عزيزي الباحث  ...عزيزي المحكم  ...عزيزي عضو هيئة التحرير
نعرض عليكم عملية استقبال البحوث وتحكيمها ونشرها بالمجلة العلمية للجمعية
عن العام 2021
كلمة رئيس تحرير المجلة:
الحمد هلل کما ینبغی لجالل وجهه وعظيم سلللنانه ف دقد حللرص الوللد ویرللر اوصر هتا ولللل ه ا العمل
المتواضع إلا لو ته الحالية  ...أصا بعد.
تتقدم الجمعية بأسلللما تیال الشلللعر والعردام بالجميل إلا تکل أسلللات و التحوللل و المحعمين دی المجلة
العلمية المحعمة للجمعية الموریة للعمبيوتر التعليمیف لتفضلهم بمراجعة البحوث المقدصة للمجلة العلميةف لنرتزید
صن علمهم وعناءهمف وعلا صرللاعداتهم الغالية وتوجيهاتهم القيمة صن تأسلليم المجلة دی عام  2012وهتا اومف
دلقد تعلمنا صن سلللليا تهم العطير وال ترللللع سللللنوال هی عمر المجلة العلمية للجمعيةف دلرلللليا تهم اعتزاز الجمعية
وتقدیرها عن کل صا ب لوه صن جهد وصشلللقة دی تحعيم البحوثف ولهم صنا کل الشلللعر والتقدیر وجزاهم خ عنا ير
الجزاء.
کما ال ننرللللی تکل أسللللات و التحولللل
لنرتزید صن علمهم.

و المحعمين صمن أ سللللل لنا أو ال عمل لنعرضللللها بالمجلة العلمية

ویرعدنا أم نعبر عن ال صشاعر االصتنام لعل أسات تنا اوداضل وزصالئنا اوعزاء بالجمعية الموریة
للعمبيوتر التعليمیف ال ین عاونونا بولللدل وودصوا الرأا والمشلللو و والتشلللجيع وإتاهة الفرللللة لنا لالسلللتفا و بما
لدیهم صن علم.
کما یرللللللعدنا أم نعلن إدتتاص العد الجدید صن المجلة العلمية للجمعيةف وإسللللللتقبال أو ال عمل اوسللللللات وف
والمقاالل اوللية للباهطين.
دإلا الجميع أکر حعرا وتقدیرا  ...وخ ولا التوديق
ئيم تحریر المجلة العلمية للجمعية الموریة للعمبيوتر التعليمی

الناشر:
الجمعية الموریة للكمبيوتر التعليميف صقيدو بروم  363لرنة  2011ف الجمعية أهلية صرتقلة.

أهداف الجمعية ونشاطها األساسي:
WhatsApp: +201223699600
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عم البحوث والد اسلال العلمية دي صجال التكنولوجيا ودي صجال الكمبيوتر التعليمي اللة هو الهد
الرئيرللللللي للجمعيةف ویتم لال صن الل العدید صن اونشللللللنة والفعاليال دااللتزام بعقد الم تمر العلمي
الرنوي للجمعية وإلدا صنبوعال الم تمرف وبتشجيع و عم الباهطين بالتواجد دي دل أنشنتها العلمية
والتفاعل االیجابي صع لجام الجمعية المحتلفة وأجهزتها
نشللر البحوث والد اسللال المتحوللوللة دي صجال الكمبيوتر التعليمي دي سلللرللة صحكمة صجلة علمية
صتحووة تود باسم الجمعية ویشر عليها صتحوووم ویحكمها أسات و دي التحو ضمن لجنة
علمية الة بالجمعية
تعزیز أوالللللر التعاوم بين العاصلين والمهتمين والباهطين بمجال الكمبيوتر التعليمي دي صوللللر وتبا ل
الحبرال بينهم صن الل إواصة االجتماعال والندوال وو ش العمل والدو ال التد یبية والمنتدیال
والم تمرال وتنظيم الرهالل والمرابقال
إللللدا ال نشلللرال الدو یة والمجالل المتحولللولللة والولللحت وصواوع االنترنل والقنوال الفضلللائية
وغيرها صن أسللللاليت التوالللللل االجتماعي الممكنة لنشللللر الوعي التكنولوجي بوللللفة عاصة والكمبيوتر
التعليمي بوفة الة
إنشلللاء صووع ویت للجمعية صتحوللل دي التعليم االلكتروني عن بعد یرلللاهم دي نشلللر وتقدیم الحدصال
للعاصلين دي المجال
سللللللد العجز دي برصجيال الكمبيوتر التعليمية صن الل إنتام البرصجيال الكمبيوتریة بوللللللفة الللللللة
ولمحتلت اوجهزو التكنولوجيللة عللاصللة .دمللا تهتم الجمعيللة بتنبيق وتوييت البرصجيللال المنتجللة دي
البحوث العلمية والد اسال وتشجع الجمعية علا لال
إواصة المعاهد والكليال والمدا س الحالة دي المجال التكنولوجي وبحالة الكمبيوتر التعليمي واللغال
إنشلللللاء المكتبال الطقادية والعلمية دي المجال التكنولوجي وبحاللللللة الكمبيوتر التعليمي لتدعيم الباهطين
والمهتمين
دتح ونوال اتوللللال للتعاوم العلمي صع اودرا والجمعيال والهيوال والم سللللرللللال الدا لية والحا جية
لالستفا و صن الحبرال التكنولوجية الحدیطة دي صجال الكمبيوتر التعليمي

عن المجلة العلمية للجمعية:
المجلة العلمية المحكمة للجمعية المولللللریة للكمبيوتر التعليميف وتعر
الموریة للكمبيوتر التعليمي.

إ تولللللا ا ج أیضلللللا ج بمجلة الجمعية

الترويم الدولي للمنبوعال2682-2598 :
الترويم الدولي للنشر اإللكتروني2682-2601 :
WhatsApp: +201223699600
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Al-Mağallah Al-ʿilmiyyaẗ Al-Muḥakamah Lil Gamʿiyyaẗ Al-Maṣriyyaẗ Lil
Kumpyūtar Al-Taʿlimi
لللد ل وول صرو دي عام  2012صيال یةف وهي صجلة علميةف تهد إلا عم البحوث والد اسللال العلمية
دی صجال تعنولوجيا التعليم وصجال العمبيوتر التعليمیف وتعنا بنشللللللر اوبحاث والد اسللللللال اوللللللليلة دی صجال
تعنولوجيا التعليم وصجال العمبيوتر التعليمی والعلوم المرتبنة بهف وتهد إلا تشلللللجيع اوعمال اإلبداعية الناجحة
دی صجلاالل تعنولوجيلا التعليم والعمبيوتر التعليمی المحتلفلة ولللللللوالج لبحوث ال أهميلة ترللللللویقيلة صجتمعيلةف
وصواجهة التحدیال التی تعول التقدم العلمی والمعردی.

تسلسل عملية النشر بالمجلة العلمية:
أوالً :التسجيل في نظام المجلة اإللكتروني:
 یجت علا الباهث الترللللللجيل بالنظام اإللكتروني للمجلة العلميةف وترللللللجيل بياناته داصالج باللغتين العربية
واإلنجليزیةف ویجت ام تحتوي تلال المعلوصال علا:
 oإسم الباهث ثالثي
 oالبرید اإللكتروني للباهث
 oمعرف الباحث الرقمي  Open Researcher and Contributor IDوإخصاره ORCID
 oاالنتماء الم سري صطال یكتت الباهث :القرم – الكلية – الجاصعة – المدینة  -الدولة
 oالد جة العلمية
 oصجال الد اسة
 oالهاتت المحمول
 oالدولة
ثانياً :رفع البحث في نظام المجلة اإللكتروني:
 اسللتقبال نرللحة البحث المرا نشللره دي المجلة العلمية للجمعية عبر صووع نظام المجلة اإللكتروني علي الراب
وال یشلللتر أم تكوم ه ه النرلللحة اوولية صنابقة دي التنرللليق لمواللللفال النرلللحة النهائية عند
المحوللل
النشر ولكن یشتر دي ه ه النرحة صن البحث صا یلي:
 oأم ال یكوم به ه النرللللللحة أم صعلوصال تدل علا هویة الباهثف فالتحكيم بالمجلة معمي (ال يمكن
للمحكم معرفة أسماء الباحثين)
 oأم یحتوي علا عنوان البحث باللغتين العربية واالنجليزیة
 oأم یحتوي علا مستخلص البحث باللغتين العربية واالنجليزیة
 oأم یحتوي علا الكلمات المفتاحية باللغتين العربية واالنجليزیة
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o

وصنة قائمة المراجع العربيةف للغة االنجليزیة

وصنة المراجع العربية دي صلت صنفول

ثالثاً :مسار تحكيم وتحرير البحث في النظام اإللكتروني للمجلة:








یتم إ سلال نرلحة صن البحث إلا الهيئة االستتشتارية وهي هيوة تحریر المجلةف بغرض تقریر صا إ ا دام سليتم
تحكيم ه ا البحث أم ال
بعد القبول اوولي لتحكيم البحث یتم عمل ا تبا لنستتتتتبة االقتبا للبحث غير حلللللاصلة المراجع وبنا جءا علا
لال:
 oإ ا دانل نرللللبة االوتباس اإلجمالية دي البحث أول صن  %20ف ونرللللبة االوتباس ال تتعدم  %5صن
أي بحث ت ر حاصلة أبحاث نفم الم لت . self-plagiarism
 oدي هالة دوم نرلللبة االوتباس أدطر صن  %20أو نرلللبة االوتباس صن أي بحث ت ر تتعدم  %5یتم
إ جاع البحث للم لفين بغرض تعدیل صا یلزم صن البحث وإعا و للللياغته ثم إعا و إ سلللاله للمجلة
صرو أ رم علا اعتبا ه بحث جدید
یتم تحوي البحث وهد المحر ین ليكوم صر ل عنه وصتابعته
یترسلللللل نرلللللحة صن البحث إلا أثنين صن المحكمين عبر نظام المجلة اإللكترونيف بعد التأدد صن أنها ال تحتوي
علا أسلللللماء الم لفين أو صا یدل علا حلللللحولللللياتهمف و لال لتقييم البحث وإ سلللللال تعليقاتهم وصن ثم توجيهها
للم لفين بغرض أ ها دي االعتبا ف ویشتر دي المحكمين صا لي:
 oیشللتر أم یكوم المحكم بد جة أسللتا دي المجال التربوي بوللفة عاصة أو صناهج و رل التد یم
وتكنولوجيا التعليم بوللفة الللة هيث أم صجال البحوث المقدصة للمجلة التحو ل الدويق لها هو
تكنولوجيا التعليم بوفة عاصة والكمبيوتر التعليمي بوفة الة
 oعند تحكيم البحوث لنبلة الد اسلللللال العليا دي صرهلة الماجرلللللتير والددتو اهف یجوز االسلللللتعانة
بألللحاا الحبرو صن االسللات و المشللا دين صمن لهم بحوث صنشللو وف حللر أم یكوم دل الباهطين
بالبحث علا جة علمية أول.
 oیشلللتر أم یكوم المحكمين صن ا م هيوة التحریر و الهيوة االسلللتشلللا یة للمجلة لتجنت تعارض
المصتتتال ف إال دي أضللليق الحدو لو عل الحاجة الملحة هرلللت تحوللل البحث إلا اإلسلللتعانة
بأهدهم
 oیشتر أم یكوم تد ًّل صن المحكمين ینتمي إلا ص سرة صحتلفة عن او ر
 oدي هاالل دطيرو یكوم اونتماء الم سري للمحكمين صن ول صحتلفة
أووا عد صرال تحكيم للبحث صرتين
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 یجوز للهي وة االسللللللتشلللللللا یة وبول الب حث ب عد تحكيم صرو واهدو دق دي هالة دوم ه ه الهي وة ترم أم
التعدیالل فيفة  Minor Revisionودي ه ه الحالة یتم إ سللال البحث للنشللر بعد عمل ه ه التعدیالل
صن وبل الم لفين
دي هالة دوم الهيوة االسللتشللا یة ترم أم التعدیالل ج یة  Major Revisionللبحث غير المردوض بعد
التحكيم اوول یتم إ سللللللال البحث للم لفين و ه ه التعدیالل دي االعتبا أو الر عليها ویتم إ سللللللال و
الم لفين والبحث المعدل للتحكيم صرو أ رم صن وبل نفم المحكمين
دي هالة دوم الهيوة االسللللللتشللللللا یة ترم أم التعدیالل ج یة  Major Revisionبعد التحكيم الطاني یتم
إ نا الم لفين بردض البحث دضللا نهائيا ودي هالة دوم ه ه التعدیالل فيفة یتم إ سللالها للم لفين و ها
دي االعتبا وإ نا هم بقبول البحث للنشر
یتم إ سلللللللال البحث النهائي بعد أ دل التعدیالل دي االعتبا إلا المراجع اللغوي بغرض التحكيم اللغوي
ووضع البحث دي التنريق اللغوي النهائي للمجلة ثم یتم إ سال ه ه النرحة للم لفين بغرض عمل أي تعدیالل
فيفة وإعالصهم بما تم تعدیله دي البحث صن أ ناء لغویة أو نحویة
یتم تحدید أسللبوع دحد أووللا للتعليق علا ه ه النرللحة صن وبل الم لفين ودي هالة دوم ه ه الفترو غير دادية
یتحتم علا الم لفين لت دترو أ ول بغرض دح البحث دحوا نهائيا ودي هالة عدم الم لفين الل ه ه
الفترو أو عدم لبهم دترو أ ول لفح البحث یتم إ سلللال سلللالة ثانية واالنتظا أسلللبوع ودي هالة عدم الر
یتم إ سال سالة ثالطة ودي هالة عدم الر یتم استبعا البحث دي وائمة االنتظا لحين الم لت
بعد أ صوادقة الم لت علي صحتوم البحث ووياصه بالتعدیالل الالزصة إ سلللللال البحث لهية التحریر والمحر
الفني وصولللمم الولللفحة لمراجعة ضلللب الجدوال واالحلللكال بالبحث وأي أصو صتعلقة أ ري دحجم الحنو
ونوعها والهواصش وغير لال صن االصو ف وبعد ضب البحث بشكله النهائي یرسل د لال للنباعة والنشر بعد
صراجعة الم لت للشكل المهائي ال ي سيظهر عليه البحث
یتم إعالم الم لفين بتكلفة النشر دي المجلة وتحويلها ودقا ج للالئحة المالية المعتمدو صن الجمعية
عد لللللفحال البحث بحد أووللللا  30لللللفحة حللللاصلة المراجع والغال المرللللتحل باللغة العربية وباللغة
االنجيلزیة و ی رمح بال وفحال الزائدو ه رت أي المحكمين و الهيوة اال ست شا یة للجمعية ام دام لال یحدم
البحث علي ام یتحمل الباهث تكاليت نشرها و باعتها و ويا هرت الئحة الجمعية

مهام هيئة التحرير ( )Editorial Boardأو الهيئة االستشارية في النظام اإللكتروني للمجلة:
 .1تقریر صا إ ا دام سيتم تحكيم ه ا البحث أم ال
 .2وبول تحكيم البحث أول صرو االدتفاء بالتحكيم اوولي أو إتحا ورا بإعا و التحكيم صرو ثانية.
 .3إتحا ورا بقبول الوفحال الزائدو عن  30لفحة دي البحث أم ال
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 .4یشللللتر أم تكوم هيوة التحریر  Editorial Boardصن أعضللللاء هيوة التد یم دي تحولللل الجمعية
وهو الد اسللللللال التربویةف وتكوم اودضلللللللية لمن هم صن أهل التحولللللل الدويق للمجلة وهو تكنولوجيا
التعليمف وصن المنو به ه الهيوة إلقاء نظرو عاصة علا البحث المرسلللللللل للمجلة بغرض تحدید صا إ ا دام
صجال ه ا البحث یقع ضلللمن المجاالل التي تتضلللمنها المجلة ودوم دكرو البحث جدیرو بالنشلللر دي المجلة
وصا إ ا دام المرتوم العام للبحث یروا للنشر
 .5یجوز إ سلللال عوو للنشلللر إلا أهد أعضلللاء هيوة التحریر دي أهد الفروع التي تتضلللمنها المجلة علا أم
یكوم ا ثقل دي تحووه لنشر أبحاثه
 .6أعضللاء هيوة التحریر أهرا دي اإلنضللمام لمجالل أ رمف وعليهم دق ف إ نا المجلة علما ج ب لالف للتح
المجلة صا تراه صناسبا ج ودق سياسة تعا ض الموالح بها

معايير وشروط التحكيم:
یرلد المحكم
الرئيرية هي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

البحث إضادة علمية دا صجال التحو
یتفق عنوام البحث وهدده صع الموضوع
إجراءال البحث سليمة
المنهج صالئم للبحث
لغة البحث سليمة
المعالجة اإلهوائية صناسبة
المراجع صناسبة وهدیطة ودادية وصكتوبة بنریقة لحيحة ودق نظام  APAوالتعدیالل التي أورتها الجمعية
اوصریكية لعلم النفم

وبناء علا
هي:
.1
.2
.3
.4

جال البحث ودق سبع صعایير أساسية تنقرم للعدید صن ص حرال التقييم الفرعيةف والمعایير الربع

جة دل صعيا یتم هراا المجموعف وبناء عليه یتم إتحا ورا هول البحثف صن أ بع ورا ال ئيريةف

البحث لالح للنشر وم إجراء تعدیالل
البحث لالح للنشر بعد إجراء تعدیالل فيفة
البحث لالح للنشر بعد إجراء تعدیالل ج یة أو جوهریة
البحث غير لالح للنشر
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وی در المحكم أسباا دل ورا صن القرا ال الرابقةف وباإلضادة إلا التقریر الرابقف یتم دتابة تقریر صفول
بالنوائح التي یتم توجيهها للباهث صن المحكم لتجوید البحثف دما ویرمح بإضادة تعدیالل ونوائح صباحرو دي صتن
البحث بإستحدام أ او التعليقال.

تعليمات عامة للنشر بالمجلة العلمية للجمعية:


















عد دلمال المرتحل ال تقل عن  150وال تزید عن  250دلمة سواء المرتحل العربي او االنجليزي
عد الكلمال المفتاهية بالبحث ال تقل عن  3وال تزید عن  5ویجت ترجمتها للغة اإلنجليزیة هالة البحوث
العربيةف وتترجم للغة العربية هالة البحوث باللغة اإلنجليزیة
عالصال الترويم والمرللللادال والتدويق اللغوي هي صرلللل لية الباهث وااللتزام بالقالت الموضللللوع هو صرللللوولية
الباهث وعليه ه او إضللللادة بعض البنو هرللللت بيعة بحطه وحللللكله ام دام ولللللفي ام تجریبي دالقالت
استرحا ي للموالفال دق
صتن البحث یكتت علا عمو واهد والهواصش  1.27سلللللم صن دل الجهال صع صرلللللاهة تجليد  1سلللللم صن جهة
اليمين
المرادة بين اوسنر  line and paragraph spacingتكوم  1.15علا اوول
دل الحنو بالبحث تكوم بالنوع Time New Roman
المتن  12للغة االنجليزیة –  14للغة العربية
هجم
العناویين الفرعية لالنجليزیة  14بنم الح العریض – هجم  16بنم الح العریض للعربية
هجم
عنوام البحث  18بنم الح العریض
هجم
اسم الباهث  16بنم الح العا ي
هجم
جهة العمل للباهث أسفل اسمه وتكوم بحجم  14بنم الح العریض
هجم
صقاس الو ل  B5بهواصش صعكوسة
علي الباهث االلتزام بنظام توثيق  APAدي ضلللوء التعدیالل الوا و بالنرلللحة او يرو والتي أورتها الجمعية
اوصریكية لعلم النفم دي التوثيق وعند وضع الجداول واالحكال
االحللللكال والمحننال التي توللللمم بواسللللنة صحر النوللللوع وتتكوم صن صجموعة االحللللكال التلقائة صطل
المربعال واوسللللللهم یجت تجميعها دي صجموعه وا هدو وتحویلها الي لللللللو وال یقبل باي هال صن اوهوال
البحوث التي تقدم تلال المحننال دي لو و صجزئة
وليم أي تنرللليق أ رف أي أنه
ضلللب جميع الولللو واالحلللكال والمحننال دي البحث سلللنریة صع الن
یجت أال یرلللهل تحریال الولللو و دول الن وصن صوضلللع و رف ویتم لال دي برناصج صحر النولللوع صن
تنريق الوو وف وهد التفا الن ف ثم إ ترف سنري صع الن
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ال یتم تقريم المراجع وانما ترتت صن أ إلا ي دي هالة العربية ویليها صن  Aإلا  Zدي هالة االنجليزیة.
المراجع توضع دما صتن البحث وال توضع دي جداول أو أعمدو أو تعدا نقني
المالهق توضع دما تم تنبيقها حكالج
او وام تكتت بالعربية وليرل بالهندیة دي عموم البحث
البحوث تنشللللللر علا النظام اإللكتروني صلونةف ولكنها تنبع باالسللللللو و جال الرصا ي دق وليم باولوام
لمراعاو لال أثناء الكتابة

رسوم النشر بالمجلة العلمية وعضوية الجمعية (:)2021
رسوم التحكيم:
 القيمة  820جنيه حللللاصلة سللللوم التحكيم لعد  2صحكم صن ا ل صوللللر  600جنيه والمعاصالل البنكية
للمحكم والرسوم اال ا یة االولية وصوا یت ا سال المنبوعال ا ل صور دق
 ه ه الرسوم غير صرتر و هالة دض البحث
 هالة وجو صحكم صن ا م صولللر تضلللا صرلللتحاوال ا سلللال المنبوعال لمرلللتحقال المحكم ویتحمل
الباهث صوا یت إ سال المنبوعال صع سوم النشر
رسوم النشر:









یكوم بعد انتهاء التعدیالل ودق الرسوم الموضحة أ ناه.
عضللو الجمعية صمن صر علا عضللویتهم عام صيال ي داصل واالنتماء الم سللرللي ا ل صوللر  1500جنيه
وول  30لفحة حاصلة وائمة المراجع والغال ف وتحرت الوفحال الزائدو عن  30لفحة بمبلغ  10جنيه
للوفحة الواهدوف ویشتر للحوول علا تحفيض أعضاء الجمعيةف االستشها ببحوث صجلة الجمعية صن
أ ر  5سنوال دي صتن البحث ودي وائمة المراجع
غير العضللو بالجمعية واالنتماء الم سللرللي صن ا ل صوللر :یتم الحرللاا بالوللفحة  50جنيه صوللري عن
دل لفحة
عضللو الجمعية أو غير العضللو واالنتماء الم سللرللي صن ا م صوللر :یتم الحرللاا بالوللفحة  100جنيه
صوري عن دل لفحة
یتم ترللدید سللوم النشللر بقرلليمة ایداع علا هرللاا الجمعية الموللریة للكمبيوتر التعليمي دي بنال صوللر
صباحللللرو  4190001000030031درع  6أدتوبر-بو سللللعيد دو الفرع 419ف وم الحرللللاا الموللللردي
الدولي )EG860002041904190001000030031 (IBAN
دل بحث له نرحة صن المجلة المنبوعة و  5صرتالل للبحث وادا و وبول نشر واهدو

WhatsApp: +201223699600

Email: EAEC.EG@gmail.com http://eaec.journals.ekb.eg/ https://eaec-eg.com/ www.facebook.com/EAEC.EG

للمراسالت البريدية  :صندوق بريد  60مكتب بريد االمين وروس  42311بورسعيد – مصر  -عناية الدكتور عبدهللا محمود هاتف 00201002060401

8

مزايا أعضاء هيئة تحرير المجلة (:)2021









یشتر االستشها ببحوث صجلة الجمعية صن أ ر  5سنوال دي صتن البحث ودي وائمة المراجع
أدطر عد صن البحوث یمكن االستفا و صنها ودق ه ه المزایا؛  3بحوث دق
ال یجوز لعضو هيوة التحریر ام ینشر أدطر صن بحث واهد دي العد الواهد بالمزایا المحد و
یشتر أم یكوم صرد لإلحتراك الرنوي للجمعية وبل  90یوم علا اوول صن إ سال بحطه
یتحمل الباهطوم صن أعضاء هيوة التحریر صوا یت التحكيم والنباعة لبحوثهم ویعفوم دق صن صوا یت
النشر ودق المزایا المحد و
ینشر بالمجام لعضو هيوة تحریر المجلة نشر بحث در ي واهد 1
هالة البحوث المشللتردةف یحوللل عضللو هيوة تحریر المجلة علا تحفيض ود ه  % 50عند نشللر البحوث
المشتردة بحد أووا بحطين صشتردين  2دي عد ین صنفولين دي المجلة العلمية للجمعية
هالة البحوث المشللللتردةف عندصا دوم دل الباهطين علا البحث صن هيوة تحریر المجلة العلمية یعفا البحث
نهائيا ج صن سوم النشرف ویكوم لال لمرو واهدو دق

الرئيس الفخرى للجمعية
رئيس مجلس إدارة املجلة العلمية

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس تحريراملجلة العلمية
أ.د /عبدالرحمن أحمد سالم
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