
 
 

 

 مجلة كلية التربية
 

 جامعة اإلسكندرية
 
 

 

 

 علمية محكمة فصلية تعنى بنشر األبحاث والدراسات فى مختلف ميادين المعرفة
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 م فراجــور ابراهيـمحمد أن. أ.د:  س اإلدارةــلـجـس مـيـرئ    
 

 

 عم محمد الوكيلعبير عبد المنأ.د. : نائب رئيس مجلس اإلدارة

 

 درانــــــــل بـــــبــــأ.د. ش  : رــــــريـحـتـس الـيـرئ    
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 1028 "خامسالوالعشرون "العدد  ثامنالالمجلد 

 2888صدر العدد األول في أكتوبـــــر 



 
  

 

 هيئة التحرير
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 دـــالسيدة / فايزة عبدالناصر محم ر :ـــــــــــــــــــــــمدير التحري 

        : دـــــــــــــــالسيدة / غادة صبحي محم    مساعد مدير التحرير 
 يــد  األنســــــاآلنسة / رضوى محم 

 ف ـــــوى السيد خلـالسيدة / نشي : ـل المالالمسئو 
 

 

 

ه جميع المراسالت باسم رئيس التحرير ، على العنوان التالي :  ُتوجَّ

 جامعة اإلسكندرية  -كلية التربية   الشاطبي  -اإلسكندرية  
 مجلة كلية التربية  -إدارة النشر العلمي  

 megala.edu@alexu.edu.eg :البريد اإللكتروني
 https://empreg4444.wixsite.com/alexedu: الموقع اإللكتروني

 

 

 4871137  -  4856712  (00203)تليفون  :  

 4865671  (00203) س :   فاك
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أ.د.  محمود عبد الحليم منسى  -1
 نــــــــــــــــسف حسأ. د.  محمد يو -2
 رــــــــم عامـــــــأ. د.  أسماء إبراهي -3
 ىـــــــى البوهـــــأ. د.  فاروق شوق -4
 دــــــــــــــى محمـــــأ. د.  عنتر لطف -5
 أ. د.  سوزان عباس عبد اللطيف -6
 دـــــــد عبد الاله أحمـــــأ.د. محم -7
 بأ.د. محمد مصطفى أبو شوار -8

 1888لسنة  6323 :رقم اإليداع 
 

 ISSN  :3822/1111الترقيم الدولى 
 

 ر عن وجهة نظر كاتبيهاجميع اآلراء الواردة في المجلة ُتعب
 وال ُتعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة

mailto:megala_alx_education@yahoo.com
https://empreg4444.wixsite.com/alexedu


 
 
 

                                              
 

 

 

 

 
 

 

 

  دعاء محد أحمـــــــــــــدد.  .1
 

 ة ــــــول التربيــم أصــس مجلس قســـرئيبتسيير أعمال قائم 

  
  شاهين ـدنجاة حسن أحمـــ د.أ..2

 

 ســـــــــــــــــطرق التدريم المناهج وــــــقس رئيس مجلس
 

 ـــدـــمـــــمين عونى محرند. .3
 

 وىــــــــــم علم النفس التربــــمجلس قسقائم بتسيير أعمال 
 

 واربـمحمد مصطفى أبو الش د..أ.4
 

 ةــــربيــــــــــــم اللغة العـــــــــــــمجلس قس س ـــرئي
 

 مــهبه مكـــــــرم شاروبي .أ.د.5
 

 ةــــزيــــــــإلنجليام اللغة ــــــــــــــمجلس قس س ـــيرئ
 

 ديرـأ.د. شمس على البسيونى ب.6
 

 يةـــــــــــــم اللغة الفرنســــــــــــــمجلس قس س ـــرئي

 

 ىـمحمد جابـــــــــر المغرب د..7
 

 ةــــــــوم االجتماعيـــالعلم ــــــمجلس قسرئيس  قائم بعمل
 

 ةـفاروق علــــــــــى سالم.أ.د. 8
 

 اتـــــــــــــــــــالرياضيم ــــــــــــــس مجلس قســـرئي
 

 ـالنـ.د. هويدا مصطفى القشــــ8
 

 اءــــــة والكيميــــالطبيع م ــــــمجلس قسرئيس  قائم بعمل
 

 رانيا فتــــحى البكاتوشى. أ.د.11
 

 

 ة ــــــوم البيولوجيــالعلمجلس قسم رئيس  قائم بتسيير أعمال 
 

 انـ.د. عبد الرازق محمــــد زي11
 

 وسياسات التعليم اإلدارة التربويةم ــمجلس قسرئيس  قائم بعمل
 

 ىـوهـى البــــفاروق شوق .أ.د.12
 

 ةــــــالمقارن ــــــــةالتربيم ـــــقس مجلسس ـرئي قائم بعمل
 

 مودــمح.أ.د. أحالم حســــــن 13
 

 ةــــــيـــلنفسا ةـــــحــالصم ـمجلس قس ســـرئي قائم بعمل
 

 .د. السيد عبد المولى أبو خطوة14
 

 

 مــــا التعليـــــــتكنولوجيم ــــــمجلس قسرئيس  قائم بعمل

 مجلس التحرير
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 كـلمة العـدد

     
   محمد أنور ابراهيم فراجأ.د.                                  

 الكلية وعـميدرئيس مجلس اإلدارة                                     
 

نشـر  يات التربية دورًا أساسيًا فى تطوير البحث التربوى وذلـ  مـن خـاللتلعب كل
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
لمجلــــة الكليــــة والــــيى يحــــوى العديــــد مــــن  (خــــامسالالعشــــرون دالعــــدد و  نثــــامالالمجلــــد 

دراسة المشـكالت التربويـة والتعليميـة التـى يعيشـها  تتناولالدراسات والبحوث التربوية التى 
 محلياً وإقليميًا.الواقع المجتمعى نأمل أن تساهم بدورها فى نشر المعرفة التربوية 

ـــة التربيـــة جامعـــة  ـــة البحـــثتـــ من  ريةاإلســـكندومجلـــة كلي ـــوى  بأهمي العلمـــى والترب
 .وضرورة نشره على أوسع نطاق لتعميق الحوار العلمى حول قضايا التربية

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

 .وأمانة علمية
 

 واهلل ولى التوفيق                                   



 
  

  جامعة اإلسكندرية –مجلة كلية التربية 
  

جامعةةة اإلسةةكندرية  هةةي مجلةةة علميةةة محكمةةة ،  -مجلةةة كليةةة التربيةةة  
جامعةةة اإلسةكندرية . والغةةر   -كليةة التربيةة  -دارة النشةر العلمةةي إتصةدرها 
إصدارها االرتقاء بالبحث العلمي فةي مجةاالت التربيةة ، واآلداب  األساسي من

والعلوم. وتهدف المجلة كذلك ، إلى تنمية التواصل والنمو العلمي لدى الباحثين 
 والمهتمين بالدراسات التربوية والعلمية. 

والمجلةةة تنشةةد الرصةةانة العلميةةة والدقةةة المنهجيةةة طبقةةا  لمنةةاهج البحةةث  
ساسية، وتشجع النقد الموضوعي الجاد إلةى جانةب اإلبةداع العلمي وخطواته األ

العلمي واألدبي المتميزين . إن اإلطار األساسي لكل ذلك هو أخالقيةات البحةث 
 العلمي . 
 
   

 قواعد النشر بالمجلة  
 

  تخضةةةع البحةةةوث المقدمةةةة للنشةةةر لفحةةة  وتحكةةةيم أسةةةاتذة مرمةةةوقين                          
لفة ، كما تتعر  لمراجعة دقيقة مةن حيةث اتباعهةا في المجاالت المخت

 ألصول كتابة التقارير العلمية . 

    يجب على الباحثين الراغبين في نشر بحوثهم في  المجلة الحر
 على أن يكون إنتاجهم مستوفيا  للقواعد التالية شكال  ومضمونا  :

 

 أن يكون البحث المطلوب نشره بالمجلة جديد ولم يسبق نشره في   .1
 أي مكان آخر . 

( على مسافة 14تقدم األبحاث مطبوعة على الكمبيوتر ) فنط  .2
مزدوجة بين األسطر ، وهامش اليقل عن ثالثة سنتيمترات من 
جميع جوانب الصفحة ، بحيث يكون متوسط الكلمات في السطر 

( 21( ثمان كلمات وعدد أسطر الصفحة الواحدة )8الواحد )
، باإلضاقة الى  A4حجم عشرين سطرا  ، وذلك على ورق 

 . CDاسطوانه مدمجة 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 نطام التوثيق المعتمد .3
، وذلك على النحو  APA نظام الرابطة األمريكية لعلم النفس      

 التالى:
 

 أوال  : نظام التوثيق في متن الدراسة
 

:  ُيكتةةب االسةةم األخيةةر للمؤلةةف ،  لمؤلةةف واحةةدكتةةاب ، أو بحةةث    ▪
 ين قوسين :وسنة النشر ، ب

 (Scheffler, 2011 )(  .........  2111بدراوي ، )     
              :  ُيكتب االسم األخير  للمؤلفين ، وسنة النشر ينلمؤلفكتاب ، أو بحث    ▪

 ، بين قوسين :
 (Scheffler & Green ,2011 )( ...  2118إسماعيل و فرج ، )     

ُيكتةةب االسةةم األخيةةر  للمؤلةةف  :   ألكثةةر مةةن مؤلةةفكتةةاب ، أو بحةةث    ▪
 األول ، يتبعه " وآخرون " ، وسنة النشر ،    بين قوسين :

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

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

 (Scheffler, 2011 : 25)( ...........  45:  2111بدراوي ،  )     
 

 ثانيا  : نظام التوثيق في قائمة المراجع
 

 كتاب لمؤلف واحد :     ▪
  التعليم .. الفرصة األخيرة .(. 2111بدراوي، حسام )     
 القاهرة : الدار المصرية اللبنانية .   
 كتاب لمؤلفين :     ▪

  فلسفة التربية : (.  2118إسماعيل، سعيد و فرج، هانئ )     
   القاهرة : دار الفكر رؤية تحليلية ومنظور إسالمي.    
 العربي.     
( 35) يليه العدد،  رقم المجلدبحث لمؤلف واحد :  ُيالحظ كتابة    ▪      
 وعدد ، 

  37 - 8  صفحات البحث           
مستقبل (. التربية والمواطنة : دراسة تحليلية.  2114فرج ، هانئ ) 

 .         37 - 8( ، 35) 11،  التربية العربية



 
  

يكتب البحث أو المقالة واسم الباحث ومركزه وعنوان المراسلة   .4
   البريدي 

 على صفحة مستقلة ملحقة بالبحث .     
ً  باللغة العربية ، واللغة اإلنجليزية  .5 ً  وافيا  يرفق مع البحث ملخصا 

 كلمة في صفحة واحدة مستقلة .   211:  111يتراوح من 
( ثالثة نسخ مةن البحةث ألغةرا  المراجعةة 3دارة المجلة )تسلم إل .6

والتحكيم تحتفظ إدارة المجلة بنسخة واحدة تبقى في ملفات المجلة ، 
 وال يستعيده الباحث مرة أخرى . وترسل نسختان للتحكيم . 

في حال عدم اجتياز البحث مرحلة المراجعة األولية "لنمط الكتابة  .7
سال نسخة من البحث إلى الباحث مرفقا  المعتمد من المجلة " يتم إر

بخطاب إجراء التعديالت الالزمة بما يتفق مع قواعد كتابة تقرير 
 البحث .

حةةث مرحلةةة المراجعةةة ، ثةةم التحكةةيم ترسةةةل إدارة بعنةةد اجتيةةاز ال .8
المجلة إلى الباحث خطابا  يفيةد قبةول البحةث للنشةر العلمةي ، محةددا  

حةةال جةةاء حكةةم هيئةةة بةةه موعةةد نشةةره حسةةب خطةةة المجلةةة. وفةةى 
التحكةةةةيم أن البحةةةةث فةةةةى حاجةةةةة الةةةةى إدخةةةةال بعةةةة  التعةةةةديالت 
والتصةةةويبات ، يعةةةاد البحةةةث مةةةرة أخةةةرى الةةةى الباحةةةث إلسةةةتيفاء 
التعةةديالت المطلوبةةة ومةةن ثةةم إدراجةةة فةةي قائمةةة االنتظةةار الخاصةةة 

 بإدارة النشر العلمى .

وفي حال عدم قبول البحث للنشر من قبل هيئة التحكيم ترسل   .9
ارة المجلة خطاب اعتذار عن نشر البحث مرفقا  به صورة من إد

حيثيات الحكم بعدم الَقُبول ، كما ُيرد المبلغ الذي َسبق للباحث دفعه 
 ، مخصوما  منه قيمة مكآفأة التحكيم والبريد ، والرسوم المستحقة . 

                   ومع ظهور العدد الةذي يضةم البحةث ترسةل إدارة النشةر العلمةي . 11
( مستالت إلى الباحةث مرفقةة بنسةخة مجانيةة مةن العةدد  الةذي 11)

 يضم البحث .
. ترحب المجلة بنشر مراجعات وعر  الكتب والمؤلفات العربية 11

واألجنبية الصادرة خالل األعوام الثالثة السابقة على صدور عدد 
المجلة المزمع نشرها فيه ، على أال يزيد حجم المراجعة أو 

، مع مراعاة كافة  A4خمس صفحات من حجم  العر  عن
 في المجلة .   الشروط والقواعد الخاصة بالنشر

 

 

كةل مةةا ينشةر فةةي المجلةةة ال يجةوز نشةةره بةأي طريقةةة أو فةةي أي  . 12
ن كتةةابي مةن رئةيس التحريةةر ، ويجةوز مةع ذلةةك إذمكةان آخةر دون 
أو اقتباسةةةات مختصةةةرة                             نشةةةر ملخصةةةات 



 
 

رط اإلشارة إلى المجلة باعتبارها المصةدر األصةلي الةذي ينبغةي بش
 الرجوع إليه . 

ترسل البحوث أو الدراسات باسم السيد األستاذ الدكتور/ رئيس  .13
 تحرير المجلة . 

، ال تلتزم المجلة برد البحوث أو الدراسات التي ال يتقرر نشرها   .14
 غير قابلة للنشر .أنها أو 
البحث الذي تقدم به للنشر ، ألسباب  بالباحث سحفي حال قرر  .15

خاصة به ، يرد إليه البحث ، مضافا  اليه المبلغ الذي سبق دفعه ، 
ً  منه الرسوم وفقا  لقواعد العمل المالية المعمول بها .  مخصوما 

 
 
 

 رسوم النشر ، واالشـتـراكات

 

 أوالً : رسوم النشر

مةةن الجامعةةات التةةدريس رسةةوم النشةةر للبةةاحثين ، وأعضةةاء هيئةةة    ▪

جنيهةةةا  مصةةةريا  ، شةةةاملة رسةةةوم التحكةةةيم ،  (1211) المصةةةرية
وتكلفة النشر ، والبريد ، وذلةك للبحةث الةذي تصةل عةدد صةفحاته 

) ُيةةدفع نصةةف المبلةةغ عنةةد تسةةليم البحةةث،    ( صةةفحة فأقةةل.31)
 وُيستكمل الباقي عند القبول بالنشر (.

حة ، يةةتم تحصةةيل ( صةةف31فةةي حةةال تجةةاوزت صةةفحات البحةةث )   ▪
 ( جنيه عن كل صفحة زائدة.11)

مةن الجامعةات رسوم النشر للبةاحثين ، وأعضةاء هيئةة التةدريس      ▪

دوالر أمريكي ، شةاملة رسةوم التحكةيم ، وتكلفةة (  311) العربية
( 31النشر ، والبريةد ، وذلةك للبحةث الةذي تصةل عةدد صةفحاته )

البحةث، وُيسةتكمل  ) ُيدفع نصف المبلغ عنةد تسةليم صفحة فأقل. .
 الباقي عند القبول بالنشر (.

( صةةفحة ، يةةتم تحصةةيل 31فةةي حةةال تجةةاوزت صةةفحات البحةةث )   ▪

 ( دوالر أمريكي عن كل صفحة زائدة.5)
 
 
 
 
 



 
  

 ثانياً : رسوم االشتراك السنوي
 
 

 من الدول العربية من مصر سنوات االشتراك

 دوالر أمريكي  51 جنيها    121 سنة واحدة

 دوالر أمريكي  85 جنيها    211 سنتان

 دوالر أمريكي 121 جنيها    311 سنوات 3

 دوالر أمريكي  161 جنيها    411 سنوات  4
 

 

 ثالثاً : إجراءات تسديد رسوم النشر ، واالشتراكات
  

صةةةندوق الخدمةةةة التعليميةةةة                              بتحويةةةل مصةةةرفي إلةةةى حسةةةاب  يةةةتم التسةةةديد  ▪
  بالجنيه المصري - لتربيةكلية ا -
المصةةةةةةةةري                                                       لةةةةةةةةدى البنةةةةةةةةك المركةةةةةةةةزي   (9/88124/451/9)رقةةةةةةةةم     

 شارع الجمهورية ( 54فرع: األسكندرية )
                       $بالدددو ر األمريكددي  -بتحويةةل مصةةرفي إلةةى حسةةاب المجلةةة  التسةةديدويةةتم  ▪

                                                            المصةةةةةةةةري لةةةةةةةةدى البنةةةةةةةةك المركةةةةةةةةزي ( 1/18185/182/4)ـم  رقةةةةةةةة
 ) االدارة العامة للعمليات الخارجية نظام الخزانة( 

 

 ويتم إخطار البنك القائم بالتحويل 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  خامسالالعدد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محتويات العدد
 تقديم  ▪

   7             أ.د. عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة                                 
       

 البحوث الدراسات و  ▪

1- 
 

 ا سهام النسبي ألبعاد الرفاهة النفسية في التنبؤ بالكفاءة الذاتية 
 يةجامعة اإلسكندر -لدي الطالب المعلمين بكلية التربية 

 

 
 

 21............. هدى محمد السيد أبو العزم د.                                    
    

 

2- 

 

 
 

 

بالهيئدة  العالقة بين خصائص البيئة التكنولوجية للنظم المعلوماتيدة والقددراا اإلبداعيدة للعداملين
 " دولة الكويا "   العامة للتعليم التطبيقي والتدريب                    

 
 

 57 ................ منى سعدون المطوع أ.  حمد السيد أحمدأ.أ                    
 

 

3- 

 
 

 

واقع استخدام التعليم المدمج في تدريس العلوم الشرعية بالمدارس القرآنية التابعة للمركز 
 الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه

                                                       

              111 .............د. عبدهللا بن فهد الصنعاوي                                           
 

 

 

4- 
 
 

 
 

دراسة تشخيصية  لمعوقاا  استخدام أساليب  التقدويم الحقيقدي فدي تقدويم أداء الطالدب الجدامعي 
 والطلبة وأهم الحلول المقترحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 137......... وفاء محمود نصار عبد الرازقد.                                
 

 

5- 

 

 

كليدة التربيدة ب                    قسدم اإلدارة التربويدة وسياسداا التعلديم ل خريطة بحثيدة مقترحدة
 جامعة اإلسكندرية

 

 181................. خميس حرب دمحمد.                                  
 
 
 

 

6- 

 

  
 

درجة توظيف المدخل البصري في تدريس الرياضياا لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر 
 في دولة الكويا المعلمين والمعلماا

                      
         243..............يرــــــرم البشــــد. أكعلي قاسم حمزة  تقي شعبان   أ.. أ  

 

 



 
  

7- 

 

التربيدة األساسدية كليدة                األسباب المؤدية إلى التعثر األكاديمي من وجهة نظر طدالب 
 بدولة الكويا

 

 287براك صنت ........د.   يد عبد هللا  أحمد عبد.    حجاج مبارك . د 
 
 

 

8- 

 

والتحصدديل تنميددة الدافعيددة األكاديميددة فددي  MUSICنمددوذ  قددائم علددى برنددامج تدددريبي فعاليددة 

 لدى طالب الجامعةالدراسي 
                                                            

 311.......................أ.م. د. مروة مختار بغدادي               
 

 

9- 

 

أهمية التعلم اإللكتروني في اكتساب مهداراا البحدا العلمدي مدن وجهدة نظدر طلبدة البكدالوريوس 
 والدراساا العليا في دولة الكويا

           

           348.....................الفيلكاوي  د. عبد العزيز دخيل العنزي د. أحمد حسين     

 

                                      

                                     

 


