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 جميع اآلراء الواردة في المجلة ُتعبر عن وجهة نظر كاتبيها
 وال ُتعبر بال رورة عن وجهة نظر المجلة

مجلس   
 التحرير



 
  

 
 

 

 

دعةةةةةةةةةةةةةةةةةاء محةةةةةةةةةةةةةةةةةد د.  .1
  أحمـــــــــــــد

 

ول ـةةةـم أصـةةةـس مجلةةةس قســةةةـرئيبتسةةةيير أعمةةةال قةةةائم 
 ة ــــــالتربي

  
 ـدنجةةةةاة حسةةةةن أحمـــةةةة د.أ..2

  شاهين

 

م المنةةةةةةةةةةاه  وطةةةةةةةةةةرق ـــــةةةةةةةةةةـقس رئةةةةةةةةةةيس مجلةةةةةةةةةةس
 ســـــــــــــــــالتدري

 

مين عةةةةةةةةةةةةةةةونى رنةةةةةةةةةةةةةةةد. .3
 ـــدـــمـــــمح

 

م علةةةةةم الةةةةةنفس ــــةةةةةمجلةةةةةس قسقةةةةةائم بتسةةةةةيير أعمةةةةةال 
 و ــــــــــالترب

 

محمةةةةد مصةةةةطفى أبةةةةو  د..أ.4
 واربـالش

 

 ةــــربيــــــــــــم اللغة العـــــــــــــمجلس قس س ـــرئي

 

هبةةةةةةةةةةةه مكــــــةةةةةةةةةةةـرم  .أ.د.5
 مــروبيشا

 

 ةــــزيــــــــإلنجليام اللغة ــــــــــــــمجلس قس س ـــرئي

 

أ.د. شةةةمس علةةةى البسةةةيونى .6
 ديرـب

 

 يةـــــــــــــم اللغة الفرنســــــــــــــمجلس قس س ـــرئي

 

محمةةةةةةةةةةد جابــــــــةةةةةةةةةةـر  د..7
 ىـالمغرب

 

وم ــةةةةةةةـالعلم ـةةةةةةةـــــمجلةةةةةةةس قسرئةةةةةةةيس  قةةةةةةةائم بعمةةةةةةةل
 ةــــــــاالجتماعي

 

فةةةةةةاروق علـــــــــةةةةةةـى .أ.د. 8
 ةـسالم

 

 اتـــــــــــــــــــالريا يم ــــــــــــــس مجلس قســـرئي

 

.د. هويةةةةةةةةةةةةدا مصةةةةةةةةةةةةطفى 8
 ـالنـالقشــــ

 

ة ـــةةةةةةـالطبيع م ـةةةةةةـــــمجلةةةةةةس قسرئةةةةةةيس  قةةةةةةائم بعمةةةةةةل
 اءــــــوالكيمي

 

رانيةةةةةةةةةةا فتـــةةةةةةةةةةـحى . أ.د.11
 البكاتوشى

 
 

وم ــةةةةالعلس قسةةةةم مجلةةةةرئةةةةيس  قةةةةائم بتسةةةةيير أعمةةةةال 
 ة ــــــالبيولوجي

 

.د. عبةةةد الةةةرازق محمـــةةةـد 11
 انـزي

 

وسياسةات  اإلدارة التربويةةم ــمجلس قسرئيس  قائم بعمل
 التعليم

 

ى ـــةةةةةةةـفةةةةةةةاروق شوق .أ.د.12
 ىـوهـالب

 

 ـــــــةةةةةـةالتربيم ـــةةةةةــقس مجلةةةةةسس ـرئيةةةةة قةةةةةائم بعمةةةةةل
 ةــــــالمقارن

 

.أ.د. أحةةةةةةةةالم حســـــةةةةةةةةـن 13
 مودــمح

 

 ةــــــيـــلنفسا ةـــــحــالصم ـمجلس قس ســـرئي قائم بعمل

 

.د. السةةيد عبةةد المةةولى أبةةو 14
 خطوة

 

 

 مــــا التعليـــــــتكنولوجيم ــــــمجلس قسرئيس  قائم بعمل



 
 

     
 

      

 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 اعيل علي سعد أ.د. إسم
 أ.د. علي عبد الرازق جلبي 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. 
 .د. فوزى سعد محمد عيسىأ أ.د. ثناء حسنين الخولى

 أ.د. كمال نجيب كامل الجندي على خليل الدهشانأ.د. جمال 
 أ.د. ماهر عبد القادر محمد علي أ.د. جمال محمود حجر
 أ.د. محسن خضر أ.د. حسن حسين الببالوي
 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 .د. سيد محمود محمد الطوابأ
 أ.د. محمد إبراهيم الدسوقى   أ.د. سيف اإلسالم على مطر
 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 ثمان خليلأ.د. صبحى ع

 أ.د. محمد يوسف حسن أ.د. صفاء عبد العزيز 
 أ.د. محمود عبد الحليم منسى أ.د.طلعت عبد الحميد 

 أ.د. محمود كامل الناقة أ.د. عادل أحمد عز الدين األشول
 أ.د. مهنى إبراهيم غنايم أ.د. عادل عبد اهلل محمد
 دية زكى بشاى.د. ناأ أ.د. عبد الرحمن األحمد
 أ.د. يوسف سيد محمود أ.د. عبد اللطيف محمود

 

مستشارو 

 التحرير



 
  

 كـلمة العـدد

     
   محمد أنور ابراهيم فراجأ.د.                                  

 يةالكل وعـميدرئيس مجلس اإلدارة                                     
 

نشـر  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
لمجلة الكلية والـىى يحـوى العديـد مـن الدراسـات  (ثانيلاالعشرون )العدد و  ثامناللمجلد ا

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 جا ـــة البحـــثتـــ من  اإلســـكندريةمعـــة ومجلـــة كلي ـــوى  بأهمي العلمـــى والترب
 .وضرورة نشره على أوس  نطاق لتعميق الحوار العلمى حول قضايا التربية

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

 .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 

األساسي من إصدارها االرتقاء بالبحث العلمي فةي مجةاالت التربيةة ، واآلداب 
والعلوم. وتهدف المجلة كذلك ، إلى تنمية التواصل والنمو العلمي لد  الباحثين 

 والمهتمين بالدراسات التربوية والعلمية. 
والمجلةةة تنشةةد الرصةةانة العلميةةة والدقةةة المنهجيةةة طبقةةا  لمنةةاه  البحةةث  
وخطواته األساسية، وتشجع النقد المو وعي الجاد إلةى جانةب اإلبةداع  العلمي

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

 

 قواعد النشر بالمجلة  
 

  تخ ةةةع البحةةةوث المقدمةةةة للنشةةةر لفحةةة  وتحكةةةيم أسةةةاتذة مرمةةةوقين                          
ت المختلفة ، كما تتعر  لمراجعة دقيقة مةن حيةث اتباعهةا في المجاال

 ألصول كتابة التقارير العلمية . 

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

 

نشره في  أن يكون البحث المطلوب نشره بالمجلة جديد ولم يسبق   .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 )
، باإل اقة الى  A4على ورق حجم عشرين سطرا  ، وذلك 

 . 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    ▪
 لنشر ، بين قوسين :وسنة ا

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

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

:  ُيكتةةب االسةةم األخيةةر  للمؤلةةف   مؤلةةفألكثةةر مةةن كتةةاب ، 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           
ل مستقب(. 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 

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

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

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

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  

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

 بإدارة النشر العلمى .

ة التحكيم ترسل وفي حال عدم قبول البحث للنشر من قبل هيئ  .9
إدارة المجلة خطاب اعتذار عن نشر البحث مرفقا  به صورة من 
حيثيات الحكم بعدم الَقُبول ، كما ُيرد المبلغ الذي َسبق للباحث دفعه 
 ، مخصوما  منه قيمة مكآفأة التحكيم والبريد ، والرسوم المستحقة . 

                   علمةيومع ظهور العدد الةذي ي ةم البحةث ترسةل إدارة النشةر ال . 11
( مستالت إلى الباحةث مرفقةة بنسةخة مجانيةة مةن العةدد  الةذي 11)

 ي م البحث .
. ترحب المجلة بنشر مراجعات وعر  الكتب والمؤلفات العربية 11

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

، مع مراعاة كافة  A4العر  عن خمس صفحات من حجم 
 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 
قتباسةةةات مختصةةةرة أو ا                            نشةةةر ملخصةةةات 

بشرط اإلشارة إلى المجلة باعتبارها المصةدر األصةلي الةذي ينبغةي 
 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  بفي حال قرر الباحث سح .15

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

 
 
 

 رسوم النشر ، واالشـتـراكات

 

 أوالً : رسوم النشر

مةةن الجامعةةات ين ، وأع ةةاء هيئةةة التةةدريس رسةةوم النشةةر للبةةاحث   ▪

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 (.

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

 ( جنيه عن كل صفحة زائدة.11)
مةن الجامعةات رسوم النشر للبةاحثين ، وأع ةاء هيئةة التةدريس      ▪

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

المبلغ عنةد تسةليم البحةث، وُيسةتكمل  ) ُيدفع نصف 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

 ريكيدوالر أم  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 - كلية التربية -
المصةةةةةةةةري                                                       لةةةةةةةةد  البنةةةةةةةةك المركةةةةةةةةزي   (9/88124/451/9)رقةةةةةةةةم     

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

                                                            المصةةةةةةةةري لةةةةةةةةد  البنةةةةةةةةك المركةةةةةةةةزي ( 1/18185/182/4)رقةةةةةةةةـم  
 ) 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                 : 

 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 الثامن المجلد                                                  مجلة كلية التربية جامعة اإلسكندرية    

                  2118  لثانياالعدد     - نوالعشرو
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 محتويات العدد
 تقديم  ▪

   7             أ.د. عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة                                 
       

 البحوث الدراسات و  ▪

1- 
 

ا حتياجدددال التدريبيدددة لمعلمدددي الريارددديال بالمرحلدددة اإلبتدا يدددة               حدددول 
   صفية في دولة الكويلاإلدارة واألنشطة ال

 
 

د. عفيفة حسين  د. أنــــــور حسن محمد                         
 21 ـــــــــــــــــــــــــــ..الداود
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فدي تنميدة بعده مادارال القدرن  التصدميمي   قا م على َمدخل التفكيدر تدريسي   نموذج  
 لية البنالشعبة جغرافيا بك ،لدى الطالبال المعلمال 21ال
 
 

مةةةةةةروة د.                                                                      
 55. ــــــــــــــــ...سماعيل طهإحسين 
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 ادىدور التـاريـخ فى تربيــة الـوعـى ا قتصـ
                                                       

د. أشرف غاز  إسماعيل                                               
 83 ـــــــــــــــــــــــــــ.دويدار
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د. عبةةةةةةةدالعزيز بةةةةةةةن                                                         
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فعالية برنامج تدريبي قا م على نظرية الذكاء المتعدد في تنمية بعه ماارال الحس 
 العددي لتالميذ الصف الرابع ا بتدا ي بدولة الكويل

 

د. نوال حسن السنافي             راشد القالف  د. نبيل عبدهللا  . محمد حمد السعيدد
د. ناصةةةةةر عبةةةةةد العزيةةةةةز العسعوسةةةةةي    أ.د. محمةةةةةد محمةةةةةد عبةةةةةاس 

 141..................المغربي
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نموذج مقترح للصف المقلوب لتنمية ماارال التدريس وماارال التعلم الذاتي؛ لددى 
 رافيا بكلية التربيةطالب شعبة الجغ

د. هبةةةةةةة صةةةةةةالح    د. أمةةةةةةـيرة محمةةةةةةـد أبازيةةةةةةـد                           
 211.................. إبراهيم
        

 

 

 نحو تدريس ذوي اإلعاقة ةالجامعال األردنيبعه تجاوال طلبة التدريب الميداني في ا -7
                                       

صيدا قفطان العدوان  د.         
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