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 دران ــــــــــــــبل بـــ.أ.د. ش1

 

 ة ـــــــــــول التربيــــــم أصـــــــــــــس مجلس قســـرئي

  

  سىــهناء عبــد العزيز عي د..2

 

 ســــــم المناهج وطرق التدريــــــقس قائم بعمل رئيس مجلس

 

 ـــدـــمـــــمين عونى محرند. .3

 

 وىــــــــــم علم النفس التربــــــمجلس قسرئيس  قائم بعمل

 

محمدددددددد موددددددد فى أبدددددددو  د..أ.4

 واربـالش

 

 ةــــربيــــــــــــم اللغة العـــــــــــــمجلس قس س ـــرئي

 

 مــهبه مكـــــــرم شاروبي .أ.د.5

 

 ةــــزيــــــــإلنجليام اللغة ــــــــــــــمجلس قس س ـــرئي

 

.د. شددددمس علددددى البسدددديونى أ.6

 ديرـب

 

 يةـــــــــــــم اللغة الفرنســــــــــــــمجلس قس س ـــرئي

 

 ىـمحمد جابـــــــــر المغرب د..7

 

 ةــــــــوم االجتماعيـــالعلم ــــــمجلس قسرئيس  قائم بعمل

 

 ةـفاروق علــــــــــى سالم.أ.د. 8

 

 اتـــــــــــــــــــضيالريام ــــــــــــــس مجلس قســـرئي

 

 ـالنـ.د. هويدا مو فى القشــــ9

 

 اءــــــة والكيميــــال بيع م ــــــمجلس قسرئيس  قائم بعمل

 

 ةـ.د. آيات ابراهيـــــم السرح11

 

 

 ة ــــــوم البيولوجيـــــالعلم ــــــمجلس قسرئيس  قائم بعمل

 

.د. عبدددددد الدددددرادق محمـــدددددـد 11

 انـدي

 

وسياسددات  اإلدارة التربويددةم ـددـمجلددس قسرئدديس  لقددائم بعمدد

 التعليم

 

ى ـــددددددددددـفدددددددددداروق شوق .أ.د.12

 ىـوهـالب

 

 ةـــــــــــــــة المقارنــــــــــالتربيم ـــــقس مجلسس ـرئي

 

 مودــمح.أ.د. أحالم حســــــن 13

 

 ةــــــيـــلنفسا ةــــــــــحــالوم ــــــس  مجلس قســـرئي

 

عبدددد المدددولى أبدددو .د. السددديد 14

 خ وة

 

 

 مــــا التعليـــــــتكنولوجيم ــــــمجلس قسرئيس  قائم بعمل

 مجلس التحرير  



 
  

 

 
     
 

      

 األسماء مرتبة ترتيباً أبجدياً  *       

 أ.د. عبد اهلل عويدات أ.د. أحمد إبراهيم درويش
 أ.د. عدنان األمين أ.د. أحمد كامل الحصرى
 أ.د. عالء الدين رمضان أ.د. إسماعيل علي سعد 

 د الرازق جلبيأ.د. علي عب أسماء محمود غانم غيثأ.د. 
 عصام الدين هاللأ.د.  أ.د. السيد سالمه الخميسى
 أ.د. عنتر لطفي محمد أ.د. الهام عبد الحميد فرج 

 أ.د. فتحي محمد أبو عيانه عبيد مصطفى الهامأ.د. 
 أ.د. فوزى سعد محمد عيسى أ.د. ثناء حسنين الخولى
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 أ.د. محمد أحمد ُكريم أ.د. زينب على النجار
 أ.د. محمد أمين المفتى أ.د. سامي محمد نصار 

 أ.د. محمد إسماعيل عبد المقصود أ.د. سيد محمود محمد الطواب
 أ.د. محمد إبراهيم الدسوقى   على مطرأ.د. سيف اإلسالم 

 أ.د. محمد عطية خميس أ.د. شاكر محمد فتحي
 أ.د. محمد على الكردي أ.د. شبل بدران الغريب

 أ.د. محمد محمد عناني أ.د. شمس علي البسيوني بدير
 أ.د. محمد نبيل نوفل أ.د. صبحى عثمان خليل
 أ.د. محمد يوسف حسن أ.د. صفاء عبد العزيز 

 أ.د. محمود عبد الحليم منسى .د.طلعت عبد الحميد أ
 أ.د. محمود كامل الناقة أ.د. عادل أحمد عز الدين األشول

 أ.د. مهنى إبراهيم غنايم أ.د. عادل عبد اهلل محمد
 .د. نادية زكى بشاىأ أ.د. عبد الرحمن األحمد
 أ.د. يوسف سيد محمود أ.د. عبد اللطيف محمود

 

 مستشارو التحرير



 
 

 كـلمة العـدد

     
   محمد أنور ابراهيم فراجأ.د.                                  

 الكلية وعـميدرئيس مجلس اإلدارة                                     
 

شـر ن تلعب كليات التربية دورًا أساسيًا فى تطوير البحث التربوى وذلـ  مـن خـالل
المعرفـــة التربويـــة التـــى يقـــوم بءنتاجهـــا أعضـــاء هييـــة التـــدريس والبـــاحثين والمنشـــغلين بـــالعلم 

ـــــــــــوى ـــــــــــة جامعـــــــــــة اإلســـــــــــكندرية وهـــــــــــى تقـــــــــــدم  الترب ـــــــــــة التربي ـــــــــــا فـــــــــــءن كلي                                   .. مـــــــــــن هن
اسـات لمجلة الكلية والـىى يحـوى العديـد مـن الدر  (ولألاالعشرون )العدد و  ثامنالالمجلد 

ــة التــى  ــة والتعليميــة التــى يعيشــها الواقــ   تتنــاولوالبحــوث التربوي دراســة المشــكالت التربوي
 محلياً وإقليميًا.المجتمعى نأمل أن تساهم بدورها فى نشر المعرفة التربوية 

ـــة التربيـــة جامعـــة  ـــة البحـــثتـــ من  اإلســـكندريةومجلـــة كلي ـــوى  بأهمي العلمـــى والترب
 .لتعميق الحوار العلمى حول قضايا التربيةوضرورة نشره على أوس  نطاق 

ن مجلـة كليــة التربيــة جامعـة اإلســكندرية تفــتل صـفحاتها لنشــر البحــوث ءمـن هنــا فــ
العلمية التربويـة الجـادة والرصـينة التـى تنـاقش وتعـالا قضـايانا التربويـة والتعليميـة بكـل حريـة 

 .وأمانة علمية
 

 ى التوفيق واهلل ول                                  



 
  

  جامعة اإلسكندرية –مجلة كلية التربية 
  

جامعةة  اإلسةةكندري   هةةي مجلةة  علميةة  محكمةة  ،  -مجلةة  كليةة  التربيةة   
جامعةة  اإلسةكندري  .  ال ةةر   -كلية  التربية   -دارة النشةر العلمةةي إتصةدرها 

األساسي من إصدارها االرتقاء بالبحث العلمي فةي مجةاالت التربية  ،  اآلداب 
ل م.  تهدف المجل  كذلك ، إلى تنمي  الت اصل  النم  العلمي لد  الباحثين  الع

  المهتمين بالدراسات الترب ي   العلمي . 
 المجلةة  تنشةةد الرصةةان  العلميةة   الدقةة  المنهجيةة  طبقةةا  لمنةةاه  البحةةث  

العلمي  خط اته األساسي ،  تشجع النقد الم   عي الجاد إلةى جانةب اإلبةداع 
بي المتميزين . إن اإلطار األساسي لكل ذلك ه  أخالقيةات البحةث العلمي  األد
 العلمي . 

 قواعد النشر بالمجلة  
 

  تخ ةةةع البحةةة ث المقدمةةة  للنشةةةر لفحةةة   تحكةةةيم أسةةةاتذة مرمةةة قين                          
في المجاالت المختلف  ، كما تتعر  لمراجع  دقيق  مةن حيةث اتباعهةا 

 علمي  . ألص ل كتاب  التقارير ال

    يجب على الباحثين الراغبين في نشر بح ثهم في  المجل  الحر
 على أن يك ن إنتاجهم مست فيا  للق اعد التالي  شكال   م م نا  :

 

أن يك ن البحث المطل ب نشره بالمجل  جديد  لم يسبق نشره في    .1
 أي مكان آخر . 

  ( على مساف14تقدم األبحاث مطب ع  على الكمبي تر ) فنط  .2
مزد ج  بين األسطر ،  هامش اليقل عن ثالث  سنتيمترات من 
جميع ج انب الصفح  ، بحيث يك ن مت سط الكلمات في السطر 

( 21( ثمان كلمات  عدد أسطر الصفح  ال احدة )8ال احد )
، باإل اق  الى  A4عشرين سطرا  ،  ذلك على  رق حجم 

 . CDاسط انه مدمج  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 المعتمدنطام الت ثيق  .3
،  ذلك على النح   APA نظام الرابط  األمريكي  لعلم النفس      

 التالى:
 

 أ ال  : نظام الت ثيق في متن الدراس 
 

:  ُيكتةةب االسةةم األخيةةر للمؤلةةف ،  لمؤلةةف  احةةدكتةةاب ، أ  بحةةث    ▪
  سن  النشر ، بين ق سين :

 (Scheffler, 2011 )(  .........  2111بدرا ي ، )     
              :  ُيكتب االسم األخير  للمؤلفين ،  سن  النشر ينلمؤلفكتاب ، أ  بحث    ▪

 ، بين ق سين :
 (Scheffler & Green ,2011 )( ...  2118إسماعيل   فرج ، )     

:  ُيكتةةب االسةةم األخيةةر  للمؤلةةف   ألكثةةر مةةن مؤلةةفكتةةاب ، أ  بحةةث    ▪
 بين ق سين :    األ ل ، يتبعه "  آخر ن " ،  سن  النشر ،

ار  آخر ن ، )       (Scheffler et al. , 2011)( ......   2111عمَّ

 في حال اإلشارة إلى رقم صفح  االقتباس ، ُيكتب المرجع هكذا:   ▪

 (Scheffler, 2011 : 25)( ...........  45:  2111بدرا ي ،  )     
 

 ثانيا  : نظام الت ثيق في قائم  المراجع
 

 ؤلف  احد :  كتاب لم   ▪
  التعليم .. الفرصة األخيرة .(. 2111بدرا ي، حسام )     
 القاهرة : الدار المصري  اللبناني  .   
 كتاب لمؤلفين :     ▪
  فلسفة التربية : (.  2118إسماعيل، سعيد   فرج، هانئ )     
   القاهرة : دار الفكر رؤية تحليلية ومنظور إسالمي.    
 العربي.     
( 35) يليه العدد،  رقم المجلدبحث لمؤلف  احد :  ُيالحظ كتاب     ▪      
  عدد ، 

  37 - 8  صفحات البحث           
مستقبل (. التربي   الم اطن  : دراس  تحليلي .  2114فرج ، هانئ ) 

 .         37 - 8( ، 35) 11،  التربية العربية
يكتب البحث أ  المقال   اسم الباحث  مركزه  عن ان المراسل    .4

   البريدي 



 
  

 على صفح  مستقل  ملحق  بالبحث .     
ً  بالل   العربي  ،  الل   اإلنجليزي   .5 ً   افيا  يرفق مع البحث ملخصا 

 كلم  في صفح   احدة مستقل  .   211:  111يترا ح من 
لبحةث ألغةرا  المراجعة  ( ثالث  نسخ مةن ا3تسلم إلدارة المجل  ) .6

 التحكيم تحتفظ إدارة المجل  بنسخ   احدة تبقى في ملفات المجل  ، 
  ال يستعيده الباحث مرة أخر  .  ترسل نسختان للتحكيم . 

في حال عدم اجتياز البحث مرحل  المراجع  األ لي  "لنمط الكتاب   .7
فقا  المعتمد من المجل  " يتم إرسال نسخ  من البحث إلى الباحث مر

بخطاب إجراء التعديالت الالزم  بما يتفق مع ق اعد كتاب  تقرير 
 البحث .

حةةث مرحلةة  المراجعةة  ، ثةةم التحكةةيم ترسةةةل إدارة بعنةةد اجتيةةاز ال .8
المجل  إلى الباحث خطابا  يفيةد قبة ل البحةث للنشةر العلمةي ، محةددا  
بةةه م عةةد نشةةره حسةةب خطةة  المجلةة .  فةةى حةةال جةةاء حكةةم هيئةة  

حةةةةث فةةةةى حاجةةةة  الةةةةى إدخةةةةال بعةةةة  التعةةةةديالت التحكةةةةيم أن الب
 التصةةة يبات ، يعةةةاد البحةةةث مةةةرة أخةةةر  الةةةى الباحةةةث إلسةةةتيفاء 
التعةةديالت المطل بةة   مةةن ثةةم إدراجةة  فةةي قائمةة  االنتظةةار الخاصةة  

 بإدارة النشر العلمى .

 في حال عدم قب ل البحث للنشر من قبل هيئ  التحكيم ترسل   .9
لبحث مرفقا  به ص رة من إدارة المجل  خطاب اعتذار عن نشر ا

حيثيات الحكم بعدم الَقُب ل ، كما ُيرد المبلغ الذي َسبق للباحث دفعه 
 ، مخص ما  منه قيم  مكآفأة التحكيم  البريد ،  الرس م المستحق  . 

                    مع ظه ر العدد الةذي ي ةم البحةث ترسةل إدارة النشةر العلمةي . 11
فقة  بنسةخ  مجانية  مةن العةدد  الةذي ( مستالت إلى الباحةث مر11)

 ي م البحث .
. ترحب المجل  بنشر مراجعات  عر  الكتب  المؤلفات العربي  11

 األجنبي  الصادرة خالل األع ام الثالث  السابق  على صد ر عدد 
المجل  المزمع نشرها فيه ، على أال يزيد حجم المراجع  أ  

ة كاف  ، مع مراعا A4العر  عن خمس صفحات من حجم 
 في المجل  .   الشر ط  الق اعد الخاص  بالنشر

 

 

كةل مةةا ينشةر فةةي المجلةة  ال يجة ز نشةةره بةأي طريقةة  أ  فةةي أي  . 12
ن كتةةابي مةن رئةيس التحريةةر ،  يجة ز مةع ذلةةك إذمكةان آخةر د ن 
أ  اقتباسةةةات مختصةةةرة                             نشةةةر ملخصةةةات 

المصةدر األصةلي الةذي ينب ةي  بشرط اإلشارة إلى المجل  باعتبارها
 الرج ع إليه . 



 
 

ترسل البح ث أ  الدراسات باسم السيد األستاذ الدكت ر/ رئيس  .13
 تحرير المجل  . 

، ال تلتزم المجل  برد البح ث أ  الدراسات التي ال يتقرر نشرها   .14
 غير قابل  للنشر .أنها أ  
لنشر ، ألسباب البحث الذي تقدم به ل بفي حال قرر الباحث سح .15

خاص  به ، يرد إليه البحث ، م افا  اليه المبلغ الذي سبق دفعه ، 
ً  منه الرس م  فقا  لق اعد العمل المالي  المعم ل بها .  مخص ما 

 

 رسوم النشر ، واالشـتـراكات

 

 أوالً : رسوم النشر

مةةن الجامعةةات رسةة م النشةةر للبةةاحثين ،  أع ةةاء هيئةة  التةةدريس    ▪

جنيهةةةا  مصةةةريا  ، شةةةامل  رسةةة م التحكةةةيم ،  (1211) المصةةةري 
 تكلف  النشر ،  البريد ،  ذلةك للبحةث الةذي تصةل عةدد صةفحاته 

) ُيةةدفع نصةةف المبلةةغ عنةةد تسةةليم البحةةث،    ( صةةفح  فأقةةل.31)
  ُيستكمل الباقي عند القب ل بالنشر (.

( صةةفح  ، يةةتم تحصةةيل 31فةةي حةةال تجةةا زت صةةفحات البحةةث )   ▪

 ح  زائدة.( جنيه عن كل صف11)
مةن الجامعةات رس م النشر للبةاحثين ،  أع ةاء هيئة  التةدريس      ▪

د الر أمريكي ، شةامل  رسة م التحكةيم ،  تكلفة  (  311) العربي 
( 31النشر ،  البريةد ،  ذلةك للبحةث الةذي تصةل عةدد صةفحاته )

) ُيدفع نصف المبلغ عنةد تسةليم البحةث،  ُيسةتكمل  صفح  فأقل. .
 ل بالنشر (.الباقي عند القب 

( صةةفح  ، يةةتم تحصةةيل 31فةةي حةةال تجةةا زت صةةفحات البحةةث )   ▪

 ( د الر أمريكي عن كل صفح  زائدة.5)
 

 ثانياً : رسوم االشتراك السنوي
 
 

 من الد ل العربي  من مصر سن ات االشتراك

 د الر أمريكي  51 جنيها    121 سن   احدة

 د الر أمريكي  85 جنيها    211 سنتان

 د الر أمريكي 121 جنيها    311 سن ات 3



 
  

 د الر أمريكي  161 جنيها    411 سن ات  4
 

 

 ثالثاً : إجراءات تسديد رسوم النشر ، واالشتراكات
  

صةةةند ق الخدمةةة  التعليميةةة                               بتح يةةةل مصةةةرفي إلةةةى حسةةةاب  يةةةتم التسةةةديد  ▪
  بالجنيه المصري - كلي  التربي  -
المصةةةةةةةةري                                                       لةةةةةةةةد  البنةةةةةةةةك المركةةةةةةةةزي   (9/88124/451/9)رقةةةةةةةةم     

 شارع الجمه ري  ( 54فرع: األسكندري  )
                       $بالدددو ر األمريكددي  -بتح يةةل مصةةرفي إلةةى حسةةاب المجلةة   التسةةديد يةةتم  ▪

                                                            المصةةةةةةةةري يلةةةةةةةةد  البنةةةةةةةةك المركةةةةةةةةز ( 1/18185/182/4)رقةةةةةةةةـم  
 ) االدارة العام  للعمليات الخارجي  نظام الخزان ( 

 

  يتم إخطار البنك القائم بالتح يل باآلتي :   
CORRESPONDENT BANK NAME     :      JPMORGAN CHASE BANK, NA 
SWIFT BANK CODE                            :      CHASUS33XXX 
ACCOUNT NUMBER                          :      400921014 
BENEFICIARY BANK                           :      CENTRAL BANK OF EGYPT  
SWIFT BANK CODE                            :      CBEGEGCXXXX 
BENEFICIARY REF NO.                       :      USD 4082180850 
BENEFICARY CUST NAME                 : 

 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
   - والعشرون الثامن المجلد                                           مجلة كلية التربية جامعة اإلسكندرية    

                  2118  األولالعدد  
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 محتويات العدد
 تقديم  ▪

   7             الكلي   رئيس مجلس اإلدارة                         أ.د. عميد         
       

 البح ث الدراسات    ▪

1- 
 

    حدور جامعة شقراء في تنمية الوعي األمني لدى طالباتها: تصور مقتر
 

 

 هيفاءد.                                                                 
 21 ـــــــــــــــــــــــــــ..الف زان

    

 

2- 

 

 
 

 

فدي ودوء     المسؤولية المجتمعيدة لهيةدة اعتمداد مؤسسدات التعلديم العدالي األردنيدة
 معايير ا عتماد وومان الجودة

قةةةةةةةةبالن د. أ.                                                                  
 55. ــــــــــــــــ...عبد القادر المجالي

 

 

3- 

 
 

 جامعة عمان األهليةب والحرة مواد ا ختياريةدوافع تفويالت الطلبة لل
                                                       

د. مفيد نجيب                                                         
 73 ـــــــــــــــــــــــــــ.ح اشين
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يق إدارة الجودة الشاملة في مدارس دولة الكويت من وجهة نظر المدديرين مدى تطب
  والمديرات

                                              

د. سةةةةيف                                                                       
  87ـــــــــــــــــــــــــــــ..محمد العتيبي

 

 

5- 

 

 

ثر برنامج تدريبي قاةم على السقا ت التعليمية في تحسدين العسدر القراةدي وخفد  أ
 اإلجهاد التعلمي لدي تالميذ الصف الخامس ا بتداةي بمحافظة الوادي الجديد

 

د. نجةةةةةةة   أحمةةةةةةةد عبةةةةةةةد                                                  
  123 .................. اعر
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لدددى  تمييددا الشددفهيال اتفددي تنميددة مهددار اسددتخدام األلعددال اإللكترونيددة الل ويددةأثددر 
  بالمملكة العربية السعودية سكاكاتالميذ الصف األول ا بتداةي في مدينة 

 

 د. مشعل بن محمد بن محم د النابلسي                              
 ..................148 

        

 

لدى عينة من  وعالقته با كتةال في ووء بع  المت يرات الديموغرافية، األلكسيثيميا -7
 مدمني الكحول

                                       

عبد  بن احمد د.                                                        
 175الزهراني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   ارات الوظاةف التنفيذية في تحسينبرنامج قاةم على بع  مهفعالية  -8
 لدى ا طفال ذوى اوطرال طيف التوحد ا نتباه المشترك     
                     

عدر س اب  العينين د. مرفت ال   اء محمد بحير ـد.صف         
 215ــــــــــــــــ ادن

 

الخاصددة  تدددخل المبكددر فددي مجددال التربيددةال يدراسددة تقويميددة لبرنددامج إعددداد أخصدداة -9
 لمرحلة الطفولة المبكرة في مصر

                                                             

 العربي محمد د. إيمان                                                          
 247ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النقيب
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