جامعة اإلسكندرية فى سطور
يرجع تاريخ جامعة اإلسكندرية إلى سنة  1938عندما أنشئت كفرع من جامعة
القاهرة (فؤاد األول سابقاً) وكانت تضم فى البداية كليتين فقط هما :كلية اآلداب،
وكلية الحقوق ،ثم صدر بعد ذلك مرسوم ملكى فى الثانى من أغسطس 1942
بإنشاء جامعة فاروق األول باإلسكندرية تتكون من سبع كليات هى( :كلية اآلداب-
كلية الحقوق-كلية الطب-كلية العلوم-كلية الهندسة-كلية الزراعة-كلية التجارة).
وتحددت رسالة الجامعة منذ إنشائها فى "تشجيع البحوث العلمية ،والعمل على
رقى اآلداب والعلوم فى البالد" وكان الدكتور طه حسين عميد األدب العربى أول
رئيس للجامعة .وقد تغير أسم الجامعة بعد عشر سنوات من إنشائها؛ أى بعد قيام
ثورة يوليو عام  ،1952ليصبح أسمها جامعة اإلسكندرية .ومنذ ذلك الحين تعاظم
دورها من خالل إنشاء كليات وتخصصات جديدة ،فقد أنشئت بها كلية الصيدلة،
وكلية التمريض ،وكلية طب األسنان ،كلية التربية ،كلية السياحة والفنادق ،كلية
الطب البيطرى بإدفينا.
وفى سنة  1989ضمت الجامعة إليها كليات ومعاهد كانت تتبع جامعة حلوان
باإلسكندرية ،وهى كلية التربية الرياضية للبنين ،وكلية التربية الرياضية للبنات،
وكلية الفنون الجميلة ،وكلية الزراعة بمنطقة سابا باشا ،كما ضمت لها كلية
التربية النوعية وكلية رياض األطفال وكانتا تتبعان وزارة التعليم العالى .أما آخر
الكليات المستحدثة بالجامعة فهى كلية الدراسات اإلقتصادية والعلوم السياسية
والتى أنشئت سنة  ،2012وبذلك أصبحت جامعة اإلسكندرية من أكبر الجامعات
المصرية حيث تضم  20كلية جامعية ،إضافة إلى ثالثة معاهد للدراسات العليا،
وهى معهد الصحة العامة (أنشئ سنة  )1963ومعهد البحوث الطبية (أنشئ سنة
 )1971ومعهد الدراسات العليا والبحوث (أنشئ سنة  ،)1972وذلك كله بغرض
التوسع فى الدراسات العليا والبحوث والتدريب فى مجال العلوم البحته والتطبيقية
والتجريبية وغيرها.

وقد بلغ عدد طالب الدراسات العليا فى العام الدراسى(22.000 )2018-2017
طالب وطالبة من المصريين و 5500من الطالب الوافدين ،ويقوم بالتدريس لهم
واإلشراف عليهم  9771عضو هيئة تدريس ومساعدوهم من الهيئة المعاونة .كما
منحت الجامعة فى العام الدراسى( )2018-2017عدد  2330درجة ماجستير ،
وعدد  900درجة دكتوراه .
وقد تحملت جامعة اإلسكندرية خالل العقدين السابع والثامن من القرن العشرين
مسئولية توسيع دائرة إنتشار التعليم الجامعى فى المحافظات القريبة منها؛ فقد أنشات
كلية الطب ،وكلية العلوم ،وكلية التربية فى مدينة طنطا والتى أصبحت نواة لجامعة
طنطا بعد ذلك ،كما أنشأت كلية للزراعة فى كفر الشيخ ،وأنشات كليات لآلداب،
والتجارة والتربية والزراعة والطب البيطرى فى دمنهور ،وكانت فرعاً لجامعة
اإلسكندرية ما لبث أن تحول إلى جامعة مستقلة بإسم جامعة دمنهور.
وقد امتد تأثير جامعة اإلسكندرية –غرباً -فى الساحل الشمالى حيث أنشأت كليات
للتربية وللسياحة واآلثار واللغات والتربية الرياضية فى مرسى مطروح ،وأصبحت
هذه الكليات فرعاً تابعاً للجامعة ويرأسه نائب لرئيس الجامعة فى هذه المنطقة النائية
فى الصحراء الغربية لمصر.
أما خارج مصر ،فقد أسهمت جامعة اإلسكندرية بدور كبير فى نشر التعليم فى
الوطن العربى من خالل دورها التاريخى البارز فى إنشاء جامعة بيروت العربية
سنة  ،1960فقد ساندت مصر فكرة إنشاء الجامعة إقتصاديا ،وتبنتها جامعة
اإلسكندرية أكاديميا ،حيث حدد تلك العالقة رباط أكاديمى علمى حدده النظام
األساسى لجامعة بيروت العربية على نحو ال يمس االستقالل الكامل لها فى شئونها
العلمية واإلدارية والمالية ،وفى سبيل ذلك كانت جامعة اإلسكندرية تمنح الدرجات
العلمية لخريجى جامعة بيروت العربية ،وتزودها بأعضاء هيئة التدريس ،وتعتمد
اللوائح الداخلية بكلياتها ،واستمرت تلك العالقة على امتداد نحو نصف قرن،
وأصبحت مقتصرة اآلن على تزويدها باألساتذه المتخصصين المعارين والمنتدبين
بعد أن تكاملت لجامعة بيروت العربية المقومات الجامعية فى التخصصات المختلفة.
وقد واصلت جامعة اإلسكندرية رسالتها فى أفريقيا كذلك حيث أنشأت فرعاً لها فى
مدينة تونج -بدولة جنوب السودان يتكون-حالياً-من أربع كليات هى الزراعة ،والطب
البيطرى ،والتربية ،والتمريض .وفرعاً آخر فى مدينة أنجامينا بدولة تشاد ،يضم فى
الوقت الحاضر كليتين فقط هما كلية الطب البيطرى ،وكلية الزراعة .وتضع جامعة
اإلسكندرية فى استراتيجيتها التوسع فى كليات هذين الفرعين والتعاون مع دول
أخرى فى المجال األكاديمى ،والتعليمى ،وذلك كله تحقيقاً لرسالتها وعطائها الدائم فى
خدمة العلم واإلنسانية.

مقدمة
في إطار سياسة الجامعة في الوقت الحاضر والتي تقوم علي
مواكبة أحدث التطورات العلمية في الحياة الجامعية ،فقد
درجت علي إصدار أدلة متخصصة توثق من خاللها أنشطة
البحث العلمي وفق اإلستراتيجية املتكاملة التي تسير عليها
الجامعة ،وحفظاً لذاكرتها إدارة وتعليماً وبحثاً وخدمة
للمجتمع املحلي والوطني .ويأتي "دليل جامعة اإلسكندرية
للمجالت والدوريات العلمية" إستكمالً ألدلة سبقته لقطاع
الدراسات العليا والبحوث ،والعالقات الثقافية ،وغيرها من
األدلة الهادفة.
وهذا الدليل -كما يدل عليه عنوانه يتناولً كل ما أصدرته كليات الجامعة ومعاهدها العليا من
مجالت علمية حرصت الجامعة أن تكونً في مستويً علمي متميز يفتخر بها أصحاب البح ًوث
املنشورة بها سواء في مجال التخصصات اإلنسانية أو التربوية أو العلمية التطبيقية أو الطبية
والهندسية.
ومن حسن الطالع أن يأتي ذلك وقد أنشأت الجامعة مطبعة حديثة ودار نشر معتمدة والتي أسهم
ي العالمي املأمو ًل.
وجودها في طباعة املجالت ونشرها علي املستو ً
ويأتي ذلك كله نتيجة منطقية لجهود متميزة بذلها قطاع الدراسات العليا والبحوث خاصة لجنة
الدعم الفني ملجالت ودوريات جامعة السكندرية ومكتبها الحالي الذي ياخذ علي عاتقه إسداء
املشورة العلمية علي مدار الساعة طوال أيام اإلسبوع وكذلك لجنة املجالت العلمية التي تضم
رؤساء تحرير كل املجالت الصادرة من جامعة اإلسكندرية.
وحتي تكونً تلك املجالت متاحة بسهولة فقد تم رفعها علي شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت)
ومنصات جامعة اإلسكندرية حتي تكونً متاحة لكل الباحثين في الجامعة وخارجها سواء داخل مصر
أو علي مستويً العالم كله والجامعة في ذلك تواكب كل ما هو جديد في عالم النشر العلمي خدمة
ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والباحثين في كل التخصصات واملتباينة واملتكاملة في آن.
وبهذه املناسبة أتوجه بالشكر والتقدير لألستاذ الدكتو ًر/مختار يوسف – نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث وفريق العمل كله من هيئة التدريس والعاملين راجياً لهم ًولجامعتنا دوام
التوفيق والسداد..

أ.د.عصام الكردي
رئيس جامعة اإلسكندرية

تقديم
يسرني أن أقدم دليل جامعة اإلسكندرية للمجالت والدوريات
العلمية للسادة الباحثين من أعضاء هيئة التدريسو مساعديهم
وطالب الدراسات العليا بالجامعة ،وذلك سيراً علي نهج الجامعة
وقطاع الدراسات العليا بها في إصدار أدلة نوعية تكونً مرجعاً
إدارياً من ناحية ،وتعزيزاً لذاكرة الجامعة من ناحية أخريًً .وهذا
الدليل يعرض للمجالت العلمية التي تصدرها كليات الجامعة
ومعاهدها باللغة العربية ،واإلنجليزية .
وقد بلغ عدد املجالت الجامعية  43مجلة علمية تصدر عن أربعة قطاعات تخصصية كبريً هي قطاع
الدراسات اإلنسانية (النظريً)  ،والقطاع التربويً  ،والقطاع العلمي التطبيقي  ،والقطاع الطبي .وجاءت
هذه املجالت نتاجاً لجهد كبير بذلته لجنة املجالت العلمية بالجامعة  ،وكذا مكتب الدعم الفني ملجالت
الجامعة  ،والذي أنش ئ – لتقديم املشورً الفنية والعلمية للمجالت حتي تكونً مستوفاه لضوابط النشر
العلمي  ،وشروطها العلمية والعاملية في آن.
ومنًالجديرًبالذكرًأنهًقدًتمًرفعًمجالتًالجامعةً– التيًيحويهاًهذاًالدليلً– عليًشبكةً(اإلنترنت)
ومنصاتًجامعةًاإلسكندريةًوأصبحتًبذلكًمتاحةًللجميعًدونًمقابلًإسهاماًمنًالجامعةًفيًإثراءً
املعرفةًالعلميةًومواكبةًالجديدًفيًمجالًالبحوثًالعلميةًاملنشورةً.
وقد حرص قطاع الدراسات العليا والبحوث علي تدريب جيل من شباب الباحثين ضمن فريق لجنة
املجالت العلمية  ،ومكتب الدعم الفني  ،كذلك إستثمرت الجامعة مطبعتها الحديثة ودار النشر التي
أنشئت بها .ألولً مرة – في طباعة هذه املجالت ونشرها وفق أصولً النشر العلمي وصيانة حقوقً امللكية
الفكرية املعروفة.
وقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة اإلسكندرية إذ يقدم هذا الدليل بإعتزاز وفخر فإنه يود أن
ي آيات الشكر والتقدير لألستاذ الدكتورً /عصام الكردي رئيس الجامعة علي تشجيعه
يتوجه بأحر ً
الدائم وحماسه املستمر وكذلك السادة الزمالء من أعضاء هيئة التدريس والعاملين أعضاء لجنة
املجالت العلمية ن ومكتب الدعم الفني علي جهودهم املخلصة  ،وتعاونهم الصادق – في إطار
سيمفونية عمل متكاملة ومتناغمة حباً في جامعتهم العريقة وإيماناً برسالتهم السامية في التعليم
والبحث العلمي.
سدد هللا خطاهم جميعاً ووفقنا إلي ما فيه خير الجامعة والوطن إنه نعم املولي ونعم النصير.

أ.د.مختار إبراهيم يوسف
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

اعداد
أ.د .إبراهيم محمد العكاري

د .كريم محمد الصبروت

أستاذ فسيولوجيا اإلنسان
معهد البحوث الطبية  -جامعة االسكندرية

مدرس رعاية الدواجن
كلية الزراعة  -جامعة االسكندرية
منسق لجنة الدعم الفني لمجالت جامعة االسكندرية

مدير لجنة الدعم الفني لمجالت جامعة االسكندرية

اشراف
أ.د .عصام أحمد الكردي

أ.د .مختار إبراهيم يوسف

رئيس جامعة االسكندرية

نائب رئيس جامعة االسكندرية
للدراسات العليا والبحوث

يوليو 2019

نبذة
انطالقا من اهتمام الجامعة متمثلة في األستاذ الدكتور رئيس الجامعة واألستاذ
الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بالبحث العلمي ،
و نظرا لما يتمتع به ابناء جامعة اإلسكندرية من إنتاج علمي متميز  ،و اعتمادا
على التاريخ األصيل لمجالت جامعة االسكندرية  .حيث بدأت بعد الدوريات من
القرن السابق و كتب بها كبار الكتاب و الباحثين و غيرهم ممن ذخرت بهم
مجالت الجامعة.
وقد أنشئت لجنة المجالت العلمية و التي تضم رؤساء تحرير كل المجالت
الصادرة من جامعة اإلسكندرية  .كما تم تأسيس مكتب الدعم الفني لمجالت
جامعة اإلسكندرية و الذي أسند إليه تقديم الدعم و المشورة للمجالت على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع و ذلك من خالل مجموعة من الخبراء في مجال
البحث العلمي و النشر الدولي من مجاالت البحث العلمي المختلفة و الدعم
التقني من خالل خبراء البرمجيات  .و الذي يقوم بتنظيم الندوات و ورش العمل
المتنوعة و التي تضمن اطالع باحثي جامعة اإلسكندرية على أحدث ما ورد
في المنصات العلمية العالمية و اكسابهم المهارات و الخبرات التي تمكنهم من
مواكبة التطور العالمي في مجال النشر العلمي.
و من اإلنجازات الرائدة لفريق العمل رفع مجالت جامعة اإلسكندرية كلها على
شبكة االنترنت و جعلها متاحة للجميع دون مقابل  ،مما أتاح للباحثين األجانب
و األشقاء العرب و األفارقة من عرض إنتاجهم العلمي عبر منصات مجالت
الجامعة.

و من دواعي فخر اللجنة توحيد الالئحة المالية و اإلدارية للمجالت المختلفة
مع االحتفاظ بشخصية و تميز كل مجلة  ،كما نفخر بتدريب جيل من شباب
الباحثين ضمن فريقي لجنة المجالت و الدعم الفني مما يعكس رؤية الجامعة

و منهجها في دعم األجيال الجديدة و رعايتهم من قبل ذوي الخبرة من
األجيال الرائدة بالجامعة.
كما كان للجنة دور كبير في الدفاع عن المجالت المحلية و حماية حقوقها و
شهدت بذلك كل جامعات جمهورية مصر العربية و تتبعت الخطوات الرائدة

لجامعة االسكندرية في هذا المجال.
كما يضاف النجازات اللجان جمع مجالت الجامعة في دار نشر تصدر عن
جامعة االسكندرية .
و كانت درة التاج في إنجازات لجنة الدعم الفني لمجالت جامعة اإلسكندرية
هو هذا الدليل الذي جمعنا فيه جل مجالت الجامعة و الذي يشمل أسماء و
مواقع المجالت المختلفة و مجاالت اهتماماتها المختلفة و أسر تحريرها و
نبذة عن تاريخها و مراحل تطورها.
هذا الدليل خطوة في طريق جامعتنا العريقة في التطوير ،و أمانة قام عليها
رجال مخلصون حملوا أمانة الجامعة و أجيال جديدة تعاون أجياال سابقة
للحفاظ على مكانة جامعتنا العريقة و النهوض ببالدنا العزيزة للمكانة و
الرقي و التقدم الذي تستحقه.

لجنة الدعم الفني لمجالت ودوريات
جامعة اإلسكندرية
األستاذ الدكتور /مختار يوسف  -نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

رئيسا

األستاذ الدكتور /إبـراهيم العكـاري

مقررا

األستاذ الدكتور /سمير حلمـي أسـعد

عضوا

األستاذ الدكتور /صـالح عبد المنعـم

عضوا

األستاذة الدكتورة /كارين دويدار

عضوا

األستاذة الدكتورة /منـال قـورة

عضوا

األستاذ الدكتور /ياسـر فـؤاد

عضوا

السيد الدكتور /كريـم الصبـروت

عضوا

السيدة الدكتورة /مـروة جابـر

عضوا

للدعم الفني ولمزيد من االستفسارات أرجو التواصل علي البريد االلكتروني التالي:
; kareem.badr@alexu.edu.eg
dr.marwagaber@gmail.com

أهداف الدليل:
في إطار الجهود الرامية للنهوض بدوريات جامعة االسكندرية وانطالقاً من رؤية
الجامعة ورسالتها العلمية ،كان لزاماً على الجامعة تطوير وتأهيل المجالت
العلمية التابعة للجامعة ضمن إطار النشر العلمي المتميز ،بهدف االرتقاء بمستوى
دوريات الجامعة المتخصصة إلى العالمية وإتاحة الفرصة لها للتمثيل الدولي

وإدراج هذه المجالت ضمن قواعد الدوريات العالمية ذات معامل التأثير القوى
والتي تستخدم في تقويم وتصنيف مستوى البحث العلمي في الجامعات .لذلك قام
ا.د /.مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بانشاء
لجنة فنية لدعم المجالت العلمية تضم مجموعة منتقاه ومتخصصة من أبرز

الشخصيات التي لها باع كبير في هذا المجال من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة،
وتوفير مكتب خاص لذلك بكلية العلوم يعمل طوال أيام األسبوع  ،وأيضاً اعداد
هذا الدليل القيم التاحته للجميع لتحقيق االستفادة العامة.
ويهدف هذا الدليل إلي:

 التعريف بمجالت جامعة االسكندرية المنشورة باللغة العربية واالنجليزية. تطوير وتأهيل المجالت العلمية التابعة لجامعة االسكندرية. االرتقاء بمستوى مجالت ودوريات الجامعة إلى العالمية ونقلها الي ناشرينعالميين.

 توفير استرشادات ادارية ومالية لالستعانة بها من قبل محرري المجالتالعلمية.
ولتحقيق ذلك قام فريق عمل لجنة الدعم الفني تطوعاً بعقد العديد من االجتماعات

الدورية البناءة علي مدار اكثر من عام ونصف للخروج ببعض المعطيات التي
سرعان ما دخلت حيز التنفيذ وأسهمت وبشكل مباشر في تحقيق األهداف السابق
ذكرها بل وامتد أثرها ألكثر من ذلك .حيث قامت الجامعة بوضع مجالتها البالغ
عددها  43مجلة على تخزين سحابى  Cloudوألول مرة وتخصيص عدد 2

"سيرفر" من شركة ميكروسوفت الستخدامهما بشكل احترافى للحفاظ على حقوق
الملكية الفكرية للباحثين والمجالت والجامعة من السرقة والهجوم على المواقع
االلكترونية ،وتم رفع أكثر من  23مجلة علمية حتى االن عليهما ،وباستخدام
البرنامج المجانى مفتوح المصدر  Open Journal systemالذى يتميز

بسهولة استخدامه ومواكبة أدواته للعالمية وكل ذلك تم بدون تحميل الجامعة أي
اعباء مالية اضافية .كما لم يتوقف دور اللجنة الفنية عند ذلك بل تم اعتماد دار
نشر خاصة بجامعة االسكندرية وألول مرة كثمرة أخري من ثمار هذه اللجنة
لتوفير كل سبل االعداد والنشر الجيد وبأسعار منافسة للسوق .أخيراً وليس أخراً

تشجيع واستقطاب باحثين عالميين للكتابة في المجالت العلمية للجامعة وبمكافأت
مغرية لرفع تقييم تلك المجالت.

المجاالت العلمية المختلفة التي تغطيها مجالت
ودوريات جامعة اإلسكندرية
 -المجال النظري والعلوم اإلجتماعية واإلنسانية

 المجال التربوي المجال العلمي -المجال الطبي

المجال النظري والعلوم
اإلجتماعية واإلنسانية

كلية اآلداب Faculty of Arts
الرقم الكودي للكلية 001
عنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية :

العنوان :شارع حسين صبحي – الشاطبي – اإلسكندرية
+)203(4864249
التليفون+203 4875735 :
الفاكس+203 4873088 :
الموقع االلكترونىwww.art.alexu.eg :
مقدمة:
•
تاريخ إنشاء الكلية:
•
أنشئت كلية اآلداب في اإلسكندرية في العام الجامعي  38/1939وكانت فرعا تابعا لجامعة الملك فؤاد
•
األول (جامعة القاهرة حاليا) ،ثم صدر قرار إنشاء جامعة فاروق األول في عام  1942فأصبحت كلية
اآلداب أول كلية جامعية باإلسكندرية.
وترتكز كلية اآلداب على قاعدتين :أوالهما قاعدة الدراسات اللغوية واألدبية ،وثانيتهما قاعدة العلوم
•
االجتماعية.
وعلى مدى خمس وسبعين عاما شهدت الكلية مراحل متعددة من التطوير في مختلف التخصصات
•
مما ساعد على إدخال مقررات مستحدثة وتشعيب الدراسة في بعض األقسام ،وإنشاء أقسام ومعاهد
وبرامج جديدة ودرجات مشتركة ،وقطعت شوطا طويال في عطائها العلمي والبحثي ،وخاصة بعد أن
استقرت في موقعها الحالي بأرض الشاطبي ضمن خطة إنشاءات الجامعة التي حملت اسم "جامعة
اإلسكندرية" عقب قيام ثورة يوليو .1952
كما شهدت الكلية كذلك تطويرا واسعا في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي في المعاهد العليا بها
•
أو في األقسام التي تمنح درجات الماجستير والدكتوراه ،ويتمثل ذلك في كثرة عدد الوافدين إليها من
كل أقطار الوطن العربي وغيره حتى أصبحوا دعامات علمية قوية لجامعات دولهم التي تقوم
بواجباتها الوطنية في مجال التنمية والبناء.
ولم يقف تطور الكلية على النواحي العلمية واألكاديمية ،بل تجاوز ذلك إلى إنشاء مراكز أخرى
•
متخصصة مثل مركز تعليم اللغة العربية لألجانب ،ومركز رعاية المكفوفين من أبناء الكلية والجامعة،
ومركز اإلسكندرية لآلثار البحرية والتراث الثقافي الغارق ،ومركز الدراسات الهللينيستية ،فضال عن
اإلسهامات المتعددة لوحدة اللغات وتكنولوجيا المعلومات.
كما انعكس اهتمام الكلية العميق بكنوز مصر األثرية على إنشاء متحف خاص بها منذ عام ،1945
•
ويعد هذا المتحف تجسيدا لما قامت به الكلية من دور رائد في الكشف والتنقيب عن اآلثار المصرية
المهمة في شتى بقاع مصر ،والكلية بصدد تطويره وتحديثه.
وقد كانت الكلية سباقة في إنشاء أقسام علمية فريدة مثل :قسم األنثروبولوجيا وقسم الصوتيات
•
واللسانيات وقسم الدراسات المسرحية ،وكذلك إنشاء معاهد عليا مثل معهد العلوم االجتماعية،
ومعهد الدراسات اللغوية والترجمة  ،ومعهد دراسات البحر المتوسط ،ومعهد البحوث والدراسات
القبطية.
هذا وتقدم كلية اآلداب عددا من الدرجات المشتركة على مستوى الدراسات العليا مثل درجات
•
الدبلومة والماجستير والدكتوراه في اللغويات التطبيقية اإلنجليزية درجات مشتركة مع كلية اللغة
واإلعالم باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،وبرنامج الماجستير الدولية في
اللسانيات الحاسوبية بين الكلية ومؤسسة لغة الشبكات العالمية الرقمية بجنيف  -سويسرا.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الرؤية:
تحقيق الريادة األكاديمية على مستوى الكليات اإلقليمية والتطلع إلى مكانة متميزة دوليا .
الرسالة:
تقدم الكلية المتطلبات التعليمية والثقافية للطالب والخريجين ،في مجال الدراسات اللغوية واإلنسانية
واالجتماعية ،وتضطلع الكليةبمسئولياتها تجاه خدمة المجتمع وامداده بالمفكرين والمثقفين
والمتعلمين المتميزين واعدادهم لسوق العمل المتاح ،محلي ̋ا وعربي ̋ا وعالمي ̋ا ،والحفاظ على التراث
اإلنساني،وترسيخ القيم األخالقية ،في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
الهدف:
-1األهداف التعليمية:
االلتزام بالتميز في التعليم ،بتقديم المقررات ذات الجودة العالية ،التي تتفق مع التطور العالمي في
مجاالت التخصص بالكلية والتدريب العملي المناسب .
ترسيخ التفاعل بين الطالب والكلية والمجتمع ،من خالل منحهم الوقت األكاديمي المالئم ،والتوجيه
العملي والعلمي المستمر.
تطبيق النظم الحديثة في إدارة الكلية بمستوياتها الرأسية واألفقية.
تطوير الخدمات واألنشطة الطالبية.
السعي نحو زيادة أعداد الطالب الوافدين من خالل توفير برامج مشتركة إقليميا ودوليا.
-2أهداف البحث العلمي:
توجيه الباحثين في الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس الى بحوث مبتكرة ،وبينية وتطبيقية .
تشجيع البحوث العلمية الجماعية ذات النوعية المتميزة في المجاالت المذكورة ،لتعرض في مؤتمرات
علمية عالمية المستوى ،وتنشر في مجالت علمية عالمية.
تنمية مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في مجاالت البحث العلمي .
توظيف المعرفة العلمية في جوانب التنمية البشرية.
مراعاة المعايير الدولية في البحث العلمي إقليميا أودوليا .
تشجيع نشاط التأليف وحركة الترجمة وتوظيف خدمات اإلنترنت في مجال البحث العلمي .
العمل على زيادة الشهادات المشتركة في الماجستير والدكتوراه بين جامعة اإلسكندرية والجامعات
األوروبية .
-3أهداف خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
القيام بدور قيادي فعال على مستوى المحافظة واإلقليم ،من خالل إجراء بحوث ودراسات عن
المشكالت المجتمعية ،واقتراح الحلول الممكنة لها .
االتصال الفعال مع الهيئات والمؤسسات العلمية والخدمية ،المحلية واإلقليمية والدولية ؛ لدراسة
القضايا والمشكالت المتعلقة بتخصصات الكلية.
إعداد دورات وبرامج لتنمية القدرات البشرية في المجتمع ،ورفع مستوى الكفاءات اإلدارية على
مستوى الكلية والجامعة والمجتمع .
تعزيز التعاون مع المجتمع المدني ،وربطه بالكلية،لتحقيق التفاعل اإليجابي معه ،والوقوف المستمر
على مشكالته إليجاد الحلول العلمية المناسبة لها.
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Print ISSN: 1110-2128
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صدر المجلد األول من مجلة كلية اآلداب في مايو  1943وهي مجلة علمية ربع سنوية تصدرها كلية اآلداب في
(يناير – ابريل – يولية – اكتوبر) .وقد وضع للمجلة تقاليد التزال سارية حتي اآلن ،ومن أهمها :
المجلد الواحد يصدر ضمن قسمين إحدهما القسم العربي  :ويشمل األبحاث التي كتبت باللغة العربية ،وترقَّم
صفحاته من اليمين إلي اليسار؛ والثاني  :القسم اإلفرنجي ويشمل األبحاث التي ُكتبت بلغات أجنبية ،وترقم
صفحاته من اليسار إلي اليمين ترقيماً جديداً .وأيضاً منها أن النشر فيها ال يقتصر علي أبحاث أعضاء هيئة
التدريس بكلية االّداب -جامعة اإلسكندرية  ،بل يشمل غيرهم ممن ينتمون إلي كليات اّخري وجامعات اّخري .
وقد تولي أمر تحريرها عمداء الكلية الذين تعاقبوا عليها من دون أن يكون لها هيئة تحرير حتي صدور العدد
الحادي والعشرون عام  1967م الذي كانت له هيئة تحرير من دون تحديد لرئيس لها أو لجنة استشارية ،ثم
استقر األمر بعد ذلك علي أن يكون عميد الكلية رئيساً لتحريرها ،وأن يكون لها هيئة أستشارية ،ثم أصبح لها بعد
ذلك مجلس إدارة يرؤسه العميد.
http://bfa.arts.alexu.edu.eg/index.php/arts
Contact: Dr. Zahra Adel Imam
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مقدمة:
•
تاريخ إنشاء الكلية:
•
بدأت الدراسات العليا بالكلية عام  1951 – 1950فى الدبلومات االتية:
•
الدراسات الضريبية
•
السياسيات اإلداريـــــة
•
المحاسبـــــة
•
االقتصــــــــــاد
•
اإلحصاء التطبيقي
•
الدراسات المصرفيـــــة
•
وظلت الكلية فى تطوير مستمر لبرنامج الدراسات العليا وفقا الحتياجات سوق العمل ،وحرصا على
•
االرتقاء بمستوى خريجي الكلية قامت الكلية بإنشاء مجموعة جديدة من الدبلومات التي تتمشى مع
التطورات الجديدة حتى بلغ عدد الدبلومات (  ) 16دبلوم.
عدد ( )5دبلوم فى العلوم اإلدارية .
•
عدد ( )3دبلوم فى الدراسات المحاسبية.
•
عدد ( )3دبلوم فى االقتصاد العام .
•
عدد ( )4دبلوم فى دراسات اإلحصاء والتأمين.
•
الرؤية والرسالة:
•
تتمثل رسالة الكلية فى " تحقيق التميز فى التعليم والبحث العلمى بما يخدم المجتمعين المحلى
•
واالقليمى  ،ويساهم فى تحسين مستوى الخريجين "  .ويتطلب تحقيق هذه الرسالة وجود بيئة
تعليمية وبحثية تساعد على:
اكتشاف المعارف المختلفة من خالل البحث العلمى المتميز.
•
فعالية نقل المعارف الى الغير من خالل تطوير نظم ووسائل التعليم  ،وتشجيع التعليم المستمر.
•
تنمية القدرات البحثية وقدرات القيادة واتخاذ القرارات.
•
تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة بما يخدم االحتياجات على كل من المستويين المحلى والقومى.
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

الهدف:
 – 1إعداد الكفاءات البشرية المؤهلة تأهيال عاليا فى مجاالت اإلدارة والمحاسبة والمالية العامة
واإلحصاء ونظم المعلومات.
 – 2تطوير المعرفة واستثمارها عن طريق البحث العلمي والدراسات فى المجاالت المحاسبية
واإلدارية والمعلوماتية  ،وتشجيع الباحثين على نشر أبحاث على مستوى علمى يرقى للمستويات
العالمية.
 -3تطوير البرامج التعليمية فى مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا بما يمكن من منح
درجات علمية متميزة.
 – 4وضع وتنفيذ ومتابعة برامج التعليم المستمر للعاملين فى األجهزة والمؤسسات الحكومية وغير
الحكومية تتمشى مع التطورات السريعة فى مجاالت األعمال  ،وذلك لرفع كفاءة األداء للفرد
والمؤسسة والمجتمع .
 -5أن تكون الكلية مصدرا للمعلومات وبيتا للخبرة تتمكن من تقديم االستشارات والخبرات لألجهزة
والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للمساهمة فى تحقيق تطلعات الدولة والمجتمع لدفع عجلة
التنمية.
 -6تنمية البحث العلمي وتشجيع البحوث التى تخدم البيئة ونشرها فى مجلة الكلية التى توزع على
جميع المؤسسات االقتصادية والهيئات العلمية المشتركة فيها .
 -7عقد المؤتمرات والندوات فى المجاالت المحاسبية واإلدارية والمعلوماتية .
 – 8التفاعل مع قطاع األعمال عن طريق اشتراك أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى مجالس إدارة
الشركات والمؤسسات والبنوك لتقديم خبراتهم العلمية في حل مشكالتها المحاسبية واإلدارية
واالقتصادية.
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صدرت مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية في يناير  1953تحت إسم "مجلة التجارة واالقتصاد" ،ثم تغير
مسماها إلى االسم الحالی "مجلة کلية التجارة للبحوث العلمية" ،والتي صدر العدد األول تحت مسماها الجديد في
 .1962وكانت المجلة تصدر مرتين في السنة منذ ذلك التاريخ ،حتى تم تعديل الئحة المجلة في فبراير ،2019
بحيث تصدر أربع مرات في السنة في يناير ،وابريل ،ويوليو ،وأكتوبر .وتهتم المجلة بنشر البحوث واألوراق
البحثية في ميادين المحاسبة ،واإلدارة ،والتسويق ،والتمويل ،والموارد البشرية ،وإدارة اإلنتاج ،وسالسل التوريد،
واالقتصاد ،والمالية العامة ،واإلحصاء ،والرياضة ،والتأمين ،ونظم المعلومات.
https://acjalexu.journals.ekb.eg/
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مقدمة:
تاريخ إنشاء الكلية :
فى عام 1983
الرؤية :
تسعى كلية السياحة والفنادق – جامعة االسكندرية الى الزيادة العلمية والتميز
فى مجال التعليم السياحى على المستويين المحلى والدولى
الرسالة:
تلتزم كلية السياحة والفنادق – جامعة االسكندرية بإعداد وتأهيل كوادر تخدم
سوق العمل المحلى واإلقليمى فى المجال السياحى والفندقى واإلرشاد السياحى
من خالل ما تقدمه من برامج تعليمية منظورة وبحث علمى متميز بما يسهم
فى خدمة وتنمية المجتمع والنهوض بصناعة السياحة.
األهداف اإلستراتيجية :
 -1توفير البيئة النموذجية للعملية التعليمية والبحثية
 -2اإللتزام بتطبيق معايير الجودة
 -3زيادة القدرة التنافسية لطالب الكلية
 -4التنمية المستمرة لقدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
 -5تطوير اليحث العلمى ودعمه واستثماره فى تنمية المجتمع
 -6تطوير عالقات الشراكة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
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المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق
Print ISSN: 2314-7024
Online ISSN: 2682-2180
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(Platform: Open Journal Systems )OJS

المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق جامعة اإلسكندرية والتى تصدرها الكلية منذ عام  2003هى مجلة سنوية
محكمة معتمدة من اكاديمية البحث العلمى ،وهى تصدر عدد واحد فى العام مقسم على اصدارين .ويقبل فيها
النشر باللغة العربية واإلنجليزية وينشر فيها كل ما يتصل بالسياحة والفنادق واالرشاد السياحى وتتضمن المجلة
االقسام التالية :
االبحاث العلمية والدراسات .
ملخصات الرسائل العلمية التى تم مناقشتها بالكلية.
ملخصات االبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية والتي تم نشرها خالل العام .
http://jfth.alexu.edu.eg/index.php/jfth/
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مقدمة:
تاريخ إنشاء الكلية:
25/3/2014
الرؤية:
بناء القدرات العلمية في مجالي االقتصاد والعلوم السياسية والتميز في البحث العلمي
إسهاما في النهضة المعرفية والتنمية الشاملة.
الرسالة:
النهوض بالمعارف االقتصادية والسياسية على المستويين األكاديمي والتطبيقي وتنمية
القدرات والمهارات بما يستجيب للمتطلبات المهنية والوظيفية لمجاالت العمل ويخدم
البيئة المحلية واإلقليمية والدولية.
الهدف:
في ضوء اإلدراك الواعي لطبيعة الرسالة التي تضطلع بها الكلية نتمثل أهداف الكلية
فيما يلي:
تخريج نوعية متميزة ورفيعة المستوى من الخريجين في مختلف التخصصات العلمية
بالكلية وفقا لمعايير الجودة والتميز الدولية.
تشجيع البحث العلمي ذي الطبيعة النظرية والعملية على حد سواء في شتى فروع
المعرفة االقتصادية والسياسية ،والعمل على تنمية القدرات البحثية وذلك بإعداد أجيال
من الباحثين القادرين على متابعة البحث العلمي المتميز واالبتكاري.
تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع ،وذلك من خالل التصدي لحل المشكالت
المجتمعية ذات الطبيعة االقتصادية أو السياسية.
تقديم الخبرة العلمية والدعم الفني لمتخذي القرار االقتصادي أو السياسي على النحو
الذي يكفل تفعيل السياسات العامة في مجتمعنا ويسهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية
والسياسية واالجتماعية.
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•

بناء وتنمية القدرات العلمية والمهارات التطبيقية للعاملين في مختلف المجاالت
االقتصادية والسياسية من خالل البرامج والدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل.
االرتقاء بالوعي السياسي واالقتصادي لدى مختلف قطاعات المجتمع وذلك من خالل
برامج التوعية والندوات التثقيفية العامة سواء داخل الكلية أو خارجها أو بالتعاون مع
أجهزة اإلعالم والسيما في القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام.
اإلسهام في نقل المعرفة وتبادلها على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية وذلك من
خالل إيفاد البعثات العلمية ،وتنظيم المهام العلمية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة من خالل برامج تبادل األساتذة والطالب علي مستوى الجامعات دوليا وكذا من
خالل عقد المؤتمرات العلمية.
تشجيع النشر العلمي من خالل مجلة للكلية تعمل علي تغطية مختلف فروع المعرفة
العلمية االقتصادية و السياسية.
تشجيع التعاون بين الكلية كمعهد علمي اكاديمي وبين الجهات المعنية في المجاالت
التطبيقية أو المهنية لربط الدراسات النظرية بالواقع العملي في مجاالت االستثمار
والمصارف واالعالم والمحليات والدبلوماسية واالدارة العامة.
العناية بأبحاث وقياسات الرأي العام لتحليل توجهات الرأي العام بشأن القضايا العامة
على النحو الذي يفيد متخذي القرار السياسي أو االقتصادي ويسهم في اتاحة البيانات
والمعلومات الالزمة للتخطيط على المستوى القومي.
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عنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية:
العنوان البريدي  108 :شارع عبد السالم عارف ،جليم ،اإلسكندرية
الرقم البريدي 21411 :
التليفون002035833798 :
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مقدمة:
تاريخ إنشاء الكلية:
عام  1908أنشئت أول مدرسة للفنون الجميلة العليا بالقاهرة.
عام  1957أنشئت كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية ومؤسسها المرحوم السيد االستاذ
الدكتور  /أحمد عثمان ،أحد رواد فن النحت ،وأول عميد للكلية.
عام  1962تم تخريج أول دفعه من الطالب بعد حصولهم على البكالوريوس في تخصصات
أقسام الفنون لكلية الفنون الجميلة.
عام  1964تم تخريج أول دفعه من الطالب بعد حصولهم على البكالوريوس في العمارة.
عام  1975أنشئت جامعة حلوان وضمت إليها كلية الفنون الجميلة.
عام  1989صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم  361سنة  1989بضم كلية الفنون
الجميلة الى جامعة االسكندرية.
الرؤية:
بناء كوادر بشرية قادرة على اإبتكار والتعامل مع متطلبات العصر والتطورات التكنولوجية
السريعة بتفعيل نظم الجودة من أجل خريج يصل ٳلى التميز في مجاالت البحث العلمي
واﻹبداع الفني والتشكيلي والتي تسهم بفاعلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة للحصول
على اعتماد.
الرسالة:
اإلسهام في االرتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي للمجتمع والمعتمد على االبتكار واالبداع
والتميز عن أي مؤسسة اخرى.من خالل:
تطوير واستحداث برامج تعليمية تخصصيه ذات القدرة التنافسية لتلبيه احتياجات المجتمعوسوق العمل.
 أمداد المجتمع بخريج مبدع يتميز بقدرات ومهارات ذهنيه تصميميه وتطبيقية وفكرتكاملي في مجاالت العمارة والفنون التشكيلية المختلفة للمساهمة في نشر الفنون والثقافة
والوعي التشكيلي في المجتمع واالرتقاء بالذوق العام.
 -إقامة شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الفن والثقافة محليا وعالميا
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الهدف:
من تحليل الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة فإن كلية الفنون الجميلة جامعة االسكندرية
قادرة على ما يلي:
بناء وتخريج الكوادر المتخصصة في العمارة والتخطيط والفنون التشكيلية المختلفة من
خالل تخصصات اقسام الكلية الخمس ببرامجها المختلفة (العمارة  -الديكور -
التصميمات المطبوعة -التصوير  -النحت) وكذلك البرامج الخاصة المتخصصة وكذلك
البرامج البينية الدقيقة التخصص في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بما يتناسب
مع خطة الدولة لتطوير إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي لمواكبة اإلحتياجات
المحلية واإلقليمية والدولية لسوق العمل.
إعداد باحثين مؤهلين لدعم البحوث التشكيلية الفنية والمعمارية في المجاالت المتعددة
لخدمة خطط التنمية
إعداد الفنان المبدع الذي يملك الرؤية المتجددة والوعي االبداعي النابض مع حقائق
العصر وذلك بإيداع الشكل في أبعاده المختلفة (المعمارية والفنية) وتحقيقه للوظائف
الجمالية والعملية المتجددة من خالل السيطرة على اساليب وطرق االداء المتطورة
باستمرار.
إعداد المصمم المبتكر في مجال التصميم البيئي واالتصال البصري في المجاالت
المختلفة (تخطيط المدن والتصميم العمراني  ,العمارة البيئية والتراث المعماري وأيضا
مشكالت التصميم الحضري للحيزات والفراغات الداخلية والخارجية والترميم الفني
الدقيق والمعماري ) بحيث يستطيع ان يواكب احتياجات االنسان والمجتمع المتطورة في
المجاالت االقتصادية والتجارية والبيئية والثقافية وذلك يتحقق من خالل توفير المعرفة
وتحرير المخيلة واكتساب المهارات الفنية والمعمارية واالدائية الضرورية من خالل
المفاهيم والمقررات المتخصصة والمتعمقة في حقول إبداع الصورة والعمل الفني
والمجاالت المختلفة في التصميم والتي تتسم باألساس المعرفي المرتبط بالممارسة
العملية والتجريب الذي يعتمد كليا على اكتساب المهارات االدائية واالكاديمية.
تصميم مشروعات معمارية وفنية مختلفة تتميز باالبتكار وبمراعاة القيم الفنية
والتشكيلية والجمالية.
إعداد المتخصصين في مجاالت العمارة والديكور والفنون بتخصصاتها المختلفة والتي
تتطلب اإللمام ببرامج التنمية المهارية واالبداعية وااللمام بالتباين والتنوع الثقافي
وتأثيرها على الهوية المعمارية.
تفعيل دور الخيال العلمي واالبتكاري وتعزيز التوعية الفكرية في العملية االبداعية حتى
يدرك الطالب أسلوبه الفني الخاص بناءا على قواعد واسس فنية سليمة ومدروسة.
اتقان المهارات المهنية المتخصصة مع التدريب على استخدام الوسائل التكنولوجية
المناسبة والتي تساهم في ممارسته لألبداع الفني والمعماري في مجاالت تخصصه
المختلفة.
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رفع المستوى الفني والعلمي والمهارى والمهني للعاملين في مجاالت العمارة والديكور
والفنون والترميم من خالل عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة.
العمل على إجراء البحوث والدراسات في مجاالت التخصص المختلفة بالكلية ولتحقيق
ذلك تهتم الكلية بإحياء التراث والتقاليد العظيمة واألصيلة للتراث المصري القديم
والقبطي واالسالمي في العمارة والفنون والحث على إعداد الدراسة المتباينة لمعطيات
الثقافات االخرى في التراث االنساني ويتطلب ذلك وجود البرامج المتخصصة المتكاملة
لتحقيق الترابط بين النشاط األكاديمي للكلية مع برامج االكاديميات والجامعات المحلية
والعالمية ويعتمد ذلك على التقدم في هذه المجاالت بالمشاركة واالنفتاح على التجريب
واالكتشاف والتدريب وعقد اإلتفاقيات المحلية والدولية.
العمل على تطوير واستحداث برامج تعليمية حديثة ذات قدرة على التنافسية لتلبية
احتياجات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي .
العمل على انشاء تخصصات جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل وتنمية المجتمع من
خالل البرامج االكاديمية الخاصة والتي توفر العديد من التخصصات بتكاملها مع كليات
جامعة االسكندرية والجامعات االخرى ذات التخصصات المختلفة وذلك على المستوى
المحلى واإلقليمي والدولي.
العمل على تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات التعليمية والعلمية
والثقافية المصرية والعربية والدولية.
العمل على تقديم االستشارات الفنية والمعمارية في مجاالت التخصص المختلفة
واالسهام في تطوير وتحديث الفكر والممارسات في مجاالت عمل الكلية لخدمة المجتمع
وذلك لتقليل الفجوة بين التعليم والممارسة الحقيقة بسوق العمل.
العمل على تأهيل الطالب علميا وعمليا لزيادة فرص عملهم في المصانع والشركات
والهيئات والمؤسسات المختلفة لمواكبة سوق العمل.
العمل على القيام بالبحوث االكاديمية والندوات وورش العمل في مجاالت الفنون الجميلة
والعلوم البيئية والمعمارية والترميم الدقيق وتطبيقاتها باالشتراك في المحافل العلمية
المتخصصة.

الدوريه العلمية بكلية الفنون
الجميلة
نبذه عن الدورية
الدوريه العلميه بكلية الفنون الجميلة – جامعة االسكندريه تصدرها الكليه منذ عام
 2003وهى مجلة نصنف سنويا ومحكمة.

تقبل فيها النشر باللغه العربية واالنجليزية فى تخصصات الكليه المختلفه فى مجاالت
العمارة والفنون .
وتتضمن الدورية األقسام التالية :
•

االبحاث العلمية والدراسات

•

ملخصات الرسائل العلمية التى تم مناقشتها بالكلية

•

االبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية والتى تم نشرها خالل العام الحالي
على موقع الخاص بالدوريه
http://sj-finearts.alexu.edu.eg/index.php/SJFA

الدوريه العلميه بكلية الفنون الجميلة

هيئة التحرير
ا.د .دينا عباس مندور
عميد الكليه
رئيس مجلس االداره
ا.د .سحر محمود االرناؤطي
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
نائب رئيس مجلس االداره
ا.م.د .والء يوسف
ا.م.د بقسم العمارة
رئيس تحرير
د.نفين عبد اللطيف
د.بقسم الديكور
نائب رئيس التحرير
فريق التحرير من االقسام العلمية:
من قسم العماره
ا.د .هبة مؤنس
من قسم الديكور
ا.د .ايات فواز
من قسم التصميمات
ا.د .سماح نبيل
من قسم التصوير
ا.م.د .محمد كشك
من قسم النحت
ا.م.د .أميرة سطوحي
من قسم الترميم
ا.د .صفاء عبد السالم
من قسم تاريخ الفن
د .مروى عبد الرشيد

هيئة التحرير

المجال التربوي

كلية التربية Faculty of Education
الرقم الكودي للكلية 010
عنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية:
العنوان البريدى :مكتب بريد الشاطبى -اإلسكندرية
التليفون+)203(4840905-4871137:
الفاكس+)203(4865671 :
الموقع االلكتروني edu.alexu.edu.eg:
البريد اإللكتروني ed-vdg@alexu.edu.eg :
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مقدمة:
تاريخ إنشاء الكلية:
شئَت كلية التربية بجامعة اإلسكندرية مع بداية العام الجامعي  ، 1966/1967تحت
أُن ِ
اسم "كلية المعلمين" ،وكانت تتكون بشكل أساسي من ثالثة أقسام هي )1( :المناهج
وطرق التدريس والوسائل التعليمية ،و( )2أصول التربية ،و( )3علم النفس التعليمي؛
وهي أقسام تربوية ،وكان الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة يلتحق بإحدى
الشعب التخصصية وهي :اللغة اإلنجليزية ،واللغة الفرنسية ،والتاريخ ،والجغرافيا،
والفلسفة واإلجتماع لطالب القسم األدبي ،والرياضيات ،والكيمياء والطبيعة ،والتاريخ
الطبيعي لطالب القسم العلمي .كانت الدراسة موزعة بين مبنى الكلية للمواد التربوية،
وكلية اآلداب للمواد التخصصية األدبية ،وكلية العلوم للمواد التخصصية العلمية.
تطور إنشاء كلية التربية
بدأت الكلية من يناير عام  1970انشاء أقسام تخصصية ليصبح لها اإلكتفاء الذاتي في
تدريس المقررات التخصصية.
ومع مطلع العام الجامعي  1971/1972عُدِل إسم كلية المعلمين إلى كلية التربية.
وأُضيفت شعبة اللغة العربية لبقية شعب القسم األدبي بدءا من العام الجامعي
.1975/1976
تم افتتاح كلية التربية بدمنهور عام  1979/1980كامتداد لكلية التربية بجامعة
االسكندرية ،حتى صدر القرار الجمهوري رقم  507لسنة  1988بانشاء فرع جامعة
االسكندرية بدمنهور.
توالى تطوير الكلية بإنشاء قسم التعليم الصناعي في العام الجامعي  1980/1981بقبول
الطالب من حملة دبلوم المدارس المدارس الثانوية الصناعية ،ودبلوم المعاهد الفنية
الصناعية ،وذلك في الشعب الصناعية الثالثة بالكلية وهي :الميكانيكا ،والكهرباء،
والعمارة .وكانت الدراسة التخصصية تتم في كلية الهندسة والتربوية في مبنى كلية
التربية ،ثم تم إيقاف القبول بشعب التعليم الصناعي في عام .1997/1996
ومع مطلع العام الجامعي  1988/1989تم إنشاء شعبة التعليم األساسي بالكلية ،توطئة
إلعداد المعلم المتميز للحلقة األولى من التعليم األساسي.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

واعتبارا من العام الجامعي  1991/1992تم توقيع بروتوكول إلنشاء فرع للكلية
بمحافظة مطروح إلعداد معلم التعليم األساسي في شعبتي اللغة العربية ،والعلوم ،ثم
اُضيفت شعبتي الدراسات اإلجتماعية ،والرياضيات ،وتالهما شعبة اللغة اإلنجليزية
اعتبارا من العام الجامعي .2006/2005
صدر في  26/07/2006القرار الوزاري رقم  1267بتعديل الالئحة الداخلية لكلية
التربية ،وبدءا من العام الجامعي  2008/2007تمت زيادة عدد األقسام التربوية
بالكلية لتصبح سبعة أقسام هي:
أصول التربية
اإلدارة التعليمية
التربية المقارنة
علم النفس التربوي
الصحة النفسية
المناهج وطرق التدريس
تكنولوجيا التعليم
بدأت الدراسات العليا بالكلية من العام الجامعي في منتصف السبعينيات من القرن
الماضي ،وكانت الجامعة تمنح بناءا على طلب الكلية درجات:
الدبلوم العام في التربية نظام السنة
الدبلوم العام في التربية نظام العامين
الدبلوم الخاص في التربية في تخصصات أصول التربية ،والمناهج وطرق التدريس
والوسائل التعليمية ،وعلم النفس التعليمي.
الماجستير في التربية في تخصصات أصول التربية ،والمناهج وطرق التدريس
والوسائل التعليمية ،وعلم النفس التعليمي.
الدكتوراه في التربية في تخصصات أصول التربية ،والمناهج وطرق التدريس والوسائل
التعليمية ،وعلم النفس التعليمي.
تم تعديل الئحة الدراسات العليا بالكلية بالقرار الوزاري رقم  340بتاريخ
 15/02/2009تطبيقا لنظام الساعات المعتمدة ،كما تم تعديل الدرجات العلمية التي
تمنحها جامعة االسكندرية ،بناءا على طلب كلية التربية ،لتصبح:
الدبلوم العام في التربية ،وتهدف إلى إعداد الطالب خريجي الكليات الجامعية غير
التربوية كمعلمين بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية.
الدبلوم المهنية في التربية ،وتهدف إلى إعداد خريجي كليات التربية علميا ومهنيا في
أحد التخصصات التي تقدمها الكلية.
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الدبلوم الخاصة في التربية ،وتهدف إلى إعداد الدارسين ،وتمكينهم من أساسيات البحث
التربوي في تخصصات القسم التربوي الذي يسجلون فيه ،والتخصصات المطروحة
بالكلية.
الماجستير في التربية ،وتهدف إلى إعداد الباحثين في أحد األقسام التربوية
وتخصصاتها التي تقدمها الكلية.
دكتوراه الفلسفة في التربية ،وتهدف إلى إعداد أعضاء هيئة التدريس والباحثين
المسجلين في أحد أقسام الكلية وتخصصاتها.
بدأت األقسام التخصصية في تقديم برامجها للدراسات العليا من العام الدراسي
 ، 2017/2016على النحو التالي:
الدبلوم العامة إلعداد المعلم في اآلداب أو إلعداد المعلم في العلوم من أحد األقسام
التخصصية بالكلية ،وتهدف إلى استكمال المعارف األكاديمية بتخصص الطالب ،والتي
لم يحصل عليها في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس.
الدبلوم الخاصة إلعداد المعلم في اآلداب أو إلعداد المعلم في العلوم من أحد األقسام
التخصصية بالكلية ،وتهدف إلى زيادة التعمق في الفروع األكاديمية التخصصية،
وتدريب الطالب على أصول البحث العلمي في مجال تخصصه.
الماجستير إلعداد المعلم في اآلداب أو إلعداد المعلم في العلوم من أحد األقسام
التخصصية بالكلية ،وتهدف إلى إعداد الباحثين في أحد األقسام التخصصية بالكلية.
دكتوراه الفلسفة إلعداد المعلم في اآلداب أو إلعداد المعلم في العلوم من أحد األقسام
التخصصية بالكلية ،وتهدف إلى إعداد أعضاء هيئة التدريس والباحثين في أحد األقسام
التخصصية بالكلية.
الرؤية والرسالة:
إنطالقا من رؤية التعليم الجامعي المصري ورسالته وقيمه األساسية ،تتحدد رؤية كلية
التربية جامعة اإلسكندرية ورسالتها فيما يلي:
الرؤية:
كلية التربية  -جامعة اإلسكندرية مؤسسة تربوية أكاديمية تعمل على ترقية
المعرفة التربوية وتطبيقاتها لخدمة المجتمع ،وتشكيل عالم التعليم والتعلم.
ومن ثم فإنها تعمل على تطوير التعليم على كافة المستويات سواء في ذلك التعليم قبل
الجامعى والتعليم العالى ،بما يحقق تنمية بشرية مجتمعية شاملة ومستدامة للمجتمع
المصرى ،فى تواصل مع العالم العربى واألجنبى.
الرسالة:
تتحدد رسالة كلية التربية  -جامعة اإلسكندرية في بناء التصورات ،وإتخاذ اإلجراءات
لتكوين الكوادر التربوية وتطوير التعليم على كافة المستويات ،بالتعاون مع كليات
الجامعة ووزارة التربية والتعليم والمدارس العامة والخاصة ،والوزارات األخرى
المعنية بالتربية كالثقافة واإلعالم والشباب وغيرها.

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

وينبثق من هذه الرسالة الرئيسية ،مهام مباشرة تتمثل فى تكوين المعلم تكوينا مستمرا،
بإعداد معلم متميز قبل الخدمة ،وتنميته مهنيا فى أثنائها ،وترقية البحث التربوي بما
يساعد على إنتاج المعرفة التربوية ووضع سياسات وبرامج تخدم المجتمع وتنميه.
أهداف الكلية:
إنطالقا من الرؤية والرسالة السالف تحديدهما ،تعمل الكلية من خالل إداراتها وأقسامها
العلمية وأعضاء هيئة التدريس بها على عدد من السياسات واإلجراءات لتنفيذهما،
وهي:
إعداد المعلم قبل الخدمة ،من خالل برامج ذات جودة عالية ،في جميع تخصصات التعليم
العام من الروضة حتى نهاية التعليم الثانوي ،وفقا للنظامين التكاملي والتتابعي ،على ان
يتصف المعلم بكونه:
متمكنا من تخصصه األكاديمي.
ذا مهارة في عرض مادته والتفاعل مع طالبه.
يعمل على خلق مناخ تربوي ديمقراطي داخل فصله ومدرسته.
يعود تالميذه على العمل التعاوني ،والتعلم الذاتي.
يؤكد على أهمية التفكير والتخطيط وحل المشكالت وإتخاذ القرار في عمله التعليمي،
ومن خالل النشاط المدرسي.
ملتزما بآداب المهنة وقيم المجتمع المصري وقيم التقدم.
ذا ثقافة مصرية وعربية وعالمية ،تجعله قادرا على التأكيد على الهوية واالنفتاح على
اآلخر.
قادرا على استخدام التكنولوجيا بعامة وتكنولوجيا التعليم بخاصة.
تدريب المعلم أثناء الخدمة ،وبث إتجاهات التنمية المهنية الذاتية لدى الخريجين ،ودعم
قيم التعليم المستمر مدى الحياة.
اإلسهام الفعال في رسم سياسات التعليم في مصر وتنفيذها ،من خالل عضوية اللجان
على المستوى القومي والمحلي ،والوحدات ذات الطابع الخاص ،وإعداد القيادات
التعليمية وتأهيلها وتدريبها.
القيام بالبحوث التربوية ،التي تنتج معرفة تربوية ،وتعالج قضايا تربوية ومشكالت
حقيقية يواجهها التعليم ،وتقديم حلول لها تصلح التعليم وتطوره.
تقديم االستشارات والدراسات التي تسهم في تطوير التعليم وتحديثه ،عن طريق شراكة
فعالة مع وزارة التربية والتعليم ومدارسها ،وبحيث يشمل ذلك كافة مكونات النظام
التعليمي ،من إدارة ومناهج وطرق تعليم وتعلم ،وتقويم وغيرها.
تحديث نظم الدراسة وبرامجها بالكلية في ضوء اإلتجاهات العالمية واالحتياجات
المحلية ،بما يسمح برفع مستوى أداء الكلية ،ويقدم نموذجا للمؤسسات التعليمية
األخرى العالية وقبل الجامعية.
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نشر الفكر التربوي المتقدم والممارسات التعليمية العصرية وفق آليات متطورة داخل
البيئة والمجتمع التعليمي والمجتمع كله.
دمج التكنولوجيا في مجاالت إعداد المعلم والبحوث التربوية ،وترقية استخداماتها في
مجاالت التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي.
تقديم خدمات بحثية واستشارية وتطورية لمؤسسات التعليم غير النظامي ،العامة
والخاصة ،بما يخدم المدرسة والمجتمع  ،ويرقي الحياة.
المشاركة في إعداد أعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات بالجامعة ومؤسسات
التعليم العالي ،تكوينا تربويا مستمرا يمكنهم من أداء دورهم بفاعلية وكفاءة.
نشر أخالقيات المهنة بين أعضاء هيئة التدريس وطالب الكلية والعاملين بها ،ورجال
التعليم ،وفقا لميثاق أخالقي يلتزم به الجميع.
تَبَني مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقه داخل الكلية ،وعلى مستوى التعليم العالي والتعليم
قبل الجامعي .ويندرج تحت ذلك االهتمام بالتقويم الذاتي ثقافة وممارسة ومتابعة
واالستعداد للتقويم الخارجي ،بحيث يكون هذا كله مدخال لتحقيق جودة شاملة وتطويرا
مستمرا.
النظر إلى عملية االعتماد األكاديمى على أنها إعتراف رسمي قومي وشعبي بكلية
التربية ورسالتها وأداءاتها في المجاالت المختلفة السالف ذكرها.
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عنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية:
العنوان البريدى 55 :شارع مصطفى كامل-فلمنج -اإلسكندرية
التليفون +(203) 5420744-5430917-5465171 :
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مقدمة:
تاريخ إنشاء الكلية :
1954
الرؤية:
تطمح الكلية ألن تكون رائدة فى إعداد كوادر علمية متميزة فى مجاالتها
المختلفة التعليمية والبحثية والخدمة المجتمعية ،للمنافسة محليا وقوميا
وعربيا.
الرسالة:
تقدم الكلية البرامج التعليمية المميزة فى مجال التربية البدنية والرياضة
إلعداد الكوادر العلمية المؤهلة التى تلبى متطلبات وإحتياجات سوق العمل فى
مجال (تعليم التربيةالرياضية – التدريب الرياضى – الترويح – اإلدارة
الرياضية) وتعمل على تفعيل البحث العلمى لخدمة المجتمع تم إعتماد رؤية
ورسالة الكلية بمجلس الكلية بجلسته رقم ( )12بتاريخ 14/7/2013
الهدف :
في ضوء رسالة الكلية ونتائج التحليل البيئى يمكن ترجمه الرسالة إلي
مجموعه من األهداف اإلستراتيجية

SCIENTIFIC JOURNAL FOR PHYSICAL
EDUCATION AND SPORTS
المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة
Print ISSN: 1687-2517
Online ISSN: 2636-2651
Publisher: AlexU-Press

)Platform: Open Journal Systems (OJS

المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة هى دورية علمية محكمة نصف سنوية تصدرها كلية التربية الرياضية
للبنات  -جامعة االسكندرية  ،تم اصدار العدد االول يوليو  ، 1991تختص المجلة بنشر االبحاث والمقاالت
المتخصصة فى مجال التربية البدنية والرياضية والعلوم المرتبطة بها (المناهج وطرق التدريس  ،تكنولوجيا
التعليم ،التدريب الرياضى ،علوم الحركة والميكانيكا الحيوية  ،االدارة الرياضية ،الترويح  ،العلوم الصحية ،
فسيولوجيا الرياضة  ،التغذية الرياضية  ،والعلوم التربوية والنفسيىة واالجتماعية) .والمجلة تشجع االبداع العلمى
المتميز ،و تنشد الدقة العلمية طبقا لمنهجية البحث العلمى .
http://jpeg.alexu.edu.eg/index.php/jpeg
Contact: Support team

Editor-in-Chief: Prof. Eman Salem

Email Address: jpeg@alexu.edu.eg

Email Address: e.mahfouz.peg@gmail.com
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INTERNATIONAL SPORTS SCIENCE ALEXANDRIA
JOURNAL
Print ISSN: 2535-2105
Online ISSN: 2535-2121
Platform: Open Journal Systems (OJS)

Publisher: AlexU-Press

The International Sports Science Alexandria Journal (ISSAJ) respected
interdisciplinary periodical offering on theoretical or experimental research or
on practical applications in the field of sport sciences from all over the world .
The mission of this academic journal is to stimulate and communicate
researchers through publishing articles and researches notes encompassing
such topic areas as: Sports Training, Kinesiology, Physical Education, Health
Science, Sports Management, Recreation, Sports Psychology, Sociology, and
Education Science. The journal publishes twice a year original papers, Book
reviews, and articles. We encourage scientists from around the world to submit
their papers to us. Review articles are considered by international Editors and
expert referees before a final decision regarding publication is made.
http://issaj.alexu.edu.eg/index.php/ISSAJ
Editor-in-Chief: Prof. Neama Ramadan
Email Address: issaj@alexu.edu.eg

Contact: Dr. Marwa Gaber
Email Address: abcmarwaxyz@gmail.com

Editorial Board

Board Members:
Name

University

Country

Amany Hassen

Alexandria University

Egypt

Marwa Farghaly Gaber

Alexandria University

Egypt

Mai El Mardeny

Alexandria University

Egypt

Amaal Ashry

Alexandria University

Egypt
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Alexandria University

Egypt

Associat Journal Members:
Name

University

Country

Faten El-Sayed
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Country
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Baptist University
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Alexandria University

Egypt
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Alexandria University

Egypt
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Alexandria University
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India
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عنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية :
العنوان البريدى :كلية التربية الرياضية أبوقير -اإلسكندرية
الفاكس+(203) 5621123 :
التليفون +(203) 5621709-5621129 :
www.sea.alexu.edu.eg
الموقع االلكترونى:
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مقدمة:
تاريخ إنشاء الكلية :
" تعتبر كلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير من المؤسسات التعليمية الرائدة فى مجال
التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية  ،حيث أسهمت لما يقرب من خمسين عاما فى
النهوض بالعملية التربوية والتعليمية من خالل اعداد الكوادر المؤهله المتميزة التى
حملت على أكتافها عبء تربية وتعليم وتدريب أجيال متعاقبه من أبناء هذا الوطن العزيز
 ،الذين كان للنشاط الرياضى دورة البارز فى تشكيل شخصياتهم وغرس المبادئ
الرياضية النبيلة فى نفوسهم  ،كما كانت لهذه المؤسسه العلمية العريقة بصمتها الواضحه
فى تطور حركه البحث العلمى الجاد الذى حمل لواء علماء اجالء تشرف بهم هذه الكلية
وتدين لهم بالفضل أجيال من طالب العلم والباحثين فى مصر والدول العربية الشقيقة
ويرجع تاريخ
كلية التربية الرياضية للبنين باالسكندرية الى عام  1955عندما صدر قرار بانشاء معهد
للتربية الرياضية بأبي قير يكون تحت اشراف وزارة التربية والتعليم  ،ويضم قسمين هما
القسم العالى والقسم المتوسط  ،ومنذ ذلك التاريخ شهد المعهد تطورا دراسيا وانشائيا
كبيرا حتى صار الى ماهو علية االن" .
الرؤية:
" تسعى كلية التربية الرياضية للبنين في أن تتصدر مركزا مميزا في العملية التربوية
التعليمية على المستوى المحلى والدولي من خالل تطويرها لمعايير متجددة للجودة والتي
يمكن من خاللها تلبية احتياجات طالبها وأعضاء هيئة تدريسها والمجتمع لسوق العمل
المحلى و العالمي.
الرسالة:
" تتحدد رسالة الكلية كإحدى المؤسسات التعليمية والبحثية والمجتمعية الساحلية في
تكوين الكوادر الرياضية في المجاالت المختلفة في إطار مناخ تعليمي مرن يساعد على
إبداع الطالب لضمان خريج قادر على اإلسهام االيجابي فى الحركة الرياضية ويلبى
احتياجات سوق العمل وتنميته مهنيا بعد التخرج من خالل البرامج المتنوعة للدراسات
العليا مع االلتزام بنشر وتبادل المعلومات وتقديم المشورة والخبرة الرياضية والدراسات
البحثية للمؤسسات العاملة في المجال الرياضي وفق معايير الجودة وذلك في إطار

•
•
•
•
•
•
•

الهدف:
 .1التميز فى التدريس والتعليم
 .2التميز فى البحث العلمى
 .3تقديم أفضل خدمات للطلبة
 .4تشجيع تبادل المعلومات وتوسيع المشاركة المجتمعية
 .5تنمية خبرات ومهارات اعضاء هيئة التدريس
 .6مراقبة وإدارة فاعلة

Journal of Applied Sports Science (JASS)
Print ISSN: 2357-0024
Platform: Open Journal Systems (OJS)

Publisher: AlexU-Press

The Journal of Applied Sports Science (JASS) is the official peer-reviewed
issued by the Faculty of Physical Education – Abu Qir, Alexandria University,
Egypt. The journal publishes original research in sports science 3 times per
year (April, August and December). The Journal of Applied Sports Science was
first launched in 2011 under the title “Theories and Applications, the
International Edition”, (2011-2014). Journal of Applied Sports Science (JASS)
publishes research in the art and science of sports and human movement that
contributes significantly to the knowledge base of the field.
http://jass.alexu.edu.eg/index.php/JASS
Editor-in-Chief: Prof. Ahmed Saad-Eldin Mahmoud Contact: Prof. Asaad Aly Ahmed El-Kiki
Email Address: ahmedaogs@hotmail.com

Email Address: asaadelkiki2000@hotmail.com

Editorial Board
Name

University

Country

Ahmed Saad-Eldin Mahmoud

Alexandria

Egypt

Asaad Aly Ahmed El-Kiki

Alexandria

Egypt

Otto-von-Guericke

Germany

Vienna

Austria

Belgrade

Serbia

Goran Bošnjak

Banja Luka

Bosnia and
Herzegovina

Mohamed Sabry Omar

Alexandria

Egypt

Anita Hökelmann
Arnold Baca
Dušan Radivoje Mitić

مجلة تطبيقات علوم الرياضة
Print ISSN: 2357-0032
Publisher: AlexU-Press

)Platform: Open Journal Systems (OJS

مجلة تطبيقات علوم الرياضة هي الدورية العلمية الرسمية التي تصدرها كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير،
جامعة اإلسكندرية ،مصر .وتنشر المجلة البحوث األصيلة المتخصصة في علوم الرياضة بشكل ربع سنوي في
أشهر مارس ،يونيه ،سبتمبر ،وديسمبر .وتم إصدار العدد األول من المجلة في عام  1987تحت عنوان
"نظريات وتطبيقات "حتى تم تغييره للمسمى الحالي بدءاً من مارس .2015
مجلة تطبيقات علوم الرياضة تنشر البحوث العلمية المتخصصة في فنون وعلوم الرياضة وحركة اإلنسان والتي
تسهم إلى حد كبير في إضافة المزيد من الحقائق العلمية في المجال .وتنشر المجلة األبحاث العلمية في
تخصصات الميكانيكا الحيوية ،فسيولوجيا الرياضة ،علم النفس الرياضي ،علم التدريب ،التغذية الرياضية،
اإلدارة الرياضية والترويح وغيرها.
http://jass-ar.alexu.edu.eg/index.php/JASS-ar
Editor-in-Chief: Prof. Ahmed Saad-Eldin Mahmoud Contact: Prof. Asaad Aly Ahmed El-Kiki
Email Address: asaadelkiki2000@hotmail.com

Email Address: ahmedaogs@hotmail.com
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عنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية:
العنوان البريدى 14 :ش محمد امين شهيب -مصطفى كامل -اإلسكندرية
التليفون+)203( 5442776, 5454313 :
الفاكس+)203( 5442776 :
البريد االلكترونىspedu :
الموقع االلكترونىwww.edusp.alexu.eg :
_vdg@alexu.edu.eg

مقدمة:
تاريخ إنشاء الكلية
إتجه التفكير إلي إنشاء الكليات النوعية لتأهيل المعلم النوعى الذي يقوم بتدريس المواد
المهارية التطبيقية (االقتصاد المنزلي ،التربية الفنية ،التربية الموسيقية .....وغيرها)
حيث كان هناك أقلية من الكليات المتخصصة التي تمد وزارة التربية والتعليم
باحتياجاتها في تلك التخصصات .فضال عن أن دور المعلمين و المعلمات كانت تهتم
بدرجة أكبر بدراسة المواد التطبيقية عن المواد التربوية فكانت تضاف المواد التربوية
إلي الدارسين في السنتين األخيرتين من الدراسة ،و من ثم أفتقد المجتمع المدرس
المؤهل تربويا لتدريس هذه المواد النوعية ،والذي يمكن االعتماد علية في تنمية
شخصية الطالب من خالل البرامج األكاديمية التربوية في االقتصاد المنزلي و الفنون و
الموسيقي وغيرها من التخصصات النوعية.
وكانت كليات المعلمين النوعية باإلسكندرية إحدى أربع كليات تم اعتماد إنشائها في
سبتمبر عام  1988و قد كان االسم أول األمر ال يتفق مع المضمون العلمي الدقيق و
الهدف التربوي الذي أنشأت الكلية من أجلة ،لذلك سميت بعد ذلك بكلية التربية النوعية
باإلسكندرية لتكون إحدى الكليات الرائدة التي انتقلت بخطوات ثابتة واعية لتخريج
المعلم التربوي المؤهل علميا ومهاريا في مجاالت االقتصاد المنزلي و الفنون و
الموسيقي وغيرها من التخصصات النوعية ،وكذا االخصائى المتخصص فى تلك
المجاالت.
و يعد قسم االقتصاد المنزلى من االقسام الرائدة التى بعثت مع ميالد الكلية انطالقا من
االهتمام بعلوم االسرة التي تركز علي دراسة طبيعة اإلنسان ونموه وحاجاته خالل
مراحل حياته ،وتهتم بدراسة المؤسسات والبيئة المحيطة باألسرة باعتبارها المؤثر
األول فيها،كما تهتم باالستغالل األمثل لموارد البيئة المحدودة بشكل يؤدي إلي رفاهية
األسرة وتنمية المجتمع.
وتحرص الكلية بمناهجها الدراسية بقسم التربية الفنية علي إكساب الطالب المهارات
الفنية واإلبداعية في كافة المجاالت الفنية مستهدفة إعداد معلم التربية الفنية المؤهل
تربويا والمزود بقدر عال من المعرفة العلمية قادرا على دعم االبتكار واالبداع وتنمية
الذوق العام ومشاركا فى المجاالت الفنية المختلفة.

•

•

•

•
•
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كما تعمل الكلية علي إعداد الكوادر المتخصصة في التربية الموسيقية والمؤهلة تربويا
لتتولي مهمة تدريس الموسيقي ودعم التذوق الفني لألعمال الموسيقية لدي الطالب في
المراحل التعليمية المختلفة ،وتدريب الطالب علي المهارات الخاصة بالتعامل مع اآلالت
الموسيقية والقدرة على تحليل االعمال المتميزة.
وفي عام 1998م صدر القرار الجمهوري رقم  329بضم كلية التربية النوعية لجامعة
اإلسكندرية لتبدأ طموحات الكلية في تأكيد دورها الفعـال في رحـاب جامعة اإلسكندرية
وتحت مظلتها ورعايتها في التواصل العلمي مع المؤسسات المهنية وأسواق العمل
المختلفة ليتحقق في النهاية النمو والرخـاء والتقدم واالزدهار .ونحو تطوير األقسام
العلمية وتحقيق جيل متميز من الخريجين
لتحقيق أهداف الكلية إلعداد المعلم الذي يمتلك الرؤية المتجددة والوعي اإلبداعي
النابض مع حقائق العصر ،وذلك من خالل السيطرة علي أساليب وطرق األداء المتطور
للعملية التعليمية باستمرار حسب المعايير العلمية المتعارف عليها دوليـا.
الرؤية :
تحقق كلية التربية النوعية  -جامعة االسكندرية التميز فى التعليم النوعى بتخصصاته
المختلفة (االقتصاد المنزلى -التربية الفنية -التربية الموسيقية -العلوم التربوية
والنفسية) وتقدم بحوث علمية تساهم فى تطوير العملية التعليمية التربوية والمهارية
واإلبداعية فى تلك التخصصات وتقدم خدمات فعالة لرفع مستوى جودة الحياة فى
المجتمع على المستويين المحلى واإلقليمى.
الرسالة :
فى ضوء رسالة الجامعة تتحقق رسالة الكلية من خالل:
 تطوير قدرات الخريجين إسهاما فى دعم احتياجات سوق العمل. إعداد األبحاث العلمية والتطبيقية التى تساهم فى حل المشكالت المرتبطة بالتخصصاتالمختلفة بالكلية مما يزيد من مستوى البحث العلمى.
 اإلسهام فى تطوير وتحسين األنشطة الخدمية والتنمية المجتمعية. -نشر المعرفة المرتبطة بالتعليم والتعلم والتنمية المهنية.
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الهدف :
تسعى كلية التربية النوعية لتحقيق أهداف متعددة منها-:
إعداد المعلم النوعي لمراحل التعليم قبل الجامعي بمختلف مستوياته في
مجاالت التربية الفنية و التربية الموسيقية و االقتصاد المنزلي و هي مجاالت
تتطلبها حاجة المجتمع.
إعداد المتخصصين في المجاالت النوعية المشار إليها  ،و التي تتطلبها برامج
التنمية االجتماعية.
رفع مستوي العاملين في المجاالت النوعية المشار إليها علميا و مهنيا من
خالل البرامج المتنوعة.
إجراء البحوث العلمية و المهنية في المجاالت النوعية بالكلية.
إبداء المشورة في مجاالت عمل الكليات للهيئات المختلفة و التعاون مع
الهيئات
و المؤسسات العلمية و الثقافية المصرية والعربية و الدولية في معالجة
القضايا التخصصية المشتركة.
اإلسهام في تطوير و تحديث الفكر و الممارسات في مجاالت عمل الكلية
لخدمة البيئة.
إعداد خريج قادر علي اتخاد القرار والتعامل مع األزمات.
إعداد خريج قادر علي المنافسة في سوق العمل في ظل الظروف الجديدة
والمتغيرة للمجتمع الدولي.
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general, and specific education, in particular, also, in Home Economics and
Science Education. It is a blind peer-reviewed journal, published by Alexandria
University, Egypt, since 2014.
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مقدمة:
تاريخ إنشاء الكلية:
وقد تم انشاء كلية التربية والطفولة المبكرة تحت مظله وزارة التعليم العالى فى عام
1989
ثم انتقلت تابعيتها الى جامعه االسكندرية فى عام 1998
الرؤية:
"تتطلع كلية التربية والطفولة المبكرة – جامعة االسكندرية ان تكون مركزا وصرحا
علميا للتميز فى مجاالت دراسات الطفولة؛ونشر المعرفة الخاصة فى مرحلة الطفولة فى
المجتمع لالرتقاء به حضاريا فى مجال الطفولة؛كما تدعم الكلية فكرة ان جميع االطفال
سواء العادين او الفئات الخاصة قادرين على التعلم لمواكبة المستويات العالمية فى كافة
برامجها االكاديمية وانشطتها العلمية من خالل معايير الجودة واالعتماد
الرسالة :
تتمثل رسالة الكلية فى اعداد المعلمين والكوادر المؤهلة القادرة على تطوير النظم
التعليمية واألدارية بالتعليم العام ؛ والباحثين القادرين على تطوير المعرفة التربوية
وتوظيفها فى حل المشكالت التعليمية والتربوية؛ وتدريب كافة العاملين والقيادات
التربوية ؛ وتوفير الخدمات واالستشارات التربوية المتخصصة لخدمة الجامعة
والمجتمع  .وتتحدد رسالة كلية التربية والطفولة المبكرة – جامعة االسكندرية فى بناء
التصورات؛واتخاذ االجراءات لتكوين الكوادر التربوية وتطوير التعليم على كافة
المستويات؛بالتعاون مع كليات الجامعة ووزارة التربية والعليم والمدارس العامة
والخاصة؛والوزارات االخرى المعنية بالتربية كالثقافة واإلعالم والشباب وغيرها.
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•
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الهدف:
التدريس فى مرحلة رياض األطفال هى المهنة التى تطبق فيها المعرفة " بالعلوم
التربوية و العلوم النفسية و العلوم الصحية و غيرها " بجانب المعرفة المكتسبة من
خالل الدراسة والخبرة
لذلك تعمل الكليـة من خالل أقسامها العلميـة التى تغطى معظم التخصصـات التى يحتاج
إليها سـوق العمل على تحقيق األهداف اآلتية -:
 إعداد خريج قادر على تطبيق المهارات التربوية و النفسية فى الحياة العملية . إعداد خريج قادر على إتخاذ القرار و التعامل مع األزمات . إعداد خريج ملم بوسائل التكنولوجيا الحديثة التى تساعده فى تقديم الخدمات التربويةالمتميزة ألطفال المجتمع .
 إعداد قيادات تربوية متخصصة فى المجاالت المختلفة للطفولة . إعداد البرامج التدريبية و الندوات و المؤتمرات العلمية فى مجاالت الطفولة . رفع مستوى العاملين فى مجاالت الطفولة علميا و مهنيا من خالل البرامج المتنوعةو الدورات التدريبية.
 إجراء البحوث و الدراسات العلمية و الميدانية فى مجاالت الطفولة . إبداء المشورة للهيئات المختلفة فى مجاالت الطفولة والتعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية و الثقافية المصرية و العربية و الدولية فى معالجة قضايا الطفولة .

مجلة الطفولة والتربية

ISSN: 2090-3847
)Platform: Open Journal Systems (OJS

Publisher: AlexU-Press

صدرت مجلة كلية التربية للطفولة المبكرة – جامعة اإلسكندرية تحت مسمى الطفولة والتربية فى أكتوبر
 2009والمجلة تصدر أربعة إعداد سنويا في يناير ،وابريل  ،ويوليو ،و أكتوبر )و تعنى المجلة بنشر األبحاث
والدراسات فى مجاالت المعرفة والعلوم النفسية والتربوية واالجتماعية والصحية  .كما تتطلع المجلة إن تكون
مركزا بحثيا وعلميا متميز فى البحوث ودراسات الطفولة والتربية لتلبية اهتمامات العديد من الباحثين في كافة
المجاالت التربوية واألساسية واألكاديمية حتى نواكب المستويات العالمية في كافة برامجها من خالل معايير
الجودة واالعتماد  .وكما تسعى مجلة كلية رياض األطفال إلى إعداد متخصصين متميزين ذات كفاءة عالية في
إعداد البحوث النوعية والتربوية المتخصصة  ،وإعدادها إعداداً شامالً متكامالً من خالل برامج تعليمية تحقق
التنمية الشاملة المستدامة لها وتكون على درجة كبيرة من الوعي والثقافة في تخصص دراسات الطفولة  ،وتمتد
رسالة مجلة الكلية لتشمل دور الباحثين نحو تطويع نتائج البحث العلمي في مشكالت ومجاالت خدمة المجتمع
وذلك في ضوء المعايير القومية والعالمية .

للتواصل :أ د اشرف محمد عبد الغنى شريت
ashrafshereit@yahoo.com
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مقدمة:
تاريخ إنشاء الكلية
أنشأت كلية طب األسكندرية فى العصر الحديث بقرار من الملك فاروق األول عام
 1942وكانت ثمرة جهود جبارة بذلت من على باشا إبراهيم أستاذ الجراحة
ومحمد محفوظ بك أستاذ العيون وقد أستخدمت مدرسة العباسية الثانوية لتدريس
المواد األكاديمية والمستشفى األميرى لتدريس المواد اإلكلينيكية وأبتدأ التدريس
فى العام األكاديمى  1942/1943وكان عدد خريجى أول دفعة من مدرسة طب
األسكندرية الحديثة  4أطباء ووصل عدد الخريجين عام  2014إلى 985
خريج.
الرؤية
تسعى كلية الطب جاهدة أن تكون مركزا للتميز واالبتكار فى التعليم الطبى
والبحث العلمى والفاعلية فى المشاركة المجتمعية ليتفرد خريجوها واعضاء
هيئة التدريس بها بالريادة فى مختلف مجاالت العلوم والخدمات الطبية التى
تساهم فى تنمية وإثراء مهنة الطب وتحقق التميز والتنافسية وترقى بالكلية الى
موقع الصدارة بين نظيراتها على المستوى القومى واالقليمى والدولى.
الرسالة
تلتزم كلية طب اإلسكندرية بإمداد المجتمع باألطباء البشريين ذوى الكفاءة
الرفيعة فى تشخيص وعالج المشكالت الصحية متحليين بأخالقيات المهنة
ومحافظين على التقاليد والقيم اإلجتماعية األصيلة كما تعمل الكلية على إثراء
العلوم الطبية واألبحاث العلمية التى تساهم فى حل مشكالت المجتمع وتتميز
باألصالة واإلبتكار وتحرص الكلية على تقديم الرعاية الطبية المتكاملة المتواجبة
مع أحدث اإلكتشافات العلمية لألفراد وللمجتمع ككل من خالل مستشفياتها
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The Alexandria Journal of Medicine is concerned with providing a venue for
publication of research, with a particular focus on diseases of high prevalence
in MENA (Middle East and North Africa) and its comparison to their profile
worldwide. Manuscripts from the international scientific community are also
welcome to cater to the interests of our broad readership, both regional and
worldwide, and to increase the opportunities for fruitful interregional scientific
collaboration. The journal publishes original research articles, review articles
and clinical trials in an open access format. It is highly recommended to follow
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مقدمة:
تاريخ إنشاء الكلية:
النشأه األولى لطب األسنان باألسكندريه
كانت البدايه في عام  1927بتقديم تقرير من مدير للمستشفى األميري باألسكندريه إلى
وزارة الصحه المصريه يفيد األحتياج ألى تأسيس قسم متخصص للفم واألسنان ،و في عام
1930سجل التاريخ أول ممارسه لطب األسنان بمستشفى األميري.
المدرسه األولي لطب األسنان باألسكندريه
عام  1945الذي شهد شروق أول مدرسه متخصصه لتعليم طب أسنان تحت مسمى
"مدرسة طب و جراحة األسنان" كأحد المدارس التابعه لكلية الطب بجامعة األسكندريه ،و
بدأت الدراسه في عام 1949ـ 1946حيث بلغ عدد الطالب المقيدين اثنين فقط و كانت
الدراسه خمس سنوات تشمل خمس أقسام لطب األسنان :جراحة الفم و األسنان ،العالج
التحفظي،التركيبات الصناعيه لألسنان ،طب الفم و التقويم األسنان  .وفي العام الجامعي
1949ـ 1950تخرجت الدفعه األولى لمدرسه طب األسنان.
كلية طب االسنان بجامعة االسكندرية أنشئت كلية طب االسنان بجامعة االسكندرية بقرار
السيد رئيس الجمهورية رقم  1803لسنة 1970
الرؤية:
التميز و الريادة فى مجال طب الفم واالسنان من خالل نقل المعرفة العلمية ،التعليم،رعاية
المرضى وفقا للمعايير الدولية للتأهيل على المنافسة على المستوى المحلى واالقليمى
والدولى
الرسالة:
اعداد وتخريج اطباء متميزين ومؤهلين فى مجال طب الفم واالسنان مزودين بالمعرفة
المتقدمة والمهارات ملتزمين بمعايير الجودة ،المهنية ،حل المشكالت ،االخترام والقيادة
ليكون لديهم المقدرة على تزويد المجتمع بالمعرفة الجديدة والمتطورة فى مجال طب الفم
واالسنان ،وذلك من خالل تقديم خدمة رعاية طبية متميزة وذلك باشراف ومساندة هيئة
تدريس و كوادر إدارية ذو مستوى عال من الكفاءة والخبرة

القيم:
 القيادة فريق العمل التميز المسئولية المجتمعية االبتكار التعاون والشراكة -الثقة واالحترام

Values:
LeadershipTeamworkExcellenceSocial ResponsibilityInnovationCooperation and partnership- Respect & Trust

الهدف:
عوده الدورالريادي لكلية طب االسنان وفقا للمعايير الدولية للتأهيل للمنافسة على
المستوى المحلى واإلقليمى والدولى
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The Alexandria Dental Journal is a peer-reviewed international journal
offering the highest level of published data pertaining to the field of dental and
craniofacial science and research. It is the official publication of the faculty of
dentistry, Alexandria University. The aim of the journal is to provide a portal of
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المعهد العالي للصحة العامة High Institute of Public Health
الرقم الكودي للمعهد 009

المعهد معتمد برقم  157بتاريخ 15أغسطس 2016
عنوان ووسائل اإلتصال مع المعهد:
العنوان البريدى 165 :طريق الحرية-الحضرة اإلسكندرية
الرقم البريدي21561 :
التليفون +(203) 4285499 :
الفاكس+(203) 4288436 :
الموقع االلكترونىwww.hiph.alexu.edu.eg/index.php/ar :
البريد االلكترونىdeanoffice_hiph@yahoo.com :
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مقدمة:
تاريخ إنشاء المعهد
قامت وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية بإنشاء المعهد العالى للصحة العامة
بمدينة االسكندرية عام  1956وذلك للتغلب على النقص الملحوظ فى تعليم وتدريب
الخريجين فى مجال الصحة العامة،وكان الهدف من انشاء المعهد فى ذلك الوقت هو
إمداد منظومة الرعاية الصحية بمصر ودول المنطقة المحيطة باألفراد اللذين يتمتعون
بالمعلومات والمهارات الكافية للنهوض بالمستوى الصحى بفاعلية وجودة عالية ،وفى
عام  1963تم نقل تبعية المعهد إلى جامعة االسكندرية ليصبح المعهد االول على
مستوى منطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا المتخصص فى مجال الصحة العامة على
مستوى الدراسات العليا ،ومن البداية حظى المعهد بالدعم القوى والرعاية من المكتب
االقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ،ومنذ ذلك الحين يقوم تعاون وثيق
بين منظمة الصحة العالمية والمعهد فى جميع المجاالت الخاصة بالصحة العامة من
حيث إعطاء الدرجات العلمية أو تنظيم الدورات التدريبية أو االستعانة بالخبرة العلمية
ألساتذة المعهد للعمل كمستشارين لمنظمة الصحة العالمية ،كذلك يوجد تعاون بين
المعهد والعديد من الهيئات الدولية األخري مثل اليونيسف والفاو.
الرؤية :
يطمح المعهدالعالي للصحة العامة أن يكون مركزا اكاديميا مرموقا على المستوى
المحلي واإلقليمي والعالمي،يتميز في ابداع وتوصيال لمعرفة والمهارات والخبرات
لسياسات وممارسات سليمة تعزز صحة المجتمع
الرسالة:
إعداد كوادر وقيادات قادرين على مواجهة التحديات الصحية والبيئية بهدف االرتقاء
بصحة األفراد واألسر والمجتمعات – السيم االفئات األكثر تأثرا – من خالل برامج
وانشطة متعددة التخصصات في مجاالت التعليم والتدريب عالي الجودة ،البحث العلمي
المتميز المرتبط بمشاكل المجتمع والبيئة ،الشراكة الديناميكية مع المؤسسات ذات
العالقة بالصحة والبيئة والخدمات المجتمعية والبيئية الفعالة.

•
•

•

•

األهداف :
تنمية القوى البشرية في مجال الصحة من خالل تخريج الكوادر المتخصصة في الصحة
العامة وذلك عن طريق البرامج الدراسية ذات المستوى العلمي واألكاديمي المتميز
والتي ترتكز علي القيم المجتمعية لجمهورية مصر العربية .كذا إعداد كوادر الصحة
العامة لمختلف الدول العربية واألفريقية ومنطقة الشرق األوسط.
المشاركة في اإلبداع المعرفي من خالل القيام باألبحاث التطبيقية التي تهدف إلي
تشخيص مشاكل الصحة العامة في المجتمع وتحليل هذه المشاكل مما يساعد علي
التدخل المناسب لحلها بطريقة علمية سليمة.
خدمة المجتمع عن طريق التعاون مع الجهات المختلفة سواء الحكومية أوالخاصة
اوالجمعيات األهلية عن طريق المشاركة في التخطيط ووضع السياسات الصحية
والمعاونة في تطبيقها.
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The Journal of High Institute of Public Health (JHIPH) is an international
open access journal with Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC
BY-SA 4.0) International Public License. It is a blind peer-reviewed journal,
published by the High Institute of Public Health, Alexandria University, Egypt
since 1970. It’s indexed on Google Scholar, WHO Index Medicus of Eastern
Mediterranean Region and Egyptian Universities Libraries Consortium. It
publishes original and review articles covering all areas of public health.
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معهد البحوث الطبية Medical Research Institute
الرقم الكودي للمعهد 012

المعهد معتمد بتاريخ 13مارس 2018
عنوان ووسائل اإلتصال مع المعهد:
العنوان البريدى 165 :طريق الحرية-الحضرة -اإلسكندرية
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مقدمة:
تاريخ إنشاء المعهد:
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  3لسنة . 1957
الرؤية:
"يهدف معهد البحوث الطبية" كمؤسسة أكاديمية للعلوم الطبية " أن يتقلد دورا رياديا
في تقديم حلول قياسية علمية لمشاكل الرعاية الصحية عن طريق التكامل اإلبداعي
للبحث العلمي والتعليم والرعاية اإلكلينيكية لخدمة احتياجات مجتمعاتنا وما حولها".
الرسالة :
يكرس معهد البحوث الطبية جهوده لتحسين مساهماته في المجتمع من خالل
االلتزام واإلبداع في مجال التعليم
النظريةوالتطبيق في مجال البحث العلمي.
الجودة التفاني في العمل في مجال الرعاية الصحية.
الهدف:
-1تطوير البحث العلمي في العلوم األساسية واإلكلينيكية وربطه بالمشكالت الصحية
التى تواجه مجتمعنا
 - 2تطوير برامج الدراسات العليا لتتوافق مع متطلبات سوق العمل والمستجدات
العلمية
 -3توفير برامج التدريب والتأهيل للباحثين وأعضاء هيئة التدريس وأخصائيي المعامل
لالرتقاء بقدراتهم العلمية والمهارية
 -4االسهام فى خدمة المجتمع المحلي عن طريق الخدمات الصحية والتوعوية
 -5تطويرالجهاز االدارى بالمعهد
 -6تنمية الموارد الذاتية لتحسين مستوى الخدمات التى يقدمها المعهد.
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The "Journal of Medical Research Institute (JMRI)" is the official journal of
Medical Research Institute, Alexandria, Egypt. We are dedicated to encourage
and facilitate research at all levels and in all fields of medicine. We are
predominantly devoted to reporting original investigations in the biomedical and
health sciences, including research in the basic sciences; clinical trials of
therapeutic agents; effectiveness of diagnostic or therapeutic techniques; or
studies relating to the epidemiological, or educational aspects of medicine.
The JMRI aims to publish rigorous, accessible articles on all topics pertaining
to various disciplines of medicine for publication. To achieve these aims we

publish original research conducted nationally and internationally, original
clinical observations accompanied by analysis and discussion, analysis of
philosophical, ethical, or social aspects of the health professions or biomedical
sciences, critical reviews, case reports with discussions. The first issue was
1981.
http://jmri.alexu.edu.eg/index.php/JMRI
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كلية التمريض Faculty of Nursing
الرقم الكودي للكلية 020

الكلية معتمدة برقم  71بتاريخ 29يوليو  2010والتجديد برقم  158بتاريخ
29سبتمبر2016
عنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية:
العنوان البريدي  :ش ادمون فيرمون امام مركز شباب سموحة
التليفون4291336-4291341-4291578-
الفاكس ) 03( 4247314-
الموقع اإللكترونيwww .nurs.alexu.edu.eg:
البريد اإللكترونيalexnursing@alex-nursing.edu.eg :

•
•
•

•
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مقدمة:
تاريخ إنشاء الكلية
تعتبر مهنة التمريض من أقدم المهن االنسانية منذ فجر التاريخ و بالرغم من ان مهنة
التمريض فن و روح إال انها تعتمد اساسا على العلوم و التكنولوجيا لمواكبة التقدم
السريع فى المجال الصحى و لتلبية احتياجات المجتمع لكوادر ذات كفاءه عالية فى
مستواها العلمى فى مجال التمريض .بادرت جامعة اإلسكندرية إلنشاء أول مؤسسة فى
الشرق االوسط لتخريج ممرضات جامعيات مؤهالت علميا و خلقيا و نفسيا للنهوض
برسالة مهنة التمريض حيث تم انشاء المعهد العالى للتمريض -جامعة اإلسكندرية فى
 4يوليو  .1954و تخرجت أول دفعة من الممرضات الجامعيات الحاصالت على درجة
البكالوريوس فى عام  .1959ثم بدأ التسجيل لدرجة الماجستير عام  1970/ 1969و
تبعتها درجة الدكتوراه فى علوم التمريض عام  1976/1977ثم كان تحويل المعهد
العالى للتمريض إلى كلية مكتملة العناصر و األركان بقرار رئيس الجمهورية رقم 287
لسنة  1994باعتماده أول كلية جامعية للتمريض فى جمهورية مصر العربية تتبع
جامعة اإلسكندرية و قد حصلت الكلية على االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم و اإلعتماد بتاريخ  2010 / 7 /29و تم تجديد اعتماد الكلية بقرار مجلس
إدارة الهيئة رقم  158بتاريخ 29/9/2016
الرؤية:
تطمح كلية التمريض جامعة االسكندرية فى الوصول للريادة على مستوى العالم،
كمركز متميز فى تعليم التمريض والبحث العلمى ،والمساهمة فى تطوير مهنة التمريض
من خالل تخريج كوادر علمية مؤهلة لديهم كفاءة عالية فى مجال مهنة التمريض لتلبية
احتياجات السوق المحلية واالقليمية والعالمية وقادرين على المنافسة الفعالة فى عصر
العلم والتكنولوجيا وتسعى الكلية إلى تحقيق هذه األهداف عن طريق األستفادة من
وجود نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية
محليا ودوليا .وتأمل الكلية من خالل العمل المستمر الدؤوب والمتميز أن تكون أول كلية
تمريض عربية تحصل على األعتماد الدولى.

•
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الرسالة:
تسعى كلية التمريض ،كأول كلية تمريض حاصلة على األعتماد القومى ،إلى التميز فى
نشر المعرفة العلمية من خالل تقديم البرامج التعليمية المطورة ذات الجودة في ضوء
االتجاهات المعاصرة وإخضاعها للتقويم الدوري وفقا لمعايير الجودة العالمية خالل
مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا .كما تهدف الكلية لتطبيق اساليب البحث العلمى
فى التدريس ونشر األبحاث العلمية محليا واقليميا وعالميا  .ايضا تتيح الكلية الفرصة
للتعليم المستمر والتدريب من أجل تنمية المهارات العلمية والعملية مما ينعكس على
أنشطة خدمة البيئة وصحة المجتمع من خالل تدعيم التعاون مع مختلف الهيئات
الصحية وكليات الجامعة المختلفة ومراكز البحث العلمى على المستوى المحلى
واألقليمى والدولى
اهداف كلية التمريض
تخريج كوادر تمريضية متخصصة فى فروع التمريض المختلفة بما يواكب التطورات
العلمية الحديثة فى مجال الرعاية الصحية العلمية والبحثية .
تطوير الخطة االستراتيجية للدراسات العليا لمواكبة التغيرات المحلية واالقليمية
والعالمية فى علوم التمريض
تنميه قدرات الطالب العلمية والبحثية بتفعيل االستراتيجيات الحديثة فى التعليم والتعلم
والبحث العلمى .
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتشجيعهم على التواصل مع
الهيئات االقليمية والدولية لتطوير كفاءة التعليم والبحث العلمى .
انشاء برامج خاصة بالتعليم التمريضى المفتوح لشرائح المجتمع المختلفة بما يتوائم
مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
تسويق االبحاث العلمية القائمة على الدالئل لالرتقاء بجودة العناية التمريضية وتطبيقها
فى اماكن الرعاية الصحية
تبادل الخبرات العلمية والبحثية مع الهيئات والمؤسسات الخاصة بالرعاية الصحية على
المستوى المحلى واالقليمى والعالمى
.تطوير برامج التعليم المستمر لالرتقاء بالعملية البحثية التمريضية.
انشاء مركز بحثى متميز لالنشطة البحثية التمريضية لتنمية ودعم البحث العلمى .
استمرارية ضمان جودة برامج الدراسات العليا والبحوث بتطبيق نظم المراجعة الداخلية
والخارجية وتطبيق االجراءات التصحيحية .
تفعيل النشر المحلى والدولى للباحثين من خالل المواقع االلكترونية بكلية التمريض
وجامعة االسكندرية والجامعات العربية والدولية.
تفعيل االتفاقيات الدولية الخاصة بالشراكة فى مجال الدراسات العليا البحوث

ALEXANDRIA SCIENTIFIC NURSING JOURNAL
مجلة اسكندرية العلمية للتمريض
Print ISSN: 1687-3858

Platform: Open Journal Systems (OJS)

Publisher: AlexU-Press

The Alexandria Scientific Nursing Journal (ASNJ) is the first Egyptian
specialized scientific nursing journal in the Middle East. It is hosted by the
Faculty of Nursing, Alexandria University, Egypt since 2002. The journal
provides a forum for research findings and evidence to improve patient care,
and nursing practice and education in the region. It aims to create collaboration
and international relations between members of the nursing, medical and other
health-related professions in the different specialties. The ASNJ is a biannual
journal. It publishes original peer-reviewed scientific researches relevant to all
nursing specialties with the aim to evaluate the current health care situation in

the region. It also offers appropriate solutions to the problems facing the
population. Its scope covers a wide range of areas including family health,
adult health, women and child health, gerontological and geriatric care, critical
and emergency care, nutrition, mental health, humanities, health education,
and management of health care systems.
http://asnj.alexu.edu.eg/index.php/ASNJ
Editor-in-Chief: Prof. Ferial Abdel Aziz

Contact: Prof. Moshera El-Geneidy

Email Address: ASNJ@alexu.edu.eg

Email Address: ASNJ@alexu.edu.eg
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مجال العلوم

كلية الهندسة Faculty of Engineering
الرقم الكودي للكلية 007

الكلية معتمدة برقم 131بتاريخ  20يوليو 2014
عنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية:
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التليفون+(203) 5925550, 5925556,5925557 :
الفاكس+)203( 5921853 :
الموقع االلكترونىwww.eng.alexu.edu.eg :
البريد الكترونىeng-dean@alexu.edu.eg :
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مقدمة:
1941
تاريخ إنشاء الكلية:
الرؤية :
أن تكون كلية الهندسة رائدة في العلوم الهندسية على المستوى المحلي واإلقليمي
والدولي في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وذلك من
خالل تميز أعضاء هيئة التدريس بها ،وتوفير برامج التعليم والبحث واإلمكانيات
المتميزة المرتبطة بموقع الكلية الجغرافي المتميز بالبيئة الصحراوية والبحرية المحيطة
به.
الرسالة:
تأهيل الكوادر الهندسية المتميزة القادرة على العمل الجماعى واالبتكار واالبداع من
خالل مواصلة التعليم والتعلم والتدريس والبحث العلمى وتداول المعرفة وفق افضل
المعايير األكاديمية والمهنية لخدمه احتياجات المجتمع المحلى والقومى والدولى
وتشجيع النشر العلمى والتقنى واالسهام فى تنميه القدرات المعرفية الفراد المجتمع
ومؤسساته وتمكينها من التعليم المستمر.
االهداف:
ق فيها العلوم األساسية (الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء،
الهندسة هي المهنة التي ت ُ َطبَ ُ
وغيرها) بجانب المعرفة المكتسبة من خالل الدراسة الهندسية والخبرة والممارسة من
أجل تطوير وابتكار الطرق واألساليب واآلالت واألجهزة لالستخدام األمثل لمواد وموارد
وقوى الطبيعة لنفع البشرية  ،وقد قامت الكلية بوضع األهداف االستراتيجية الخاصة
بها بعد استطالع رأى الفئات المختلفة ومناقشتها معهم والتى تتلخص فى :
مواكبة الحديث من العلوم األساسية والهندسية والتطبيقية واإلنسانية.
إتاحة وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التعليم الهندسى.
تطبيق أساليب التفكير العلمي والتحليل واالستنباط مع الرغبة في التعلم المستمر.
تنمية قدرات اتخاذ القرار والتعامل مع األزمات وحل المشكالت.
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توفير الموارد المالية لتحقيق أهداف الكلية.
وضع الخطط التفصيلية لحسن استخدام الموارد المتاحة وتطويرها.
تنمية وتطوير البحوث والدراسات العليا.
انشاء برامج ومراكز بحثية متميزة مع بعض مراكز التميز.
تقوية الروابط مع المؤسسات الصناعية والهيئات الهندسية.
المساهمة في خدمة المجتمع والبيئة من خالل المشاركة في وضع الرؤى المستقبلية
واالستراتيجيات الالزمة للتنمية المستدامة خاصة في البيئتين الصحراوية والبحرية.
ومن ثم األخذ فى االعتبار سمات خريج الكلية القادر على المنافسة في سوق العمل
والذي يمتاز باالتي:
إتقان مجموعه واسعه من المعارف الهندسية والمهارات المتخصصة واستطاعته أن
يطبق تلك المعارف المكتسبة باستخدام النظريات والتفكير التجريدي في ظروف الحياة
الواقعية.
تطبيق التحليل النقدى والتفكير المنهجي للتعرف علي المشاكل الهندسية المتباينة
وتشخيصها وحلها.
التصرف بمهنية والتزام باألخالقيات والمعايير الهندسية.
العمل وقياده فريق من المهندسين متعددى التخصصات الهندسية وتحمل المسؤولية عن
األداء الشخصى والجماعي.
االعتراف بدوره في تعزيز المجال الهندسي والمساهمة في تنميه المهنة والمجتمع.
تقدير اهميه البيئة  ،المادية والطبيعية علي السواء  ،والعمل علي تعزيز مبادئ
االستدامة.
استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة الالزمة للتطبيق
المسئولية الكاملة عن التعلم الذاتى وتنمية النفس  ،واالهتمام بالتعلم مدي الحياة ،
وإظهار المقدرة على االستمرار فى الدراسة واجراء البحوث بعد التخرج.
التواصل بفعالية باستخدام الوسائل المختلفة وبلغات متعددة  ،واستخدام االجهزة
الرقمية ووسائط العرض للتعامل مع الموضوعات األكاديمية/المهنية بطريقة واضحة
وابداعية.
إظهار الخصال القيادية وأداره االعمال ومهارات تنظيم المشاريع.

Alexandria Engineering Journal is an
international journal devoted to publishing high
quality papers in the field of engineering and
applied science. Alexandria Engineering
Journal is cited in the Engineering Information
Services (EIS) and the Chemical Abstracts (CA).
https://www.journals.elsevier.com/
alexandria-engineering-journal
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عنوان ووسائل اإلتصال بالكلية:
العنوان البريدي :ش بغداد  -محرم بك – اإلسكندرية.
الرقم البريدي 21511 :اإلسكندرية.
التليفون002)03( 3922919 – 392291 :
الفاكس002)03( 3911794 :
الموقع اإلليكترونيwww.sci.alex.edu.eg :
البريد االلكترونىsc-dean@alexu.edu.eg :
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مقدمة:
تاريخ إنشاء الكلية :
أنشئت كلية العلوم بموجب القانون رقم  32في أغسطس عام  1942الموافق  19من
رجب عام 1361هـ كواحدة من أولى الكليات التي كانت تضمها جامعة اإلسكندرية
(فاروق األول سابقا) .وقد بدأت الدراسة في الكلية يوم  12أكتوبر  1942بالسنة
األولى وقسم للدراسات اإلعدادية لطالب كلية الطب مع كليات اآلداب والحقوق والتجارة
ثم نقلت الكليات الثالثة األخيرة في السنوات  1946 ،1944 ،1943على التوالي إلى
أماكن أخرى وبذلك استقلت كلية العلوم بمبنى مدرسة العباسية عام  ،1946وكانت
الكلية تمنح الدرجات العلمية اآلتية-:
درجة البكالوريوس العامة في العلوم.
درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم.
دبلوم الدراسات العليا.
درجة الماجستير في العلوم في التخصصات المختلفة.
درجة الدكتوراه في الفلسفة في التخصصات المختلفة.
وبدأت الكلية بستة أقسام هي :قسم الرياضيات (البحتة والتطبيقية) ،الفيزياء ،الكيمياء،
علم النبات ،علم الحيوان ،الجيولوجيا باإلضافة إلى وجود معهد (الكيمياء الصناعية)
الذي لم يكن له مكان مستقل ،إنما كان يتبع إدارة الكلية ،ويستخدم طلبته معامل
الفيزياء والكيمياء بالكلية ويحضرون المحاضرات في مدرجاتهم.
ونظرا لتطور الكلية وزيادة عدد الطالب بها فقد أصبح للكلية عدة مباني :مبنى محرم
بك (المبنى الرئيسي) ،مبنى الشاطبي الذي أنشئ عام  1963ثم مبنى طريق الحرية
الذي أنشئ عام ( 1989يضم قسم الكيمياء ومعامل الفيزياء النووية) وأخيرا قسم علوم
البحار باألنفوشي الذي تم افتتاحه عام .1997
وتضم الكلية اآلن تسعة أقسام هي :الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء – النبات
والميكروبيولوجي – علم الحيوان – الجيولوجيا – علوم البحار – الكيمياء الحيوية –

•
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الرؤية :
تتطلع كلية العلوم جامعة اإلسكندرية إلى أن تكون مؤسسة رائدة في مجال
التعليم والبحث في العلوم األساسية والتطبيقية لخدمة المجتمع ومركزا للتميز
محليا ،وإقليميا ودوليا.
الرسالة :
إعداد خريجين ذوي كفاءة عاليا في مجال العلوم لتلبية احتياجات سوق العمل
بجانب قدرتهم علي إجراء بحوث أكاديمية وتطبيقية لدعم التنمية الوطنية.
وإيمانا بذلك تلتزم الكلية بتحقيق التميز في التعليم والتعلم من خالل تصميم
وعرض برامج مبتكرة ،وبناء روابط تعاون وشراكة مع القطاعات المختلفة
لضمان فرص عمل للخرجين واالحتفاظ بعالقة مستمرة معهم وتفعيل دور
الكلية كمؤسسة ديناميكية تخدم المجتمع تكنولوجيا وصناعيا واجتماعيا وبيئيا
كما تحرص علي التعاون اإلقليمي والدولي.

•

JOURNAL OF ALEXANDRIA FOR SCIENCE

Print ISSN: -

Platform: Open Journal Systems (OJS)

Publisher: AlexU-Press

The Journal of Alexandria for Science (FSJ) is the official Journal of Faculty
of Science, Alexandria University, Egypt since 2018. Its main objective is to
contribute for the advancement of all Science fields by publishing high-quality
theoretical or experimental research or on practical applications in all fields of
sciences from all over the world. The Journal of Alexandria for Science is a
quarterly open Access English Journal. It is interested in all aspects of
sciences. The journal calls for original papers, review articles, and case report
that are not published or not being considered for publication elsewhere.
http://fsj.alexu.edu.eg/index.php/fsj
Editor-in-Chief: Prof. Yasser Fouad

Contact: Support team

Email Address: y.fouad@sci.alexu.edu.eg

Email Address: fsj@alexu.edu.eg

Editorial Board
Name

University

Country

Yasser Fouad Mahmoud

Alexandria

Egypt

Hanan Ghozlan

Alexandria

Egypt

Doaa Ghareeb

Alexandria

Egypt

Ahmed Elsabbagh

Alexandria

Egypt

Ahmed Elsayed

Alexandria

Egypt

كلية الزراعة Faculty of Agriculture
الرقم الكودي للكلية 008
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عنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية:
العنوان البريدي :ش أفالطون – الشاطبى -اإلسكندرية
التليفون +)203( 5901900 - 5915427 - 5924391:
الفاكس+)203( 5922780 :
الموقع االلكترونىwww.agr.alexu.edu.eg:
البريد االلكترونىagr-dean@alexu.edu.eg :
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مقدمة:
تاريخ إنشاء الكلية
الرسالة:
"إنتاج ونشر وتطبيق المعارف من خالل البحث والتطوير والتعليم واإلرشاد والتدريب
لإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة للموارد الزراعية والبشرية القادرة علي المنافسة
محليا وإقليميا وعالميا ؛ بما يتفق والقيم والمثل اإلنسانية العليا".
الرؤية :
"تنشد الكلية أن تحتل موقعا رياديا في إنتاج وترويج المعارف المرتبطة بالتنمية
المستدامة للموارد البشرية والطبيعية والزراعية علي النطاق القومي واإلقليمي
والعالمي" .
الهدف:
تحقيق التميز في المنتج المعرفي على نحو يستجيب الحتياجات مختلف القطاعات
الزراعية ويتواكب مع االتجاهات العالمية المعاصرة.
إعداد كوادر مؤهلة تأهيال علميا متميزا في مختلف التخصصات ،قادرة على التعامل مع
المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة وقادرة على المشاركة في اتخاذ القرار ومؤهلة
للمنافسة في سوق العمل وذلك من خالل ما تقدمه الكلية من برامج أكاديمية وتدريبية
وبحثية تتصف بالجودة واالبتكار.
تطوير منظومة التعليم بما يتفق ومضمون الجودة وذلك بتوفير بيئة محفزة وداعمة
لعمليتي التعليم والتعلم.
التقويم والتطوير المستمر للبرامج الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا
لزيادة ارتباطها وتوافقها مع متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع المصري
واالستجابة لمتطلبات سوق العمل القومي واإلقليمي لزيادة فرص العمل لخريجي الكلية.
إدخال اإلدارة والبعد البيئي في البرامج الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات
العليا واالهتمام بالدبلومات المهنية.

•
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تشجيع البحث العلمي من خالل مجموعات بحثية متعددة التخصصات وتحفيز
وإشراك قطاعات اإلنتاج الزراعي والقطاع الخاص والمؤسسات األهلية في
تمويل ودعم مشروعات البحث العلمي واالستفادة بمخرجاتها ونتائجها
والتعاون الوثيق مع المراكز البحثية القومية واإلقليمية وفقا ألولويات
المشاكل البحثية في خطة الدولة.
نشر الوعي البيئي والتقنيات الحديثة في مجال اإلدارة المستدامة للموارد
الزراعية.
تقديم خدمات متميزة تضع الكلية كبيت خبرة متميز في كافة المجاالت
المرتبطة باإلنتاج الزراعي وربط الخدمات التي تقدمها الكلية واحتياجات
المجتمع والمنتفعين وإشراكهم في تقييم األداء.
التوظيف الفعال وتعظيم االستفادة من جميع الموارد المتاحة بما يتالءم
وبرامج الكلية األكاديمية والتنموية والبحثية.

ALEXANDRIA JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE

Print ISSN: 0044-7250
Online ISSN: 2535-1931
Platform: Egyptian Knowledge Bank (EKB)

Publisher: AlexU-Press

The Alexandria Journal of Agricultural science is published since the year
1953. In the early issues, three numbers per year were regularly covering all
displines related to Agriculture and Bio-Sciences. In 1999, the journal numbers
increased to four per year to match the need of researchers. In 2016, journal
numbers increased to reach six issues per year. Publications of the journal in
under the supervision of an editorial board appointed by the faculty council
headed by the editor-in-chief. The journal is open to all researchers in
Agricultural sciences and related fields. Recently, an open access to journal

contents is available through Alexandria University link or Egyptian Knowledge
Bank (EKB) link.
http://alexja.journals.ekb.eg/
Editor-in-Chief: Prof. Mohamed Abd El-Sattar Ahmed
Email Address: agr-vdg@alexu.edu.eg

Contact: Support team

Email Address: alexjar@alexu.edu.eg

Prof. Dr. Abdalla M. Zeineldin
Faculty Dean
Prof. Dr. Mohamed Abd El-Sattar Ahmed
Vice Dean for Graduate Studies & Research

Editorial Board
Name

University

Country

Mohamed I. Shaalan

Alexandria University

Egypt

Sanaa I. M. Milad

Alexandria University

Egypt

Hassan A. A. Kassem

Alexandria University

Egypt

Hend A. Marzouk

Alexandria University

Egypt

Mokhtar M. Doss
Mustafa N. Fleafel

Alexandria University

Egypt

Alexandria University

Egypt

Mohamed R. Hassan

Alexandria University

Egypt

Aly Hassan El- Naggar

Alexandria University

Egypt

Ibrahim E. Kheiralla

Alexandria University

Egypt

Ahmed A. A. El-Setway

Alexandria University

Egypt

Mohamed A. Kosba

Alexandria University

Egypt

Ahmed M. El- waziry

Alexandria University

Egypt

Mona O. M. Taher

Alexandria University

Egypt

Ahmed Rafik El- Mahdy

Alexandria University

Egypt

Osama R. Abou- Samaha

Alexandria University

Egypt

Gaber Aly Hassan El- Baradei

Alexandria University

Egypt

Ibrahim Mohamed El-Sayed

Alexandria University

Egypt

Mohamed Anwar M. El- Saedy

Alexandria University

Egypt

Alia A. Shoeib

Alexandria University

Egypt

Mahmoud M. Abo El- Saad

Alexandria University

Egypt

Mohamed E. I. Badawy

Alexandria University

Egypt

Name

University

Country

Farouk El Gayar

Alexandria University

Egypt

Hussein A. Rizk

Alexandria University

Egypt

Effat Abdellatif Badr

Alexandria University

Egypt

Yasser Mohamed Mabrouk

Alexandria University

Egypt

Mohamed Helmy
Saad Fathala

Alexandria University

Egypt

Alexandria University

Egypt

Samir Ismail

Alexandria University

Egypt

Ahmed el shafei

Alexandria University

Egypt

El- Isawy Elzahaby

Alexandria University

Egypt

Maher E. Saleh

Alexandria University

Egypt

Mohamed I. El-Ezaby

Alexandria University

Egypt

Mostafa Kamel M. El-Sayed

Alexandria University

Egypt

Ahmed A. E. El- Rasoul

Alexandria University

Egypt

Mohamed M. Elmahy

Alexandria University

Egypt

Mohamed F. El- Shazly

Alexandria University

Egypt

Magdy A. Khattab

Alexandria University

Egypt

Laila M. Ibrahim El-khodary

Alexandria University

Egypt

Somaya Ahmed Hassan

Alexandria University

Egypt

مجلة اإلسكندرية للعلوم الزراعية
Print ISSN: 0044-7250
Online ISSN: 2535-1931
)Platform: Egyptian Knowledge Bank (EKB

Publisher: AlexU-Press

صدرت مجلة اإلسكندرية للعلوم الزراعية منذ عام  .1953وفي االصدارات المبكرة كانت ممثلة بثالثة أعداد
في كل عام تغطي جميع التخصصات ذات العالقة بالزراعة وعلوم الحياة .وفي العام  1999ذادت عدد
إصدارات المجلة إلي اربعة اعداد بكل مجلد (عام) لتواكب الطلب المتذايد من الباحثين .وفي عام  2016ذادت
عدد االعداد بكل مجلد إلي ستة اعداد لكل عام .وتخضع البحوث المنشورة بالمجلة الشراف هيئة التحرير التي
يحددها مجلس الكلية ويرأسها رئيس التحرير .وتقبل المجلة البحوث من كافة الباحثين في علوم الزراعة والعلوم
المرتبطة .وحديثاً اصبحت محتويات المجلة متاحة علي شبكة المعلومات من خالل رابط جامعة اإلسكندرية أو
رابط البنك المصري للمعرفة.
http://alexja.journals.ekb.eg/
رئيس التحرير :ا.د .محمدًعبدًالستارًأحمد

لالتصال :فريقًالدعم

البريد االلكترونيagr-vdg@alexu.edu.eg :

البريد االلكترونيalexjar@alexu.edu.eg :

ا.د .عبد هللا مسعد زين الدين
عميد الكلية
ا.د .محمد عبد الستار أحمد
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

لجنـــــة التحـــــــرير
Name

Country

University

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .محمدًابراهيمًشعالن

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .سناءًابراهيمًمحمدًميالد

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .حسنًعلىًعلىًقاسمً

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .هندًعلىًمرزوق

مصر

جامعةًاالسكندريةً

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .مختارًمنصورًدوس
ا.د .مصطفىًنبوىًفليفل

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .محمدًرجبًعلىًحسن

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .علىًحسنًالنجارً

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .إبراهيمًالسيدًخيرًهللا

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .أحمدًعلىًعامرًالستاوى

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .محمدًعبدًالمنعمًكسبه

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .أحمدًمحمدًعبدًالمجيدًالوزيرىً

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .منىًعثمانًمحمدًطاهرً

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .أحمدًرفيقًالمهدى

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .أسامةًراشدًابوًسماحى

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .جابرًعلىًحسنًالبرادعى

مصر

جامعةًاالسكندريةً

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .محمدًأنورًمحمدًالصعيدىً

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .عاليةًعبدًالباقيًشعيبً

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .محمودًمسعودًأبوًالسعد

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .محمدًالطاهرًإبراهيمًبدوى

ا.د .ابراهيمًمحمدًالسيد

Country

University

Name

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .فاروقًمحمدًحلمىًالجيارً

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .حسينًعبدًهللاًرزق

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .عفتًعبدًاللطيفًبدر

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .ياسرًمحمدًمبروك

مصر

جامعةًاالسكندريةً

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .سعدًفتحًهللا
ا.د .محمدًحلمى

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .سميرًاسماعيل

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .احمدًعبدًهللاًالشافعى

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .العيسوىًالذهبى

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .ماهرًالسيدًصالحً

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .محمدًابراهيمًالعزبى

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .مصطفىًكاملًمحمدًالسيد

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .أحمدًابوًاليزيدًالرسول

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .محمدًمحمدًالماحى

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .محمدًفتحىًالشاذلى

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .مجدىًعبدًالوهابًخطاب

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .ليلىًمحمدًإبراهيمًالخضرى

مصر

جامعةًاالسكندريةً

ا.د .سميةًاحمدًحسن

ALEXANDRIA SCIENCE EXCHANGE JOURNAL
مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى
Print ISSN: 1110-0176
Online ISSN: 2536-9784
Platform: Egyptian Knowledge Bank (EKB)

Publisher: AlexU-Press

Alexandria Science Exchange Journal (ASEJ) is an international Journal of
science and agricultural environments published quarterly for the exchange
and dissemination of information, research, innovative practices and
developments in the fields of agriculture and environment. The journal has
been in publication since 1980 and administered by an international Board.
ASEJ provides immediate open access to its content on the principle that
making research freely available to the public supports a greater global
exchange of knowledge. ASEJ is indexed in Chemical Abstract ,International

Scientific Indexing, Open Academic Journals Index (OAJI), Index Copernicus
International, EBSCO, Dimensions, World Cat, IIJIF Index, Biological
Abstracts, Yandex.
https://asejaiqjsae.journals.ekb.eg/
Editor-in-Chief: Prof. Elsayed Elkhatib

Contact: Support team

Email Address: alexexch@yahoo.com

Email Address: alexexchange@yahoo.com

Editorial Board
Name

University

Country

Louisiana

USA

Swedish Univ. of Agric.
Sciences

Sweden

Andrea Capodaglio

Pavia University

Italy

Giuseppe Corti

Politecnica delle
Marche

Italy

Zhi-Qing Lin

Southern Illinois

USA

Kafrelsheikh

Egypt

Alexandria

Egypt

Magdi Selim
George Gobran

Sabry Shaheen
Samir Abdelgaleil

EGYPTIAN POULTRY SCIENCE JOURNAL
المجلة المصرية لعلم الدواجن
Print ISSN: 1110-5623
Online ISSN: 2090-0570
Platform: Egyptian Knowledge Bank (EKB)

Publisher: AlexU-Press

Egyptian Poultry Science Journal (EPSJ) is the official journal of the
Egyptian Poultry Science Association, Alexandria University Egypt, formerly
since 1980. The journal welcomes manuscripts in all branches of poultry
science mainly on genetics, husbandry, breeding, physiology, nutrition,
pathology, biotechnology, and on economic. EPSJ publishes original papers,
research notes, symposium papers, and reviews as applied to poultry science.
It is a peer-reviewed journal. Each published article was independently seen
before by two scientific reviewers as a blind peer-review.
http://epsj.journals.ekb.eg/
Editor-in-Chief: Prof. Mohamed Kosba

Contact: Prof. Mohamed Bahie Eldeen

Email Address: mkosba@hotmail.com

Email Address: elbahie65@alexu.edu.eg

Editorial Board
Name

University

Country

Mohamed Kosba

Alexandria

Egypt

Abd El-Hakim Saad

APRI, Cairo

Egypt

Alexandria

Egypt

Ahmed Enab

Shebin Elkom

Egypt

Hassan Younis

Kafrelsheikh

Egypt

Yahya Eid

Kafrelsheikh

Egypt

Nessrin Selim

APRI, Cairo

Egypt

Amira Eldlebshany

Alexandria

Egypt

Hassan El- Halim

APRI, Cairo

Egypt

Karim El-Sabrout

Alexandria

Egypt

Assem Safwat

Alexandria

Egypt

Mohamed Bahie Eldeen

JOURNAL OF ALEXANDRIA JOURNAL OF FOOD
SCIENCE AND TECHNOLOGY
Print ISSN: 1687-3920
Platform: Egyptian Knowledge Bank (EKB)

Publisher: AlexU-Press

The Journal of Alexandria Journal of Food Science and Technology
(AJFST) is an international open access. It is a blind peer-reviewed journal,
published Scientific Society of Food Industries, Alexandria University, Egypt
since 2004. It’s indexed on Google Scholar, and Egyptian Universities Libraries
Consortium. It publishes original and review articles covering all areas of food,
dairy and nutrition sciences.
https://ajfs.journals.ekb.eg/
Editor-in-Chief: Prof. Esmat El-Zalaki

Contact: Prof. Taiseer Abou-Bakr

Email Address: esmat.saber@alexu.edu.eg

Email Address: taiseerbakr@yahoo.com

كلية زراعة ساباباشا Faculty of Agriculture Saba Basha
الرقم الكودي للكلية 019

الكلية معتمدة بتاريخ 25يونيو 2018
عنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية -:
العنوان البريدي 22:شارع تاج الروؤساء – سابا باشا
الرقم البريدي :بريد بولكلي ص .ب  – 21531 .اإلسكندرية
التليفونات+)203( 5831646-5830605 :
تليفاكس+)203( 5831646 :
الموقع االلكترونىwww.agrsaba.alexu.edu.eg :
البريد اإللكترونىagrsa-dean@alexu.edu.eg :

•
•
•

•

مقدمة:
تاريخ إنشاء الكلية -:
أنشئت الكلية عام  1959تحت اسم المعهد العالي لشئون القطن باإلسكندرية ثم ضمت
إلى وزارة التعليم العالي بعد تخريج أول دفعة من خريجيها عام . 1963ثم مرت
الكلية بمراحل ثالثة من التطور حتى اآلن.
فى عام  1977تم تطوير المعهد العالي لشئون القطن إلى كلية علوم القطن ككلية
نوعية تتبع جامعة حلوان واستمرت فى أداء رسالتها فى إعداد خريجين للعمل فى مجال
إنتاج وفرز وحليج القطن بصورة أساسية حتى عام .1984

أوال  /األهداف اإلستراتيجية فى مجال التعليم بمرحلة البكالوريوس -:
توفير البيئه التعليمية الفعالة لتطوير العملية التعليمية بما يواكب تطورات سوق العمل
استخدام وتحديث نظم وتكنولوجيا المعلومات فى تعزيز كفاءة أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونة
والطالب
تحسين كفاءة واستخدام الموارد المادية لتنمية األنشطة الطالبية وتمويل احتياجات الكلية
ثانيا  /األهداف اإلستراتيجية فى مجال الدراسات العليا
التطوير الشامل لنظم والئحة الدراسات العليا وكذلك الخدمات التعليمية واإلدارية المقدمة لطالب
الدراسات العليا .
التطوير النوعى للبحوث واإلرتقاء بالقدرات البحثية ألعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونة
إدارة وتنمية الموارد المالية لقطاع الدراسات العليا والبحوث
ثالثا  /األهداف اإلستراتيجية فى مجال خدمه المجتمع وتنمية البيئه
تطوير اليات الربط بين الوحدات ذات الطابع الخاص مع المجتمع الداخلى والخارجى
تنمية اَليات وبرامج تفاعلية بين الكلية والمجتمع الداخلى والخارجى .
تطوير الوحدة ذات الطابع الخاص لتصبح رافدا أساسيا لموارد الكلية المالية والمعرفية والتطبيقية .
-

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

وفى عام  1985صدر القرار الجمهوري رقم  303بتاريخ  10/7/1985بتحويل كلية
علوم القطن إلى كلية زراعة -جامعة حلوان باإلسكندرية.
ثم فى عام  1989صدر القرار الجمهوري رقم  361بتاريخ  3/9/1989بضم الكلية الى
جامعة اإلسكندرية
وتقع الكلية بمنطقة سابا-باشا (وهي من أرقي مناطق اإلسكندرية) علي مساحة حوالي 7
أفدنة وتضم عدد  5مدرجات ،كل مدرج يسع نحو  300طالب باإلضافة إلي عدد من
القاعات الدراسية .كما تضم الكلية عدد وافي من المعامل الدراسية المجهزة والمناسبة
للتخصص لطالب لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكل قسم علمي (معامل
الكيمياء -معامل البيولوجي -معامل الفرز والحليج وتكنولوجيا االلياف -معامل كمبيوتر).
تضم الكلية أيضا عدد من المالعب (كرة القدم -السلة -الطائرة-اليد) و صالة ألعاب
رياضية (جيم) مجهزة بالمعدات واألجهزة الرياضية المختلفة .كما تضم الكلية حدائق
ومساحات خضراء ومشاتل وصوب زراعية .وملحق بالكلية منفذ لبيع منتجات الكلية
ومزارعها.
بالكلية مكتبة تتكون من  6قاعات تضم المكتبة العديد من الكتب والدوريات العربية
واألجنبية وكذا الرسائل العلمية في كافة التخصصات الزراعية والتي يصل مجموعها إلي
نحو  2000مرجع .كما يوجد بالمكتبة جهاز للقراءة (ميكروفيلم و الميكروفيش) .وتضم
المكتبة قاعة للمكتبة اإللكترونية و الرقمية متصلة بشبكة األنترنت الدولية باإلضافة إلي
المكتبة العادية
وللكلية مزرعة بحثية في منطقة أبيس (القرية العاشرة) علي مساحة  72فدان لتدريب
الطالب في مرحلة البكالوريوس ،وإلجراء األبحاث العلمية لطالب مرحلة الدراسات العليا
وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .كما أنها تساعد في إرشاد المناطق الزراعية المحيطة
باالتجاهات الحديثة في الزراعة .تضم المزرعة كافة مجاالت الزراعة من إنتاج المحاصيل
والبساتين (خضر-فاكهة) ومزارع أسماك واإلنتاج الحيواني والداجني وتربية نحل.
بالكلية وحدة ذات طابع خاص (مركز الخدمات الزراعية) لالستشارات الزراعية في كافة
المجاالت وتقديم الخبرات والتحاليل المختلفة المتعلقة بالغذاء والزراعة.
كما يوجد بالكلية وحدة عالجية تقدم الرعاية الصحية للطالب وأعضاء هيئة التدريس
والعاملين بالكلية.
الرؤية:
أن تصبح كلية الزراعة ـ سابا باشا ـ جامعة اإلسكندرية مركزا متميزا في البرامج
التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع في العلوم الزراعية في مجاالت إنتاج وتكنولوجيا
القطن ،االستزراع السمكي واألحياء المائية ،استصالح واستزراع األراضي الصحراوية،
التخطيط والتنمية الزراعية ،التكنولوجيا الحيوية الزراعية ،اإلنتاج النباتي ،وكذلك إنتاج
وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية علي المستوي المحلي واإلقليمي والعالمي  .كذلك
إعداد الطالب للنجاح والتفوق وإبراز التميز واإلبداع في مجاالت تخصصهم الفريدة داخليا
وخارجيا.

•
•

•
•

•
•
•

•

•

الرسالة:
تقدم كلية الزراعة ـ سابا باشا ـ جامعة اإلسكندرية برامج تعليمية متميزة وذات جودة
عالية لطالب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتنفذ بحوثا تطبيقية في برامج
زراعية فريدة ومتميزة
تساهم بفعالية في الخدمة العامة .
تمزج تلك البرامج العلوم الزراعية بالتكنولوجيا مع اإلدارة و التركيز علي اكتساب
الطالب للخبرات والمهارات .تتطلع الكلية دوما إلي تعزيز أو تدعيم قدرات طالبها علي
النجاح في مستقبلهم المهني وتقديم إسهامات إيجابية لهم ليقدموا حياة أفضل للمجتمع.
تسعي الكلية إلي تحقيق رسالتها من خالل تحسين العملية التعليمية وتطوير الطالب
وانخراطهم في البحوث واألنشطة المختلفة وكذلك تطوير ذاتها.
الهدف :
تزويد المجتمع بخريجين من ذوى المستوى األكاديمي المتميز فى تخصصات العلوم
الزراعية النادرة والمتميزة ( مثل إنتاج وتكنولوجيا القطن  ،إنتاج وتكنولوجيا النباتات
الطبية والعطرية  ،االستزراع السمكى واألحياء المائية  ،استصالح واستزراع االراضى
الصحراوية  ،التخطيط والتنمية الزراعية  ،اإلنتاج النباتى و التكنولوجيا الحيوية
الزراعية )
توفير الكوادر البشرية المؤهلة والتي تشكل المحفز العلمى الذي يدفع خطط التنمية
الزراعية فى تلك المجاالت مع تزويدهم بالمهارات والمعارف النظرية والعملية للعمل
فى تلك المجاالت المتفردة .
تسعى الكلية إلى تطويع البحوث التى تنتجها إلى نواحي تطبيقية لخدمة المزارعين
والمنتجين بحيث تتفاعل مع المجتمع وقضاياه الزراعية وبما يحقق رسالتها .
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تاريخ إنشاء الكلية:
بدأت الدراسة بكلية الطب البيطري جامعة اإلسكندرية في العام الجامعي
1975/1976م و ذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية رقم  524لسنة 1974م و قد
تحدد القصر الملكي بإدفينا كمقر للكلية .
الرؤية:
تطمح الكلية أن تكون رائدة في التعليم البيطري و األنشطة البحثية و النظم التي تضمن
سالمة الحيوان و التي تنعكس علي صحة االنسان بتقديم خريجين متفهمين لفنيات
المهنة و القيم التي تحكم عملهم مع اإللتزام و المسئولية و الريادة نحو التميز و اإلبداع
في مجال المهنة محليا و اقليميا و دوليا .
الرسالة:
تقديم خريج معدا إعدادا جيدا وقادرا على المنافسة فى كافة مجاالت الطب البيطرى
وتوفير برامج دراسات عليا متميزة تساعد الخريجين علىإكتساب المعارف المتجددة
وتسهم في بحث علمى متطوروتقدم إستشارات فنية تخدم المجتمع وتساعد علي تنميته.
الهدف:
 -1االرتقاء بمواصفات برنامج مرحلة البكالوريوس ليتوافق مع المتطلبات المحلية و
االقليمية و تقديم دعم طالبي متميز و مشاركة فاعله للطالب في أنشطة الكلية المختلفة
و ربط الكلية بخريجيها .
 -2ربط برامج الدراسات العليا و البحث العلمي بخطة الجامعة و المتطلبات القومية و
اإلقليمية مع حماية حقوق الملكية الفكرية .
 -3العمل علي كفاية و كفاءة الموارد البشرية و المادية و تطوير نظم المعلومات و
قواعد البيانات للتسهيل علي متخذي القرارات .
 -4ربط الكلية بالمجتمع المحيط و متطلباته و إقامة عالقات اقليمية و دولية
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الالئحة االسترشادية االدارية والمالية
لمجالت جامعة اإلسكندرية
أوال :الشكل العام للمجلة:
يتضمن الشكل العام للمجلة صورة لللغالف تحتوي على شعار جامعة األسكندرية
اعلى صفحة الغالف و اسم و شعار دار النشر في الجزء السفلي من صفحة الغالف
و االسم الذي تصدر به المجلة و رقمي االصدار.
مقدمه:
و تحتوي على نبذة عن المجلة وتاريخها و تعاقب االسماء التي صدرت بها.
الرؤية و الرسالة و األهداف الخاصة بالمجلة
لغة االصدار
توقيتات االصدار
نوع األبحاث المتضمنة
مجاالت البحث واالبحاث التى تقبل المجلة نشرها.
ثانيا :مجلس األدارة و هيئة التحرير:
تتضمن كل مجلة علمية مجلس ادارة وهيئة تحرير.
يشمل هيكل مجلس االدارة:
عميد الكلية/المعهد (رئيسا لمجلس ادارة المجلة) بصفته
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمى (نائبا لرئيس مجلس االدارة) بصفته
رئيس هيئة التحرير
امين الصندوق
احد مساعدى رئيس التحرير.
كما يجوز اضافة ما يراه مجلس االدارة على ان يكون اجمالى عدد افراد مجلس
االدارة سبعة على االكثر .كما يجب االشارة الى ان هذا العمل تطوعى وبال مقابل
مادى.

يقوم مجلس االدارة بالمهام التالية:
رسم السياسة العامة للمجلة
تحديد سياسة النشر بالمجلة
تحديد عدد االصدارات التى يتم نشرها سنويا وتوقيتاتها
اعتماد مصروفات النشر
اختيار رئيس هيئة تحرير المجلة
اعتماد هيئة التحرير التى يقوم رئيس هيئة التحرير باختيار افرادها
االجتماع بشكل ثابت كل شهر على االقل وعند الحاجة.
هيكل هيئة التحرير:
رئيس هيئة التحرير – مساعدى رئيس هيئة التحرير – اعضاء هيئة التحرير
يقوم رئيس هيئة التحرير بالمهام التالية
تعيينًعدداًمنًمساعديهًوًباقىًاعضاءًهيئةًالتحريرًً،علىًانًيكونًاعضاءًهيئةً
التحريرًمنًالداخلًوالخارج .وًيشترطًفىًعضوًهيئةًالتحريرًانًيكونًمن
الباحثينًالمتميزينًولهًنشرًعلمىًخاللًالخمسًسنواتًاالخيرةً،ويفضل منًلهًH-
 indexاوًمؤلفاتًعلميةًوًذلكًمعًمراعاةًظروفًكلًكلية.
وضعًالسياسةًالتحريريةًللمجلةًوتحديدًمهامًهيئةًالتحرير
يحددًرئيسًهيئةًالتحريرًمعًمساعديهًالرأىًالمبدئىًفىًالمقاالتًالمقدمة للنشر
اختيارًالمحكمينًمنًالداخلًوالخارج
اعتمادًرأىًالمحكمينًاوًاضافةًمحكمًاخرًعندًالحاجة
اقتراحًتعديلًاللوائحً(الماليةً– االداريةً ... -الخ)
تعيين  Statistical Editorللمجلة
تفويض مساعديه فى متابعة جودة الطباعة ،اخالقيات النشر العلمى ،و مواعيد
االصدارات
تمثيل المجلة فى االجتماعات والفعاليات المرتبطة وذات العالقة
التفاوض باسم المجلة مع قواعد البيانات المحلية واالقليمية لوضع المجلة بهذه
القواعد.

االشراف العام على المجلة من حيث المحتوى والشكل واالخراج
وضع القواعد المنظمة العمال المجلة
اقتراح تعديالت على الئحة المجلة
وضع القواعد الخاصة بمواصفات البحوث المنشورة
توزيع المهام والمسئوليات على اعضاء هيئة التحرير
اختيار قوائم المحكمين من بين اعضاء هيئة التدريس بالكلية وخارجها
اتخاذ واعتماد قرارات تخصيص المحكمين على االبحاث واالعمال المقدمة للنشر
اعتماد قرارات قبول االعمال واالبحاث للنشر
متابعة االجراءات االدارية والمالية المتعلقة بالمجلة.
يقوم مساعد رئيس هيئة التحرير بالمهام التالية
مساعدة رئيس التحرير فى ادارة االعمال وانشطة المجلة
النيابة عن رئيس التحرير فى حضور االجتماعات واللقاءات والفعاليات ذات
العالقة بعمل المجلة
المساعدة فى متابعة كافة االجراءات االدارية والمالية المتعلقة بالمجلة
التنسيق بين كافة مهام اعضاء هيئة التحرير.
يقوم امين الصندوق بالمهام التالية
القيام بكافة اجراءات متابعة مصروفات وموارد المجلة
مراجعة ومتابعة الحساب الختامى السنوى للمجلة.
سياسة التحكيم بالمجلة
ان يتم تحكيم كل مقالة من اثنين من المحكين بحيث تكون المقالة مجهلة
()Double Blindمن كال المحكمين
يمكن لبعض المجالت اذا توافر لها قائمة كافية من المراجعين ان تطلب من
المؤلف الرئيس عدد واحد او اثنين على االكثر ممن يرغب فى استبعادهم من
مراجعة عمله ،ايضا واحد او اثنين على االكثر ممن يرغب فى ترشيحهم لمراجعة
عمله
ان تكون اولوية النشر لطالب الدراسات العليا وذلك بما يتناسب مع لوائح
الدراسات العليا لكل كلية.

النشر لطالب الدراسات العليا:
تقبل المجلة األعمال الخاصة بطالب الدراسات العليا( ماجستير و دكتوراة) على
النحو التالي:
األوراق البحثية و البحوث المستخلصة من رسائل الماجستير و الدكتوراة.
أن يكتب اسم الطالب على البحث مع اسماء السادة المشرفون على الرسالة.
حقوق الملكية الفكرية:
تؤول حقوق الملكية الفكرية لجامعة األسكندرية.
ال يحق للباحث تقديم نفس البحث في مجلة اخرى.
يجوز للباحث نشر مستخلص من البحث.
ثالثا :المواصفات الشكلية للورقة البحثية:
يقدم البحث في ورقة مقاس A4
مقاس الخط 12
عدد  2عامود
نمط الخط ( ( Intended , eg, Times New Roman
يراعى ان يكتب اسم الباحث الرئيس و عنوان البحث في الصفحات الزوجية و في
الصفحات الفردية يذكر  citation of the Journalفي منطفة ال Header
يوضع شعار الناشر في أول صفحة من المقالة.
يوضع رقم الصفحة في منتصف منطقة ال Footer
تكتب المراجع بطريقة ()APA, American Psychology Association
رابعا :األقتباس العلمي:
يجب على الباحث تقديم شهادة بعدم اجتياز نسبة األقتباس عن  %25من جهة
معتمدة.
ستقوم الجامعة باعفاء الباحثين في مجالت جامعة االسكندرية من رسوم التدقيق
لمرة واحدة فقط.

خامسا :الالئحة المالية االسترشادية:
مـــــــادة  - : 1يكون للمجلــــــــــة حـــ  /إيرادات ومصروفات مستقل عن سنــــــــــــة ماليــــــــــة  ،تبدأ
من اول يوليو وحتى  30يونيو من كل عام .
مـــــــادة  - : 2تتكون موارد المجلة مما يلي :
رسم النشر في المجلة.
رسم االشتراك في المجلة ( داخلي – خارجي ) .
اى موارد أخرى ناتجة عن نشاط المجلة .
التبرعات اواالعانات التي يوافق عليها مجلس اإلدارة .
رسم النسخ اإلضافي لألبحاث المنشورة .
مـــــــادة  - : 3تشمل مصروفات المجلة ما يلي :
المصروفات الجارية
( طباعة – توزيع – بريد – وخالفه .) ..
مكافآت وحوافز
لألعمال اإلدارية (سكرتارية – مساعدين – كتابة كمبيوتر – عمال ) ومن يتم االستعانة به بناء
على
موافقة مجلس اإلدارة .
اى مصروفات أخرى يوافق عليها مجلس اإلدارة .
تودع أموال المجلة في حساب ( الخزانة الموحد ) صندوق الخدمة التعليمية او الحسابات

مـــــــادة - :4
الجارية الدائنة
بالوحدة الحسابية التابع لها الكلية طبقا للنظام المتبع في كل كلية  ،بما ال يعوق تسهيل نشاط
المجلة
وتحقيق أهدافها  ،ويتم ترحيل فائض الحصيلة من سنة مالية ألخرى وذلك لتحقيق اهداف المجلة .
مـــــــادة  - :5تودع حصيلة إيرادات المجلة بالبنك اوالً وال يمكن ان تستخدم حصيلة اإليرادات لتمويل
جانب من المصروفات
وتستخدم صور قسائم اإليداع لتسجيل عمليات اإليرادات بالسجالت المحاسبية بالوحدة
الحسابية .

مـــــــادة  - : 6الصرف من حسابات المجلة يكون بموجب أوامر الدفع ويكون حق التوقيع على السحب من
هذا الحساب
لرئيس مجلس إدارة المجلة او من يفوضه (توقيع اول ) ومندوب وزارة المالية بالوحدة ( توقيع
ثان) .

مـــــــادة  - :7يكون جميع مدفوعات المجلة بأوامر دفع إال في حالة المصروفات الصغيرة القيمة فتتم
عن طريق السلفة
المستديمة وفى حالة المصروفات العاجلة تتم عن طريق السلفة المؤقتة .
مـــــــادة  - :8يعهد لموظف مختص بالسلفة المستديمة يكون مسئوالً عنها ( الصرف – االستعاضة )
ويتم استعاضة
السلفة من خالل أوامر دفع باسم مسئول السلفة .
مـــــــادة  - : 9يتم مراعاة الدورة المستندية والدفاتر والسجالت الالزمة لتحقيق الرقابة الداخلية على
التحصيل والصرف
وبيان المركز المالى في 30يونيو من كل عام .
يجوز لرئيس مجلس اإلدارة منح مكافآت لبعض العاملين والذين يؤدون خدمات

مـــــــادة - : 10
لنشاط المجلة لجهود
متميزة معينة وذلك بناء على اقتراح رئيس هيئة التحرير ويتم تقدير هذه المكافآت طبقاً
للجهد المبذول .
مـــــــادة  - : 11يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقاً للنظام المحاسبى الحكومى وما يطرأ
عليها من تعديالت .
كما يجوز امساك سجالت إضافية مساعدة او إحصائية الحكام الرقابة والضبط على اإليرادات
والمصروفات.
تتولي الوحدة الحسابية المختصة القيام بأعمال حسابات المجلة واعداد البيانات الخاصة بالحساب الختامي
للمجلة تمهيداً لعرضها طبقاً للمواعيد والقواعد المحددة من قِـبل وزارة المالية .

