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 كهًة رئيس انتحرير                                     
 

ٌسعى العدٌد من الباحثٌن إلى نشر أبحاثهم فً مجالت علمٌة 

علٌها دولٌا ومحلٌا ، مما تتمٌز باستٌفاء معاٌٌر النشر المتعارف 

للحصول  م بهاوثهم موضوعٌة ومصداقٌة عند التقدبح ٌكسب

 علمٌة أو جوائز مختلفة .  على درجات 

تحتل مكانة   المجالت العلمٌة التً  بٌن حسب أنها مننجامعة المنوفٌة    -  كلٌة التربٌةومجلة 

دولٌة ت الئاللهٌ وفقا  للنشر المعاٌٌر العلمٌة  قد استوفت   نهاإمتمٌزة فً النشر العلمً ، حٌث 

 علً تصدرنها أ كما ،دولً  معٌاري  رقم  ذات  لة علمٌة محكمة مج التً تتمثل فً أنها،المحلٌةو

كما  ،ولها ترقٌم دولً ورقً والكترونً،برٌد الكترونًوموقع  لها و ،فترات منتظمة ربع سنوٌة

ل على معام8102/8102فً عام حصلت مجلة الكلٌة  ولقد،تحاد الجامعات العربٌةا فًعضونهاأ

 .ل التصنٌف العربًمن مشروع معام( 0,3)  هقدرتأثٌر

 شر العلمً الدولًنعلى منصات الن شاء هللا إفً المستقبل ونأمل أن تكون المجلة 

 . ىل سىاء انسجيمإواهلل يٍ وراء انقصذ ، وهى يهذي  واهلل َسأل أٌ يىفقُب إىل صبحل األعًبل وكم يب فيه اخلري

 ية ورئيس حترير اجملهةعًيذ انكه                                                  
 
 

 صجحي شعجبٌ شرفأ.د/                                                                          



 

 

 
 

 

 0202بنجنثا كهًة انعذد                                        
 

ربيؼت انًُٕفٛت إحـذٖ انًزالث انؼهًٛت   –تؼذ يزهّ كهٛت انتشبٛت        

ٕٚـت انًحكًـت انحبصهت ػهٗ  يؼبيم تأحٛش ػشبٙ ٔنٓب تشقٛى دٔنٙ انتشب

ٔٚقٕو ػهٗ تحكًٛٓب َخبّ يٍ خٛشة األسبتزة  األيش انز٘ رؼهٓب تحتم 

يكبَت يشيٕقت فٙ انٕسػ انؼهًٙ ٔانتشبٕ٘ كًب أصبح نًزهت كهٛت انتشبٛت 

د   يزًٕػت يٍ االبحبث ربيؼت انًُٕفٛت َظبيب انكتشَٔٛب نُششٔتحكٛى االبحبث  ٔٚستؼشض ْزا انؼذ

انتٙ تتُبٔل أفكبسيتُٕػتٔيبتكشة,ٔٚؼشض أحذ ْزِ االبحبث بحج بؼُٕاٌ   أحش استشاتٛزٛت انتؼهٛى 

انًتًبٚض ػهٗ تًُٛت يٓبساث حم انًسبئم انشٚبظٛت نذٖ تاليٛز انًشحهت االبتذائٛت ٔكزنك ٚؼشض أحذ 

ٙ فٙ يصش نهٕفبء بًتطهببث انؼصش ْزِ االبحبث بحج بؼُٕاٌ سُٛبسْٕٚبث تطٕٚش انتؼهٛى األسبس

انشقًٙ  ٔٚتُبٔل بحج أخش بؼُٕاٌ تقٕٚى يُٓذ انهغت انؼشبٛت نهكببس فٙ ظٕء يؼبٚٛش انزٕدة ٔكزنك 

نتًُٛت  (GISٚؼشض أحذ ْزِ االبحبث بحج بؼُٕاٌ فبػهٛت استخذاو َظى انًؼهٕيبث انزغشافٛت )

بحج أخش بؼُٕاٌ أًَبغ انشخصٛت ٔبؼط  يٓبسة فٓى انخشٚطت نذٖ غالة انًشحهت انخبَٕٚت ٔٚتُبٔل

انًتغٛشاث انذًٕٚرشافٛت نذٖ ػُٛت يٍ انًؼهًٍٛ يشتفؼٙ ٔيُخفعٙ انكفبءة انًُٓٛت ٔكزنك ٚؼشض 

أحذ ْزِ االبحبث بحج بؼُٕاٌ أحش استخذاو انسبٕسة انتفبػهٛت فٙ تذسٚس انزغشافٛت ػهٗ تًُٛت بؼط 

ٚت ٔكزنك ٚؼشض أحذ ْزِ االبحبث بحج بؼُٕاٌ يٓبساث فٓى انخشٚطت نذٖ تاليٛز انًشحهت اإلػذاد

ًَٕرد يبنكٕو ببنذسٚذ نهزٕدة يذخالا نتقٕٚى أداءسؤسبء األقسبو األكبدًٚٛت بزبيؼت انًُٕفٛت ٔكزنك 

ٚؼشض أحذ ْزِ االبحبث بحج بؼُٕاٌ دٔس األسشة فٗ يٕارٓت يخبغش شبكبث انتٕاصم االرتًبػٙ 

ٔرٓت انعبػ كؼبيم يُبئ  ذ ْزِ االبحبث بحج بؼُٕاٌشض أحػهٗ األيٍ انفكش٘ ألبُبءْب ٔكزنك ٚؼ

بقٕة األَب نذٖ ػُٛت يٍ انًشاْقٍٛ ظؼبف انسًغ ٔكزنك ٚؼشض أحذ ْزِ االبحبث بحج بؼُٕاٌ 

فبػهٛت بشَبيذ تذسٚبٙ قبئى ػهٗ انًُزرت نخفط بؼط اظطشاببث انُطق ػُذ أغفبل يتالصيت دأٌ 

ػهٗ انقصت فٗ تًُٛت انًسئٕنٛت االرتًبػٛت نذٖ غفم ٔٚتُبٔل بحج أخش بؼُٕاٌ فبػهٛت بشَبيذ قبئى 

انشٔظت ٔٚتُبٔل انبحج االخٛش يٕظٕع بؼُٕاٌ  فبػهٛت استخذاو يذخم انتؼهى انخذيٙ نتًُٛت 

  قٛت.ًشحهت انخبَٕٚت  انسٛبحٛت ٔانفُذانًٓبساث االَتبرٛت فٙ انهغت االَزهٛضٚت نذ٘ غالة ان

 ُتفع ثه جلًيع انقراء وانجبحثنيأسبل اهلل انعهً انقذير أٌ جيعهه عهًب ي
 وانجحىث انعهًيةهذراسبت انعهيب ن انكهية وكيم                               

 ىد/ َبهذ حمًذ غُي2أ                                     
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 و0202 (ديسًرب)انثبنج ت انعذد حمتىيب
 

 ادلىضىع و
 رقى انصفحة

 إيل يٍ

2 

حهخ أحش اعتشاتُزُخ انتؼهُى انًتًبَض ػهً تًُُخ يهبساد حم انًغبئم انشَبظُخ نذي تاليُز انًش  

 االثتذائُخ

 إػذاد

 هُذ ػجذانغتبس يحًىد ػجذانىاحذ

  إششاف  

 د/ أيم يحًذ يختبس انحُفٍ                                    أ.و.د/ ػجذانُبصش يحًذ ػجذانحًُذ  

 دبيذسط انًُبهذ وغشق تذسَظ انشَبظُ      أعتبر انًُبهذ وغشق تذسَظ انشَبظُبد انًغبػذ

 كهُخ انتشثُخ ربيؼخ انًُىفُخ                                      نًُىفُخكهُخ انتشثُخ ربيؼخ ا

9 99 

1 

 ثًتطهجبد انؼصش انشلًٍ عُُبسَىهبد تطىَش انتؼهُى األعبعٍ فٍ يصش نهىفبء 

 إػـــــــــذاد

 شىلٍ ػهٍ يحًىد يشعٍ انزىهشٌ 

  إششاف  

 د/ أعًبء فتحٍ انغُذ                           أ.د/ يحًذ يحًذ َىَظ                     

 أصىل انتشثُخيذسط           أصىل انتشثُخ انًتفشؽ                        أعتبر        

 كهُخ انتشثُخ ربيؼخ انًُىفُخ                         كهُخ انتشثُخ ربيؼخ انًُىفُخ       

92 23 

9 

 ؼبَُش انزىدحتمىَى يُهذ انهغخ انؼشثُخ نهكجبس فٍ ظىء ي

 إػذاد

 أعًبء ػجذ انُبصش انغُذ يحًىد 

  إششاف  

 د/ هجخ انغُذ انغتًٍ                                            .د/ ػبدل أحًذ ػزُضأ          

 انًغبػذ تذسَظ ان انًُبهذ وغشق أعتبر                   تفشؽ  تذسَظ انًانأعتبر انًُبهذ وغشق 

 كهُخ انتشثُخ ربيؼخ انًُىفُخ                                      بيؼخ انًُىفُخكهُخ انتشثُخ ر

29 282 

2 

 نتًُُخ يهبسح فهى انخشَطخ (GISفبػهُخ اعتخذاو َظى انًؼهىيبد انزغشافُخ )

 نذي غالة انًشحهخ انخبَىَخ

 إػــــذاد

 شًُبء أحًذ ػهٍ أثى خشجخ

  إششاف  

 عهب حًذٌ صوٍَد/                                          ػهٍ حغٍُ ػطُخد/ أ.          

 انًغبػذ تذسَظ ان انًُبهذ وغشق تفشؽ                   أعتبر تذسَظ انًانأعتبر انًُبهذ وغشق 

  كهُخ انتشثُخ ربيؼخ انًُىفُخ                            كهُخ انتشثُخ ربيؼخ انًُىفُخ      

281 293 



 

 

 
 

 

1 

 نشخصُخ وثؼط انًتغُشاد انذًَىرشافُخ نذي ػُُخ أًَبغ ا

 يٍ انًؼهًٍُ يشتفؼٍ ويُخفعٍ انكفبءح انًهُُخ

 إػـــــــذاد

 ػًش أحًذ عُذ أحًذ عؼىد

  إششاف  

 حُبٌ يحًذ انزًبلد/                                        َؼًُخ رًبل شًظد/ أ.          

 يذسط انصحخ انُفغُخ                            ًتفشؽانانصحخ انُفغُخ  أعتبر             

 كهُخ انتشثُخ ربيؼخ انًُىفُخ                            كهُخ انتشثُخ ربيؼخ انًُىفُخ       

229 291 

2 

 أحش اعتخذاو انغجىسح انتفبػهُخ فٍ تذسَظ انزغشافُخ

 ػذادَخاإل ػهً تًُُخ ثؼط يهبساد فهى انخشَطخ نذي تاليُز انًشحهخ

 إػـــــــذاد

 أيُشح سيعبٌ يحًذ انُزبس

  إششاف  

 عهب حًذٌ صوٍَد/                                            ػهٍ حغٍُ ػطُخد/ أ.          

 انًغبػذ تذسَظ ان انًُبهذ وغشق تفشؽ                   أعتبر تذسَظ انًانأعتبر انًُبهذ وغشق 

 كهُخ انتشثُخ ربيؼخ انًُىفُخ                         ُىفُخكهُخ انتشثُخ ربيؼخ انً  

293 199 

2 

  ًَىرد يبنكىو ثبنذسَذ نهزىدح يذخالا نتمىَى أداء

 سؤعبء األلغبو األكبدًَُخ ثزبيؼخ انًُىفُخ

 إػـــــــذاد

 ػجُش صبثش ػجذانًؼطً ػًبس 

  إششاف  

 د/ أعًبء فتحٍ انغُذ                            أ.د/ يحًذ يحًذ َىَظ                     

 أصىل انتشثُخيذسط أصىل انتشثُخ انًتفشؽ                                     أعتبر        

 كهُخ انتشثُخ ربيؼخ انًُىفُخ                             كهُخ انتشثُخ ربيؼخ انًُىفُخ       

192 113 
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9 

 ػهً األيٍ انفكشٌ ألثُبءهب  جكبد انتىاصم االرتًبػٍدوس األعشح فً يىارهخ يخبغش ش

 إػـــــــذاد

 رُهبٌ ػجذ انشحًٍ ػجذ انًؼطً ربدهللا 

  إششاف  

 أ.د. / صجحٍ شؼجبٌ ششف                         أ.د./ رًبل ػهٍ خهُم انذهشبٌ           

 أعتبر أصىل انتشثُخ               أعتبر أصىل انتشثُخ انًتفشؽ                             

 ربيؼخ انًُىفُخ -ػًُذ كهُخ انتشثُخ                   ربيؼخ انًُىفُخ            -كهُخ انتشثُخ       

129 983 

3 

 

 ورهخ انعجػ كؼبيم يُجئ ثمىح األَب نذي ػُُخ يٍ انًشاهمٍُ ظؼبف انغًغ

 إػـــــــذاد

 عهًً يحًذ هشبو عشوس 

  إششاف  

 د/ يحًذ ػجذ انشؤوف ػجذ سثه          أ.د./ ػهٍ يحًىد شؼُت                     

 أعتبر ػهى انُفظ انًغبػذ       أعتبر ػهى انُفظ انًتفشؽ                          

 ربيؼخ انًُىفُخ -وسئُظ لغى ػهى انُفظ ثكهُخ انتشثُخ        ربيؼخ انًُىفُخ        -كهُخ انتشثُخ 

929 999 

28 

 فبػهُخ ثشَبيذ تذسَجٍ لبئى ػهً انًُزرخ نخفط ثؼط اظطشاثبد انُطك

 ػُذ أغفبل يتالصيخ داوٌ 

 إػـــــــذاد

 نُهً شؼجبٌ ػجذ انؼضَض غُطبوٌ

  إششاف  

 حُبٌ يحًذ انزًبل  د/                                       َؼًُخ رًبل شًظأ.د./     

 انصحخ انُفغُخ يذسط           ؽ                      انًتفش انصحخ انُفغُخ أعتبر     

 ربيؼخ انًُىفُخ -وسئُظ لغى ػهى انُفظ ثكهُخ انتشثُخ        ربيؼخ انًُىفُخ        -كهُخ انتشثُخ 

992 922 

22 

 انًغئىنُخ االرتًبػُخ نذي غفم انشوظخ فبػهُخ ثشَبيذ لبئى ػهً انمصخ فً تًُُخ

 إػـــــــذاد

 ساشذ فشد رىهشح حًذي

  إششاف  

 أ. د/ إَُبط عؼُذ انشتُحً                أ.د/ ػجذ انُبصش عاليخ انشجشاوي                 
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 قىاعذ انُشر                                                 

مً لذلك ٌجب علً الباحث عدم االشارةالً اسمه اوصفته فً متن تستخدم المجلة الٌة التحكٌم االع -0
 . البحث وعلٌة ان ٌذكر هذه المعلومات فً صفحة منفصلة عن البحث

 .ٌعتمد النشر على رأي المحكم المتخصص لتحدٌد صالحٌة المادة للنشر .-8

لخــص )باللغة العربٌة وآخر .تقبل البحـوث بإحـدى اللـغتٌن العـربٌة أو االنجلٌـزٌة وٌقدم مع البحث  م3
 باللغة االنجلٌزٌة(فٌما ال ٌزٌد عن صفحة واحده لكل ملخص .

.ٌرسل أصل البحث إلى سكرتارٌة تحرٌر المجلة على :  الموقع االلكترونً لمجلة كلٌة التربٌة جامعة 4
 /Website //https://muja.journals.ekb.eg       المنوفٌة 

 . لمحكمٌن  علً موقع المجلة ٌتم تحدٌد المحكمٌٌن للقٌام بعملٌة التحكٌممن خالل قاعدة بٌانات ا-5

ٌقوم موقع المجلة بارسال كلمة المرور واسم المستخدم الٌمٌل المحكم والذي ٌستخدمهم للدخول الً -6
 . موقع المجلةوالقٌام بعملٌة التحكٌم وتعبئة استمارة التحكٌم الموجودة مع البحث علً الموقع

مع تقدٌم طلب بنشر البحث لرئٌس التحرٌر  CDالباحث نسخة ورقٌة من البحث باإلضافة إلى .ٌقدم 7
 متضمنا إقرار بعدم نشر البحث فً مكان آخر .   

نشر(  -طبع -.ال ٌحصل الباحث على خطاب/ شهادة قبول النشر إال بعد سداد كامل الرسوم  ) تحكٌم5
 ٌن .  وإرسال خطابات قبول النشر من السادة المحكم

( مستالت فً حالة 5( نسخة مجانا من عدد المجلة الصادر باإلضافة إلى )8.ٌحصل الباحث على  )2
( مستالت فً حالة البحث المشترك ،وفً حالة رغبة الباحث فً الحصول على 01البحث الفردي ،وعدد )

 أي نسخ إضافٌة علٌة سداد ثمن النسخة .
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إلى أصحابها وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر وٌلزم الحصول على .ال ترد األبحاث التً ال تقبل للنشر 2
 موافقة كتابٌة قبل إعادة نشر مادة نشرتها المجلة من قبل .

.ٌجب أن تكون جمٌع البحوث المقدمة للمجلة جدٌدة ومبتكرة ولم ٌسبق نشرها فً مجالت علمٌة أو 01
 صحف أو مؤتمرات أو ورش عمل أو غٌرها وقت تحكٌمها .

.أن تكون جمٌع البحوث متطابقة مع أصول وقواعد البحث العلمً وتكون األبحاث المقدمة للنشر 00
 (. APAمعتمدة على طرٌقه توثٌق جمعٌه علم النفس األمرٌكٌة  )

 ــ تنشر األبحاث بالمجلة بأسبقٌة قبولها للنشر  بعد إعدادها فً صورتها النهائٌة .08 

جعة األبحاث من الناحٌة اللغوٌة تجنبا لألخطاء ،وخاصة فً ــ ٌتحمل الباحثون مسئولٌة مرا03
 .المصطلحات الفنٌة للبحث 

 . ــ الباحث مسئول عن كل اآلراء والبٌانات والنتائج الواردة فً البحث04

 يىاصفبت تسهيى األحببث:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌقدم الباحث نسخة من البحث على أن ٌكتب اسم الباحث وعنوان بحثه ، واٌمٌله الخاص به على  -
 غالف مستقل 

      A4أن ٌكون مقاس الصفحة  -
 سم من األسفل 7سم من الٌسار و8,5سم من أعلى ومن الٌمٌن ،  3,5ٌترك هامش   -
 (  غامق .    04حجم خط العناوٌن بنط ) ،( 04)  حجم النص الكتابً بنط -
ٌتم وضع الجداول واألشكال إما فً صفحات منفصلة أو وسط النص  سم  0سطرالتباعد بٌن األ -

 سم .03وفقا لرؤٌة الباحث  و ال ٌزٌد عرض الجداول عن 
ة وتكتب األبحاث باللغة اإلنجلٌزٌ   Simple Arabicتكتب األبحاث باللغة العربٌة بنوع خط  -

   TimesNew Romanبنوع خط    

 

 انرسىو واالشرتاكبت :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رُُهبا نكم صفحخ صائذح نهتمذو يٍ  ( 98 ) ( وسله نهجحج يغ98رُُه ثحذ ألصً )( 2188) -

 أػعبء هُئه انتذسَظ وانجبحخٍُ يٍ داخم انكهُخ .    

رُُهبا نكم صفحخ صائذح نهتمذو يٍ  (98)نهجحج يغ  ( وسله98( رُُهبا ثحذ ألصً )2288) -

أػعبء هُئه انتذسَظ  وانجبحخٍُ ثبنزبيؼبد ويشاكض انجحىث انًصشَخ داخم رًهىسَخ يصش 

 انؼشثُخ.       

دوالساد  نكم صفحخ صائذح نهجبحخٍُ  (28 ) ( وسلخ نهجحج يغ98( دوالساا ثحذ ألصً )918) -

 يٍ خبسد )د.و.ع ( .



 

 

 
 

 

( رُُهب ألػعبء هُئخ انتذسَظ وانجبحخٍُ فٍ انزبيؼبد ويشاكض  28حذ )حًٍ انؼذد انىا -

( دوالساد  ألػعبء هُئخ انتذسَظ وانجبحخٍُ وانًكتجبد يٍ خبسد 28انجحىث انًصشَخ  و)

 رًهىسَخ يصش انؼشثُخ .
 

 اجملهةعًيذ انكهية ورئيس حترير                                    يذير انتحرير                   
 

 (صجحي شعجبٌ شرف) أ.د/               (عجذ انُبصر حمًذ عجذ احلًيذ د/و.) أ. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of Faculty of Education 

 

 

Menoufia university    

Menofia University 



 

 / ْبنت سؼٛذ ػبذ ا د ر

 

 

 

 

 
 

Website //https://muja.journals.ekb.eg/ 

 

Volume ( 35)        –      No(3)    -     2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يزهخ كهُخ انتشثُخ
 

 

 ربيؼخ انًُىفُخ



 

 

 
 

 

 

 

Website //https://muja.journals.ekb.eg/ 
 

 

 

 

 ىٌوانخالح نخبيغخاانغُخ   -و   1818 (دَغًجش)انخبنج انؼذد 

 

 

 

 
 

 

 
الوصول إلى مكانة رائدة ومصنفة ضمن أشهر القواعد المحلٌة واإلقلٌمٌة فً نشر البحوث 

 1المحكمة فً مجال العلوم التربوٌة والنفسٌة ، خدمة لإلنسانٌة وارتقائها
 

 

 

 

 

راسات التربوٌة لـبحث العلمً التربوي من خالل إتاحه نـشر البحوث والداالرتقاء بمستوى ا
وفق معاٌٌر مهنٌة متمٌزة من حٌث األصالة والمنهجٌة والحفاظ على القٌم والنفسٌة المحكمة 

  .التربوٌة 
  

 

   

 

 

 انشؤَخ

 انشعبنخ

 األهذاف
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تطوٌر النشر العلمً المتخصص فً العلوم التربوٌة والنفسٌة ، من خالل نشر البحوث المحكمة 
 1والدراسات الرصٌنة  والمبتكرة  1

تلبٌة حاجة الباحثٌن على المستوٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة  للنشر فً مجال العلوم التربوٌة 
 1والنفسٌة ، ومجاالتها المختلفة

المشاركة فً بناء مجتمع المعرفة من خالل نشر البحوث والدراسات  التربوٌة والنفسٌة الدقٌقة 
 ت المجتمع، وتحقٌق تطوره وارتقائه .التً تساعد فً حل مشكال

 1إٌجاد مرجعٌة علمٌة للمعنٌٌن  وللباحثٌن فً مجال بحوث التربٌة وقضاٌاها المتعددة
تشجٌع اإلبداعات البحثٌة على مستوى نشر األبحاث والدراسات ذات القٌمة التربوٌة العالٌة 

  1والمتمٌزة محلٌا واقلٌمٌا
 نً متخصص لخدمة الباحثٌن فً المجال التربوىإٌجاد وعاء نشر بحثً علمً الكترو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 ُخ اإلعتشبسَخ نهًزهخانهزُخ انؼهً
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 فهىسَذا
 فهىسَذا

 )انىالَبد انًتحذح االيشَكُخ(
 أعتبر تكُىنىرُب انتؼهُى


