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 هيئة التحريرل يتشك

 :اإلدارة مجلس رئيس

 . 

 رئيس جامعة بني سويف

 :اإلدارة مجلس رئيس نائب

.  

 لشئوف الدراسات العليا كالبحوث رئيس جامعة بني سويفنائب 

 :التحرير رئيس

  

 المعلومات كاالتصاؿ بالجامعةأستاذ 

 :التحرير رئيس نائب

 بالجامعة المساعدالمعلومات علم  أستاذ

 

  :   التحرير سكرتير

    



 
 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

 

  

 

 
- 3 -  

 

 الهيئة االستشارية 

     .شلطاى أبو عرابيأ.د. 

 األمين العاـ التحاد الجامعات العربية  

  أ.د. حممد رافت حممود 
   األمين العاـ المساعد التحاد الجامعات العربية

  أ.د. ياشر دكروري 
 جامعة المصرية للتعليم اإللكتركنيرئيس ال

 احلي عبيدأ.د. عبد 
  الجامعة العربية المفتوحة بجمهورية مصر العربيةرئيس 

   أبو العال العطيفي أ.د. 
  عميد كلية الحاسبات كالمعلومات .جامعة بني سويف

  أ.د. فيصل عبد اهلل احلاج 
       مدير جامعة السوداف المفتوحة

 مد العمراني أ.د.  عبد الغين حم
ـ كالتكنولوجيا . اليمن   عميد كلية التعليم المفتوح . جامعة العلو

  أ.د. فريوز فرح شركيض  
 مدير الجامعة العربية المفتوحة . فرع لبناف 

 نايف املطريي . د
 فرع الكويت مدير الجامعة العربية المفتوحة.

  أ.د.  وييب عبداهلل الشرعيب
 . اليمن عميد كلية التعليم المفتوح 
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 أ. د. موضي احلمود 
 االردف لمفتوحةامدير الجامعة العربية  كزير التربية السابق كالعالي كالتعليم، 

 موشى الكهدي، أ.د. 
 سلطنة عماففرع  مدير الجامعة العربية المفتوحة.

 فريوز فرح شركيض، أ.د. 
 لبناف فرع  مدير الجامعة العربية المفتوحة.

 أ.د يونض عمرو      
 ئيس جامعة القدس المفتوحة ر

 أ.د .عبدالعسيس بو شعد العامر
ـ محمد بن سعود اإلسالمية  عميد التعلم اإللكتركني كالتعليم عن بعد جامعة اإلما

 د. عبد اهلل بو عبدالوياب الفريداى
 عميد التعلم االلكتركني كالتعليم عن بعد جامعة الملك فيصل

 د. شعد العمري
 ي كالتعلم عن بعد جامعة الدمـاعميد التعليم اإللكتركن

   د. يشام مجيل برديصي 
 عميد التعلم االلكتركني كالتعليم عن بعد  جامعة الملك عبدالعزيز
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 كلمة التحرير

…  يعلػم  لػم  ما اإلنساف علم…  القلم خالق هلل سبحاف اهلل كالحمد

…  اهلل عبػد  بػن  محمػد  سيدنا…  اهلل خلق أشرؼ على كالسالـ كالصالة

 يوـ إلى بإحساف تبعهم كمن كصحبه الكراـ آله كعلى عليه كسلم، اهلل صلى

 الدين.

معكم مجددا تتواصل  التعليم عن ُبعد كالتعليم المفتوحها هي مجلة 

 بحوثان -أعداد من عنها صدر ما خالؿ - لمجلةا قدمت قد. عبرعددها الثالث

 كجػدتها  طركحاتهػا  فػي  متميػزة  محتواهػا  رصػينة فػي   محكمة علمية

 تغطي موضوعاتها اإلهتمامات العلمية كالبحثية للقراء. كأصالتها،

كقد توجهنا في إختياراتنا لموضوعات هذا العدد األبحاث التي تتناكؿ 

د لنفتح بذلك أفاقان علميػة جديػدة   الجوانب التكنولوجية للتعليم عن ُبع

أماـ الباحثين كالقراء لإلدالء بدلوهم في هذا الموضوع الحيوم. كنرجو 

 أف نكوف كفقنا في إختيارنا.

كمن دكاعي القوؿ إف أحد العوامل األساسية إلنجاح الدكريات العلمية 

، يعتمد على التفاعل اإليجابي بين الدكرية كالمجتمع البحثي الذم تستهدفه

لذا فإف تواصلكم معنا، كتزكيدنا بآراؤكم ، كمقترحاتكم سػتكوف  خيػر   

معين لنا لتطوير دكريتنا، كتقديمها بصػورة أفلػل لتتوافػق كرتبػاتكم     

 كمرئياتكم البحثية.       

 كيرضاق،،،،،، يحبه لما الجميع اهلل كفق

 دكرأ.د. محمد جالؿ سيد تن                                             

 رئيس التحرير                 
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 : اجمللةعن 

 رؤية ورسالة اجمللة

في إطار التعاكف مع اتحاد الجامعات العربية كالموافقة علػى إصػدار   

مجلة التعليم المفتوح كالتعليم عن بعد في جامعػة بنػي سػويف ، بقػرار     

تحػاد  األمانة العامة التحاد الجامعات العربية الصادر في المؤتمر العػاـ لال 

في دكرته السادسة كاألربعين كالتي عقدت في رحاب جامعة صػالح الػدين   

كموافقة مجلس   . 02/0292-99في إقليم كردستاف العراؽ خالؿ الفترة من 

كليػة    علػى بػدء   22/4/0292  جامعة بني سويف في جلسته المنعقدة فػي 

  اآلداب . جامعة بني سويف بإصدار المجلة .

كالتعلػيم المفتػوح ، دكريػة علميػة محكمػة       مجلة التعليم عن ُبعػد 

جامعة  متخصصة أنشئت بمبادرة من إتحاد الجامعات العربية بالتعاكف مع 

بني سػويف، ككليػة األداب بػذات الجامعػة. بجمهوريػة مصػر العربيػة،        

الستكشاؼ الرؤل المعاصرة كاآلفاؽ المستقبلية للتعليم عن ُبعػد كالتعلػيم   

يػة لعالقػات التعلػيم كالػتعلم فػي بيئػة       المفتوح كالموضػوعات المركز 

إفتراضية يتم فيها الفصل ما بين األطػراؼ الفاعلػة جغرافينػا، حيػث تػتم      

االتصاالت من خالؿ تقنيات مثل البث الصوتي كالفيديو، كالمػؤتمرات عػن   

ُبعد كالتسجيالت، كأدلة الدراسة المطبوعة، كأنظمػة الوسػائا المتعػددة.    

تهػم البحػوث الحاليػة أال كهػي اإلنترنػت،       كالتكنولوجيا الرئيسػة التػي  

كالحقوؿ الفرعية للتعليم عن ُبعد مثػل الػتعلم عبػر شػبكات االتصػاالت،      

 كألياتها، كالتعلم اإللكتركني، ، كالتعلم تير المتزامن.

كمع تزايد أعداد األفراد كالمؤسسات المعنية بهذق األشكاؿ المختلفػة  

م عػن ُبعػد بتػوفير أساسػا علمُيػا      من التعليم عن ُبعد، تسعى مجلة التعلي

منهجينا من المعارؼ القيمة القائمة على البحوث في هذا المجاؿ الحيػوم.  

 كاستعراض اإلنتاج الفكرم، كالتقارير عن أحدث النتائج في مجاالت مثل:
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 كتواصل فعالة؛  بناء كدعم نظم تسليم• 

 تصميم الدكرات كتطبيق نظريات التصميم التعليمي؛• 

 كأعلاء هيئة التدريس، كالمدربين؛  التفاعل بين االدارسين تسهيل• 

 العوامل المؤثرة في تحصيل الطالب• 

األدكار المتباينة للمؤسسات األكاديمية العربية، في بيئػة الػتعلم   • 

 اإلفتراضي، كالتغيرات الثقافية المؤسسية المصاحبة لهذق البيئة المعاصرة

لمجاؿ المعني بما في ذلك فعالية مناقشة القلايا السياسة العامة ل• 

 التكاليف كاإلدارية كحقوؽ الطبع كالنشر كالقوانين الحاكمة .
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 مجلة بالقواعد النشر 
  النشرأكال: شركط 

دكرية "مجلة التعليم عن ُبعد كالتعليم المفتوح " مجلة علمية محك َّمة ُمعتمدة  .9

ية مصر العربية بالتعاكف مع تصدر عن كلية اآلداب . جامعة بني سويف ، بجمهور

 اتحاد الجامعات العربية. 

تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجاالت تخصص الدكرية في  .0

 مجاؿ التعليم عن ُبعد ك التعليم المفتوح. 

ترحب المجلة بنشر البحوث كالدراسات العلمية التي تتسم باألصالة كالجدة، كالتي  .2

لثقافة العربية في مجاؿ التعليم عن بعد بشكل خاص التعليم المفتوح تهدؼ إلى إثراء ا

بوجه عاـ، كقد يقع االختيار على أبحاث في تخصصات أخرل لها صلة بتخصصات 

 المجلة.

ال يتم نشر الدراسات التي سبق نشرها بأم صورة من صور النشر سواء في شكلها  .4

ُيعد  إرساله إلى المجلة  تعهدنا المطبوع أك الرقمي ، أك قدمت للنشر لجهة أخرل، ك

للباحث بنشرق في مكاف آخر إال بعد  بذلك، كفي حاؿ قبوله للنشر في المجلة ال يسمح

 بعد موافقة كتابية من هيئة تحرير الدكرية. مركر سنة كاملة على تاريخ نشرق فيها

 يلتزـ الباحث بعدـ تقديم الدراسة المقدمة للنشر إلي أم مجلةأخرم، كذلك حتي .5

 يتم إعالمه بنتيجة التحكيم.

 يتحمل الباحث تكاليف تحكيم البحث سواء ُقبل للنشر أـ لم ُيقبل. .6

لن ينظر إلى األبحاث التي ال تتفق كشركط كقواعد النشر بالمجلة ، أك ترد ناقصة  .7

لملخص البحث في أم من اللغتين. ك التقبل البحوث التي سبق نشرها أكتقديمها ألم 

 جهة أخرم

 صوؿ األعماؿ المقدمة للمجلة سواء ُقبلت للنشر أـ لم ُتقبل.ال ترد أ .8

األفكار أك األراء الواردة في البحث تعبر عن رأم الباحث، كال تعبر باللركرة عن  .9

رأم هيئة التحرير، أك الهيئة األستشارية، أك الكلية، أك الجامعة، أك إتحاد الجامعات 

 العربية.

 ال عالقة لها بمكانة الباحث العلمية أكاألدبيةترتب البحوث كفقنا العتبارات فنية  .92
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تحتفظ المجلة بحقها في أف تطلب من المؤلف أف يحذؼ، أك يعيد صياتة بحثه،  .99

 أك أم جزء منه بما يتناسب كسياستها في النشر.

 إجراءات النشر 

( باإلضافة إلى نسخة A4يقدـ الباحث نسختين كرقيتين من البحث على كرؽ ) .9

 أك عبر البريد اإللكتركني.  CDإلكتركنية على 

يلتزـ الباحث بتقديم سيرة ذاتية مختصرة تتلمن: االسم كامال، كالدرجة العلمية،  .0

كجهة العمل، كالعنواف البريدم، كالبريد اإللكتركني، كأرقاـ الهواتف )األرضي 

 كالمحموؿ( كالفاكس من أجل سهولة االتصاؿ كسرعته.

تقوـ هيئة التحرير بالقراءة األكلية للبحوث العلمية المقدمة للنشر بالمجلة  .2

للتأكد من توافر مقومات البحث العلمي، كترسل بعد ذلك إلى المحكمين، مع مراعاة 

 ما يلي: 

  تعرض البحوث المقدمة للنشر بالمجلة في حاؿ قبولها مبدئيا على

اختيارهما بسرية مطلقة  محكمين اثنين في األقل من ذكم االختصاص يتم

 من قبل مدير التحرير ) بتفويض من مجلس اإلدارة( .

  يرسل العمل العلمي إلى المحكمين بصفة سرية بدكف ذكر اسم الباحث أك

ما يدؿ على شخصيته، كيرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 

 لعلمي.تقويم تلم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم تقويم العمل ا

  يتولى أعلاء هيئة التحرير متابعة إجراءات التعديل كالتحقق من استيفاء

 قبل نشر العمل العلمي.  التعديالت المطلوبة

 .يتم إبالغ جميع الباحثين بقرار صالحية بحوثهم للنشر من عدمه 

  ينشر العمل العلمي إذا اجتاز التحكيم كفق اللوابا العلمية المتعارؼ

اعد كشركط النشر بالمجلة ، كيعتذر عن نشرق في حالة عليها كاستوفى قو

 عدـ تحقق ذلك. 
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 سياسات النشر 

تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها األصالة كالمنهجية العلمية كاإلحاطة  -9

كاالستقصاء، كالتي تراعى فيها اإلشارات الدقيقة إلى المصادر كالمراجع، كالتي لم تقدـ 

ف آخر، كيجوز نشر نقد متخصص أك مراجعة ألحد المؤلفات العلمية للنشر في أم مكا

الصادرة في الوطن العربي أك خارجه باإلضافة لنشر تقارير عن الندكات كالمؤتمرات 

التخصصية العربية كالعالمية، كتعد البحوث التي تقبل للنشر بحوثان معتمدة ألتراض 

 الترقية.

ارير حسب األسبقية الزمنية للوركد إلى تعطى األكلوية في النشر للبحوث كالتق -0

من قبل المحكمين، ككفقا لالعتبارات العلمية  هيئة تحرير المجلة ، كذلك بعد إجازتها

 كالفنية التي تراها هيئة التحرير.  

يقدـ البحث باللغة العربية مع ملخص له باللغة االنجليزية، كيجوز أف يقدـ بإحدل  -2

ة أك أية لغة أجنبية أخرل تتيسر طباعتها بموافقة هيئة اللغتين اإلنجليزية أك الفرنسي

 التحرير مع تقديم ملخص له باللغة العربية. 

يتم ترتيب األبحاث داخل العدد موضوعينا كفق خطة تصنيف ديوم العشرم العالمية  -4

المستخدمة في تصنيف المعرفة في المكتبات، كفي الموضوع الواحد يراعى الترتيب 

 ية لصاحب العمل، ثم هجائينا.كفق الدرجة العلم

يراعى الترتيب التالي في أجزاء البحث: صفحة العنواف، المستخلص باللغة العربية   -5

في بداية البحث، الكلمات الدالة، المقدمة المنهجية، النتائج كمناقشتها، المراجع، 

 األشكاؿ كالجداكؿ كالمالحق، المستخلص باللغة اإلنجليزية في نهاية البحث

  على صفحة العنواف: عنواف البحث في منتصف الصفحة، كاسم  يسجل

الباحث/ الباحثين متبوعنا باسم المؤسسة التي يعمل/ يعملوف بها، كالبريد 

 اإللكتركني الخاص به/ بهم.

  كلمة، كخاؿ من االختصارات  952يراعى أف يكوف المستخلص في حدكد

 أهم نتائجه.كالمراجع، كيشير بوضوح إلى أهداؼ البحث كمنهجيته ك

  يقصد بالكلمات الدالة: المصطلحات الرئيسة التي كردت في متن البحث أك

 المباحث الفرعية التي تم تناكلها.

  يراعى في المقدمة أف تقدـ خلفية كافية عن الموضوع، كأف يوضح بها

المنهج المتبع كأدكات جمع البيانات، كإجراءات الدراسة كالتحليالت 

 إف كجدت، كالدراسات السابقة، كالمثيلة. اإلحصائية المستخدمة،
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  بعد المقدمة المنهجية يتم عرض النتائج التي توصل إليها الباحث، يلي

ذلك مناقشة هذق النتائج كمناقشة صحة فرضيات الدراسة كمدل ارتباط 

 النتائج باألعماؿ المنشورة التي تناكلت نفس الموضوع.

  التوضيحية كالخرائا الكبيرة يراعى عدـ كضع الجداكؿ الكبيرة كاألشكاؿ

في متن البحث بل توضع في نهايته حتى يتمكن المراجعوف من التحكم في 

حجمها كفق حجم صفحة المجلة، أما الجداكؿ كاألشكاؿ التي توضع في 

متن البحث فيجب أف يكوف كل منها في صفحة مستقلة على أف يوضع 

 دناق.رقم الجدكؿ كعنوانه أعالق، كرقم الشكل كعنوانه أ

 :تسجل المراجع على النحو التالي 

 في حالة الكتب:

مكاف النشر: اسم  -رقم الطبعة. -اسم المؤلف )سنة النشر(. عنواف الكتاب.

 الناشر.

 في حالة مقاالت الدكريات:

رقم المجلد  -عنواف الدكرية. -اسم المؤلف )سنة النشر(. عنواف المقاؿ.

 اؿ.)رقم العدد(، الصفحات التي يشغلها المق

 في حالة المصدر اإللكتركني على الويب:

اسم المؤلف )تاريخ اإلتاحة على الموقع(. عنواف المصدر اإللكتركني. 

 متاح على الرابا: >يوضع الرابا< تاريخ االطالع.

 حقوؽ النشر 

ُيمنح كل باحث إفادة بقبوؿ بحثه للنشر بعد إتماـ كافة التصويبات كالتعديالت  -9

 المطلوبة بعد التحكيم.

تهدم "مجلة التعليم عن ُبعد كالتعليم المفتوح" لمؤلف البحث بعد نشرق عشرة  -0

 .مستالت منه. فللنا عن نسخة من العدد الذم تلمن بحثه
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  رسوـ النشر 

يسهم الباحث في تكاليف طباعة بحثه كنشرق على  بعد قبوؿ البحث أك الدراسة للنشر

 النحو التالي:

 تكلفة الصفحة رسم تحكيم البحث الجهة التابع لها الباحث ـ

 جنيهات مصرية 9 جنيهنا مصرينا052:  022 ببني سويفجامعة بني سويف  9

 جنيهات مصرية 90 جنيهنا مصرينا052:  022 أعلاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية 0

2 
أعلاء هيئة التدريس المعاركف للخارج من 

 كافة الجامعات المصرية
 جنيهنا مصرينا 95 ريناجنيهنا مص052:  022

4 
أعلاء هيئة التدريس من كافة أقطار الوطن 

 العربي
 أك ما يعادلها  دكالر 922

أك ما  دكالرات 5

 يعادلها

بعد خصم قيمة  ،: تسترد مبالغ النشر في حالة عدـ قبوؿ البحث للنشر ملحوظة

 جنيهنا( 052التحكيم كالمراسلة )

 : المجلةاشتراكات سادسنا 

 راؾ السنوم للعدد الرئيسي كما يلي : قيمة االشت

 ج.ـ   922لألفراد  ●  :  من داخل جمهورية مصر العربية

 ج.ـ 952للمؤسسات  ●

 ا دكالر، أك ما يعادله 52لألفراد   ●   من خارج جمهورية مصر العربية :

 دكالر، أك ما يعادلها 922للمؤسسات ●

 : عنواف المراسلة 

  مدير تحرير المجلة " على العنواف البريدم التالي:ترسل جميع المراسالت باسم "  -

 -مدير تحرير المجلة  –كلية اآلداب  -محافظة بني سويف -جمهورية مصر العربية

 2800208857/220أك عن طريق فاكس رقم :  

 أك عن طريق البريد اإللكتركني التالي: -
learning2013@yahoo.comd_   Mail-E 

 

  :  

  http://www.bsu.edu.eg/mag/mag.aspx 

 

 

 

mailto:d_learning2013@yahoo.com
http://www.bsu.edu.eg/mag/mag.aspx
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