
 
 

 

 مجلة كلية التربية
 

 جامعة اإلسكندرية
 

 

 

 

 علمية محكمة فصلية تعنى بنشر األبحاث والدراسات فى مختلف ميادين المعرفة
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

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

 

 

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

 

 درانــــــــل بـــــبــــأ.د. ش      : رــــــريـحـتـس الـيـرئ    
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 1029 "ألولاوالعشرون "العدد  تاسعالالمجلد 

 2911صدر العدد األول في أكتوبـــــر 



 
  

 

 هيئة التحرير

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 دـــالسيدة / فايزة عبدالناصر محمر : ـــــــــــــــــــــــمدير التحري 

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

 ف ـــــوى السيد خلــالسيدة / نش ي : ـالمال المسئول 
 

 

 

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) :    فاكس
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 أ.د.  محمود عبد الحليم منسى  -1
 نــــــــــــــــف حسأ. د.  محمد يوس -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
 أ.د. محمد مصطفى أبو شوارب -8

 1888لسنة  6323 :رقم اإليداع 
 

 ISSN  :3822/1111الترقيم الدولى 
 

 جميع اآلراء الواردة في المجلة ُتعبر عن وجهة نظر كاتبيها
 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
 

 ســـــــــــــــــق التدريم المناهج وطرــــــقس 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 ـــرئي
 

 ديرـأ.د. شمس على البسيونى ب.6
 

 يةـــــــــــــم اللغة الفرنســــــــــــــمجلس قس س ـــرئي

 

 ىـمحمد جابـــــــــر المغرب د..7
 

 ةــــــــوم االجتماعيـــالعلم ــــــمجلس قسرئيس  قائم بعمل
 

 ةـروق علــــــــــى سالمفا.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 ــــــم البيولوجيوــالعلمجلس 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 ســـئير قائم بعمل
 

 .د. السيد عبد المولى أبو خطوة14
 

 

 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
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 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. 
 محمد عيسىأ.د. فوزى سعد  أ.د. ثناء حسنين الخولى
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 كـلمة العـدد

     
   محمد أنور ابراهيم فراجأ.د.                                  
 الكلية وعـميدرئيس مجلس اإلدارة                                     

 

نشر  ت التربية دوراً أساسياً فى تطوير البحث التربوى وذلك من خاللتلعب كليا
المعرفة التربوية التى يقوم بإنتاجها أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمنشغلين بالعلم 

                                  .. من هنا فإن كلية التربية جامعة اإلسكندرية وهى تقدم  التربوى
لمجلة الكلية والذى يحوى العديد من الدراسات  (ولاألالعشرون )العدد و تاسع الالمجلد 

دراسة المشكالت التربوية والتعليمية التى يعيشها الواقع  تتناولوالبحوث التربوية التى 
 محلياً وإقليمياً.المجتمعى نأمل أن تساهم بدورها فى نشر المعرفة التربوية 

العلمى والتربوى  بأهمية البحثتؤمن  اإلسكندريةومجلة كلية التربية جامعة 
 .وضرورة نشره على أوسع نطاق لتعميق الحوار العلمى حول قضايا التربية

ن مجلة كلية التربية جامعة اإلسكندرية تفتح صفحاتها لنشر البحوث إمن هنا ف
رية العلمية التربوية الجادة والرصينة التى تناقش وتعالج قضايانا التربوية والتعليمية بكل ح

 .وأمانة علمية
 

 واهلل ولى التوفيق                                   



 
  

  جامعة اإلسكندرية –مجلة كلية التربية 
  

جامعة اإلسكندرية  هي مجلة علمية محكمة ،  -مجلة كلية التربية  
جامعة اإلسكندرية . والغرض  -كلية التربية  -دارة النشر العلمي إتصدرها 

دارها االرتقاء بالبحث العلمي في مجاالت التربية ، واآلداب األساسي من إص
والعلوم. وتهدف المجلة كذلك ، إلى تنمية التواصل والنمو العلمي لدى الباحثين 

 والمهتمين بالدراسات التربوية والعلمية. 
والمجلة تنشد الرصانة العلمية والدقة المنهجية طبقاً لمناهج البحث  

سية، وتشجع النقد الموضوعي الجاد إلى جانب اإلبداع العلمي وخطواته األسا
العلمي واألدبي المتميزين . إن اإلطار األساسي لكل ذلك هو أخالقيات البحث 

 العلمي . 
 

 قواعد النشر بالمجلة  
 

  تخضع البحوث المقدمة للنشر لفحص وتحكيم أساتذة مرموقين                          
كما تتعرض لمراجعة دقيقة من حيث اتباعها في المجاالت المختلفة ، 

 ألصول كتابة التقارير العلمية . 

   يجب على الباحثين الراغبين في نشر بحوثهم في  المجلة الحرص
 على أن يكون إنتاجهم مستوفياً للقواعد التالية شكالً ومضموناً :

 

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

( 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  A4عشرين سطراً ، وذلك على ورق حجم 
 . CDاسطوانه مدمجة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

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

 التالى:
 

 أوالً : نظام التوثيق في متن الدراسة
 

:  ُيكتب االسم األخير للمؤلف ،  لمؤلف واحدكتاب ، أو بحث    ▪
 ين :وسنة النشر ، بين قوس

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

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

االسم األخير  للمؤلف  :  ُيكتب  ألكثر من مؤلفكتاب ، أو بحث    ▪
 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 ،  )     
 

 ثانياً : 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 ًً وافياً ً يرفق مع البحث ملخصا

 كلمة في صفحة واحدة مستقلة .   211:  111يتراوح من 
( ثالثة نسخ من البحث ألغراض المراجعة 3ة المجلة )تسلم إلدار .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
نسخة من البحث إلى الباحث مرفقاً المعتمد من المجلة " يتم إرسال 

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

حث مرحلة المراجعة ، ثم التحكيم ترسل إدارة بعند اجتياز ال .8
المجلة إلى الباحث خطاباً يفيد قبول البحث للنشر العلمي ، محدداً 

جاء حكم هيئة به موعد نشره حسب خطة المجلة. وفى حال 
التحكيم أن البحث فى حاجة الى إدخال بعض التعديالت 

والتصويبات ، يعاد البحث مرة أخرى الى الباحث إلستيفاء 
التعديالت المطلوبة ومن ثم إدراجة في قائمة االنتظار الخاصة 

 بإدارة النشر العلمى .

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

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

                   ومع ظهور العدد الذي يضم البحث ترسل إدارة النشر العلمي . 11
( مستالت إلى الباحث مرفقة بنسخة مجانية من العدد  الذي 11)

 يضم البحث .
. ترحب المجلة بنشر مراجعات وعرض 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  A4صفحات من حجم  العرض عن خمس
 في المجلة .   الشروط والقواعد الخاصة بالنشر

 

 

كل ما ينشر في المجلة ال يجوز نشره بأي طريقة أو في أي  . 12
ن كتابي من رئيس التحرير ، ويجوز مع ذلك إذمكان آخر دون 
أو اقتباسات مختصرة                             نشر ملخصات 

إلشارة إلى المجلة باعتبارها المصدر األصلي الذي ينبغي بشرط ا
 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  بحث سحفي حال قرر البا .15
خاصة به ، يرد إليه البحث ، مضافاً اليه المبلغ الذي سبق دفعه ، 

ًً منه الرسوم وفقاً لقواعد العمل المالية المعمول بها . ً  مخصوما
 

 
 

 رسوم النشر ، واالشـتـراكات

 

 أوالً : رسوم النشر

من الجامعات ريس رسوم النشر للباحثين ، وأعضاء هيئة التد   ▪
جنيهاً مصرياً ، شاملة رسوم التحكيم ،  (1211) المصرية

وتكلفة النشر ، والبريد ، وذلك للبحث الذي تصل عدد صفحاته 
) ُيدفع نصف المبلغ عند تسليم البحث،    ( صفحة فأقل.31)

 وُيستكمل الباقي عند القبول بالنشر (.
يتم تحصيل  ( صفحة ،31في حال تجاوزت صفحات البحث )   ▪

 ( جنيه عن كل صفحة زائدة.11)
من الجامعات رسوم النشر للباحثين ، وأعضاء هيئة التدريس      ▪

دوالر أمريكي ، شاملة رسوم التحكيم ، وتكلفة (  311) العربية
( 31النشر ، والبريد ، وذلك للبحث الذي تصل عدد صفحاته )

حث، وُيستكمل ) ُيدفع نصف المبلغ عند تسليم الب صفحة فأقل. .
 الباقي عند القبول بالنشر (.

( صفحة ، يتم تحصيل 31في حال تجاوزت صفحات البحث )   ▪

 ( دوالر أمريكي عن كل صفحة زائدة.5)
 

 ثانياً : رسوم االشتراك السنوي
 
 

 من الدول العربية من مصر سنوات االشتراك

 دوالر أمريكي  51 جنيهاً   121 سنة واحدة

 دوالر أمريكي  85 اً جنيه  211 سنتان



 
  

 دوالر أمريكي 121 جنيهاً   311 سنوات 3

 دوالر أمريكي  161 جنيهاً   411 سنوات  4
 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : إجراءات تسديد رسوم النشر ، واالشتراكات
  

صندوق الخدمة التعليمية                              بتحويل مصرفي إلى حساب  يتم التسديد  ▪
  بالجنيه المصري - يةكلية الترب -
المصري                                                       لدى البنك المركزي   (9/88124/451/9)رقم     

 شارع الجمهورية ( 54فرع: األسكندرية )
                       $بالدوالر األمريكي  -بتحويل مصرفي إلى حساب المجلة  التسديدويتم  ▪

                                                            المصري لدى البنك المركزي ( 1/18185/182/4)رقـم  
 ) 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                 : 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  تاسعالالمجلد                                                    مجلة كلية التربية جامعة اإلسكندرية    

                  2119األول العدد     - والعشرون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محتويات العدد
 تقديم  ▪

   7             أ.د. عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة                                 
       

 البحوث الدراسات و  ▪

1- 
 

أثر مشاريع مركز تطوير التعليم على تحسين األداء المدرسي في مدارس التعليم 
 المدارس العام في دولة الكويت من وجهة نظر العاملين في

 

 
 

د. مشعل سعود  د . سلطان غالب الديحاني                              

 21.....الميمونى
    

 

2- 

 

 
 

 

فعالية برنامج تدريبي قائم على مهارات التفكير الناقد في تنمية أحكام ما وراء 
 س في محافظة الخرجاراالستيعاب لدى طلبة المد

 

 57.....د. خالد أحمد عبد العال ابراهيم د.سالمه عقيل سالمه المحسن    
 

 

3- 

 
 

 

واقع استخدام بعض المهارات الدراسية واالجتماعية لتعلم مادتي العلوم 
                  الخامس مرتفعي ومنخفضي التحصيلالصف والرياضيات لدى طلبة 

 بدولة الكويت
                                                     

              77 .....لى حسن إبراهيمـــعد.  راشد الرويشد نهى د.                                
 

 

 

4- 
 
 

 
 

إطار مقترح لتضمين مفهومات المواطنة العالمية في مقررات الدراسات االجتماعية 
                                                             بالمرحلة اإلعدادية

هبة صابر شاكر . د                                                      
 115.........عالم

 

 



 
  

5- 

 

 
 

                                  ستراتيجية لتطوير برنامج إعداد معلم الجغرافيااخطة 
  جامعة اإلسكندرية - التربية ةبكلي

 ةمرود.                                                                         
 187........العدوىصالح أنور 

 

 

6- 

 

  
 

 الممارسات الديمقراطية بمدارس التعليم العام في مصر دراسة ميدانية
                      

فاروق د.                                                                  
         245..............جعفر عبد الحكيم....

 

 

7- 

 

لدى الطالب األكاديمي ودافعية اإلنجاز  المرونة األكاديمية وعالقتها بالطموح
                                                          بكلية التربية الراغبين  المستجدين

   وغير الراغبين في االلتحاق بها
 

                                                                                   
 278........أحمـد محمود السيدد. 

 
 

 

8- 

 

نموذج سببي لتشخيص العوامل المؤثرة في االستخدام الفعلي                  

 من خالل متغير نوايا استخدام البرمجية كمتغير وسيط SPSSلبرمجية 
                                                            

د.                                                                               
 331.........راجي عوض الصرايرة

 

 

                                      

                                     

 


