
جملة الدراسبت الرتبوية واإلنسبنية
 جملس إدارة جملة الدراسبت الرتبوية واإلنسبنية

 رئيس مجمس إدارة المجمة وعميد الكمية  أمل محمد بيومي ميـــــــــــران /أ.د .1
 س تحريـــــــــــر المجمة ــــــــــــــــــــرئي    عادل السعيد إبراىيم البنــــا  /أ.د .2
 عضو مجمس إدارة المجمة     ود فتحــي عكاشـــــــــــة محمــــــ /أ.د .3
 عضو مجمس إدارة المجمة     نادية أندراوس البرنشــــــاوي  /أ.د .4
 عضو مجمس إدارة المجمة    اسماعيل محمــــد ديــــــــــــــــــــــاب  /أ.د .5
 عضو مجمس إدارة المجمة    عاصم محروس عبد المطمــب  /أ.د .6
 عضو مجمس إدارة المجمة     محمد السنوسي شحاتــــــو أنور  /أ.د .7

 هيئة حترير جملة الدراسبت الرتبوية واإلنسبنية
 وعميد كمية التربية األسبق تحريـــــرالس ــــرئي   عادل السعيد إبراىيم البنــــا  /.دأ .1
 ــرامعة دمنيور مصـجعميد كمية التربية    مل محمد بيومي ميـــــــــــرانأ /أ.د .2
 )نائب رئيس جامعة السمطان قابوس عمان(       الشعيمي ىويشلى بن عم/أ.د .3
 )الجامعة األردنية األردن(     راتـــــــــــــــــب سالمة السعـــود  /أ.د .4
 )جامعة الرياض السعودية(         بدر بدر العتيبي جويعد /أ.د .5
 ويت الكويت()جامعة الك           أ.د/ عمى أسعـــــــــد وطفـــو   .6
 )جامعة دمشـــق سوريـــــــــا(       محمد عبد الحميد الشيخ حمود /أ.د .7
 )جامعة باريــــس فرنســــــــــــا(      دوىورنفيلدان ثــــــــــــــان  /أ.د .8
   ــــــــــر()جامعة الفيــــــوم مصـ      دـــمحمأحمــــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــــــــو  /أ.د .9

  ور مصــر(ـــــــ)جامعة دمني     اتـــىالو محمد غالب طميم /أ.د .10
 ور مصــر(ـــــــ)جامعة دمني     غادة عبد الفتاح غتورى /أ.د .11
  ور مصــر(ـــــــ)جامعة دمني      ةـــــــــــــفتحي درويش عشيب /أ.د .12
  ور مصــر(ـــــــة دمني)جامع     محمد إبراىيم أبو خميــــــــــــــل  /أ.د .13

  ةاملبليوة اإلداري الشئون
  .عصام شوقى غنيم )أمين الكمية والمسئول اإلداري والمالى(أ  

 :سكرتبرية اجمللة
  .لمياء فتحي الجندي )سكرتارية(أ 
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  (األردنالسرطاوي )أ.د. عبدالعزيز  )مصر(براىيم عمي ابراىيم احمداأ.د. 
  )قطر( أ.د. عبدالعزيز عبدالرحمن كمال )مصر(غازي توفيقأ.د. إبراىيم 

 )مصر(أ.د. عبد العزيز عبد السالم حمودة )مصر( ابو زيد سعيد الشويقىأ.د. 
 (اليمني )الزبيد يقو أ.د. عبدال )مصر(أحالم حسن محمود عبداهللأ.د. 

 )اليمن( عبدالمطيف حيدر الحكيمي أ.د. )مصر(حمد إبراىيم درويشأأ.د. 
 .(قطر)عبد اهلل جمعة الكبيسي أ.د. حسن سيف الدين)مصر(حمد أ.د. أ
 )السودان( عبداهلل خضر مدني أ.د. )مصر(حمد عبد الجواد حسنينأأ.د. 

 )مصر(يس عبدالوىابعبد الناصر أنأ.د.  )مصر(أحمد كامل مصطفى الحصرىأ.د. 
 )مصر(عبد المعطي عبد البصير عمي أ.د. )مصر(حمد محمد إبراىيمأأ.د. 

 )مصر(محمد كامل السيد بىاو عبد ال أ.د. )مصر(حمد محمد شبيب حسنأ.د. أ

 عبد اليادي السيد عبده)مصر( أ.د. )مصر(أحمد صادقإسماعيل أ.د. 

 )لبنان( عدنان األمين أ.د. )مصر(أ.د. إسماعيل عمي سعد

 )مصر(عبد العزيز الطوخي  يبر عأ.د.  )مصر(محمد ديابأ.د. إسماعيل 
 (مصر)ء إبراىيم زايد عال د.أ. )مصر(سماء محمد عبد الحميد محمدأ.د. أ
 )مصر(عالء الدين السعيد عبد الجواد النجارأ.د.  )مصر(أشرف أحمد عبد المطيف مرسيأ.د. 

 )مصر( عالء الدين عبد الحميد أيوبد. أ. (تونس)الحسين بن محمد شواط . أ.د

 أ.د. عمي عبد العظيم سالم )مصر( )مصر( صقر أحمد محمود السيدأ.د. 
 )مصر( عمي سعد عمي جاب اهللأ.د.  )مصر(السيد محمد عبد المجيد عبد العالأ.د. 
 شعيب)مصر(عمى عمي محمود أ.د. )مصر(الشحات سعد محمد عتمانأ.د. 

 ق(ا)العر  مــي ميــدي كاظــمع أ.د. )مصر(ع باظو أ.د. آمال عبد السمي
 )مصر(أ.د.عمر عبد العزيز عمر )مصر(أماني عبد المقصود عبد الوىابأ.د. 

 )مصر(عمرو جالل الدين احمد عالمأ.د.  (سوريا)أحمــــد األحمــــــدل ــمأأ.د. 
 عنتر لطفي المزين)مصر(أ.د. )مصر(أمل عبد الفتاح أحمد سويدانأ.د. 

 أ.د. فاروق السيد عثمان )مصر( )مصر(أمل عبد المحسن زكى الزغبيأ.د. 
 )مصر( فايزة محمود صقرأ.د.  )مصر(أمين عبد الفتاح محمود أحمد عامرأ.د. 
 )مصر(أ.د. فايز مراد مينا )مصر(ميمة محمد محمد عمرانأأ.د. 
 ر()مصأ.د. فوزي سعد محمد عيسي )األردن(اياد محمد ذياب حمادنوأ.د. 
 )مصر(قطب عبده خميل حنورأ.د.  )مصر(إيياب محمد عبد العظبم حمزةأ.د. 
 (العراق) قيس حميد فرحانأ.د.  (الجزائر)بوحفص بالعيد مباركيأ.د. 

                                                 


 ة ترتيباً أجبدياً األمساء مرتب 
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 )األردن( بد الحقعكايد إبراىيم أ.د.  )مصر(بياء الدين محمد مزيدأ.د. 
 نجم)مصر(كريمان عويضة منشار  أ.د. )مصر(أ.د. جالل الدين عمي حسن

 كمال مرسي )الكويت(أ.د.  )األردن( جياد حمدان أ.د.

 )مصر(أ.د. كمال نجيب الجندي )مصر(أ.د. حامد مصطفي عمار

 )مصر( ابو قورة قطب كوثرأ.د.  )مصر(حسن البنا محمود جاب اهللأ.د. 
 لطفي عبد الباسط إبراىيم )مصر( أ.د. )السعودية(حسن المغيدي أ.د. 

 (العراق)ماجدة إبراىيم الباوي  أ.د. )مصر(البيالوي أ.د. حسن حسين

 )مصر(ي مأ.د. مجدي ميدي ع )مصر(بدينعاد محمود عسحسن  أ.د.

 )مصر(عبد الكريم حبيب  يدجمأ.د.  حسن عبد العال )مصر( أ.د.
 )مصر( براىيم الدسوقي عمىإمحمد أ.د.  )مصر(أ.د. حسين محمد سالم الكاشف

 ش )مصر(حمد الكر أمحمد أ.د.  )مصر( رجونخالد محمد محمد فأ.د. 

 )مصر( حمد فرج موسيأمحمد أ.د.  (البحرين)خميل يوسف الخميمي أ.د. 

 محمد المري محمد اسماعيل)مصر( أ.د. )مصر(خميس محمد خميس عبدالحميدأ.د. 

 )مصر(فتيممحمد أمين ال أ.د. )مصر(داليا أحمد شوقى كامل عطيةأ.د. 

 )مصر( فراج نورأمحمد أ.د.  )فرنسا ( يلڤدان ثان دوىورنأ.د. 
 محمد بن شحات الخطيب )السعودية( أ.د. )اليمن(داود عبدالممك يحيى الحدابي.د. أ

 أ.د. محمد حسين حبشي )مصر( )مصر(دعاء محمد أحمد ابراىيمأ.د. 
 )مصر( محمد رفعت اإلمامأ.د.  )مصر(عبد المسيح باخوم عطيو رأفتأ.د. 
 )مصر(محمد زيدان عبد الحميد محمودأ.د.  )مصر(ابراىيم القاضيرضا عبده أ.د. 

 )مصر(أ.د. محمد سعد الدين عبد الرازق )مصر(أ.د. رضوي مصطفي عاشور

 )األردن( أ.د. محمد سعيد الصباريني )مصر(أ.د. رشدي احمد طعيمة
 )مصر( إبراىيم حمد عباسأ.د. م )مصر(ريم أحمد عبد العظيمأ.د. 
 )مصر( محمد عبد الحميد خميفة .أ.د (السعودية)حي الل زكريا ي .أ.د

 س )مصر(يمخرؤوف محمد عبد ال .أ.د )السعودية( أحمد السرطاويان زيدأ.د. 
 )مصر(أ.د. محمد عبد الظاىر الطيب  )سوريا( ودــــــــــــــــــزينب زيأ.د. 

 )مصر(أ.د. محمد عمي الكردي )سوريا(.د. سام عبدالكريم عــمار أ

 )مصر(أ.د. محمد محمد عناني )مصر(عمـــارة ي فتح أ.د. سامي

 محمد محمد يونس)مصر( أ.د. )مصر(أ.د. ساميو لطفي األنصاري

 )مصر(أ.د. محمد نبيل نوفل )مصر(سميمان الخضري الشيخأ.د. 
 )مصر(إمام عامر  محمود محمد أ.د. )مصر(سميمان محمد سميمانأ.د. 

 حمد عمر)مصر(محمود أ أ.د. ر()مصسعيد أحمد سميمانأ.د. 
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 )مصر(أ.د. محمود عبد الحميم منسي )مصر(أ.د. سعيد إسماعيل عمي

 )مصر(أ.د. محمود فتحي عكاشة  )مصر(الغني سرور أ.د. سعيد عبد

 )مصر(أ.د. محمود كامل الناقة )مصر(أ.د. سعيد عبده نافع

 ر()مصمحمود محمد شبيب حسنأ.د.  )مصر(أ.د. سيد محمود الغراب

 أ.د. محمود مصطفى الشال)مصر( سيف االسالم عمى مطر)مصر( أ.د.
 )مصر(مختار احمد السيد الكيال أ.د.  )مصر(سيام عمي عبد الغفار عميوهأ.د. 
 )مصر( النمرأحمد أ.د. مدحت  )مصر(سيام محمد القارحأ.د. 

 )مصر(أ.د. مصطفي محمد إسماعيل شمبي )مصر(أ.د. شاكر حممي السيد حممي

 )مصر(أ.د. ممدوح عبد اهلل الكناني )مصر(أ.د. شبل بدران الغريب

 )مصر( ممدوح محمد عبد المجيدأ.د.  )مصر(صالح السيد عراقي إبراىيمأ.د. 

 (السعودية)منصور أحمد غوني أ.د.  (لكويت)ا.د. صالح عبداهلل جاسم أ

 )مصر(وشنبمنى عبد الرازق عمي ابأ.د.  )مصر(عبد الفتاح الكافوري صبحيأ.د. 
 )مصر( ميراندا محمد خميس الزوكةأ.د.  صبحي شرف)مصر( أ.د.

 )مصر( ناجى محمد قاسم الدمنيورىأ.د.  )مصر(أ.د. صبحي عثمان خميل
 )مصر(عزيز مالأ.د. نادي ك )مصر(فاء أحمد عفيفي أ.د. ص

 )مصر(أ.د. ناديو زكي بشاي )مصر(أ.د. صالح الدين عبد السالم الجندي
 )الكويت( ناصر شباب المويزريأ.د.  )مصر( ح عبد السالم الخراشيأ.د. صال

 )مصر( نبيل جاد عزميأ.د.  )سوريا( ضحى فندي عبودأ.د. 
 نبيمو إبراىيم إسماعيل )مصر( أ.د. )مصر( أ.د. طاىر سميمان حمودة

 )مصر( حبشي قمتو نجدي ونيسأ.د.  )السعودية(طالل بن شرف بن عبداهلل أ.د. 
 )األردن( نسيم عمي داودد. أ. )مصر( سعود أبوىديمةمة عبدالستار طمبأ.د. 

 )مصر(محمد عبد المجيد جمجل نصرهأ.د.  )مصر( نجم عبد العاطي مصطفى طوأ.د. 
 )مصر(نيڤين محمد عبد الحميد ثروتأ.د.  بنــــا )مصر(الالسعيد إبراىيم عادل أ.د. 
 )مصر(ن مرسي فاء حسأ.د. و  )مصر( عادل شكري محمد ُكريمأ.د. 
 )مصر(أ.د. وليم تاضروس عبيد )مصر(د ــــمحمعبد اهلل عادل أ.د. 
 )مصر( وليد يوسف محمد إبراىيمأ.د.  )مصر( دلـــــد العــــعادل محمأ.د. 

 )مصر( ىاديو محمد رشاد أبوكميموأ.د.  أ.د. عادل محمود محمد المنشاوي )مصر(
 فرج)مصر(محمد عبد الستار  ءىانيأ.د.  دية()السعو عامر بن عبداهلل الشيراني  .د.أ

 (البحرين).د. ىدى حسن الخاجة أ (الكويت)عبد الرحمن أحمد األحمد. أ.د.

 )العراق( ىدى عباس قنبر السعديأ.د.  )المغرب( أ.د. عبدالسالم الوزاني
 )مصر(حمد السيسيأىشام عطية عطية أ.د.  )مصر(أ.د. عبد العال أبو العال عبد العال
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            البناالبنا  السعيدالسعيد  عادلعادل  ..  //  أ.دأ.د
    المجمةالمجمة  تحريرتحرير  رئيسرئيس

  ِمــْنُكمْ ِمــْنُكمْ   آَمُنــواآَمُنــوا  الَّــِ ينَ الَّــِ ينَ   المَّــوُ المَّــوُ   "َيْرَفــ ُ "َيْرَفــ ُ   ::تعــالىتعــالى  فقــالفقــال  مــم مــم العالع  أىــلأىــل  منزلــةمنزلــة  رفــ رفــ   الــ يالــ ي  هللهلل  الحمــدالحمــد

    ؛؛بعدبعدو و   ..والمرسمينوالمرسمين  األنبياءاألنبياء  أشرفأشرف  عمىعمى  والسالموالسالم  والصالةوالصالة  َدَرَجاٍت" َدَرَجاٍت"   اْلِعْممَ اْلِعْممَ   ُأوُتواُأوُتوا  َوالَِّ ينَ َوالَِّ ينَ 
  فيـــوفيـــو  ُيرفــ ُيرفــ   الــ يالــ ي  المتســارع المتســارع   العصــرالعصــر  ىــ اىــ ا  ســمةســمة  يشـــكليشـــكل  العممــيالعممــي  البحــثالبحــث  أضــحىأضــحى  لقــدلقــد

  باتـتباتـت  بحيـثبحيـث  العمميـةالعمميـة  البحـوثالبحـوث  أىميـةأىميـة  زادتزادت  وقـدوقـد  لألصـم..لألصـم..  والبقـاءوالبقـاء  لألقـوي لألقـوي   شـعارالبقاءشـعارالبقاء

  آمـــالآمـــال  أصـــبحتأصـــبحت  كمـــاكمـــا  وتطويرىـــا وتطويرىـــا   الشـــاممةالشـــاممة  التنميـــةالتنميـــة  خطـــطخطـــط  تشـــكيلتشـــكيل  فـــيفـــي  أساســـيةأساســـية  ركيـــزةركيـــزة

  يقدمـويقدمـو  فيمـافيمـا  العممـيالعممـي  البحـثالبحـث  عمـىعمـى  معمقةمعمقة  القطاعاتالقطاعات  شتيشتي  فيفي  والتقدموالتقدم  الرقيالرقي  فيفي  المجتم المجتم 

  بالجامعـــاتبالجامعـــات  التـــدريسالتـــدريس  ىيئـــةىيئـــة  أعضـــاءأعضـــاء  بيـــابيـــا  يقـــوميقـــوم  أصـــيمةأصـــيمة  عمميـــةعمميـــة  وبحـــوثوبحـــوث  دراســـاتدراســـات  مـــنمـــن

  اإلبداعاإلبداع  مجاالتمجاالت  لفت.لفت.  العمميالعممي  البحثالبحث  أىميةأىمية  فيفي  اثناناثنان  واليختمفواليختمف  والمينيون.والمينيون.  ننوالباحثو والباحثو 

  ثقافاتيـا.ثقافاتيـا.  واختمفـتواختمفـت  تعـددتتعـددت  ميمـاميمـا  المجتمعـاتالمجتمعـات  فـيفـي  والشعوبوالشعوب  األفراداألفراد  لدىلدى  والتميزوالتميز  والفنوالفن

  أنأن  ندركندرك  عندماعندما  بالتحديدـبالتحديدـ  العربيالعربي  العالمالعالم  فيفي  ــ  أوض.أوض.  بشكلبشكل  العمميالعممي  البحثالبحث  أىميةأىمية  وتبدووتبدو

  بينبين  والثقافيةوالثقافية  العمميةالعممية  الفجوةالفجوة  وتجسيروتجسير  العربي العربي   وطنوطنالال  بتييئةبتييئة  الكفيلالكفيل  ىوىو  العمميالعممي  البحثالبحث

  عالمنــاعالمنــا  فــيفــي  اإلنســانيةاإلنســانية  المناخــاتالمناخــات  تحســينتحســين  فــيفــي  واإلســيامواإلســيام  المتقــدم المتقــدم   والعــالموالعــالم  العربــيالعربــي  العــالمالعــالم

  فـيفـي  المتمثمـةالمتمثمـة  المختمفـةالمختمفـة  ومؤسسـاتوومؤسسـاتو  العـالىالعـالى  مـيممـيمالتعالتع  وظـائفوظـائف  إحـدىإحـدى  منمن  وانطالقاً وانطالقاً ..  العربيالعربي

  أنأن  التربيـةالتربيـة  كميـةكميـة  تسعىتسعى  لتربية لتربية اا  كمياتكميات  فيفي  الثقافةالثقافة  روافدروافد  كأحدكأحد  العممىالعممى  بالبحثبالبحث  االىتماماالىتمام

ـــة  المعرفـــةالمعرفـــة  تطـــويرتطـــوير  فـــىفـــى  وميمـــاً وميمـــاً   أساســـياً أساســـياً   دوراً دوراً   تمعـــبتمعـــب ـــةالتربوي   ونشـــرونشـــر  واإلنســـانيةواإلنســـانية  والنفســـيةوالنفســـية  التربوي

  جامعةجامعة--  التربيةالتربية  كميةكمية  بادربادرتت  الدورالدور  ى اى ا  منمن  نطالقانطالقاوا  وا    المجاالت المجاالت   بتمكبتمك  المتصمةالمتصمة  البحوثالبحوث

ـــثالثالـــث  مجمـــدىامجمـــدىا  فـــىفـــى  ((األولاألول))  العـــددالعـــدد  تقـــديمتقـــديم  إلـــىإلـــى  دمنيـــوردمنيـــور ـــة))  ::تيـــاتيـــامجممجم  مـــنمـــن  عشـــرعشـــر  الثال ـــةمجم   مجم

  العمميةالعممية  إثراءإثراء  فيفي  المجمة المجمة   لمسيرةلمسيرة    استمراراً استمراراً   يعتبريعتبر  ال يال ي  ((واإلنسانيةواإلنسانية  التربويةالتربوية  راساتراساتالدالد

ــ ا  ؛؛البحثيــةالبحثيــة ــ ال   مــنمــن  العديــدالعديــد  متضــمناً متضــمناً   المجمــةالمجمــة  مــنمــن  صــدارصــداراإلاإل  ىــ اىــ ا  يكــونيكــون  أنأن  عمــىعمــى  حرصــناحرصــنا  ل

  بحـــاثبحـــاثاألاأل  انتقـــاءانتقـــاء  تـــمتـــم  لـــ لكلـــ لك  تربـــوىتربـــوىالال  البحـــثالبحـــث  مجـــالمجـــال  فـــيفـــي  الحديثـــةالحديثـــة  البحثيـــةالبحثيـــة  الموضـــوعاتالموضـــوعات

  ::ىيىي  البحوثالبحوث   ه هوىوى    المرجوهالمرجوه  الفائدةالفائدة  لتتحققلتتحقق  بعنايةبعناية
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  مــديريمــديري  ألداءألداء  المعرفــةالمعرفــة  ادارةادارة  تفعيــلتفعيــل  فــيفــي  التحويميــةالتحويميــة  القيــادةالقيــادة  دوردور  ""    بعنــوانبعنــوان  األولاألول  البحــثالبحــث  

سـمطط البحـث الحـالي   ""  واسـطواسـط  محافظـةمحافظـة  فـيفـي  المدرسينالمدرسين  نظرنظر  وجيةوجية  منمن  الثانويةالثانوية  المدارسالمدارس
ية مـن لمكشف عن دور القيادة التحويمية في تفعيل ادارة المعرفة ألداء مديري المدارس الثانو   الضوء

  .وجية نظر المدرسين في محافظة واسط
  المرحمةالمرحمة  لطمبةلطمبة  االجتماعيةاالجتماعية  الدراساتالدراسات  مناىجمناىج  تطويرتطوير  أثرأثر  ""بعنوانبعنوان  الثانىالثانى  البحثالبحث  وجاءوجاء  

  الوطنيةالوطنية  اليويةاليوية  بمفيومبمفيوم  الوعيالوعي  تعزيزتعزيز  فيفي  السعوديةالسعودية  العربيةالعربية  المممكةالمممكة  فيفي  المتوسطةالمتوسطة

الدراسات االجتماعية إلى تقديم طرح جديد يسمط الضوء عمى مقررات  سعت الدراسة  ""  السعوديةالسعودية
لممرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية، ويبين إلى أي مدى أسيم تطوير تمك المقررات في 
تعزيز الوعي بمفيوم اليوية الوطنية لدى النشء السعودي عمى مستوى األىداف اإلستراتيجية، 

     .والمحتوى، واألنشطة، وطرائق التقويم
  التربيةالتربية  قسمقسم  طالبطالب  لدىلدى  الميدانيالميداني  التدريبالتدريب  مشكالتمشكالت  ""  ::نواننوانبعبع  الثالثالثالث  البحثالبحث  جاءجاء  بينمابينما  

 ىدفالدراسة إلى   ىدفتىدفت""  لخفضيالخفضيا  مقترحمقترح  برنامجبرنامج  وضعوضع  معمع  الجوفالجوف  بجامعةبجامعة  الخاصةالخاصة
التعرف عمى مشكالت التدريب الميداني لطالب قسم التربية الخاصة )الذكور( بجامعة الجوف مع 

التخصصي، مكان اإلقامة، المعدل األكاديمي(. وضع برنامج مقترح لخفضيا، وفقًا لُمتغيرات )المسار 
 .وتكونت العينة

  المرتبطــةالمرتبطــة  الســكانيةالســكانية  والمؤشــراتوالمؤشــرات  المتغيــراتالمتغيــرات   ""  ::عنوانعنوان  حملحمل  فقدفقد    الرابعالرابع  البحثالبحث  أماأما    

ــةدولــة  فــيفــي  المخــدراتالمخــدرات  بجــرائمبجــرائم ــائي و الســكاني و االســباب الدراســة  قــدمت  ""الكويــتالكويــت  دول الشــق الجن
الجريمة استنادًا عل اىم المتغيرات مثـل الجنسـية   الرئيسية لتفاقم معدل جرائم المخدرات حسب مرتكب

ونــوع الجريمــة باســتخدام البيانــات الخاصــة باالحصــائيات الرســمية فــي دولــة الكويــت و وضــع انســب 
 الحمول لتقميل اثر تمك المشكمة.

  تـدريستـدريس  فـيفـي  بعدبعد  عنعن  التعميمالتعميم  استخداماستخدام  صعوباتصعوبات  ""    بعنوانبعنوان  جاءجاء  الخامسالخامس  البحثالبحث  أماأما    

 ىـدف البحـث الحـالي إلـى التعـرف إلـى    ""  العربيـةالعربيـة  المغةالمغة  ميميعمعممم  لدىلدى  ةةالناقدالناقد  القراءةالقراءة  مياراتميارات
ســبل التغمــب ، والوقــوف إلــى تــدريس ميــارات القــراءة الناقــدة صــعوبات اســتخدام التعمــيم عــن بعــد فــي

 عمييا.
  كفايــاتكفايــات  لتنميــةلتنميــة  إلكترونيــةإلكترونيــة  تعمــمتعمــم  بيئــةبيئــة  تصــميمتصــميم  ""  عنــوانعنــوان  الســادسالســادس  البحــثالبحــث  حمــلحمــل  بينمــابينمــا

    ""  الكويتالكويت  بدولةبدولة  التربيةالتربية  وزارةوزارة  اتاتمعمممعمم  لدىلدى    الرقميالرقمي  التحولالتحول  استخداماستخدام
ىدفت الورقة إلى قياس أثر تصميم بيئة تعمم إلكترونية لتنمية كفايـات اسـتخدام التحـول الرقمـي لـدى 

  . معممات وزارة التربية بدولة الكويت
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 ""أنموذًجـاأنموذًجـا  المـرأةالمـرأة  منامـاتمنامـات  فيفي  دراسةدراسة  الُحمـم:الُحمـم:  راويراوي  ""  عنوانعنوان  تحتتحت  السابعالسابع  البحثالبحث  وجاءوجاء
مــى أحــالم المــرأة بوصــفيا حكايــات قصــيرة ذات نمــط ســردي لــو خصــائص لغويــة تركــز ىــذه الدراســة ع

وبالغية وداللية ليا قيمة ثقافية؛ إذ تحوي الحكايُة عدًدا من العناصِر االجتماعيطِة والنفسيطِة التي ُتعبُِّر 
 عن رؤيِة الشخصيطة لمعالم وُتؤثِّر في استجابة الشخصيطة وسموكيا.

  عمـىعمـى  وانعكاسـووانعكاسـو  الفيسـبوكالفيسـبوك  عبـرعبـر  لإلعـالنلإلعـالن  التعـرضالتعـرض  ""  بعنـوانبعنـوان  جـاءجـاء  الثـامنالثـامن  البحثالبحث  امااما

سـعت تمـك الدراسـة الـى  مقارنـة"مقارنـة"  ميدانيـةميدانيـة  "دراسة"دراسة......  المصريةالمصرية  لممرأةلممرأة  االستيالكياالستيالكي  الوعيالوعي
معرفــو انعكــاس التعــرض لإلعــالن عبــر الفــيس بــوك عمــي الــوعي االســتيالكي لــدي المــرأه المصــرية 

 رية والمرأة الريفية.بالمقارنة بين المرأه الحض
  بفيـروسبفيـروس  اإلصـابةاإلصـابة  مـنمـن  القمقالقمق  شيوعشيوع  مدىمدى  ""  عنوانعنوان  تحتتحت  التاسعالتاسع  البحثالبحث  حملحمل  بينمابينما

  اإلصــابةاإلصــابة  مــنمــن  القمــقالقمــق  لمقيــاسلمقيــاس  الســيكومتريةالســيكومترية  الخصــائصالخصــائص  وبيــانوبيــان  تقنــينتقنــين  ::1919--  كوفيــدكوفيــد

تقنــين الحــالى الــى ســعى البحــث   ""  الكويتيــةالكويتيــة  البيئــةالبيئــة  عمــىعمــى  المســتجدالمســتجد  1919--كوفيــدكوفيــد  بفيــروسبفيــروس
والذي يعتمـد  Covid-19ن قمق اإلصابة بفيروس كورونا المستجد مقياس الضغط النفسي الناتج م

 Steven Taylor, Caeleigh A. Landry, Michelleعمى أسموب التقرير الذاتي والذي أعده 
M. Paluszek, Thomas A. Fergus, Dean McKay, & Gordon J. G. 

Asmundson (2020) صـالحية اسـتخدامو  والتحقق من الخصائص السيكومترية التي تشير إلـى
 .في المجاالت التربوية والنفسية واالجتماعية المتعددة،

  عنعن  اإلبتدائيةاإلبتدائية  المدارسالمدارس  فيفي  العمومالعموم  معمميمعممي  تصوراتتصورات " بعنوانبعنوان  العاشرالعاشر  البحثالبحث  وجاءوجاء

PPEENN  OOAASSSSIIVVEE  MM  االنتشــاراالنتشــار  مفتوحــةمفتوحــة  اإللكترونيــةاإللكترونيــة  المقــرراتالمقــررات  اســتخداماســتخدام  إمكانيــةإمكانيــة
OOUURRSSEESS  CCNNLLIINNEE  OO  ىـدف البحـث   ""لمـتعمملمـتعمم  يـةيـةوالدافعوالدافع  الدراسـيالدراسـي  التحصـيلالتحصـيل  تنميـةتنميـة  فـيفـي

الحالي إلى الوقوف عمى آراء وتصورات معممي العمـوم فـي المـدارس اإلبتدائيـة وتصـوراتيم عـن مـدى 
 Massive Open Onlineإمكانية استخدام المقررات اإللكترونية مفتوحة المصدر واسعة االنتشار 

Courses (MOOCs) عالية ىذه المقـررات فـي في تنمية التحصيل الدراسي لدى المتعممين، وكذا ف
 تنمية الدافعية لمتعمم لدى أفراد عينة الدراسة.

  التنمـــرالتنمـــر  لممارســيلممارســي  الشخصــيةالشخصــية  ســماتســمات  ""  عنــوانعنــوان  عشــرعشــر  الحــادىالحــادى  البحــثالبحــث  حمــلحمــل  بينمــابينمــا

الوصـف التفصـيمي لسـمات وخصـائص الشخصـية لممـراىقين ممـن ويقدم ىذا البحـث   ""  اإللكترونياإللكتروني
لكترونـي يمارسون التنمر اإللكتروني، كما ىدف البحث أيضًا إلى بيان العالقة بين ممارسة التنمـر اإل 

من ناحية وبـين إدمـان شـبكات التواصـل االجتماعيـة، كمـا تيـدف الدراسـة بشـكل أو بـبخر بيـان أبـرز 
 استراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني لدى أفراد عينة البحث. 
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  عنوانعنوانبب  االخيراالخير  البحثالبحث  وجاءوجاء
    ""  Le monde chthonien et ouranien dans Où sont les enfants?"  

طار دراسة يتناول البحث اشكالية التعامل مع األبناء في سن المراىقة والفجوة التي تسود بينيم في إ 
نفسية تحميمية. كما يرتكز البحث عمى دراسة المتعالقات النصية أو العالقـات النصـية المتنـاظرة حيـث 

  ..أن النص األصمى قامت بسرده الكاتبة كوليت 

  أيـــديأيـــدي  بـــينبـــين  تضـــ تضـــ   أنأن  إلـــىإلـــى  العـــددالعـــدد  ىـــ اىـــ ا  خـــاللخـــالل  مـــنمـــن  المجمـــةالمجمـــة  أســـرةأســـرة  تطمـــ.تطمـــ.    ىنـــاىنـــا  ومـــنومـــن

  ستسـيمستسـيم  أنيـاأنيـا  ريريتـتـ  ودراساتودراسات  عماالً عماالً أأ  والنفسيةوالنفسية  ربويةربويةالتالت  بالدراساتبالدراسات  والميتمينوالميتمين  المختصينالمختصين

  التربـويالتربـوي  البحـثالبحـث  مسـيرةمسـيرة  إثـراءإثـراء  فـيفـي  ومنيجيـة ومنيجيـة   وعمـقوعمـق  رصـانةرصـانة  مـنمـن  بـوبـو  تتمتـ تتمتـ   ماما  خاللخالل  منمن

    ومفيدة.ومفيدة.  غنيةغنية  جديدةجديدة  موضوعيةموضوعية  بمعطياتبمعطيات  والنفسي والنفسي 
ننــي ننــيوا    مــنمــن  لكــللكــل  نجــاحنجــاح  األســاساألســاس  فــيفــي  ىــوىــو  العممــيالعممــي  المنبــرالمنبــر  ىــ اىــ ا  نجــاحنجــاح  بــأنبــأن  يقــينيقــين  لعمــيلعمــي  وا 

  واعتبـاراواعتبـارا  الـنفسالـنفس  وعمـموعمـم  التربيـةالتربيـة  مجـاالتمجـاالت  فيفي  المتميزةالمتميزة  العمميةالعممية  الجيودالجيود  ى هى ه  تقديمتقديم  فيفي  يسيميسيم

  عمـيعمـي  أوأو  البحـثالبحـث  أوأو  التنظيـرالتنظيـر  مسـتويمسـتوي  عمـيعمـي  سـواءسـواء  رائـ رائـ   تقـدمتقـدم  مـنمـن  الميـدانالميـدان  ىـ اىـ ا  يشـيدهيشـيده  لمالما

  استخدامو.استخدامو.  مجاالتمجاالت  وتنوعوتنوع  وأساليبو وأساليبو   فنياتوفنياتو  تطورتطور  مستويمستوي
  التربويـةالتربويـة  بالمجـاالتبالمجـاالت  والميتمـينوالميتمـين  والبـاحثينوالبـاحثين  القـراءالقـراء  السـادةالسـادة  منمن  نتمقىنتمقى  أنأن  دائماً دائماً   ويسرناويسرنا

  الرسـالةالرسـالة  معـاً معـاً   لنسـتكمللنسـتكمل  التطـورالتطـور  مـنمـن  المزيـدالمزيـد  لتحقيـقلتحقيـق  وآرائيموآرائيم  مقترحاتيممقترحاتيم  انيةانيةاإلنساإلنس  والعموموالعموم

    األكمل.األكمل.  الوجوالوجو  عميعمي  بدأناىابدأناىا  التيالتي
  جيــودجيــود  مــنمــن  يب لونــويب لونــو  مــامــا  عمــىعمــى  المجمــةالمجمــة  أســرةأســرة  فــيفــي  الــزمالءالــزمالء  جميــ جميــ   أشــكرأشــكر  النيايــةالنيايــة  وفــيوفــي

  والميتمــــينوالميتمــــين  المثقفــــينالمثقفــــين  جميــــ جميــــ   مــــ مــــ   لمتواصــــللمتواصــــل  الســــعيالســــعي  فــــيفــــي  تتمثــــلتتمثــــل  مميــــزةمميــــزة  وأعمــــالوأعمــــال  حثيثــــةحثيثــــة

  كـلكـل  رضـارضـا  عمىعمى  ى هى ه  مجمتنامجمتنا  تحظىتحظى  أنأن  متمنياً متمنياً   معيم.معيم.  والتفاعلوالتفاعل  تربيةتربيةوالوال  والعموموالعموم  باآلدابباآلداب

    ومميزة.ومميزة.  متميزةمتميزة  تكونتكون  وأنوأن  والناقدوالناقد  والباحثوالباحث  القارئالقارئ  منمن
  ..  السبيلالسبيل  هاديهادي  وهووهو  القصدالقصد  وراءوراء  منمن  واهللواهلل

 -كميـة التربيـة صـدرىا تُ كمـة حَ إقميميـة مُ مميـة مجمـة ع نسانيةمجمة الدراسات التربوية واإل تعـد 
ويشــرف عمــى إصــدارىا نخبــة مــن أســات ة التربيــة وعمــم جميوريــة مصــر العربيــة ب دمنيــورجامعــة 
 الوطن العربي.مصر و بوالعموم اإلنسانية النفس 

عممـي مـن وتعنى المجمة بنشر الدراسات والبحوث األصيمة التي تتوافر فييـا مقومـات البحـث ال
كافـة و   مجـاالت التربيـة وعمـم الـنفسحيث أصـالة الفكـر  ووضـوح المنيجيـة  ودقـة التوثيـق  فـي 
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  بشتى فروعيا وتخصصاتيا المتنوعة من جميـ  دول الـوطن العربـي ؛ اإلنسانية العموممجاالت 
مماثمـة لتحكـيم البحـوث  -حيث تخض  جميـ  األعمـال التـي تنشـر بالمجمـة لعمميـة تحكـيم دقيقـة 

  كمـا تنشـر المجمـة تقـارير يقوم بيا الخبـراء فـي مجـال كـل دراسـة أو بحـث -في لجان الترقيات 
المــؤتمرات والنــدوات التربويــة  ومراجعــات الكتــب التربويــة والنفســية الحديثــة  وممخصــات الرســائل 

 الجامعية في مجاالت التربية المختمفة. 

ري خالل بشكل دو  سنوياً تصدر المجمة في أربعة أعداد فصمية 
.  حيــث تكــون كــل أربعــة أعــداد منيــا فــي مجمــد يأخــ  ترتيبــا مسمســالً 

نسخة كطبعة أولى  033يطب  من كل عدد  م.0229 أكتوبرصدر العدد األول من المجمة في 
 .حاجةمتوزع بجمي  الدول العربية ويعاد طب  أعداد المجمة وفقا ل

تخضـــ  البحـــوث والمقـــاالت المقدمـــة لمنشـــر لمفحـــص وتحكـــيم أســـات ة مرمـــوقين فـــي المجـــاالت  -
المتخصصة المختمفة كما تتعرض لمراجعة دقيقة من حيث إتباعيا ألصول كتابة التقارير 

 العممية.
ن تعمن عن قواعد النشر بالمجمة التي سوف يـتم تطبيقيـا بكـل دقـة.األمر أويسر إدارة المجمة  -

عمـــي صـــفحات ىـــ ه الـــ ي يعنـــي مناشـــدة البـــاحثين الـــراغبين فـــي نشـــر بحـــوثيم ومقـــاالتيم 
ن يكون إنتاجيم مستوفيا لي ه القواعد شكال ومضمونا حتى يتجنـب المجمة الحرص عمي أ

 رفض البحث أو إعادتو إلجراء تعديالت كثيرة .
 ي مكان أخر .أفي  أن يكون البحث أو المقال المطموب نشرة بالمجمة جديد ولم يسبق نشرة -
تقدم األبحاث مطبوعة عمي الكمبيوتر عمي مسـافة مزدوجـة بـين األسـطر وىـامش ال يقـل عـن  -

ثالثــة ســنتيمترات مــن جميــ  جوانــب الصــفحة بحيــث يكــون متوســط الكممــات فــي الســـطر 
( عشــرين ســطرا و لــك عمــي 02( ثمــان كممــات وعــدد اســطر الصــفحة الواحــدة )8الواحــد)

( ثالثــين 02إن تزيــد صــفحات البحــث أو المقالــة المقدمــة عــن )وال يجــب  A4ورق حجــم 
 صفحة بما فييا الجداول واألشكال والمراج  والمالحق.

يكتــب البحــث أو المقالــة واســم الباحــث ومركــزة وعنــوان المراســمة البريــدي عمــي صــفحة مســتقمة  -
 في بداية البحث

كممـــة فـــي صـــفحة  022:122يرفـــق مـــ  البحـــث أو المقالـــة ممخصـــا وافيـــا ودقيقـــا يتـــراوح مـــن  -
 واحدة مستقمة.
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ـــة ) - ( ثـــالث نســـخ مـــن البحـــث إلغـــراض المراجعـــة والتحكـــيم تحـــتفظ إدارة 0تســـمم إلدارة المجم
ـــات المجمـــة وال يســـتعيده الباحـــث مـــرة أخـــري وترســـل  ـــة بنســـخة واحـــدة تبقـــي فـــي ممف المجم

 نسختان لمتحكيم .

ىـو محـدد فـي قواعـد ماليـا كمـا  يرفق الباحث م  مـواد البحـث أو المقـال المطمـوب نشـرة مبم ـا -
 رسوم النشر.

 ."أسموب الكتابةبنجاح مراجعة " –ال ترسل البحوث أو المقاالت لمتحكيم إال بعد اجتيازىا  -

فـــي حالـــة عـــدم اجتيـــاز البحـــث أو المقالـــة مرحمـــة المراجعـــة المبدئيـــة " ألســـموب الكتابـــة " يـــتم  -
 ةخطــاب إجــراء التعــديالت الالزمــإرســال نســخة مــن البحــث أو المقالــة إلــي الباحــث مرفقــا ب

بمـا يتفـق بدقـة مـ  قواعـد كتابـة تقريــر البحـث أو المقالـة التاليـة باإلضـافة إلـي اتسـاقيا مــ  
المــ كور ســابقا مــ  مطالبــة الباحــث بتســديد تكمفــة البريــد عــن إعــادة النســخة  APAدليــل 

 المعدلة لممجمة.

رة المجمــة إلــي الباحــث خطابــا لقبــول عنــد اجتيــاز البحــث أو المقالــة مرحمــة والتحكــيم ترســل إدا -
النشر مؤرخا بموعد وصول آخر تقارير المحكمين في حالة اجتياز البحـث أو المقالـة إلـي 
الباحث مشفوعا بمالحظات ىيئة التحكيم أما في حالة عدم قبول البحـث أو المقالـة لمنشـر 

و المقـال مرفقـا من قبل ىيئة التحكيم ترسل إدارة المجمة خطاب اعت ار عن نشـر البحـث أ
بو النسختين المتين تعرضتا لمتحكيم وال يممـك حـق رفـض أي بحـث أو مقالـة أو قبولـو بعـد 
 إدخال التعديالت المطموبة عمية سوي رئيس التحرير بعد الرجوع إلي مستشار التحرير .

 بعــد اســتيفاء الباحــث لمتعــديالت المطموبــة ووصــول البحــث أو المقالــة بعــد التعــديل إلــي إدارة  -
المجمة يدرج البحث أو المقالـة فـي قائمـة االنتظـار الخاصـة بـالمواد المقبولـة لمنشـر تمييـدا 

 لعممية الطباعة .
 Off-Prints( مســتالت 2ومــ  ظيــور العــدد الــ ي يضــم البحــث أو المقالــة ترســل المجمــة ) -

إلــي الباحــث دون تكميفــو بنفقاتيــا مرفقــة بنســخة مجانيــة مــن العــدد الــ ي يضــم البحــث أو 
مقالة ويسدد الباحث تكمفة أيـو مسـتالت أو إعـداد إضـافية مـن المجمـة قـد يحتاجيـا و لـك ال

 بناء عمى خطاب مطبوع وموق  منو وموجو إلي إدارة المجمة 

ترحـــب المجمـــة بنشـــر مراجعـــات وعـــرض الكتـــب والمؤلفـــات العربيـــة واألجنبيـــة الصـــادرة خـــالل  -
زمــ  نشــرىا فيــو عمــي إال يزيــد حجــم األعــوام الثالثــة الســابقة عمــي صــدور عــدد المجمــة الم
م  مراعاة كافة الشروط والقواعـد  A4المراجعة أو العرض عن خمس صفحات من حجم 

 الخاصة بالنشر في المجمة .
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 ن كتـابي مـن إبأي طريقة أو فـي أي مكـان آخـر دون  هكل ما ينشر في المجمة ال يجوز نشر  -
مختصــرة بشــرط اإلشــارة إلــي رئــيس التحريــر ويجوزمــ   لــك نشــر ممخصــات أو اقتباســات 

  .المصدر األصمي ال ي ينب ي الرجوع إليو امجمة باعتبارىال

  .ترسل البحوث أو الدراسات باسم السيد األستا  الدكتور/ رئيس تحرير المجمة -

 عربــي أو أي ل ــة أجنبيــة أخــرى  11نط الدراســات مكتوبــة عمــي الكمبيــوتر بــ تقـدم البحــوث أو -
حيــث تحســب   ( صــفحة فموســكاب02) عــن جــاوز البحــثتيوال   عــالوة عمــي ثــالث نســخ
وخمســـة   ( صـــفحة بعشـــر جنييـــات لكـــل صـــفحة لممصـــريين02الصـــفحات الزائـــدة عـــن )

مكتـوب عمييـا ( C.D)سـطوانة المم نطـة فـق بالبحـث اإلوير   دوالرات لمباحثين في الخارج
 .البحث

 عن رأي المجمة.وال تعبر بالضرورة األفكار الواردة بالمجمة تعبر عن رأي كاتبيا  -

ترتـــب البحـــوث أو الدراســـات بالمجمـــة وفـــق اعتبـــارات تنظيميـــة خاصـــة وال عالقـــة ليـــا بمكانـــو  -
 .البحث والباحث

 .ال تمتزم المجمة برد البحوث أو الدراسات التي ال يتقرر نشرىا أو غير قابمة لمنشر  -

شــر بحــوثيم فــي المجمــة رســوم النشــر التــي يتحمميــا أصــحاب البحــوث الــراغبين فــي ن
 -كاألتي :

جنيـــو لمنشـــر( لمبحـــث الـــ ي يصـــل عـــدد  522ىيئـــة تحكـــيم    222جنييـــا ) 1022مبمـــ   -
جنييــات لمصــفحة الواحــدة التــي يزيــد فييــا  02صــفحة أو اقــل باإلضــافة إلــي  02صــفحاتو 

 صفحة و لك لمباحثين المصريين أعضاء ىيئة التدريس بالكمية أو خارجيا  02البحث عن 
دوالر لمنشر( لمباحثين من غير المصريين  012دوالر لمتحكيم    122دوالر ) 012 مبم  -

دوالرات لمصفحة الواحدة التي يزيد  8باإلضافة إلي   والمصريين العاممين بالخارج  بالخارج
 صفحة . 02فييا البحث عن 

لجميوريـة وخارجيـا طبقـا لمقـرارات والقواعـد اآلتيـة لمراغبين في الحصول عمى المجمة من داخل ا
:- 
 لمنسخة الواحدة. جنيياً  22قيمة االشتراك في المجمة العممية داخل مصر  -

لمنســخة الواحــدة بخــالف تكــاليف  دوالراً  02قيمــة االشــتراك فــي المجمــة العمميــة خــارج مصــر  -
 الشحن.
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