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  جامعة اإلسكندرية –مجلة كلية التربية 
  

جامعــة اإلســكدررية  هــي مجلــة نلميــة محكمــة ،  –مجلــة كليــة التربيــة  
جامعـة اإلسـكدررية . والغـر   –كليـة التربيـة  -العلمـي رارا الد ر اتصررها 

االرتقاء بالبحث العلمي فـي مجـاالت التربيـة ، واآلراب  هااألساسي مإ اصرار
والعلوم. وتهرف المجلة كذلك ، الى تدمية التواصل والدمو العلمي لرى الباحثيإ 

 والمهتميإ بالرراسات التربوية والعلمية. 
العلميــة والرقــة المدهجيــة طبقــا  لمدــاه  البحــث والمجلــة تد ــر الرصــادة  

العلمي وخطواته األساسية، وت جع الدقر الموضوني الجار الـى جادـب اإلبـراع 
العلمي واألربي المتميزيإ . اإ اإلطار األساسي لكل ذلك هو أخالقيـات البحـث 

 العلمي . 
 

 قواعد النشر بالمجلة  
 

 ســاتذا مرمــوقيإ فــي تخضــع البحــوث المقرمــة للد ــر لفحــ  وتحكــيم أ
كمــا تتعــر  لمراجعــة رقيقــة مــإ حيــث اتبانهــا ، المجــاالت المختلفــة 

 ألصول كتابة التقارير العلمية . 

   المجلة الحر    فيالباحثيإ الراغبيإ في د ر بحوثهم يجب نلى
 :  كال  ومضمودا   التالية لقوانرلنلى أإ يكوإ ادتاجهم مستوفيا  

 
ه بالمجلة جرير ولم يسبق د ره في أإ يكوإ البحث المطلوب د ر   .1

 أي مكاإ آخر . 
نلى مسافة ( 14) فدط تقرم األبحاث مطبونة نلى الكمبيوتر  .2

مزروجة بيإ األسطر ، وهامش اليقل نإ ثالثة سدتيمترات مإ 
سطر جميع جوادب الصفحة ، بحيث يكوإ متوسط الكلمات في ال

( 21سطر الصفحة الواحرا )( ثماإ كلمات ونرر أ1الواحر )
، باإلضاقة الى  A4ن ريإ سطرا  ، وذلك نلى ورق حجم 

 . CDاسطواده مرمجة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 

 دطام التوثيق المعتمر .3
، وذلك نلى الدحو  APA دظام الرابطة األمريكية لعلم الدفس      

 التالى:
 

 أوال  : دظام التوثيق في متإ الرراسة
 

األخيــر للمؤلــف ، :  ُيكتــب االســم  لمؤلــف واحــركتــاب ، أو بحــث    ▪
 وسدة الد ر ، بيإ قوسيإ :

 (Scheffler, 2011 )(  .........  2111برراوي ، )     
              :  ُيكتب االسم األخير  للمؤلفيإ ، وسدة الد ر يإلمؤلفكتاب ، أو بحث    ▪

 ، بيإ قوسيإ :
 (Scheffler & Green ,2011 ) ...(  2118اسمانيل و فرج ، )     

ــاب ، أو بحــث ك   ▪ ــفت ــر مــإ مؤل ــف  ألكث ــر  للمؤل ــب االســم األخي  :  ُيكت
 األول ، يتبعه " وآخروإ " ، وسدة الد ر ،    بيإ قوسيإ :

ار وآخروإ ، )       (Scheffler et al. , 2011)  ( ...... 2111نمَّ

 في حال اإل ارا الى رقم صفحة االقتباس ، ُيكتب المرجع هكذا:   ▪

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

 
 ثاديا  : دظام التوثيق في قائمة المراجع

 

 كتاب لمؤلف واحر :     ▪
  التعليم .. الفرصة األخيرة .(.  2111برراوي، حسام )     
 القاهرا : الرار المصرية اللبدادية .   
 كتاب لمؤلفيإ :     ▪
  فلسفة التربية : (.  2118) اسمانيل، سعير و فرج، هادئ     
 القاهرا : رار الفكر العربي.  رؤية تحليلية ومنظور إسالمي.    
( 35) يليه العرر،  رقم المجلربحث لمؤلف واحر :  ُيالحظ كتابة    ▪      
 ونرر ، 

  32 - 8  صفحات البحث           
ستقبل م(. التربية والمواطدة : رراسة تحليلية.  2114فرج ، هادئ ) 

 .         32 - 8( ، 35) 11،  التربية العربية



 
 

يكتب البحث أو المقالة واسم الباحث ومركزه وندواإ المراسلة   .4
   البريري 

 .  ملحقة بالبحثنلى صفحة مستقلة     
5.   ً ً   يرفق مع البحث ملخصا  باللغة العربية ، واللغة اإلدجليزية  وافيا 

 احرا مستقلة . كلمة في صفحة و  211:  111يتراوح مإ 
( ثالثة دسخ مـإ البحـث ألغـرا  المراجعـة 3تسلم إلرارا المجلة ) .6

والتحكيم تحتفظ ارارا المجلة بدسخة واحرا تبقى في ملفات المجلة ، 
 وال يستعيره الباحث مرا أخرى . وترسل دسختاإ للتحكيم . 

 الكتابة لدمط" األوليةمرحلة المراجعة في حال نرم اجتياز البحث  .7
يتم ارسال دسخة مإ البحث الى الباحث مرفقا   "مر مإ المجلة المعت

بخطاب اجراء التعريالت الالزمة بما يتفق مع قوانر كتابة تقرير 
 . البحث

التحكــيم ترســـل ارارا ، ثــم حــث مرحلــة المراجعــة بندــر اجتيــاز ال .8
يفيـر قبـول البحـث للد ـر العلمـي ، محـررا  المجلة الى الباحث خطابا  

ــه مونــر د ــره ــة.  ب ــى حــال حســب خطــة المجل ــة  جــاءوف حكــم هيئ
ــــريالت  ــــى ارخــــال بعــــ  التع ــــى حاجــــة ال التحكــــيم أإ البحــــث ف
ـــى الباحـــث إلســـتيفاء  والتصـــويبات ، يعـــار البحـــث مـــرا أخـــرى ال

قائمــة االدتظــار الخاصــة فــي التعــريالت المطلوبــة ومــإ ثــم ارراجــة 
 بإرارا الد ر العلمى .

هيئة التحكيم ترسل  نرم قبول البحث للد ر مإ قبل في حالو  .9
صورا مإ مرفقا  به  ارارا المجلة خطاب انتذار نإ د ر البحث

حيثيات الحكم بعرم الَقُبول ، كما ُيرر المبلغ الذي َسبق للباحث رفعه 
 ، مخصوما  مده قيمة مكآفأا التحكيم والبرير ، والرسوم المستحقة . 

                   ر العلمـيارارا الد ـ ومع ظهور العرر الـذي يضـم البحـث ترسـل  .10
الـذي  ( مستالت الى الباحـث مرفقـة بدسـخة مجاديـة مـإ العـرر 11)

 . يضم البحث
. ترحب المجلة بد ر مراجعات ونر  الكتب والمؤلفات العربية 11

واألجدبية الصاررا خالل األنوام الثالثة السابقة نلى صرور نرر 
يزير حجم المراجعة أو  أالالمجلة المزمع د رها فيه ، نلى 

، مع مراناا كافة  A4العر  نإ خمس صفحات مإ حجم 
 في المجلة .   ال روط والقوانر الخاصة بالد ر

 

 

كـل مــا يد ـر فــي المجلــة ال يجـوز د ــره بـأي طريقــة أو فــي أي  . 12
إ كتــابي مـإ رئـيس التحريــر ، ويجـوز مـع ذلــك اذمكـاإ آخـر روإ 
ب ــرط اإل ــارا الــى المجلــة  اأو اقتباســات مختصــرد ــر ملخصــات 

 المصرر األصلي الذي يدبغي الرجوع اليه .  هابانتبار



 
  

ترسل البحوث أو الرراسات باسم السير األستاذ الركتور/ رئيس  .13
 تحرير المجلة . 

 ، ال تلتزم المجلة برر البحوث أو الرراسات التي ال يتقرر د رها  .14
 .قابلة للد ر  غيرأدها  أو
البحث الذي تقرم به للد ر ، ألسباب  بفي حال قرر الباحث سح .15

خاصة به ، يرر اليه البحث ، مضافا  اليه المبلغ الذي سبق رفعه ، 
  ً  مده الرسوم وفقا  لقوانر العمل المالية المعمول بها . مخصوما 

 
 رسوم النشر ، واالشـتـراكات

 

 أوالً : رسوم النشر

 مـإ الجامعـات المصـريةلد ـر للبـاحثيإ ، وأنضـاء هيئـة التـرريس رسـوم ا   ▪
( جديها  مصريا  ،  املة رسوم التحكيم ، وتكلفة الد ر ، والبرير ، 1211)

                                                                     ( صـــــفحة فأقــــــل. 31وذلـــــك للبحــــــث الـــــذي تصــــــل نـــــرر صــــــفحاته )
بلغ ندر تسليم البحث، وُيستكمل الباقي ندر القبول بالد ـر ) ُيرفع دصف الم

.) 
( 11( صــفحة ، يــتم تحصــيل )31فــي حــال تجــاوزت صــفحات البحــث )  ▪   

 جديه نإ كل صفحة زائرا.
رسـوم الد ـر للبــاحثيإ ، وأنضـاء هيئــة التـرريس مــإ الجامعـات العربيــة ▪     
ة الد ر ، والبرير ، (  روالر أمريكي ،  املة رسوم التحكيم ، وتكلف311)

ـــــذي تصـــــل نـــــرر صـــــفحاته ) ـــــك للبحـــــث ال ـــــل. .31وذل                                                                          ( صـــــفحة فأق
) ُيرفع دصف المبلغ ندر تسليم البحث، وُيستكمل الباقي ندر القبول بالد ـر 

.) 
ــي حــال تجــاوزت صــفحات البحــث )    ▪   ــتم تحصــيل ) ( صــفحة31ف ( 5، ي

 روالر أمريكي نإ كل صفحة زائرا.
 

 ثانياً : رسوم االشتراك السنوي
 

 مإ الرول العربية مإ مصر سدوات اال تراك

 روالر أمريكي  51 جديها    121 سدة واحرا

 روالر أمريكي  15 جديها    211 سدتاإ

 روالر أمريكي 121 جديها    311 سدوات 3

 روالر أمريكي  161 جديها    411 سدوات  4
 

 

   ثالثاً : إجراءات تسديد رسوم النشر ، واالشتراكات
ــة  ▪ ــى حســاب صــدروق الخرمــة التعليمي ــتم التســرير بتحويــل مصــرفي ال ــة  -  ي ــة التربي  -كلي

       لـــــرى البدـــــك المركـــــزي المصـــــري                                                  (9/88124/450/9)رقـــــم  بالجنيهههههص المصهههههر 
  ارع الجمهورية ( 54فرع: األسكدررية )



 
 

ـــة  ▪ ـــى حســـاب المجل ـــل مصـــرفي ال ـــرير بتحوي ـــتم التس ــــم     $بالهههدوار األمريكهههي  -وي رق
) االرارا العامــــة للعمليــــات  لــــرى البدــــك المركــــزي المصــــري ( 0/18085/082/4)

 الخارجية دظام الخزادة( 
 

 ويتم اخطار البدك 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                 : 

 جمهورية مصر العربية
 ال اطبي  -األسكدررية  
 جامعة اإلسكدررية  -كلية التربية  
 كلية التربيةمجلة   - ارارا الد ر العلمي 

 
العدد     - والعشرون بعالمجلد السا                                 ة جامعة اإلسكندرية  مجلة كلية التربي

  2017 ثانيلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محتويات العدد

 تقديم  ▪
   2                               أ.د. عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة        

        

 البحوث والدراسات  ▪

1- 

 

 النفسي ااجتماعي وعالقتص بجودة الحياة الوظيفية لدى معلمي مرحلة التعليم األساسيالمناخ 
. 
  نور الدين طص يوسفد. 
                        21 ..........................................................................لسنبار ا

 

2- 
 

                                                                                                                                       ذات والنوع ااجتماعي لدى المكفوفين في األردن .المساندة ااجتماعية وعالقتها بتقدير ال
نهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاجي منهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههور د. 

 .............................................ه................................................السهههههههعايد
61 

 

3- 
 

المهارات ااجتماعية كمنبئ باألمن النفسي لدى عينة مهن األطفهال بالمرحلهة المتوسهطة بدولهة 
 الكويت .

 89 ........................ منصور عبد هللا محمد العجميّ أ. صالح شويت السعيدّ       د. 

 



 
  

4- 
 

ير لطلبة كلية التربية األساسية بدولهة الكويهت        فهي  هوم أنمهاط الفروق في أساليب التفك
 .التعلم لديهم 

 السنافي د. نـــــوال حسن علي                                القالف د. نبيل عبدهللا راشد
 المغربهههههههههههههههههههههههههههههههههههههـي أ.د. محمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههـد محمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههـد عبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههاس

.........................................................................129  

 

5- 
 

ين  وعالقتص بالجنس والمسار األكاديمي ونوع مستوى التعاطف لدى الطلبة الموهوبين والعادي
 .المدرسة

يعقهههههههههههههههههههههوب فريهههههههههههههههههههههد د. أ.               مهههههههههههههههههههههريم ارشهههههههههههههههههههههيد الخالهههههههههههههههههههههد د. 
     207....................................الفرح

 

6- 
 

الّتسويف لدى طلبة جامعة الحسين بن طالل في  وم بعض السعي نحو الكمالّية وعالقتها ب
 .المتغيِّرات

د. أسمام نايف الصرايرة  د. منى علي أبو درويش 
..............................................235                  

 

7- 
 
 
 
8- 

 

 

ت ااجتماعيههة لتحههر  الجمههاعي فههي تنميههة المهههارال (Thelen)فاعليههة اسههتخدام أنمههوذن ثيلههين 
فهي  والتحصيل المعرفي لهدى طالبهات قسهم المنهاهر وطهرق التهدريس بكليهة العلهوم ااجتماعيهة

                                                                 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

د. سارة بنت ثنيان بن محمد آل 
 267.................................................................عودس

 
 

 

لدى طلبهة في مساق ااحصام التحصيل والترابط الريا ي  على  KWLثر استخدام استراتيجيةأ
 .كلية الزرقام الجامعية في األردنفي  دبلوم المتوسطال

د. أمانى  رار 
 307...........................................................................................بيح...ص

 

 

9- 
 

 .اإلسهام النسبي لالمتنان والحس الفكاهى في التنبؤ بالمرونة النفسية لدى طالب الجامعة

د. نهلة فرن على 
 335الشافعي.....................................................................................

 

 

10- 
 

المملكهة العربيهة السهعودية فهي بلمرحلهة الثانويهة ل علم المعلومهاتتب ك  معلوماتية في التربية ال
 . المعلوماتيةاقتصاد  وم عصر 

 387.................... محمد زكي بن عبدالحي مخدوم .أ د. فــهـــد بن علي العمير 

 

 

 

 


