يجهخ انجذش انعهًً فً انززثُخ

ذح  فً هذا انعذد ثبقخ يزُىعخ يٍ انذراسبد وانجذىس انزً رزُبول قضبَب عهًُخ رزثىَخ عذَوَضى 

ويع هذا انزُىع فإٌ انًجهخ رهزشو ثبنًُهجُخ انعهًُخ , نزقذو فً انُهبَخ يب َُُز يُبدٍَ انززثُخ انًخزهفخ 

   .انطزَق  نهجبدضٍُ وانًهزًٍُ ثًخزهف  يجبالد انززثُخ

 ,,,وهللا يٍ وراء انقظذ

                                                                                           

 يذَز انزذزَز 

  د. آَبد دسٍ طبنخأ.و.
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 قىاعذ وشزوط انُشز
 

ٍَ انجبدضٍُ عُذ رقذَى أثذبصهى نهُشز فٍ انًجهخ يزاعبح اِرٍ  :َزجٍ ي

  اٌجبؽش ثمٛاػذ االلزجبط َُ  ٚاٌّشعٛع ئٌٝ اٌّقبدس ا١ٌٚ٤ّخ ٚأخالل١بد إٌؾش اٌؼٍّٟ.٠ٍزض

 ٍّٟاٌجؾش ِجزىًشا أٚ ٠ن١ُف عذ٠ًذا ٌٍّؼشفخ، ٚأْ رُشاَػٝ ف١ٗ لٛاػذ اٌجؾش اٌؼ َْ  .أْ ٠ىٛ

  ٜاٌجؾش -أْ ٠ىْٛ اٌجؾش اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اٌجبؽش ثؾضبً ؽقش٠بً ٌُٚ ٠غجك أْ ٔؾش أٚ لُّذَ ٌٍٕؾش ٌغٙخ أخش

 .wordفٟ فٛسح ٍِف 

  َاٌزٛص١ك اٌّزجغ: ٔظبَ اٌشاثطخ ا٤ِش٠ى١خ ٔظب(APA)  

  ْأْ رىْٛ اٌّؼٍِٛبد اٌّٛعٛدح فٟ اٌجؾش ِؼٍِٛبد فؾ١ؾخ ِٕٚطم١خ ِٚضجزٗ ثب٤دٌخ ٚاٌجشا١٘ٓ، ٚأ

 ٠ىْٛ اٌجؾش ِٓ مّٓ رخققبد اٌّغٍخ.

 .خٍٛ اٌجؾش ِٓ ا٤خطبء اٌٍغ٠ٛخ ٚإٌؾ٠ٛخ ٚاٌّطجؼ١خ 

 ش٠ش أ١ٍ٘زٗ أٚ سفنٗ ٌٍٕؾش.١ٌٙئخ اٌزؾش٠ش ؽك اٌفؾـ ا٤ٌٟٚ ٌٍجؾش، ٚرم 

  ٠شاػٟ فٟ وزبثخ اٌجؾش ػذَ ئ٠شاد اعُ اٌجبؽش أٚ اٌجبؽض١ٓ فٟ ِزٓ اٌجؾش فشاؽخ أٚ ثأٞ ئؽبسح رىؾف

 ػٓ ٠ٛ٘زٗ أٚ ٠ٛ٘برُٙ ٚئّٔب رغزخذَ وٍّخ اٌجبؽش اٚ اٌجبؽض١ٓ ثذالً ِٓ االعُ عٛاء فٟ اٌّزٓ اٚ اٌزٛص١ك.

 ٌٕؾش ٌٍّغٍخ ٚال ٠غٛص ٔؾشٖ فٟ أٞ ِٕفز ٔؾش آخش ٚسل١بً فٟ ؽبٌخ لجٛي اٌجؾش ٌٍٕؾش رإٚي وً ؽمٛق ا

 أٚ ئٌىزش١ٔٚبً دْٚ ئرْ وزبثٟ ِٓ سئ١ظ اٌزؾش٠ش.

  ٞا٢ساء اٌٛاسدح فٟ اٌجؾٛس إٌّؾٛسح رؼجش ػٓ ٚعٙخ ٔظش اٌجبؽض١ٓ فمو ٚال رؼجش ثبٌنشٚسح ػٓ سأ

 اٌّغٍخ.

  ٍٝاٌؼٍّٟ فٟ اٌزشث١خ ػٍٟ ثٕه اٌّؼشفٗاٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ٌّغٍخ اٌجؾش ٠زُ رمذ٠ُ اٌجؾٛس ئٌىزش١ٔٚبً ػ 

jsre.journals.ekb.eg 

  ًَجت عهً انجبدضٍُ انزاغجٍُ فٍ َشز ثذىصهى فٍ انًجهخ انذزص عهً أٌ َكىٌ إَزبجهى يسزىفُب

 :نهقىاعذ انزبنُخ

٥ٌثؾبس اٌّمذِخ A4  ففؾخ ؽغُ ٓٗػذد ففؾبد اٌجؾش: أال ٠ض٠ذ ػذد ففؾبد اٌجؾش ػٓ  .ٔ

 ٌٍٕؾش فٟ ِغٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍزشث١خ

 Times New Roman ٔٛع اٌخو: ئرا وبٔذ ٌغخ اٌجؾش اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠غزخذَ اٌخو ِٓ ٔٛع .ٕ

 Times New Roman( أِب ئرا وبٔذ ٌغخ اٌجؾش ا٦ٔغ١ٍض٠خ ٠غزخذَ اٌخو ِٓ ٔٛع ٗٔؽغُ )

 (.ٕٔؽغُ )

 عُ ِٓ ع١ّغ االرغب٘بد.٘.٠ٕزُ ئػذاد اٌقفؾخ ثؾ١ش ٠زشن ٘ٛاِؼ .ٖ

 عُ( ث١ٓ اٌّغطٛس. ٘ٔ.ٔرُزشُن ِغبفخ ) .ٗ

 ٠ىْٛ رشل١ُ ففؾبد اٌجؾش فٟ ِٕزقف أعفً اٌقفؾخ. .٘
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 اعذاد انعُىاٌ وثُبَبد انجبدش

 ِٛاففبد ئػذاد اٌقفؾخ ا٤ٌٚٝ اٌخبفخ ثبٌؼٕٛاْ ٚث١بٔبد اٌجبؽش: 

 ِٛاففبد ئػذاد اٌؼٕٛاْ اٌشئ١غٟ ٌٍجؾش:

 رٛع١و اٌؼٕٛاْ فٟ اٌقفؾخ. -

 ٠ىْٛ ٔٛع اٌخو وّب روش ثبٌؾشٚه اٌؼبِخ أػالٖ. -

 .Boldغبِك  ٠ٔٙىْٛ ؽغُ اٌخو  -
 

 كزبثخ اسى انجبدش:

 ٠ىزت اعُ اٌجبؽش رؾذ ػٕٛاْ اٌجؾش ِزٛعطًب اٌقفؾخ. -

 ٠ىزت االعُ ا٤ٚي ٚا٤خ١ش ٌٍجبؽش. -

 غبِك. ٠ٔٗىْٛ ؽغُ اٌخو  -

 ٠ٛمغ رؾذ اعُ اٌجبؽش اعُ اٌمغُ، اعُ اٌى١ٍخ، اعُ اٌغبِؼخ، ٚاٌجش٠ذ ا٦ٌىزشٟٚٔ. -

 يهخض انجذش

 انشزوط انًزعهقخ ثإعذاد يهخض انجذش: 

٠ٛمغ اٌٍّخـ فٟ اٌقفؾخ ا٤ٌٚٝ )ثٍغخ اٌجؾش(، ٚفٟ آخش ففؾخ ثبٌجؾش ثؼذ لبئّخ اٌّشاعغ ثبٌٍغخ  .ٔ

 ا٤خشٜ ٚثقفؾخ ِٕفشدح.

 غبِك. ِٗٔغزمً ثخو رٛمغ وٍّخ ٍِخـ ثغطش  .ٕ

 ػبدٞ.ٗٔثؼذ٘ب ٠ىزت اٌٍّخـ ثخو  .ٖ

 وٍّخ عٛاء وبْ اٌٍّخـ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ أٚ ثبٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ. ٕٓٓ-ٓٓٔػذد وٍّبد ٍِخـ اٌجؾش ِٓ  .ٗ

وٍّبد  ٙٚال رزؼذٜ  keywords ثؼذ االٔزٙبء ِٓ وزبثخ اٌٍّخـ أدٔبٖ ِجبؽشح رٛمغ اٌىٍّبد اٌذاٌخ .٘

 داٌخ.

 ثبٌؼشث١خ ٚا٦ٔغ١ٍض٠خ اٌؾشٚه ٔفغٙب ِغ ِشاػبح ٔٛع اٌخو.٠ٕطجك ػٍٝ اٌٍّخق١ٓ  .ٙ
 

 (:APAرىصُق انًزاجع طزَقخ )

 فٍ يزٍ انجذش: –أ 

ِضالً ئرا وبْ اٌّشعغ وزبثب أٚ ِغٍخ ٔفزؼ لٛع١ٓ ٚٔىزت اعُ ػبئٍخ اٌّإٌف، عٕخ إٌؾش، اٌقفؾخ، ِضبي:  -

 (ٕٓٔ، ؿ.2ٕٓٓ)اٌذعٛلٟ، 
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 قبئًخ انًزاجع فٍ َهبَخ انجذش: –ة  

 -انقىاعذ انخبطخ ثإعذاد قبئًخ انًزاجع: 

 .رزنّٓ لبئّخ اٌّشاعغ ا٤ػّبي اٌزٟ اعزؾٙذ ف١ٙب فٟ ِزٓ اٌجؾش 

 .رشرت اٌّشاعغ رشر١جبً ٘غبئ١ًب 

  ئرا وبْ اٌجؾش ِىزٛثبً ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠غت أْ رفقً اٌّشاعغ اٌؼشث١خ ػٓ اٌّشاعغ ا٤عٕج١خ ٚوً ِٕٙب

 أٚالً. ٠شرت ٘غبئ١ًب ٚرٛمغ اٌّشاعغ اٌؼشث١خ

 .ئرا وبْ اٌجؾش ِىزٛثًب ثبٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ رذِظ اٌّشاعغ اٌؼشث١خ ٚا٤عٕج١خ ٚرىزت ثبٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ 

 .ًػٕذِب ٠ىْٛ ٤ؽذ اٌّإٌف١ٓ أوضش ِٓ ثؾش رشرت فٟ لبئّخ اٌّشاعغ ص١ِٕب 

  ٌٝرزُ ػ١ٍّخ اٌزٛص١ك فٟ ِزٓ اٌجؾش ٚئػذاد لبئّخ اٌّشاعغ ٚفك أعٍٛة اٌّغٍخ اٌّٛمؼ أدٔبٖ ٚاٌّغزٕذ ئ

 .APAٔظبَ 

 :َُزّجُع فٍ رىصُق انًزاجع فٍ َهبَخ انجذش يب َهٍ

  :رىصُق كزبة يُشىر- 

اٌذٌٚخ، داس -اعُ اٌّإٌف ا٤خ١ش، االعُ ا٤ٚي، )عٕخ إٌؾش(، اعُ اٌىزبة ثخو ِبئً، اٌطجؼخ، اٌّذ٠ٕخ 

 إٌؾش.

  :رىصُق ثذش يُشىر فٍ يجهخ يذكًخ 

 اعُ اٌّإٌف ا٤خ١ش، االعُ ا٤ٚي، )اٌغٕخ(، اعُ اٌجؾش، اعُ اٌّغٍخ، اٌّغٍذ )اٌؼذد(، أسلبَ اٌقفؾبد.

 رىصُق كزبة يززجى 

 ٔفظ هش٠مخ رٛص١ك اٌىزبة ِغ ِشاػبح اٌزٛم١ؼ أدٔبٖ:

اٌذٌٚخ، داس إٌؾش ٌٍجبؽش -(، اٌّذ٠ٕخ-----اٌطجؼخ، رشعّخ )اعُ اٌّإٌف ا٤فٍٟ، )اٌغٕخ(، اعُ اٌىزبة، 

 ا٤فٍٟ.
 

 رىصُق انزسبئم انجبيعُخ 

اعُ اٌّإٌف ا٤خ١ش، االعُ ا٤ٚي، )اٌغٕخ(، اعُ اٌجؾش، ػٕٛاْ اٌشعبٌخ، سعبٌخ ِبعغز١ش/ دوزٛساٖ غ١ش 

 ِٕؾٛسح، اعُ اٌغبِؼخ، اعُ اٌذٌٚخ.

 إجزاءاد انُشز

٠شفك ِغ اٌجؾش ففؾخ ِغزمٍخ رنُ أُ٘ اٌج١بٔبد اٌزؼش٠ف١خ اٌخبفخ ثبٌجؾش ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚا٦ٔغ١ٍض٠خ  .ٔ

 عبِؼخ اٌجبؽش( -و١ٍخ اٌجبؽش  –اعُ اٌجبؽش -)ػٕٛاْ اٌجؾش 

وٍّخ ثب٦مبفخ ئٌٝ اٌىٍّبد  ٕٓٓ-٠ٔٓٓشفك ِغ اٌجؾش ففؾخ ِغزمٍخ رنُ ٍِخًقب ٚاف١بً فٟ ؽذٚد  .ٕ

 وٍّبد ٚرٌه ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ. ٙ - ٖاٌّفزبؽ١خ ِٓ 
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٠غت ػٍٟ اٌجبؽش رٛل١غ ئلشاس أْ اٌجؾش اٌّطٍٛة ٔؾشٖ ثبٌّغٍخ ثؾضبً عذ٠ذاً ٌُٚ ٠غجك ٔؾشٖ فٟ أٞ  .ٖ

 .ٌُٚ ٠مُّذَ ٌٍٕؾش ٌغٙخ أخشٜ ِىبْ آخش

 إجزاءاد انزذكُى

خزٍفخ، وّب رزؼشك رخنغ اٌجؾٛس اٌّمذِخ ٌٍٕؾش ٌفؾـ ٚرؾى١ُ أعبرزح ِشِٛل١ٓ فٟ اٌّغبالد اٌّ .ٔ

 ٌّشاعؼخ دل١مخ ِٓ ؽ١ش ارجبػٙب ٤فٛي وزبثخ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ.

رؾزفع اٌّغٍخ ثؾمٙب فٟ أْ رطٍت ِٓ اٌّإٌف أْ ٠ؾزف أٚ ٠ؼ١ذ ف١بغخ ثؾضٗ أٚ أٞ عضء ِٕٗ ثّب  .ٕ

 .٠زٕبعت ٚع١بعزٙب فٟ إٌؾش ٌٍّٚغٍخ ئعشاء أ٠خ رؼذ٠الد ؽى١ٍخ رزٕبعت ٚهج١ؼخ اٌّغٍخ

اٌجؾش ِشؽٍخ اٌّشاعؼخ ا١ٌٚ٤خ "ٌّٕو اٌىزبثخ اٌّؼزّذ ِٓ اٌّغٍخ " رشعً ٔغخخ فٟ ؽبي ػذَ اعز١بص  .ٖ

 .ِٓ اٌجؾش ئٌٝ اٌجبؽش ِشفمبً ثخطبة ئعشاء اٌزؼذ٠الد اٌالصِخ ثّب ٠زفك ِغ لٛاػذ وزبثخ رمش٠ش اٌجؾش

اٌجؾش  ػٕذ اعز١بص اٌجؾش ِشؽٍخ اٌّشاعؼخ، صُ اٌزؾى١ُ رشعً ئداسح اٌّغٍخ ئٌٝ اٌجبؽش خطبثبً ٠ف١ذ لجٛي .ٗ

 ٌٍٕؾش اٌؼٍّٟ، ِؾذداً ثٗ ِٛػذ ٔؾشٖ ؽغت خطخ اٌّغٍخ.

فٟ ؽبي ِب ئرا عبء ؽىُ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ أْ اٌجؾش فٟ ؽبعخ اٌٝ ئدخبي ثؼل اٌزؼذ٠الد ٚاٌزق٠ٛجبد،  .٘

٠ؼبد اٌجؾش ِشح أخشٜ ئٌٝ اٌجبؽش العز١فبء اٌزؼذ٠الد اٌّطٍٛثخ ِٚٓ صُ ئدساعٗ فٟ لبئّخ االٔزظبس 

 .اٌخبفخ ثاداسح اٌّغٍخ

فٟ ؽبي ػذَ لجٛي اٌجؾش ٌٍٕؾش ِٓ لجً ١٘ئخ اٌزؾى١ُ رشعً ئداسح اٌّغٍخ خطبة اػززاس ػٓ ٔؾش  .ٙ

 اٌجؾش.

( ِغزٍٗ ٚػٕذ هٍت ٔغخ ئمبف١خ ٙفٟ ؽبٌخ ٔؾش اٌجؾش ٠ؼطٟ اٌجبؽش ٔغخٗ ٚسل١خ ِٓ اٌّغٍخ ٚػذد ) .2

 .ٌٍجؾش أٚ ئسعبي ثبٌجش٠ذ ٠زُ رغذ٠ذ اٌزىٍفخ ِغ سعَٛ إٌؾش
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 انُشز انعهًٍثُبٌ أخالقُبد 

رزجٕٝ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌضالس ثٛؽذح إٌؾش اٌؼٍّٟ ِؼب١٠ش ٌغٕخ أخالل١بد إٌؾش 

ّٟ اٌخبّؿ ثٛؽذح إٌؾش اٌؼٍّٟ ثى١ٍخ اٌجٕبد عبِؼخ COPEاٌؼٍّٟ) (.ٚف١ّب ٠ٍٟ ث١بْ أخالل١بد إٌّؾش اٌؼٍّ

ٓ ٌٛائؼ ٚأٔظّخ ػ١ٓ ؽّظ، ئر ٠َؼزُّذ ٘زا اٌج١بْ ػٍٝ ِجبدب ٌغٕخ أخالل١بد إٌؾش اٌؼب١ٌّخ،  ّّ وّب ٠زن

 أخالل١خ خبّفخ ث١ٙئخ اٌزؾش٠ش ٚاٌّؾّى١ّٓ ٚاٌجبؽض١ٓ.  

ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزفبف١ً ٠شعٝ ص٠بسح ِٛلغ ٌغٕخ أخالل١بد إٌؾش اٌؼٍّٟ 

 )http://publicationethics.orgػٍٝ )

 :يسئىنُخ انجبدش 

 ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش: -

ا٦ٌزضاَ ثّجبدب ِٚؼب١٠ش أخالل١بد اٌجؾش ٚإٌؾش اٌّؾّذدح ِٓ لجً ٚؽذح إٌؾش اٌؼٍّٟ ثى١ٍخ اٌجٕبد  -

 COPEٚاٌزٟ رزٛافك ِغ ِؼب١٠ش إٌؾش اٌؼب١ٌّخ 

عٛع ئ١ٌٙب فٟ اٌجؾش. - ُّ اٌشُّ  رمذ٠ُ أثؾبس أف١ٍخ خبٌقخ ٚرٛف١ش لبئّخ ثبٌّشاعغ اٌزٟ ر

 ثىزبثخ ثؾضٗ ٚفمبً ٌمٛاػذ اٌّغٍخ. االٌزضاَ -

 االٌزضاَ ثمٛاػذ االلزجبط ٚاٌزٛص١ك ٚأخالل١ّبد إٌّؾش. -

ػذَ رمذ٠ُ ػًّ ُِٔؾش ِغجمب فٟ ِغاّلد أخشٜ. ئال فٟ ؽبٌخ ئعشاء رؼذ٠الد عٛ٘ش٠خ داخً اٌجؾش أٚ فٟ  -

٠ُؼذُّ رٌه ِٕبف١ًب  اٌؼٕٛاْ ، ٚوزٌه ٠غت ػ١ٍٗ ػذَ رمذ٠ُ ػٍّٗ ئٌٝ أوضَش ِٓ ِغٍٍّخ فٟ ٚلٍذ ٚاؽٍذ؛ ئر

 ٤خالل١ّبد إٌّؾش اٌؼب١ٌّخ.

َٓ اٌّغٍّخ أٚ فٟ ؽبي ِٛافمخ اٌّغٍّخ  - ِ ّٟ ٔؾُش ثؾضٗ فٟ اٌّغاّلد ا٤خشٜ فمو ثؼذ رٍمّٟ اٌّشفل اٌّشعّ

 سع١ًّّب ػٍٝ هٍت َعْؾِت اٌجؾش اٌّمّذَ.

ٌجؾش لجً رمذ٠ّٗ رأو١ذ ؽقٌٛٗ ػٍٝ ِٛافمخ ع١ّغ اٌّإٌف١ٓ اٌّؾبسو١ٓ اٌز٠ٓ عبّ٘ٛا ثؾىً وج١ش فٟ ا -

 ٌٍٕؾش. 

أْ ٠زوش ئعٙبَ ا٢خش٠ٓ فٟ اٌجؾش ثؾىً فؾ١ؼ ٚرشر١ت أعّبء اٌجبؽض١ٓ ؽغت ِب عبء ثبٌجؾش ػٍٝ   -

ًّ ُِٕٙ فٟ اٌجؾش  .أْ رىْٛ ا٤عّبء ِزوٛسح ثبٌزغٍغً ؽغت ا٦عٙبَ اٌؼٍّٟ ٌى

 .رمذ٠ُ اٌّؾىش ٚاٌزّمذ٠ش ٌٍز٠ٓ أعّٙٛا فٟ اٌجؾش ٌُٚ رزوش أعّبؤُ٘ مّٓ اٌجبؽض١ٓ  -

 .ا٦فقبػ ١ٌٙئخ اٌزؾش٠ش ثبٌّغٍخ ػٓ أٞ رنبسة ِقبٌؼ لذ ٠إصش ػٍٝ رم١١ُ اٌجؾش اٌّمذَ ٌٍٕؾش -

رغٕت اٌغٍٛن غ١ش ا٤خاللٟ ثزمذ٠ُ اٌجؾش ٔفغٗ ئٌٝ أوضش ِٓ ِغٍخ ٚاؽذح فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ ٚئرا  -

 .لشساٌجبؽش رمذ٠ُ اٌجؾش ئٌٝ ِغٍخ أخشٜ؛ ف١غت ػ١ٍٗ عؾجٗ ِٓ اٌّغٍخ

١ّْٕٙخ ٤خالل١بد اٌجؾش خبفخً ؽمٛق ا٦ٔغبْ أٚاٌؾ١ٛاْ فٟ مّبْ أفبٌخ أثؾبصٗ ٚا - ِّ عز١فبئٙب ٌٍّؼب١٠ش اٌ

 ؽبٌخ اٌّؾبسوخ فٟ أثؾبصٗ. 
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 .االثزؼبد ػٓ ع١ّغ أٔٛاع اٌغٍٛن غ١ش ا٤خاللٟ ِضً االٔزؾبي ٚاالفزؼبي ٚاٌزض٠ٚش -

ف اٌخطأ أٚ ئرا اوزؾف خطأً فبدًؽب فٟ ثؾضٗ إٌّؾٛس ٠غت ػ١ٍٗ ئثالؽ ١٘ئخ اٌزؾش٠ش ثبٌّغٍخ ثؾز -

 .رق٠ٛجٗ

االؽزفبظ ثؾمٛق اٌطجغ ٚإٌؾش ٌؼٍّٗ ٚثّغشد لجٛي اٌؼًّ ٌٍٕؾش فٟ اٌّغٍخ ٠ُطٍت ِٕٗ ٔمً ؽمٛق إٌؾش  -

 ئٌٝ إٌبؽش. 

ِشاعؼخ ثؾضٗ ٚفمًب ٌّمزشؽبد اٌّؾى١ّٓ، ٚفٟ ؽبي ػذَ ِٛافمخ اٌجبؽش ػٍٝ ا٤خز ثبٌزؼذ٠الد  -

ٍّٟ ثزٌه  ٚفٟ ؽبٌخ ػذَ رمذ٠ُ أعجبة ِمٕؼخ رؾزفع اٌّغٍخ ثبٌؾك فٟ اٌّمزشؽخ؛ ٠غت ػ١ٍٗ رمذ٠ُ رجش٠ٍش ِٕطم

 .سفل إٌؾش

 :يسئىنُخ انًذّكى 

، ِٚٓ ع١بعخ ٚؽذح إٌؾش اٌؼٍّٟ  ّٟ ّٟ ِشؽٍخً سئ١غخً ِٓ ِشاؽً إٌّؾش اٌؼٍّ رَُؼذُّ ػ١ٍّّخ رؾى١ُ اٌجؾش اٌؼٍّ

١ّْٕٙخ ػًّ اٌّؾّى١ّٓ ٚاٌزضاُِٙ أخالل١بد إٌؾش ا ِِ  ٌؼب١ٌّخ ِٚجبدئٗثى١ٍخ اٌجٕبد اٌزأّوذ ِٓ 

 ٌزا ٠غت ػٍٝ اٌّؾىُ:

 االٌزضاَ و١ًٍّب" ثّؼب١٠ش ٌغٕخ أخالل١بد إٌؾش اٌؼب١ٌّخ ٌٍّؾى١ّٓ ػٕذ رؾى١ُ اٌجؾٛس.   -

- (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) 

 .ئػالَ ِذ٠ش اٌزؾش٠ش ؽبي ػذَ اعزؼذادٖ ٌزؾى١ُ اٌجؾش اٌّمذَ ،٠ٕٚغؾت ِٓ ػ١ٍّخ اٌزؾى١ُ -

-  ُٞ ِٓ اٌّقبٌؼ اٌّؾخق١ّخ ، وأْ ٠غزخذَ  ِؼٍِٛبد ؽقً ػ١ٍٙب،ِٓ اٌجؾش اٌزٞ رُ إٌّأ ثٕفغٗ ػ

 .رؾى١ّٗ،ٌّقٍؾزٗ اٌؾخق١خ

أال ٠مجً اٌّؾّىُ ثزؾى١ُ اٌجؾٛس اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب رنبسة ِقبٌؼ ٔز١غخ ٌؼاللبد رٕبفغ١خ أٚ غ١ش٘ب ِغ  -

 اٌّإٌف.

ِٚ اٌّغشلخ ا٤دث - َٓ االٔزؾبي أ ّٛ ا٤ثؾبس ِ ١ّخ وّب ٠غت ػٍٝ اٌّؾّىُ أْ ٠ؼٍُ سئ١ظ اٌزؾش٠ش اٌزأّوذ ِٓ ُخٍ

 .ثأٞ رؾبثٗ ث١ٓ اٌجؾش اٌزٞ رُ رؾى١ّٗ ٚأٞ أػّبي أخشٜ ِٕؾٛسح ٠ؼشفٙب

االٌزضاَ  ثّؼب١٠ش اٌغش٠ّخ اٌّزؼٍمخ ثؼ١ٍّخ اٌزؾى١ُ ف١غت ػ١ٍٗ ِؼبٍِخ ا٤ثؾبس اٌزٟ رغٍّٙب ٌٍزؾى١ُ  -

 .غ ا٢خش٠ٓ ثبعزضٕبء ِب ٠أرْ ثٗ سئ١ظ اٌزؾش٠شوٛصبئك عش٠خ. ٠ٚغت ػ١ٍٗ ػذَ اٌىؾف ػٕٙب أٚ ِٕبلؾزٙب ِ

 رؾّشٞ اٌّٛمٛػ١ّخ فٟ ا٤ؽىبَ ٚإٌّزبئظ اٌّقبدسح ػٓ ػ١ٍّّخ اٌزّؾى١ُ. -

 .اٌزؼج١ش ػٓ سأ٠ٗ ثٕضا٘خ ٚٚمٛػ ِغ روش اٌؾغظ اٌذاػّخ -

 االٌزضاَ ثبٌٛلذ اٌّخّقـ ٌؼ١ٍّّخ اٌزّؾى١ُ. -

 :يسئىنُخ يذَز انزّذزَز 

ْفمب ٠زٌّٛٝ ِذ٠ش رؾش٠ش اٌّغٍخ ثبٌز - َٚ ؼبْٚ ِغ ١٘ئخ اٌزؾش٠ش ِغئ١ٌٛخ اخز١بس اٌّؾّى١ّٓ إٌّبعج١ٓ 

 ٌّٛمٛع اٌجؾش ٚاخزقبؿ اٌّؾّىُ ثغّش٠ّخ ربِخ.
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 ٠زؾًّ ِذ٠ش اٌزؾش٠ش ِغإ١ٌٚخ اٌزقشف إٌٙبئٟ فٟ ع١ّغ ػ١ٍّبد اٌزمذ٠ُ ٌٍٕؾش  -

ٌٍجؾش ٚأفبٌزٗ ٠غزٕذ لشاس إٌؾش أٚ ػذَ إٌؾش ػٍٝ رمبس٠ش اٌّؾّى١ّٓ ِٚالؽظبرُٙ ٚاٌم١ّخ اٌؼ١ٍّخ  -

 .ٚفٍزٗ ثّغبي رخقـ اٌّغٍخ

 

 :ٍَوَجت عهً انًذزر 

 اٌزأوذ ِٓ اٌؾفبظ ػٍٝ عّش٠ّخ ػ١ٍّّخ اٌزّؾى١ُ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح ِٓ اٌّؾّى١ّٓ.  -

 اٌزأوذ ِٓ أْ ا٤ثؾبس اٌّمذِخ ٌٍزؾى١ُ رزفك ِغ أخالل١بد إٌؾش اٌؼٍّٟ ِٚجبدئٗ. -

ا٤فً، االػزمبد اٌذ٠ٕٟ، اٌّٛاهٕخ أٚ االٔزّبء اٌغ١بعٟ ػذَ اٌز١١ّض مذ اٌّإٌف١ٓ ػٍٝ أعبط اٌغٕظ،  -

 .ٌٍّإٌف

 ِؼبٌغخ ؽىبٜٚ اٌّإٌف١ٓ ٚاالؽزفبظ ثأ٠خ ِغزٕذاد راد فٍخ ثبٌؾىبٜٚ. -

 اٌزأوذ ِٓ ِشاعؼخ ا٤ثؾبس ثطش٠مخ عش٠خ. -

 اٌزأوذ ِٓ أْ اٌّإٌف١ٓ ٚاٌّؾى١ّٓ ٠زُ ئػالُِٙ ثؾىً فؾ١ؼ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزؾى١ُ ٚوزٌه أخالل١بد إٌؾش -

 ٚع١بعبرٗ.

عؾت اٌجؾش ئرا وبْ ٌذ٠ُٙ أدٌخ ٚامؾخ ػٍٝ أْ إٌزبئظ غ١شِٛصٛلخ، ئِب ٔز١غخ ٌغٛء اٌغٍٛن )ِضً  -

رٍف١ك اٌج١بٔبد( أٚخطأ فش٠ؼ )ِضً عٛء اٌزمذ٠ش أٚ خطأ رغش٠جٟ( أٚ عجك ٔؾشإٌزبئظ فٟ أٞ ِىبْ آخش، 

 أٚ أٔٗ ٠ؾىً عشلخ أدث١خ.
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