
 

   
 

 أ

https://mathj.journals.ekb.eg/                 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36اجمللد  

ISSN Print: (2090-0090)                            ISSN Online: (2682-4469) 

 سجملة البحث يف الرتبية وعلم النف

 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 مية لضمان جودة التعليممن اهليئة القوكلية ُمعتمدة 

 

 

 

 جملة
 البحث يف الرتبية وعلم النفس

 رتبية ـ جامعة املنياجملة حمكمة ربع سنوية تصدرها كلية ال

 

 
  

 
 

 م 2021 يناير  -لثانيااجلزء  - األولالعدد   -  والثالثون السادساجمللد                

 
 

 ترقيم دولي

ISSN Print: (2090-0090)  

ISSN Online: (2682-4469) 

 

 

 

 

 

 

 

https://mathj.journals.ekb.eg/


 

   
 

 ب

https://mathj.journals.ekb.eg/                 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36اجمللد  

ISSN Print: (2090-0090)                            ISSN Online: (2682-4469) 

 سجملة البحث يف الرتبية وعلم النف

 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 مية لضمان جودة التعليممن اهليئة القوكلية ُمعتمدة 

 
 

 التحرير رئيس
 أد/ عيد عبد الواحد علي

 عميد الكلية

 مدير التحرير
 أد/ سيد عبد العظيم حممد

 وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث

 رئيس التحرير نائب
 / حممد مجعة رفاعي إبراهيمد

 
 

Site : https://mathj.journals.ekb.eg / 
Mobile/WhatsApp : 002/01064507045                               

Tel : 002/086/2346524     

Fax : 002/086/2366034      
 

https://mathj.journals.ekb.eg/
https://mathj.journals.ekb.eg/
https://mathj.journals.ekb.eg/


 

   
 

 ج

https://mathj.journals.ekb.eg/                 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36اجمللد  

ISSN Print: (2090-0090)                            ISSN Online: (2682-4469) 

 سجملة البحث يف الرتبية وعلم النف

 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 مية لضمان جودة التعليممن اهليئة القوكلية ُمعتمدة 

 البحث في التربية وعلم النفس مجلة
                 ISSN Online (2682-4469)  (2090-0090)ISSN Print  

 عن الدورية
نفس هي مجلة علمية محّكمة ربع سنوية تصدر عن كلية البحث في التربية وعلم ال مجلة

 التربية.ويشرف على اصدارها نخبة من أساتذة  1987التربية جامعة المنيا منذ يوليو 
 ة واللغة الفرنسيةة اإلنجليزييسبق نشرها باللغة العربية واللغ تقبل المجلة األبحاث التي لم

من البحث مع التوثيق الدقيق  %20ونسبة اقتباس ال تتجاوز  وفق معايير محددة
وتختص المجلة بنشر البحوث في مجال التربية بجميع فروعها وعلم النفس  . للمراجع

والمجلة تعني بنشر األبحاث والدراسات التي تتوافر فيها مقومات البحث العلمي التربوي. 
حيث ن ممن أصالة الفكرة ومنهجية البحث العلمي وخصائص واسلوب الكتابة العلمية 

الدقة والوضوح وعدم االسهاب. كما تتبنى المجلة مبادئ الجمعية األمريكية لعلم النفس 
(APA) في اسلوب الكتابة وتوثيق المراجع. 

تخضع جميع البحوث المنشورة بالمجلة إلى التحكيم من أساتذة متخصصين ذوي 
ة حتى يخرج ة ودقيفافخبرة بحثية عالية في التخصص الدقيق وتسير عملية التحكيم بش

البحث إلى النور وقد استوفى معايير النشر العلمي المعمول بها في لجان ترقيات 
 األساتذة واألساتذة المساعدين.

البحث في التربية وعلم النفس بأنها من المجالت التي لها تاريخ  تتميز مجلة
بخاصية . كما أنها تتمتع 1987طويل في مجال النشر العلمي وتصدر بانتظام من يوليو 

 اتحاد المكتبات الجامعية المصرية وبنك وهي مفهرسة على موقع اإللكترونيالتحكيم 
 .المعرفة المصري 

 كلمات محرك البحث )الكلمات المفتاحية(
 جامعة المنيا –كلية التربية  –مجلة البحث في التربية وعلم النفس 
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 للمجلة االستراتيجيةالخطة 
 رؤية المجلة 

قليميًا وعالميًا ورائدة في مجال نشر البحوث التربوية مجلة علمية مصنفة إ
 والنفسية المحّكمة المتميزة.

 رسالة المجلة 
اتاحة وعاء متميز لنشر البحوث العلمية المحّكمة في العلوم التربوية 
والنفسية لتطوير المجتمع في النواحي العلمية والثقافية واألخالقية وتقديم المراجع 

 حث العلمي وخدمة الباحثين في هذا المجال.الالزمة لعملية الب
 أهداف المجلة

 تهدف مجلة البحث في التربية وعلم النفس إلى:
  تطوير المجتمع التربوي والمؤسسات التربوية من خالل نشر نتائج البحوث

مة  .التربوية المحكَّ
  تقديم وعاء نشر علمي متميز لنشر البحوث التربوية المتميزة والمحكمة من

 .صينالمتخص
  تلبية احتياجات الباحثين من المراجع البحثية الالزمة للبحث التربوي. 
  المساهمة في تطوير المجتمع المحلي واإلقليمي من خالل نشر البحوث

 .التربوية
  المساهمة في بناء القيم االجتماعية والثقافية والتعليمية من خالل البحوث

 التربوية في هذا المجال.
 الخطة المستقبلية 

 دراج شخصيات علمية عالمية مرموقة في الهيئة االستشارية والتحكيمية.ا -
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اتباع نظام علمي دقيق فيما يخص المنهجية العلمية واتباع قواعد الكتابة  -
 العلمية ونسب االقتباس وتوثيق المراجع.

اتاحة المجلة على قواعد البيانات المحلية والعالمية مما يحقق لها االنتشار  -
 والتميز.

معايير لعملية التحكيم العلمي حتى تسير وفق خطة منهجية دقيقة وضع  -
 تتميز بالشفافية.

تقديم خدمات المراجعة اللغوية الدقيقة حتى يخرج البحث خاليًا من األخطاء  -
 اللغوية.

اتباع األنظمة الحديثة في عرض نتائج البحوث من جداول ورسومات بيانية  -
 وغير ذلك.

ن كافة الجوانب من خالل مجموعة من المراجعة الدورية للمجلة م -
 الشخصيات المرموقة علميًا من خارج الهيئة التحريرية واالستشارية.
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 أخالقيات النشر العلمي للمجلة

ن وال يتحقق هذا إال م واإلنسانية،إن هدف البحث العلمي هو الرقي بالمجتمعات 
ث ي وتتبنى مجلة البحخالل تبني مجموعة من األخالقيات للبحث والنشر العلم

في التربية وعلم النفس كافة األخالقيات التي من شأنها أن تحقق الصالح العام 
 للمجتمعات وتحافظ على الملكية الفكرية ومن هذه األخالقيات:

  احترام الملكية الفكرية من براءات اختراع وحقوق نشر، ونسب اآلراء
 .ألصحابها وتجنب انتحالها أو سرقتها

 م االجتماعية المتعلقة بحقوق اإلنسان واحترام الغير واختالف دعم القي
 الثقافات واألجناس.

 تجنب التمييز العنصري القائم على الجنس أو العرق أو الدين. 
  الدقة في اعداد أدوات البحث وجمع البيانات وتحليلها على أساس علمي

 غير متحيز آلراء شخصية.
 ألخالق وأال تكون الغاية تبرر اتفاق وسائل البحث العلمي مع مبادئ ا

 الوسيلة.
  .عدم تعارض البحث العلمي ومخرجاته مع اإلطار األخالقي للمجتمعات 
  االلتزام بالقوانين واألنظمة التي وضعتها المؤسسات والجهات المنظمة

 .لألبحاث العلمية
  احترام الخصوصية والمحافظة على سرية المعلومات وعدم استخدامها إال

 لبحث العلمي.في خدمة ا
 االنفتاحية والتعاون في مجال البحث العلمي وتقبل النقد البناء. 
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  االلتزام بالمسؤولية المجتمعية والسعي لتطوير المجتمعات وحل مشكالتها
 .من خالل األبحاث والدراسات العلمية

  تجنب كل ما يضر بالصالح العام للمجتمع أو يؤثر سلبًا على ثقافته ونسقه
 .ونسيجه

 كل ما يلحق الضرر باألشخاص سواء كانت أضرار مادية أو معنوية تجنب. 
  احترام الذات البشرية وعدم انتهاك حقوق اإلنسان وكرامته عند إجراء

 التجارب عليه.
 .منع أي تالعب أو استغالل لتحقيق مصالح ورغبات شخصية 
 الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع ودعم األخالقيات العامة والمساهمة 

 في بناء الحضارة اإلنسانية.
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 تعليمات وقواعد النشر الخاصة بالمجلة
  تختص المجلة بنشر البحوث العلمية في مجاالت علم النفس التربوي، وأصول

التربية، والمناهج وطرق التدريس، واالختبارات والمقاييس في اإلحصاء التربوي، 
ة، بية المقارنة واإلدارة التعليميوالصحة النفسية، وعلم نفس االجتماعي، والتر 

والتربية ومشكالت المجتمع، وتطوير المناهج، وعلم النفس النمو واإلرشاد، 
وتكنولوجيا التعليم، وتربية الطفولة والمراهقة والشباب، والتربية الخاصة للموهوبين 

نون فوالمعوقين، والتربية الصحية والبيئة، وعلوم التربية الفنية والتذوق الفني وال
 التشكيلية، وجميع الموضوعات األخرى التي لها صله بالتربية وعلم النفس.

  المجلة، ويتصدر بالصفحة األولى عنوان البحث بالبنط  على إيميليرسل البحث
، ويليه اسم الباحث ووظيفته بين قوسين بالبنط PT Bold Headingالثقيل 

 ث وسط أعلى الصفحة.الخفيف، ويراعي أن تكون كتابة العنوان واسم الباح
  الثقيل يتصدر بالصفحة األولى عنوان البحث بالبنطPT Bold Heading ويليه ،

اسم الباحث ووظيفته بين قوسين بالبنط الخفيف، ويراعي أن تكون كتابة العنوان واسم 
 الباحث وسط أعلى الصفحة.

  سم أعلى وأسفل  3.5سم أيسر وأيمن الصفحة، 3.5تترك مسافات ال تقل عن
الصفحة، مع ترك مسافة واحدة بين األسطر، ويكون بنط الكتابة في متن البحث 

14 Simplified Arabic والعناوين الرئيسة مميزة عن المتن. مع فتح ،
 نهاية البحث أحدهما ملخصين فيالجداول من اليمين والشمال. ويقدم الباحث 

 .باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية
 للبحث،ث أن يتضممممممممممن العناصمممممممممر األسممممممممماسمممممممممية واإلطار العام يراعى في البح 

 اآلتية:وبخاصة الخطوات 
 النظرية.أ م المقدمة والخلفية  
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 اإلحصائية.ج م المعالجة                 البحث.ب م إجراءات  
  الفروض.د م المناقشة وتفسير النتائج في ضوء  
حسمممممب أسممممملوب  و ممممممممممممممممممم المراجع وتكتب      والتوصيات.هم م المقترحات  

  محدد.
كان م خط ممممممماسم المؤلف ممممممم التاريخ ممممممم عنوان الكتاب تحته  للكتب:ممممممم بالنسبة  1 

 النشر.النشر م دار 
مم بالنسبة للمقالة أو البحث المنشور في دورية: اسم المؤلف مم التاريخ مم عنوان  2 

المقالة أو البحث بين عالمتي تنصيص "   " مممممممممممممم عنوان المجلة تحته خط، رقم 
 جلة، صفحات النشر.الم

اسم صاحب الرسالة ممم التاريخ ممم عنوان الرسالة بين  العلمية:ممم بالنسبة للرسائل  3 
 م ماجستير أو دكتوراه، كلية ....، جامعة ..... “ “عالمتي تنصيص 

  كاآلتي:الدفع مقابل النشر 
 20جنيه مصممري للبحث الخاص بأعضمماء هيئة التدريس بالكلية في حدود  500أ مممممممممممممممم 

 جنيها عن كل صفحة زائدة.   20ويدفع  صفحة
جنيه مصممري للبحث الخاص بالباحثين من خارج الكلية والجامعة وداخل  600ب مممممممممممممممم 

 جنيهَا عن كل صفحة زائدة. 30صفحة، ويدفع  20الوطن في حدود 
دوالر للبحث الخاص بالباحثين من خارج  300ج مممممممممممممممممم يتم الدفع بالجنية المصممممري بما يعادل 

دوالر عن كل صمممممفحة زائدة بعد ذلك  أو  10ويدفع صمممممفحة،  20في حدود الوطن 
مقابل سممممعر الدوالر بالجنية المصممممري حسممممب السمممموق في الوقت الحالي للبنك كسممممعر 

 (.ثابت
دوالر للبحث الخاص بالباحثين من أبناء الكلية  200يتم الدفع بالجنية المصري بما يعادل  مممممممم 

 عن كل صفحة زائدة . دوالر  5وصفحة، ويدفع  20في حدود بالخارج 
 التالي:د م أسعار بيع المجلة الجزء الواحد تكون على النحو 
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للمشمممممممممترى من خارج الوطن ولم للجزء  $ 10يدفع بالجنية المصمممممممممري ما يعادل  
 يمض على صدوره أكثر من عام،  مقابل الدوالر بسعر البنك اليومي(. 

ن خارج الوطن والذي للمشمممممممترى مللجزء  $ 5يدفع بالجنية المصمممممممري ما يعادل  
 (.مر على إصدارة عام،  مقابل الدوالر بسعر البنك اليومي

جنيها مصممممممرًيا للجزء للمشممممممترى من داخل الوطن ولم يمض على صممممممدوره أكثر من  15 
 عام.

جنيهات مصمممممممممرية للجزء للمشمممممممممترى من داخل الوطن والذي مر على إصمممممممممداره عام  10 
 فأكثر. 

 موجود داخل الوطن أو خارجه .هم  م يقدم الباحث تعهدًا بأنه 
  يقدم الباحث عند تقديم بحثه للنشمممر بالمجلة إقرارا بأنه لم يسمممبق نشمممره في مجلة

أخرى أو مؤتمر سمممممممممممابق، وغير مقّدمًا للنشمممممممممممر ألّية مجلة أو مؤتمر في الوقت 
نفسه وفي حالة المخالفة سيكون الباحث تحت طائلة القانون، ويتحمل مسؤولية 

 .ذلك
 حرير المجلممة البحوث المقممدمممة للتحكيم على اثنين من األسممممممممممممممماتممذة توزع هيئممة ت

أحد المحكمين من خارج الجامعة، ويتم إرسممممممممممال المتخصمممممممممممصمممممممممممين، على أن يكون 
م خالل شهر من تاريخ استالم المحك األبحاث للمحكمين لتحكيمها بصورة سرية، وذلك

ن الموعممممد ع للبحمممث، وللمجلمممة الحق في اللجوء إلى محكم  خر في حمممالمممة التمممأخير
 المحدد.

  تنشممممممر األبحاث بالمجلة بحسممممممب أسممممممبقية الموافقة على النشممممممر بعد إعدادها في
 صورتها النهائية للنشر.

  يمنح صممممممماحب البحث المنشمممممممور نسمممممممخة من عدد المجلة التي ن شمممممممر بحثه فيها
 باإلضافة إلى عشر مستالت .
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 مية لضمان جودة التعليممن اهليئة القوكلية ُمعتمدة 

 لمجلة ا تعبر البحوث والدراسممممممممات عن رأى كاتبها وال تعبر بالضممممممممرورة عن رأى
وتقع مسممممئولية اآلراء وصممممحة المعلومات والبيانات الواردة بها والمراجع المسممممتند 

 إليها عليهم شخصيا.
  كل ما ينشمممممممر أو يقبل للنشمممممممر في المجلة ال يجوز إعادة نشمممممممره بأي طريقة من

 طرق النشر إال بإذن كتابي من إدارة المجلة.
  إليها وال تلتزم بردللمجلة الحق في قبول أو رفض نشمممممممممر أي موضممممممممموعات ترد 

 الموضوعات التي ال يتم قبولها أو نشرها.
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 مية لضمان جودة التعليممن اهليئة القوكلية ُمعتمدة 

 األبحاث نشرخط سير عملية 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ويقدم يقدم الباحث البحث أو الورقة البحثية المراد نشرها
 الباحث إقرار بعدم نشر البحث من قبل

 

 يتم تنسيق البحث وفق معايير النشر بالمجلة 
 

 تحديد تكلفة النشر وتسلمها بإيصال رسمي
 

 ارسال البحث الثنين من المحكمين المتخصصين

 اتخاذ قرار النشر من عدمه في ضوء تقرير المحكمين

 ة قبول النشراجراء التعديالت من قبل الباحث ان وجدت في حال

كتابة حيثيات رفض النشر في ضوء 

 تقرير المحكمين في حالة الرفض
اصدار خطاب صالحية وقبول 
النشر ومتابعة عملية الطباعة 

 والنشر على موقع المجلة

 اصدار خطاب بعدم صالحية النشر 
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 مية لضمان جودة التعليممن اهليئة القوكلية ُمعتمدة 

 هيئة التحرير
 الصفة جهة العمل االسم م
 رئيس التحرير جامعة المنيا –عميد كلية التربية  أد/ عيد عبد الواحد علي درويش  1
محمد عبد  أد/ سيد عبد العظيم 2

 الوهاب
وكيل كلية التربية لشئون الدراسات 

 نياجامعة الم –کلية التربية  -العليا 
 مدير التحرير

 
 نائب رئيس التحرير جامعة المنيا –کلية التربية  د / محمد جمعة رفاعي إبراهيم 3
 عضو هيئة تحرير جامعة الملك فيصل -بية كليه التر  أ.د/ إبراهيم سالم الصباطي                                         4
جامعة السلطان  -کليه التربية  أد/ علی مهدی کاظم 5

 قابوس
 عضو هيئة تحرير

أستاذ فخری بجامعة جان مونيه  أد/ کريستيان بورن  6
 سانت اتيان  فرنسا(

 عضو هيئة تحرير

معهد الرياضيات والمعلوماتية،  أد/ مارينا فيکتوروفنا إيجوبوفا 7
 للتعليم،جامعة موسکو الحکومية 

 روسيا موسکو،

 عضو هيئة تحرير

  االستشاريةهيئة الأعضاء  
 جامعة المنيا –كلية التربية  –أستاذ الصحة النفسية  أد/ إبراهيم علي إبراهيم أحمد

 –ية كلية الترب –والبيئة  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع أد/ أسماء محمد عبد الحميد محمد 
 جامعة المنيا

 ياجامعة المن –كلية التربية  –أستاذ علم النفس التربوي  أد/ أنور رياض عبد الرحيم بشير 
جامعة  –كلية التربية  –وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  أد/ ادريس سلطان صالح يونس

 المنيا
 جامعة بنها  –كلية التربية  –أستاذ الصحة النفسية                                            أ.د/ اسماعيل ابراهيم بدر               

 جامعة المنصورة –كلية التربية  –أستاذ اصول التربية  أ.د/ الهاللي الشربيني الهاللي
 ووزير التربية والتعليم األسبق

أد/ جمال الدين توفيق يونس عبد 
 الهادي

امعة ج –كلية التربية  –وطرق التدريس  هجالمنارئيس قسم 
 المنيا

 جامعة المنوفية –كلية التربية  –أستاذ أصول التربية  أد/ جمال علي خليل الدهشان 
ين جامعة ع –كلية التربية  –أستاذ المناهج وطرق التدريس  أد/ حسن سيد شحاته

 شمس
 –ية كلية الترب –تدريس أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق ال أد/ حسين طه عطا سالم 

 جامعة سوهاج
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 مية لضمان جودة التعليممن اهليئة القوكلية ُمعتمدة 

ين جامعة ع –كلية التربية  –أستاذ المناهج وطرق التدريس  أد/ زينب علي النجار 
 شمس

 سيوطأجامعة  –كلية التربية  –أستاذ المناهج وطرق التدريس  أ.د/  عمر سيد خليل                                                                       
 نهاجامعة ب –كلية التربية  –أستاذ المناهج وطرق التدريس  أد/ ماهر اسماعيل صبري 

 ورئيس رابطة التربويين العرب
 جامعة عين –كلية البنات  –أستاذ المناهج وطرق التدريس  أد/ محبات محمود حافظ ابو عميرة

 شمس
ة النوعية كلية التربي –واإلدارة التعليمية  أستاذ التربية المقارنة أد/ محمد ابو النور عبد الرسول 

 جامعة القاهرة –
 جامعة الفيوم  –كلية التربية  –أستاذ الصحة النفسية  أد/ محمد عبد التواب معوض ابو النور

 ياجامعة المن –كلية التربية  –أستاذ علم النفس التربوي  أد/ مختار أحمد السيد الكيال
 جامعة سوهاج –كلية التربية  –تاذ أصول التربية أس أد/ مصطفى محمد أحمد رجب

أد/ هاشم فتح هللا عبد الرحمن عبد 
 العزيز

 اجامعة المني –كلية التربية  –رئيس قسم أصول التربية 

 للمجلة التحكيميةالهيئة 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 جامعة عين شمس حسن سيد شحاتهأد/ 
زين العابدين شحاتة أد/  .

 خضراوي 
 عة سوهاججام

 جامعة أسيوط عمر سيد خليلأد/  جامعة عين شمس فتحي علي إبراهيم يونسأد/ 
 كامل حسنمحمود أد/ 

 الناقة
 جامعة عين شمس

محبات محفوظ عامر أد/ 
 ابو عميرة

 جامعة عين شمس

 جامعة المنيا زين محمد شحاتة محمدأد/ 
محمد ربيع حسني أد/ 

 إسماعيل
 جامعة المنيا

محمد المتولي إبراهيم أد/ 
 عطا

 جامعة المنيا كوثر ابراهيم محمد قطبأد/  جامعة الفيوم

علي حسن أحمد عبد أد/ 
 هللا

 جامعة المنيا حياة رفاعي علي أحمدأد/  جامعة المنيا

أد / زينب أحمد عبد الغني 
 جامعة المنيا خالد

ايمان محمد على أد/ 
 البشبيشي

 جامعة المنصورة
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 مية لضمان جودة التعليممن اهليئة القوكلية ُمعتمدة 

د عبد الرحمن كامل عبأد/ 
 الرحمن

 جامعة عين شمس زينب علي النجارأد/  جامعة الفيوم

نادية علي مسعود أبو أد/ 
 سكينة

 جامعة طنطا
عيد عبد الواحد علي أد/ 

 شدروي
 جامعة المنيا

ابو الدهب البدري علي أد/ 
 أبو الدهب

 جامعة المنيا لوسيل لويس برسومأد/  جامعة المنيا

اسماعيل محمد محمد أد/ 
 الدرديري 

 جامعة طنطا عزة عبد الرازق عبد ربهأد/  امعة المنياج

جمال الدين توفيق أ.د/ 
 يونس عبد الهادي

 جامعة عين شمس حنان محمد حافظأد/  جامعة المنيا

ماهر إسماعيل صبري أ.د/ 
 محمد

 جامعة عين شمس زينب حين محمود حلميأد/  جامعة بنها

ناهد عبد الراضي نوبي أد/ 
 محمد

 جامعة سوهاج حسين طه عطا سالمأد/  جامعة المنيا

 جامعة الفيوم  مال ربيع كامل محمدأد/ 
فارعة حسن محمد  أد/ 

 سليمان
 جامعة عين شمس

فادية ديمترى يوسف أد/ 
 بغدادي

 جامعة المنصورة
خالد عبداللطيف محمد أد/ 

 عمران
 جامعة سوهاج

منى مصطفى كمال أد/ 
 محمد

 جامعة الفيوم رجاء أحمد عيدأد/  جامعة المنيا

عبد الرزاق سويلم همام أد/ 
 سالمان

 جامعة سوهاج أحمد جابر أحمد السيدأد/  جامعة المنيا

أحمد السيد عبد الحميد أد/ 
 مصطفى

 جامعة المنيا
محمود حافظ أحمد عبد أد/ 

 الجواد
 جامعة الفيوم

 جامعة عين شمس فايز مراد ميناأد/ 
ادريس سلطان صالح أد/ 

 يونس
 نياجامعة الم

محمد سويلم محمد أد/ 
 البسيونى

 جامعة المنصورة
فايز عبد الحميد علي أد/ 

 حسن
 جامعة المنيا

ياسمين زيدان حسن أد/ 
 أحمد

 جامعة المنيا
زين العابدين شحاتة أد/  .

 خضراوي 
 جامعة سوهاج
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 مية لضمان جودة التعليممن اهليئة القوكلية ُمعتمدة 

أد/ فيوليت شفيق سريان 
 يونان

 جامعة أسيوط عمر سيد خليلأد/  جامعة المنيا

 جامعة عين شمس لي إبراهيم يونسفتحي عأد/ 
محبات محفوظ عامر أد/ 

 ابو عميرة
 جامعة عين شمس

 كامل حسنمحمود أد/ 
 الناقة

 جامعة عين شمس
محمد ربيع حسني أد/ 

 إسماعيل
 جامعة المنيا

 جامعة المنيا كوثر ابراهيم محمد قطبأد/  جامعة المنيا زين محمد شحاتة محمدأد/ 
لي إبراهيم محمد المتو أد/ 

 عطا
 جامعة المنيا حياة رفاعي علي أحمدأد/  جامعة الفيوم

علي حسن أحمد عبد أد/ 
 هللا

 جامعة المنيا
أ.د. فايزة أحمد الحسيني 

  مجاهد
 جامعة عين شمس

أد/ مروة حسين اسماعيل 
 طه

 جامعة عين شمس
ايمان محمد على أد/ 

 البشبيشي
 جامعة المنصورة

عبد الرحمن كامل عبد أد/ 
 الرحمن

أ.د/ طاهر محمد الهادي  جامعة الفيوم
 محمد

جامعة قناة 
 السويس

 أ.د/ 
جمال الدين إبراهيم 

   العمرجي
 قناة السويسجامعة 

أ.د. على عبد السميع محمد 
 جامعة المنصورة قورة

مختار  عبد الرازق أد/ 
 عبد القادرمحمود 

   جامعة أسيوط

 قسم اصول التربية
جمال علي خليل أد/ 

 الدهشان
 جامعة سوهاج علي أحمد مقرب علوانيأد/  امعة المنوفيةج

 جامعة المنيا فتحي كامل الزياديأد/ 
عماد صموئيل وهبة أد/ 

 جرجس
 جامعة سوهاج

 جامعة المنيا عازه محمد احمد سالمأد/ 
عبد المعين سعد الدين أد/ 

 هندي
 جامعة المنصورة

مصطفى محمد أحمد أد/ 
 رجب

 جامعة سوهاج
دين ابراهيم صالح الأد/ 

 معوض
 جامعة المنصورة
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 مية لضمان جودة التعليممن اهليئة القوكلية ُمعتمدة 

 جامعة المنيا أحمد محمد أحمدأد/ 
محمد ابراهيم عطوة أد/ 

 مجاهد
 جامعة المنيا

محمد شمس الدين زين أد/ 
 العابدين محمد

 جامعة المنيا
هاشم فتح هللا عبد أد/ 

 الرحمن عبد العزيز
 جامعة المنيا

 جامعة المنيا علي أحمد مقرب علوانيأد/ 
د عبد العزيز أحمد أحمأد/ 

 محمد
 جامعة سوهاج

عبد المنعم محمد محمد أد/ 
 عبد هللا

 جامعة بني سويف
جمال رجب محمد عبد 

 الحسيب
 جامعة األزهر 

 قسم علم النفس التربوي 
أنور رياض عبد الرحيم أد/ 

 بشير
 جامعة المنيا

مديحة عثمان عبد أد/ 
 عوض هللاالفضيل 

 جامعة المنيا

 جامعة عين شمس حسينري سليمان الخضأد/ 
عواطف محمد محمد أد/ 

 حسانين
 جامعة سوهاج

 جامعة عين شمس عفيفيصفاء علي أد/  جامعة المنيا موسىنجاة زكي أد/ 
مختار احمد السيد أد/ 

 الكيال
 جامعة المنيا باخومرأفت عطيه  أد/  جامعة عين شمس

أد/ أسماء محمد عبد الحميد 
 محمد

 جامعة المنيا
محمد محمود  أد/ عادل

 العدل
 جامعة الزقازيق

كميل عزمي غبرس أد/ 
 لطف هللا

 جامعة الفيوم محمدأحمد طه أد/  جامعة سوهاج

مجدي محمد احمد أد/ 
 الشحات

 جامعة بنها
صبري محمود عبد أد/ 

 أمينالفتاح 
 جامعة المنيا

 جامعة بنها أ.د مجدي محمد الشحات جامعة المنيا هقلتنجدي ونيس حبشي أد/ 
 جامعة حلوان أ.د/ محمد عبد السالم جامعة حلوان أ.د/ مصطفى الحرون 

محمد حسين سعيد أد/ 
 حسين

 جامعة بني سويف
أد/عبد هللا سليمان إبراهيم 

 سالم
 جامعة الزقازيق

أ.د/ رمضان محمد رمضان 
 أنومه

 أد/ عبد المنعم احمد الدردير جامعة بنها
جامعة جنوب 

 الوادي
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 مية لضمان جودة التعليممن اهليئة القوكلية ُمعتمدة 

 قسم الصحة النفسية
مشيرة عبد الحميد أحمد أد/ 

 اليوسفي
 جامعة بنها بدراسماعيل ابراهيم أد/  جامعة المنيا

محمد عبد التواب أد/ 
  ابو النور  معوض

سهام ابوبكر عثمان إد/ .أ جامعة الفيوم
 علي

 جامعة المنيا

فضل إبراهيم عبد أد/ 
 إبراهيمالصمد 

 ة المنياجامع مدأحإبراهيم علي إبراهيم أد/  جامعة المنيا

سيد عبد العظيم محمد أد/ 
 عبد الوهاب

محمد عبد الظاهر أد/   جامعة المنيا
  الطيب

 جامعة طنطا

جامعة جنوب  أ.د/مصطفى أبو المجد جامعة حلوان أ.د/وفاء عبد الجواد
 الوادي

 قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية
عبد الباسط ديابأد/   باس اسماعيل إبراهيم عأد/  جامعة سوهاج  

 الزهيري 
 جامعة حلوان

حسام حمدي عبد الحميد أد/ 
 السيد

 جامعة سوهاج نبيل سعد خليل جرجس   أد/  جامعة حلوان

هنداوي محمد حافظ أد/ 
 رضوان

جامعة جنوب  أد/ محمد جاد حسين أحمد حلوانجامعة 
 الوادي

أ.د/ مرفت صالح 
      ناصف 

   جامعة عين شمس

 ةقسم التربية الفني
أمل محمد محمود محمد أد/ 

 ابو زيد
 جامعة المنيا

أحمد فتحى عبد المحسن أد/ 
 عياط

 جامعة الفيوم

 جامعة المنيا حناحنا حبيب  رمله أد/ 
عصام عبد العزيز علي أد/ 

 رمضان
 جامعة المنيا

صالح أحمد محمد أد/ 
 الشريفصالح 

 جامعة المنيا
سالمه محمد علي أد/ 

 إبراهيم
 جامعة المنصورة

 جامعة الفيوم منى محمد العجري أد/  جامعة بنها مجمد حلمي حامدأد/ 
   جامعة الفيوم محمد أمين يوسفأد/ 
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 مية لضمان جودة التعليممن اهليئة القوكلية ُمعتمدة 

 رياض األطفالقسم 
نبيل السيد حسن سيد أد/ 

 سليمان
 جامعة المنيا

 ناصر فؤاد على غبيشأد/ 
 جامعة المنيا

أسماء محمد محمود أد/ 
 السرسي 

 جامعة عين شمس
 م عبد الحميد محمد إبراهيأد/ 

 جامعة بنها

أسماء عبد العال محمد أد/ 
 عبد العال  

 جامعة المنيا أ.د/حنان محد صفوت جامعة عين شمس

 قسم تكنولوجيا التعليم
حسام الدين محمد أد/ 

 عبدالمطلب مازن 
أمانى فوزى محمد بدوى أد/  جامعة سوهاج

 الجمل
 جامعة المنصورة

حمدي إسماعيل عبد أد/ 
 بان العزيز شع

 جامعة طنطا 
 أ.د/زينب محمد أمين

 جامعة المنيا

أ.د. إسماعيل محمد 
 إسماعيل حسن

 جامعة المنصورة
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 قائمة المحتويات

أرقام  العنوان والمؤلف م
 الصفحات

الذكاء الشخصي في ضوء نظرية جاردنر وعالقته بإدارة الذات لدى  1
 مية بمدينة الرياضبن سعود اإلسالطالبات جامعة اإلمام محمد 

 د. أفنان بنت فهد بن إبراهيم بن دايل                              

1-32 

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة في التدفق األكاديمي الناتجة عن  2
دعم المعلم المدرك واالنفتاح على الخبرة والمقبولية عبر الضمير 

 دكتور / محمد إبراهيم محمد محمد                            الحي

33-84 

 مقياس التوافق النفسي لطالب الجامعةدالالت الصدق والثبات ل 3
                             ياسمين مختار ابوبكر حسن فرجانى                               

85-104 

اتجاهات طالب كليتي التربية جامعة األزهر بأسيوط نحو التعلم  4
 الرقمي ومعوقات تطبيقه من وجهة نظرهم

 أ.د/جمـال رجـب محـمد عبد الحسيب                               

105-130 

 سيساالتعليم األالحلقة األولى من  الطالبية بمدارسجودة الخدمات  5
 سماء محمد أحمد يونسأ د/ –  زيناهم محمد محمد أحمد/ د   

131-202 

 جامعة الكويت فيالتخطيط االستراتيجي تواجه  التحديات التي 6
 صالح محمد حمد مشعل                                          

203-244 

تقييم أداء مديري مدارس المرحلة الثانوية بدولة الكويت في ضوء  7
  ينوف علي فخري الرشيدد/          أبعاد بطاقة األداء المتوازن 

 بدر عوض لزام الرشيدي د/ – عيسى فالح ذياب العازمي د/

245-296 

 رسيةالمد إلدارةاألداء اإلداري ل تواجه التي للمعوقات ةتحليلي راسةد 8
 الكويت دولة في الثانوي  التعليم في

 خالد ظاهر عبيد العازمي                                         

297-322 

https://mathj.journals.ekb.eg/


 

   
 

 ش

https://mathj.journals.ekb.eg/                 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36اجمللد  

ISSN Print: (2090-0090)                            ISSN Online: (2682-4469) 

 سجملة البحث يف الرتبية وعلم النف

 جامعة املنيا –كلية الرتبية 
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 تنميةي ف القائم على الظواهر ميتدريس العلوم باستخدام التعل فاعلية 9
دى لاليقظة العقلية و  تصميم النماذجمهارات المفاهيم العلمية و 

 المعاقين سمعًيا التاسع تالميذ الصف
 مروة محمد محمد البازد/                                         

323-396 

ريس تد فياستخدام بعض استراتيجيات الحمل المعرفي المتقدمة  10
وادارة المعرفة  المستقبليعلم النفس لتنمية مهارات التفكير 

 األكاديمية الناجحة لدى طالب المرحلة الثانوية 
 د/ شعبان عبدالعظيم أحمد                                        

397-444 

ونية في التربية القان قائمة على التعلم الذاتي وحدة مقترحةلية اعف 11
لتنمية الثقافة القانونية المرتبطة بالجرائم المعلوماتية لدى طالب 

 د/ فرج عبده فرج أحمد                            المرحلة الثانوية

445-496 

بية التر  تدريس مقرراستخدام شبكات التفكير البصري في أثر  12
على تنمية االستيعاب المفاهيمي لدى طالبات  الصحية والنسوية

 الصف األول الثانوي 
 جواهر بنت محمد بن عبدالرحمن الصقري                          

497-526 

 للصف السادسفاعلية تدريس وحدة مقترحة للدراسات االجتماعية  13
 في تنمية الوعي بأبعاد قائمة على مدخل األحداث الجاريةاالبتدائي 

 وسام سعد علي حسن                   تالميذ الاألمن الفكري لدى 

527-570 

ات تنمية مهار لبرنامج قائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ  14
لتالميذ الصف الرابع في التربية االسالمية التفكير اإلبداعي 

 يبشائر شاهين سليمان التميم                             االبتدائي

571-598 
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