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

 0لوم التربوٌة والنفسٌة ، خدمة لإلنسانٌة وارتقائهاالمحكمة فً مجال الع
 

 

 

 

 

االرتقاء بمستوى الـبحث العلمً التربوي من خالل إتاحه نـشر البحوث والدراسات التربوٌة 
والنفسٌة المحكمة وفق معاٌٌر مهنٌة متمٌزة من حٌث األصالة والمنهجٌة والحفاظ على القٌم 

 التربوٌة . 
  

 

   

 

 

العلمً المتخصص فً العلوم التربوٌة والنفسٌة ، من خالل نشر البحوث المحكمة تطوٌر النشر 
 0والدراسات الرصٌنة  والمبتكرة  0

تلبٌة حاجة الباحثٌن على المستوٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة  للنشر فً مجال العلوم التربوٌة 
 0والنفسٌة ، ومجاالتها المختلفة

ل نشر البحوث والدراسات  التربوٌة والنفسٌة الدقٌقة المشاركة فً بناء مجتمع المعرفة من خال
 التً تساعد فً حل مشكالت المجتمع، وتحقٌق تطوره وارتقائه .

 0إٌجاد مرجعٌة علمٌة للمعنٌٌن  وللباحثٌن فً مجال بحوث التربٌة وقضاٌاها المتعددة
تربوٌة العالٌة تشجٌع اإلبداعات البحثٌة على مستوى نشر األبحاث والدراسات ذات القٌمة ال

  0والمتمٌزة محلٌا واقلٌمٌا
 إٌجاد وعاء نشر بحثً علمً الكترونً متخصص لخدمة الباحثٌن فً المجال التربوى
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 انتخصص اجلبيعة انكهية االستشبرية انهجُة انعهًيةأعضبء  و

 أعزبر اإلداسح انزشثٕٚخ حعشيٕد )انًٍٛ( انزشثٛخ أ.د/ أحًذ يحًذ ثشلؼبٌ 1

 أعزبر ػهى انُفظ انزشثٕ٘ انًُٛب انزشثٛخ أ.د/ إَٔس سٚبض ػجذ انشحٛى 2

 انضلبصٚك انزشثٛخ أ.د/ ثٓبء انذٍٚ انغٛذ انُغبس 3
أعزبر انًُبْظ ٔغشق رذسٚظ 

 َغهٛضٚخانهغخ اال

 أعزبر انصحخ انُفغٛخ ػٍٛ شًظ انزشثٛخ أ.د/ حغبو انذٍٚ يحًٕد ػضة 4

 أعزبر أصٕل انزشثٛخ غُطب انزشثٛخ أ.د/ حغٍ ئثشاْٛى ػجذ انؼبل 5

 أعزبر ػهى انُفظ انزشثٕ٘ ػٍٛ شًظ انزشثٛخ أ.د/ عهًٛبٌ انخعش٘ انشٛخ 6

 انًُٛب انزشثٛخ أ.د/ صفٛخ يحًذ عالو 2
غشق رذسٚظ أعزبر انًُبْظ ٔ

 انؼهٕو

 اإلعكُذسٚخ انزشثٛخ أ.د/ فبسٔق شٕلٙ انجْٕٙ 9
أعزبر انزشثٛخ انًمبسَخ ٔاإلداسح 

 انزؼهًٛٛخ

 انزشثٛخ أ.د/ فٓذ ثٍ عهًٛبٌ انشبٚغ 3
 انًهك عؼٕد

 انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ()

أعزبر انًُبْظ ٔغشق رذسٚظ 

 انؼهٕو

 ػٍٛ شًظ انزشثٛخ أ.د/ يحًذ أيٍٛ انًفزٙ 10
بر انًُبْظ ٔغشق رذسٚظ أعز

 انشٚبظٛبد

 ديٛبغ انزشثٛخ أ.د/ يحًذ حغٍ انًشعٙ 11
أعزبر انًُبْظ ٔغشق رذسٚظ انهغخ 

 انؼشثٛخ

 أعزبر أصٕل انزشثٛخ عْٕبط انزشثٛخ أ.د/ يصطفٗ يحًذ سعت 12

13 Prof. Kissinger, F. 
ٔالٚخ 

 فهٕسٚذا
 فهٕسٚذا

 )انٕالٚبد انًزحذح االيشٚكٛخ(
 ب انزؼهٛىأعزبر ركُٕنٕعٛ

 انهغُخ انؼهًٛخ اإلعزشبسٚخ نهًغهخ
 



 

 

 
 

 

 قىاعذ انُشر
تستخدم المجلة الٌة التحكٌم االعمً لذلك ٌجب علً الباحث عدم االشارةالً اسمه اوصفته فً متن  -1

 . البحث وعلٌة ان ٌذكر هذه المعلومات فً صفحة منفصلة عن البحث

 .ٌعتمد النشر على رأي المحكم المتخصص لتحدٌد صالحٌة المادة للنشر .-2

قبل البحـوث بإحـدى اللـغتٌن العـربٌة أو االنجلٌـزٌة وٌقدم مع البحث  ملخــص )باللغة العربٌة وآخر .ت3
 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 

 . من خالل قاعدة بٌانات المحكمٌن  علً موقع المجلة ٌتم تحدٌد المحكمٌٌن للقٌام بعملٌة التحكٌم-5

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

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

نشر(  -طبع -الرسوم  ) تحكٌم .ال ٌحصل الباحث على خطاب/ شهادة قبول النشر إال بعد سداد كامل5
 وإرسال خطابات قبول النشر من السادة المحكمٌن .  

( مستالت فً حالة 5( نسخة مجانا من عدد المجلة الصادر باإلضافة إلى )2.ٌحصل الباحث على  )8
( مستالت فً حالة البحث المشترك ،وفً حالة رغبة الباحث فً الحصول على 10البحث الفردي ،وعدد )

 سخ إضافٌة علٌة سداد ثمن النسخة .أي ن

.ال ترد األبحاث التً ال تقبل للنشر إلى أصحابها وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر وٌلزم الحصول على 9
 موافقة كتابٌة قبل إعادة نشر مادة نشرتها المجلة من قبل .

فً مجالت علمٌة أو .ٌجب أن تكون جمٌع البحوث المقدمة للمجلة جدٌدة ومبتكرة ولم ٌسبق نشرها 10
 صحف أو مؤتمرات أو ورش عمل أو غٌرها وقت تحكٌمها .

.أن تكون جمٌع البحوث متطابقة مع أصول وقواعد البحث العلمً وتكون األبحاث المقدمة للنشر 11
 (. APAمعتمدة على طرٌقه توثٌق جمعٌه علم النفس األمرٌكٌة  )

 نشر  بعد إعدادها فً صورتها النهائٌة .ــ تنشر األبحاث بالمجلة بأسبقٌة قبولها لل12 

ــ ٌتحمل الباحثون مسئولٌة مراجعة األبحاث من الناحٌة اللغوٌة تجنبا لألخطاء ،وخاصة فً 13
 .المصطلحات الفنٌة للبحث 

 . ــ الباحث مسئول عن كل اآلراء والبٌانات والنتائج الواردة فً البحث14
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 يىاصفبت تسهيى األحببث:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

      A4أن ٌكون مقاس الصفحة  -
 سم من األسفل 7سم من الٌسار و2,5سم من أعلى ومن الٌمٌن ،  3,5ٌترك هامش   -
 (  غامق .    14(، حجم خط العناوٌن بنط ) 14حجم النص الكتابً بنط )  -
ات منفصلة أو وسط النص سم  ٌتم وضع الجداول واألشكال إما فً صفح 1سطرالتباعد بٌن األ -

 سم .13وفقا لرؤٌة الباحث  و ال ٌزٌد عرض الجداول عن 
وتكتب األبحاث باللغة اإلنجلٌزٌة    Simple Arabicتكتب األبحاث باللغة العربٌة بنوع خط  -

   TimesNew Romanبنوع خط    

 

 انرسىو واالشرتاكبت :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( عُٛٓبً نكم صفحخ صائذح نهزمذو يٍ  30)  ( ٔسلّ نهجحش يغ30( عُّٛ ثحذ ألصٗ )1200) -

 أػعبء ْٛئّ انزذسٚظ ٔانجبحضٍٛ يٍ داخم انكهٛخ .    

( عُٛٓبً نكم صفحخ صائذح نهزمذو يٍ 30جحش يغ )( ٔسلّ نه30( عُٛٓبً ثحذ ألصٗ )1400) -

أػعبء ْٛئّ انزذسٚظ  ٔانجبحضٍٛ ثبنغبيؼبد ٔيشاكض انجحٕس انًصشٚخ داخم عًٕٓسٚخ يصش 

 انؼشثٛخ.       

( دٔالساد  نكم صفحخ صائذح نهجبحضٍٛ 10( ٔسلخ نهجحش يغ ) 30( دٔالساً ثحذ ألصٗ )350) -

 يٍ خبسط )ط.و.ع ( .

( عُٛٓب ألػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانجبحضٍٛ فٙ انغبيؼبد ٔيشاكض  60)صًٍ انؼذد انٕاحذ  -

( دٔالساد  ألػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانجبحضٍٛ ٔانًكزجبد يٍ خبسط 10انجحٕس انًصشٚخ  ٔ)

 عًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ .
 

 هةعًيذ انكهية ورئيس حتريراجمل                                    يذير انتحرير                   
 

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

 

 

                       



 

 

 
 

 

 كهًة رئيس انتحرير                                     
 

ٌسعى العدٌد من الباحثٌن إلى نشر أبحاثهم فً مجالت علمٌة تتمٌز باستٌفاء معاٌٌر النشر 

م بها للحصول وثهم موضوعٌة ومصداقٌة عند التقدبح لٌها دولٌا ومحلٌا ، مما ٌكسبعالمتعارف 

 علمٌة أو جوائز مختلفة .  على درجات 

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

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

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

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

ل على معام2018/2019فً عام جلة الكلٌة حصلت م ولقد،تحاد الجامعات العربٌةا فًعضونهاأ

 .من مشروع معامل التصنٌف العربً( 1,3)  هقدرتأثٌر

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

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

 عًيذ انكهية ورئيس حترير اجملهة                                                  
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عبيؼخ انًُٕفٛخ ئحـذٖ انًغالد انؼهًٛخ انزشثٕٚـخ انًحكًـخ   –نزشثٛخ رؼذ يغهّ كهٛخ ا       

انحبصهخ ػهٗ  يؼبيم رأصٛش ػشثٙ ٔنٓب رشلٛى دٔنٙ ٔٚمٕو ػهٗ رحكًٛٓب َخجّ يٍ خٛشح األعبرزح  

األيش انز٘ عؼهٓب رحزم يكبَخ يشيٕلخ فٙ انٕعػ انؼهًٙ ٔانزشثٕ٘ كًب أصجح نًغهخ كهٛخ انزشثٛخ 

نظاما الكترونٌا لنشروتحكٌم االبحاث  وٌستعرض هذا العدد   مجموعة من جامعة المنوفٌة 
انؼٕايم انًإصّشح رزُبٔل أفكبسيزُٕػخٔيجزكشح,ٔٚؼشض أحذ ْزِ االثحبس ثحش ثؼُٕاٌ االبحاث التً 

فٙ األداء انًُٓٙ نًؼهًّٙ انؼهٕو فٙ يذاسط انزؼهٛى انؼبو ثذٔنخ انكٕٚذ يٍ ٔعٓخ َظشْى: دساعخ 

ػبداد انؼمم نذٖ ُيؼهًبد انشٚبظٛبد فٙ انًشحهخ انًزٕعطخ .ٔثحش أخش ثؼُٕاٌ  ًٛخرحهٛهٛخ رمٕٚ

ًبسعبد انزذسٚغّٛخ انالصيخ نزًُٛزٓب نذٖ غبنجبرٍٓ .ٔٚزُبٔل ثحش اخش ثؼُٕاٌ ًُ دسعخ  ٔػاللزٓب ثبن

ثبنًًهكخ  فٛشٔط كٕسَٔبسظب أػعبء ْٛئبد انزذسٚظ فٙ انغبيؼبد ػٍ ئداسح انغبيؼبد نغبئحخ 

يفٕٓو انزاد  ٔٚؼشض أحذ االثحبس ثحش ثؼُٕاٌ عبيؼخ انمصٛى: دساعخ حبنخ -انغؼٕدٚخ  انؼشثٛخ

األكبدًٚٙ ٔػاللزّ ثبنًشَٔخ األكبدًٚٛخ نذٖ غالة ٔغبنجبد عبيؼخ انطبئف. ٔٚزُبٔل ثحش اخش 

   Infusion  فؼبنٛخ اعزشارٛغٛخ ٔلبئٛخ صحٛخ لبئًخ ػهٗ فهغفخ انزشثٛخ انٕلبئٛخ ٔيذخم  ثؼُٕاٌ

نذٖ أغفبل انًشحهخ االثزذائٛخ ثبنًًهكخ  COVID-19فٙ أخطبس االصبثخ ثفٛشٔط كٕسَٔب نزال

انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ. ٔٚؼشض أحذ ْزِ االثحبس ثحش ثؼُٕاٌ دسعخ رطجٛك اإلداسح االعزشارٛغٛخ فٙ 

"رطجٛك ٔٚزُبٔل ثحش اخش ثؼُٕاٌ انًذاسط انضبَٕٚخ ثًُطمخ انجبحخ يٍ ٔعٓخ َظش انًؼهًٍٛ.

د انززكش نزًُٛخ اكزغبة انًفشداد فٙ انهغخ اإلَغهٛضٚخ نذٖ راليٛز انًشحهخ اإلثزذائٛخ " اعزشارٛغٛب

ٔٚزُبٔل ثحش أخش ثؼُٕاٌ فؼبنٛخ ثشَبيظ لبئى ػهٗ انجشيغخ انهغٕٚخ انؼصجٛخ نخفط انعغٕغ 

" انُفغٛخ ٔأصشِ فٙ رحغٍٛ عٕدح انحٛبح نذٖ يؼهًٙ انًؼبلٍٛ ػمهٛب. ٔٚزُبٔل ثحش أخش ثؼُٕاٌ

ثؼط يٓبساد انزفبػم انشفٓٙ نذٖ غالة انصف انخبيظ اإلثزذائٙ ػجش اعزخذاو  رًُٛخ

اعزشارٛغٛخ انًحفضاد انزؼهًٛٛخ. ٔٚزُبٔل ثحش أخش ثؼُٕاٌ أصش انزكبيم ثٍٛ االعزمصبء ٔانؼشٔض 

انكٓشثبء ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد انكٓشثٛخ نذٖ غالة انًشحهخ انضبَٕٚخ انؼًهٛخ فٙ رذسٚظ ركُٕنٕعٛب 

رطٕٚش انزًُٛخ انًُٓٛخ نهًؼهى فٙ ظٕء يزطهجبد  ٔٚؼشض أحذ ْزِ االثحبس ثحش ثؼُٕاٌ انصُبػٛخ

انؼصش انشلًٙ  ٔٚزُبٔل انجحش االخٛش يٕظٕع ثؼُٕاٌ رًُٛخ يٓبساد انزفكٛش االثذاػٗ فٗ انهغخ 

 انفشَغٛخ نذٖ غالة انًشحهخ انضبَٕٚخ 

 راء وانجبحثنيأسبل اهلل انعهً انقذير أٌ جيعهه عهًب يُتفع ثه جلًيع انق
 وانجحىث انعهًيةهذراسبت انعهيب ن انكهية وكيم
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