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 مجلة التربية النوعية والتكنولوجيا )بحوث علمية وتطبيقية(عن 

 

مجلة دورية نصف سنوية محكمة تصدرها كلية التربية النوعية هي  المجلة  العلمية لكلية التربية النوعية

وهى تعد استمرار للنشاط العلمى الذى تقوم به الكلية ومنفذاً جاداً يخرج منه األبحاث العلمية .جامعة كفرالشيخ

المتميزة فى مجاالت )التربية الموسيقية ـ التربية الفنية ـ اإلقتصاد المنزلى ـ اإلعالم التربوى ـ تكنولوجيا 

والتي يجريها أو يشترك  الت المرتبطة بها التعليم ـ العلوم التربوية والنفسية والتربية الخاصة( وجميع المجا

في إجرائها أعضاء هيئات التدريس والباحثين في الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز وهيئات البحوث من 

 .االنجليزيةوالعربية  تينباللغ داخل مصر وخارجها

  

 :هداف اجمللةأ

  :هتدف اجملةل ا ىل

 من خالل نشر البحوث العلمية المبتكرة.توثيق الروابط الفكرية و نشر الثقافة العلمية بين الباحثين . 

  المختلفة والمؤسسات األكاديمية  النوعيةمجاالت الإيجاد قنوات اتصال بين العاملين فى 

  والعمليات اإلنتاجية المرتبطة به فى المؤسسات التعليمية المختلفة  التعليم النوعيالرتقاء بمستوى

 ساليب والوسائل المستخدمةوتطويرها باستحداث األ

 وتبادل   توطيد العالقات العلمية والفكرية بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات المتخصصة

 .اإلصدارات العلمية بين الجامعات

 قواعد النشر
تقدم البحوث بإحدى اللغتين العربية أو االنجليزية على أن يصاحب كل بحث ملخصين ) باللغة العربية  -1

  .واالنجليزية ( فيما ال يزيد عن صفحة واحدة لكل ملخص

 PDFوأخري   Wordنسخة  البحث عبر البريد االلكتروني الخاص بالمجلة يرسل -2

 وتسمل الاحباث ابملواصفات االتية

  ةحتنسيق الصف

  حجم الصفحة A4 

  سم من جميع جوانب الورقة3الهامش . 

 نوع الخط  Times New Roman   االنجليزيةوالعربية  اللغتينفى حالة . 

 16 حجم خط العناوين Bold   
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  14حجم خط العناوين الفرعية Bold 

  14حجم النص الكتابى 

 ( مفرد1التباعد بين األسطر ) . 

  " 11حجم خط الهوامش " رأس وتذييل الصفحة  

  12حجم خط العناوين أسفل الصورة أو الشكل أو أعلى الجداول  

  لكتابة املراجع حسب اسلوب حمدد تتبع الطريقة العلمية

  دار النشر –جهة النشر  –عنوان الكتاب " تحته خط "  –التاريخ  –بالنسبة للكتب: أسم المؤلف . 

  رقم المجلد  –أسم المجلة " تحتها خط "  –عنوان المقال  –التاريخ  –بالنسبة للمقال: أسم المؤلف

 . جهة النشر –صفحات النشر  –" إن وجد " 

  دكتوراه (  –عنوان الرسالة ) ماجستير  –التاريخ  –بالنسبة للرسائل العلمية : أسم صاحب الرسالة

 . أسم جامعة –أسم الكلية  –

 مالحظات هامة 

مقدم الورقة "ويعتبر الباحث  ،أن تكون جميع البحوث مطابقة مع أصول وقواعد البحث العلمىيجب   .1

 علي المجلة.دون أدنى مسؤلية ويكون ذلك تحت طائلة المسؤلية فى حالة مخالفة هذا الشرط " 

طلقا إعدادها فى صورتها النهائية نشر االبحاث بالمجلة بحسب أسبقية الموافقة على النشر بعد ت .2

 للنموذج المرفق.

عادة كتابته ال او بالبريدعبر االيميل  في حالة وجود تعديالت ، يعاد البحث لصاحبه إلجراء التعديالت .3

 على نفقته مع تسليم النسخ األصلية والنسخ المعدلة إلى سكرتير تحرير المجلة . نظام المجلةبنفس 

 نشر( -طبع  -سداد كامل الرسوم )تحكيم  إال بعد "شهادة قبول النشر "ال يحصل الباحث على خطاب  .4

 االشتراك المدفوع بعد خصم مصاريف التحكيم.في حالة رفض البحث من المحكمن جميعهم يتم رد مبلغ  .5

 مستالت أو مجلة كاملة يكون ذلك علي نفقته الخاصة.في حالة رغبة الباحث في ارسال  .6

 :رسوم النشر

 مؤلف واحد

 للمصريني  
 500 جنيه مصرى 

  ( عشرون جنيهات مصرية عن كل صفحة20( صفحة يسدد مبلغ )15ما زاد عن ). 

 لغري املصريني  
 200    المصريين، حتى ولو كان ضمن الباحثين  بالخارج ولغيردوالر أمريكى للمصريين العاملين

 .من هو موجود بداخل مصر

 ( خمسة دوالر أمريكى عن كل صفحة5( صفحة يسدد مبلغ )15ما زاد عن الـ ). 

 أكثر من مؤلف

 للمصريني 
 600   ستمائة جنيها مصريا 



 

|Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued byFaculty of Specific Education -KafrElsheikh University - 

Egypt 
 

  ( 20( صفحة يسدد مبلغ )15ما زاد عن )عشرون جنيهات مصرية عن كل صفحة. 

 

 لغري املصريني  

 250  دوالرا أمريكيا للبحث المشترك للمصريين العاملين بالخارج ولغير المصريين ، حتى ولو كان

 .ضمن الباحثين من هو موجود بداخل مصر

 ( خمسة دوالر أمريكى عن كل صفحة زائدة5( صفحة يسدد مبلغ )15ما زاد عن الـ ). 

 

   علي حسب من حق أى باحث الحصول على أى عدد من فصالت بحثه )المستالت( سعر الفصلة الواحدة

 . ما يتم تحديده من المجلة 

  وفى حالة رغبة الباحث فى الحصول على أى نسخ المستلة الخاصة ببحثهيقدم للباحث نسخة مجاناً من ،

 . إضافية عليه سداد ثمن النسخة

 

:للتواصل  

 Secon@spe.kfs.edu.eg  :االلكرتونيالربيد 

 http://www.kfs.edu.eg/specific/index_dep.aspx?dep=389 :اجمللة موقع

 01007260763  &  01060556200 اهلاتف  0473109509:الفاكس

 تربية النوعيةكلية ال –جامعة كفرالشيخ  -شارع الجيش -: كفرالشيخ  العنوان
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