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

ISSN Online: (2682-4469)  

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

ويشرف على اصدارها نخبة من أساتذة التربية   1987عة المنيا منذ يوليو  التربية جام
  يزية واللغة الفرنسيةة اإلنجليسبق 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  التربوي. 
ن  مالعلمي من أصالة الفكرة ومنهجية البحث العلمي وخصائص واسلوب الكتابة العلمية  

م  ا تتبنى المجلة مبادئ الجمعية األمريكية لعلحيث الدقة والوضوح وعدم االسهاب. كم
 .في اسلوب الكتابة وتوثيق المراجع (APA)النفس  

تخضع جميع البحوث المنشورة بالمجلة إلى التحكيم من أساتذة متخصصين ذوي  
ية ودقة حتى يخرج  فف اخبرة 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 طويل   تتميز مجلة
. كما أنها تتمتع بخاصية  1987في مجال النشر العلمي وتصدر بانتظام من يوليو  

ية وبنك  ر اتحاد المكتبات الجامعية المص  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  

مجلة علمية مصنفة إق ليميًا وعالميًا ورائدة في مجال نشر البحوث التربوية  
 والنفسية المحّكمة المتميزة.

 رسالة المجلة  
اتاحة وعاء متميز لنشر البحوث العلمية المحّكمة في العلوم التربوية والنفسية  

زمة لعملية  واألخالقية وتقديم المراجع الاللتطوير المجتمع في النواحي العلمية والثق افية  
 البحث العلمي وخدمة الباحثين في هذا المجال.

 أهداف المجلة
 تهدف مجلة البحث في التربية وعلم النفس إلى:

   وث التربوية  من خالل نشر نتائج البحتطوير المجتمع التربوي والمؤسسات التربوية
 .المحكَّمة

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

 بية احتياجات الباحثين من المراجع البحثية الالزمة للبحث التربويتل. 
 المساهمة في تطوير المجتمع المحلي واإلق ليمي من خالل نشر البحوث التربوية. 
   المساهمة في بناء القيم االجتماعية والثق افية والتعليمية من خالل البحوث

 التربوية في هذا المجال.
 الخطة المستقبلية  

 ادراج شخصيات علمية عالمية مرموقة في الهيئة االستشارية والتحكيمية. -
الكتابة    داتباع نظام علمي دقيق فيما يخص المنهجية العلمية واتباع قواع -

 العلمية ونسب االقتباس وتوثيق المراجع.
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اتاحة المجلة على قواعد البيانات المحلية والعالمية مما يحقق لها االنتشار   -
 والتميز.

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

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.

المراجعة الدورية للمجلة من كافة الجوانب من خالل مجموعة من الشخصيات   -
 ياً من خارج الهيئة التحريرية واالستشارية.المرموقة علم
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 أخالقيات النشر العلمي للمجلة

خالل    وال يتحقق هذا إال من واإلنسانية،إن هدف البحث العلمي هو الرقي بالمجتمعات  
تبني مجموعة من األخالقيات للبحث والنشر العلمي وتتبنى مجلة البحث 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

   دعم القيم االجتماعية المتعلقة بحقوق اإلنسان واحترام الغير واختالف الثق اف ات
 واألجناس.

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

 ة.متحيز آلراء شخصي
 .اتف اق وسائل البحث العلمي مع مبادئ األخالق وأال تكون الغاية تبرر الوسيلة 
  .عدم تعارض البحث العلمي ومخرجاته مع اإلطار األخالقي للمجتمعات 
 لألبحاث    ةااللتزام بالقوانين واألنظمة التي وضعتها المؤسسات والجهات المنظم

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

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

 .األبحاث والدراسات العلمية
 تجنب كل ما يضر بالصالح العام للمجتمع أو يؤثر سلباً على ثق افته ونسقه ونسيجه. 
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 تجنب كل ما يلحق الضرر باألشخاص سواء كانت أضرار مادية أو معنوية. 
   احترام الذات البشرية وعدم انتهاك حقوق اإلنسان وكرامته عند إجراء التجارب

 عليه.
 .منع أي تالعب أو استغالل لتحقيق مصالح ورغبات شخصية 
   الحف اظ على الهوية الثق افية 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

ة  س في اإلحصاء التربوي، والصحوالمناهج وطرق التدريس، واالختبارات والمق ايي
النفسية، وعلم نفس االجتماعي، والتربية المق ارنة واإلدارة التعليمية، والتربية  
ومشكالت المجتمع، وتطوير المناهج، وعلم النفس النمو واإلرشاد، وتكنولوجيا التعليم، 

التربية  و وتربية الطفولة والمراهقة والشباب، والتربية الخاصة للموهوبين والمعوقين، 
الصحية والبيئة، وعلوم التربية الفنية والتذوق الفني والفنون التشكيلية، وجميع  

 الموضوعات األخرى التي لها صله بالتربية وعلم النفس.
   لثقيل  االمجلة، ويتصدر بالصفحة األولى عنوان البحث بالبنط    على إيميليرسل البحثPT 

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

   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 وأسف ل الصفحة،  3.5سم أيسر وأيمن الصفحة، 3.5تترك مساف ات ال تق ل عن

 14مع ترك مسافة واحدة بين األسطر، ويكون بنط الكتابة في متن البحث  
Simplified Arabic  والعناوين الرئيسة مميزة عن المتن. مع فتح الجداول من ،

ية  ة البحث أحدهما باللغة العربنهاي  ملخصين فياليمين والشمال. ويقدم الباحث  
 .واآلخر باللغة اإلنجليزية

  خاص        ة  وب للبحث،اعى في البحث أن يتض        من العناص        ر األس        اس        ية واإلطار العام  ير
 اآلتية:الخطوات  

 النظرية.أ   المقدمة والخلفية   
 اإلحصائية.ج   المعالجة                 البحث.ب   إجراءات   
  الفروض.ناقشة وتفسير النتائج في ضوء  د   الم 
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  محدد.و   المراجع وتكتب حسب أسلوب        والتوصيات.ه    المقترحات   
ان النشر   مك خط      اسم المؤلف       التاريخ       عنوان الكتاب تحته    للكتب:      بالنسبة   1 

 النشر.دار  
           بالنسبة للمق الة أو البحث المنشور في دورية: اسم المؤلف            التاريخ            عنوان   2 

المتي تنص      يصـ    ـ                    عنوان المجلة تحته خط، رقم المجلة، المق الة أو البحث بين ع
 صفحات النشر.

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

   كاآلتي:الدفع مق ابل النشر 
ص  فحة   20جنيه مص  ري للبحث الخاص بأعض  اء هيئة التدريس بالكلية في حدود    500أ                 

 جنيها عن كل صفحة زائدة.    20ويدفع  
الخاص بالباحثين من خارج الكلية والجامعة وداخل الوطن في    جنيه مصري للبحث  600ب       

 جنيهاَ عن كل صفحة زائدة.  30صفحة، ويدفع   20حدود  
ي  فدوالر للبحث الخاص بالباحثين من خارج الوطن   300ة المصري بما يعادل  ج             يتم الدفع بالجني

و مق ابل س      عر  دوالر عن كل ص      فحة زائدة بعد ذلك )أ 10ويدفع  ص      فحة،  20حدود  
 .(الدوالر بالجنية المصري حسب السوق في الوقت الحالي للبنك كسعر ثابت

دوالر للبحث الخاص بالباحثين من أبناء الكلية بالخارج   200يتم الدفع بالجنية المصري بما يعادل           
 دوالر عن كل صفحة زائدة .  5وصفحة، ويدفع   20في حدود  

 التالي:د   أسعار بيع المجلة الجزء الواحد تكون على النحو  
للمشترى من خارج الوطن ولم يمض على  للجزء   $ 10يدفع بالجنية المصري ما يعادل   

 صدوره أكثر من عام، )مق ابل الدوالر بسعر البنك اليومي(. 
للمش  ترى من خارج الوطن والذي مر على  للجزء   $ 5يدفع بالجنية المص  ري ما يعادل   

 (.إصدارة عام، )مق ابل الدوالر بسعر البنك اليومي
 مض على صدوره أكثر من عام.جنيها مصريً ا للجزء للمشترى من داخل الوطن ولم ي  15 
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 ى من داخل الوطن والذي مر على إصداره عام ف أكثر. جنيهات مصرية للجزء للمشتر   10 
 ه     يقدم الباحث تعهداً بأنه موجود داخل الوطن أو خارجه .

   شره في مجلة أخرى سبق ن شر بالمجلة إقرارا بأنه لم ي يقدم الباحث عند تقديم بحثه للن
الة  و مؤتمر في الوقت نفس     ه وفي حأو مؤتمر س     ابق، وغير مقّدماً للنش     ر أليّة مجلة أ

 .المخالفة سيكون الباحث تحت طائلة الق انون، ويتحمل مسؤولية ذلك
     دم    ة للتحكيم على اثنين من األس                ات    ذة  توزع هيئ    ة تحرير المجل    ة البحوث المق

أحد المحكمين من خارج الجامعة، ويتم إرس          ال األبحاث  المتخص            ص            ين، على أن يكون  
مجلة  خالل ش  هر من تاريخ اس  تالم المحكم للبحث، ولل للمحكمين لتحكيمها بص  ورة س  رية، وذلك

 .عن الموعد المحدد الحق في اللجوء إلى محكم آخر في حالة التأخير
   تنش  ر األبحاث بالمجلة بحس  ب أس  بقية الموافقة على النش  ر بعد إعدادها في ص  ورتها

 النهائية للنشر.
   ضافة إلى شر بحثه فيها باإل سخة من عدد المجلة التي ُن شور ن يمنح صاحب البحث المن

 عشر مستالت .
 لبحوث والدراس        ات عن رأى كاتبها وال تعبر بالض        رورة عن رأى المجلة وتقع  تعبر ا

مسئولية اآلراء وصحة المعلومات والبيانات الواردة بها والمراجع المستند إليها عليهم  
 شخصيا.

   كل ما ينشر أو يقبل للنشر في المجلة ال يجوز إعادة نشره بأي طريقة من طرق النشر
 إال بإذن كتابي من إدارة المجلة.

  ال تلتزم برد  للمجل     ة الحق في قبول أو رفض نش            ر أي موض            وع     ات ترد إليه     ا و
 الموضوعات التي ال يتم قبولها أو نشرها.
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 األبحاث  نشرخط سير عملية  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

احث  ويقدم الب  المراد نشرهايقدم الباحث البحث أو الورقة البحثية  
 إقرار بعدم نشر البحث من قبل

 

  يتم تنسيق البحث وفق معايير النشر بالمجلة
 

 تسلمها بإيصال رسميتحديد تكلفة النشر و 
 

 ارسال البحث الثنين من المحكمين المتخصصين

 اتخاذ قرار النشر من عدمه في ضوء تقرير المحكمين

 قبل الباحث ان وجدت في حالة قبول النشراجراء التعديالت من 

كتابة حيثيات رفض النشر في ضوء 

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

 والنشر على موقع الجلة

 اصدار خطاب بعدم صالحية النشر 
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 مجلة  للتحرير  ل  االستشاريةهيئة  ال
 فيصل  جامعة الملك  -كليه التربية   -أستاذ علم النفس التربوي براهيم سالم الصباطي                                        إأ.د/  

 جامعة المنيا  –كلية التربية   –أستاذ الصحة النفسية   أد/ إبراهيم علي إبراهيم أحمد
  –ية  كلية الترب –لشئون خدمة المجتمع والبيئة  وكيل الكلية   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   بدر                                                         أ.د/ اسماعيل ابراهيم  
 جامعة المنصورة  –كلية التربية   –أستاذ اصول التربية   الهاللي الشربيني الهاللي  أ.د/

 ووزير التربية والتعليم األسبق
أد/ جمال الدين توفيق يونس عبد  

 الهادي
 امعة المنياج  –كلية التربية   –وطرق التدريس    المناهجرئيس قسم  

 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
  –ة  كلية التربي –المناهج وطرق التدريس    س قسمرئيو أستاذ   أد/ حسين طه عطا سالم  

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

 شمس
جامعة    –ية  كليه الترب -أستاذ القياس النفسي والتقويم التربوي أد/ علي مهدي كاظم

 السلطان ق ابوس
 يوطجامعة أس  –كلية التربية   –أستاذ المناهج وطرق التدريس   أ.د/  عمر سيد خليل                                                                       

 نهابجامعة    –كلية التربية   –أستاذ المناهج وطرق التدريس   أد/ ماهر اسماعيل صبري  
 ورئيس رابطة التربويين العرب

ن  جامعة عي  –كلية البنات   –أستاذ المناهج وطرق التدريس   أد/ محبات محمود حافظ ابو عميرة
 شمس

بية النوعية  كلية التر  –أستاذ التربية المق ارنة واإلدارة التعليمية   أد/ محمد ابو النور عبد الرسول  
 جامعة الق اهرة  –

 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   –أستاذ أصول التربية   أد/ مصطفى محمد أحمد رجب
 اجامعة المني  –كلية التربية   –رئيس قسم أصول التربية   أد/ هاشم فتح هللا عبد الرحمن عبد العزيز
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

Prof. Christiane Puren Professeur émérite de l'Université Jean 

Monnet de Saint-Étienne (France)  

Pro. Marina Viktorovna 

Egupova 

Professor of pedagogical Sciences, Institute of 

Mathematics and informatics, Moscow State 

University of Education, Moscow, Russia 

 للمجلة  التحكيميةالهيئة  
 المناهج وطرق التدريسقسم  

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

 خضراوي
 جامعة سوهاج

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

 جامعة عين شمس الناقة  كامل حسنمحمود  أد/ 
محبات محفوظ عامر ابو  أد/ 

 عميرة
 جامعة عين شمس

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

 إسماعيل
 جامعة المنيا

إبراهيم محمد المتولي  أد/  
 عطا

 جامعة الفيوم
كوثر ابراهيم محمد  أد/ 

 قطب
 جامعة المنيا

 جامعة المنيا حياة رف اعي علي أحمدأد/   جامعة المنيا حسن أحمد عبد هللاعلي  أد/ 
أد / زينب أحمد عبد الغني  

 خالد
 جامعة المنيا

ايمان محمد على  أد/  
 البشبيشي

 جامعة المنصورة

عبد الرحمن كامل عبد  أد/ 
 الرحمن

 جامعة عين شمس زينب علي النجارأد/  جامعة الفيوم

أبو  نادية علي مسعود  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/  جامعة المنيا

جمال الدين توفيق  د/  .أ
 عبد الهادي  يونس

 جامعة عين شمس حنان محمد حافظأد/   جامعة المنيا

ماهر إسماعيل صبري  د/ .أ
 محمد

 جامعة عين شمس زينب حين محمود حلميأد/  جامعة بنها

ناهد عبد الراضي نوبي  أد/ 
 محمد

 جامعة سوهاج حسين طه عطا سالمأد/   جامعة المنيا
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 جامعة الفيوم آمال ربيع كامل محمدأد/  
ف ارعة حسن محمد   أد/ 

 سليمان
 جامعة عين شمس

ف ادية 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 السيدأحمد جابر  أد/   جامعة المنيا

أحمد السيد عبد الحميد  أد/  
 مصطفى

 جامعة المنيا
محمود حافظ أحمد عبد  أد/ 

 الجواد
 جامعة الفيوم

 جامعة عين شمس ف ايز مراد ميناأد/ 
ادريس سلطان صالح  أد/  

 يونس
 جامعة المنيا

محمد سويلم محمد  أد/ 
 البسيونى

 جامعة المنصورة
ف ايز عبد الحميد علي  أد/ 

 حسن
 جامعة المنيا

ياسمين زيدان حسن  أد/ 
 أحمد

 جامعة المنيا
زين العابدين شحاتة  أد/  .

 خضراوي
 جامعة سوهاج

أد/ فيوليت شفيق سريان  
 جامعة أسيوط عمر سيد خليلأد/  جامعة المنيا يونان

 جامعة عين شمس فتحي علي إبراهيم يونسأد/ 
محبات محفوظ عامر ابو  أد/ 

 عميرة
 شمسجامعة عين  

 جامعة عين شمس الناقة  كامل حسنمحمود  أد/ 
محمد ربيع حسني  أد/ 

 إسماعيل
 جامعة المنيا

 جامعة المنيا زين محمد شحاتة محمدأد/ 
كوثر ابراهيم محمد  أد/ 

 قطب
 جامعة المنيا

إبراهيم محمد المتولي  أد/  
 عطا

 جامعة المنيا حياة رف اعي علي أحمدأد/   جامعة الفيوم

أ.د. ف ايزة أحمد الحسيني   جامعة المنيا أحمد عبد هللاعلي حسن  أد/ 
 جامعة عين شمس  مجاهد

 جامعة عين شمس مروة حسين اسماعيل طهأد/ 
ايمان محمد على  أد/  

 البشبيشي
 جامعة المنصورة

عبد الرحمن كامل عبد  أد/ 
 الرحمن

أ.د/ طاهر محمد الهادي   جامعة الفيوم
 محمد

 جامعة قناة السويس
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 أ.د/ 
الدين إبراهيم    جمال

   العمرجي
أ.د. على عبد السميع محمد   قناة السويسجامعة  

 قورة
 جامعة المنصورة

مختار محمود    قعبد الراز أد/ 
   جامعة أسيوط رعبد الق اد

 قسم اصول التربية
 جامعة سوهاج علي أحمد مقرب علوانيأد/  جامعة المنوفية جمال علي خليل الدهشانأد/  

 جامعة المنيا فتحي كامل الزياديأد/ 
عماد صموئيل وهبة  أد/ 

 جرجس
 جامعة سوهاج

 المنياجامعة   عازه محمد احمد سالمأد/ 
عبد المعين سعد الدين  أد/ 

 هندي
 جامعة المنصورة

مصطفى محمد أحمد  أد/ 
 رجب

 جامعة سوهاج
صالح الدين ابراهيم  أد/ 

 معوض
 جامعة المنصورة

 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/ 
أحمد عبد العزيز أحمد  أد/  

 محمد
 جامعة سوهاج

عبد المنعم محمد محمد  أد/ 
 األزهر    جامعة جمال رجب محمد عبد الحسيب جامعة بني سويف عبد هللا

 قسم علم النفس التربوي  
أنور رياض عبد الرحيم  أد/  

 بشير
 جامعة المنيا

مديحة عثمان عبد  أد/ 
 عوض هللاالفضيل  

 جامعة المنيا

 جامعة عين شمس حسينسليمان الخضري  أد/ 
عواطف محمد محمد  أد/ 

 حسانين
 جامعة سوهاج

 جامعة عين شمس عفيفيصف اء علي  أد/  جامعة المنيا موسىنجاة زكي  أد/ 
 جامعة المنيا باخومرأفت عطيه  أد/  جامعة عين شمس الالكيمختار احمد السيد  أد/ 

أسماء محمد عبد الحميد  أد/  
عادل محمد محمود  أد/  المنياجامعة   محمد

 جامعة الزق ازيق العدل

لطف  كميل عزمي غبرس  أد/ 
 هللا

 جامعة الفيوم محمدأحمد طه  أد/   جامعة سوهاج
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

مجدي محمد احمد  أد/ 
 الشحات

 جامعة بنها
صبري محمود عبد الفتاح  أد/ 

 أمين
 جامعة المنيا

 جامعة بنها الشحاتأ.د مجدي محمد   جامعة المنيا تهق لنجدي ونيس حبشي  أد/ 
 جامعة حلوان أ.د/ محمد عبد السالم جامعة حلوان أ.د/ مصطفى الحرون

أد/عبد هللا سليمان إبراهيم   جامعة بني سويف محمد حسين سعيد حسينأد/ 
 جامعة الزق ازيق سالم

أ.د/ رمضان محمد رمضان  
 جامعة بنها أنومه

بد المنعم احمد  أد/ ع
 الدردير

جامعة جنوب  
 الوادي

 قسم الصحة النفسية
مشيرة عبد الحميد أحمد  أد/ 

 اليوسفي
 جامعة بنها بدراسماعيل ابراهيم  أد/   جامعة المنيا

  محمد عبد التوابأد/ 
  ابو النور    معوض

سهام ابوبكر عثمان  إد/  .أ جامعة الفيوم
 علي

 جامعة المنيا

فضل إبراهيم عبد الصمد  أد/ 
 إبراهيم

 جامعة المنيا حمدأ إبراهيم علي إبراهيم  أد/   جامعة المنيا

سيد عبد العظيم محمد  أد/ 
 عبد الوهاب

 جامعة طنطا   الطيبمحمد عبد الظاهر  أد/    جامعة المنيا

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

 قسم التربية المق ارنة واإلدارة التعليمية
الباسط ديابعبد  أد/   إبراهيم عباس اسماعيل  أد/   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   محمد جاد حسين أحمدأد/  حلوانجامعة  
 الوادي

   جامعة عين شمس      أ.د/ مرفت صالح ناصف  
 قسم التربية الفنية

أمل محمد محمود محمد  أد/  
 ابو زيد

 جامعة المنيا
أحمد فتحى عبد المحسن  أد/  

 عياط
 الفيوم  جامعة

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

 رمضان
 جامعة المنيا
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 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

صالح أحمد محمد صالح  أد/ 
 الشريف

 جامعة المنصورة سالمه محمد علي إبراهيمأد/  جامعة المنيا

 جامعة الفيوم منى محمد العجريأد/  جامعة بنها مجمد حلمي حامدأد/ 
   جامعة الفيوم يوسفمحمد أمين  أد/ 

 رياض األطف القسم  
حسن سيد    نبيل السيدأد/ 

 سليمان
 جامعة المنيا

 ناصر فؤاد على غبيشأد/ 
 جامعة المنيا

أسماء محمد محمود  أد/  
 السرسي  

 جامعة عين شمس
 محمد إبراهيم عبد الحميد  أد/ 

 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/  
 العزيز شعبان  

 جامعة طنطا  
 أ.د/زينب محمد أمين

 جامعة المنيا

أ.د. إسماعيل محمد إسماعيل  
 حسن

 جامعة المنصورة
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