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  مستشارو  التحريرمستشارو  التحرير
  جامعة امللك فيصلجامعة امللك فيصل  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––  قسم علم النفس الرتبوىقسم علم النفس الرتبوى    إبراهيم سامل الصباطىإبراهيم سامل الصباطى  أ.د/ أ.د/ 

  جامعة املنياجامعة املنيا  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم الصحة النفسية قسم الصحة النفسية       أ.د/ إبراهيم على إبراهيمأ.د/ إبراهيم على إبراهيم

  جامعة حلوانجامعة حلوان  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم الرتبية املقارنة قسم الرتبية املقارنة       أ.د/ أمحد إمساعيل حجىأ.د/ أمحد إمساعيل حجى

  جامعة املنياجامعة املنيا  ––ة ة كلية الرتبيكلية الرتبي  ––قسم املناهج وطرق التدريس قسم املناهج وطرق التدريس     أ.د/ أمحد السيد عبد احلميد مصطفىأ.د/ أمحد السيد عبد احلميد مصطفى

  جامعة املنياجامعة املنيا  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم املناهج وطرق التدريس قسم املناهج وطرق التدريس     أ.د/ إدريس سلطان صاحل يونسأ.د/ إدريس سلطان صاحل يونس

  جامعة بنهاجامعة بنها  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم الصحة النفسية قسم الصحة النفسية       أ.د/ إمساعيل إبراهيم بدر أ.د/ إمساعيل إبراهيم بدر 

  جامعة املنياجامعة املنيا  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم علم النفس الرتبوى قسم علم النفس الرتبوى       أ.د/ أنور رياض عبد الرحيمأ.د/ أنور رياض عبد الرحيم

  جامعة املنياجامعة املنيا  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم علم النفس الرتبوى قسم علم النفس الرتبوى       د/ رأفت عطية باخومد/ رأفت عطية باخومأ.أ.

  جامعة املنياجامعة املنيا  ––كلية الرتبيةكلية الرتبية  --قسم املناهج وطرق التدريس  قسم املناهج وطرق التدريس        أ.د/ زين حممد شحاتهأ.د/ زين حممد شحاته

  جامعة املنياجامعة املنيا  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم أصول الرتبية قسم أصول الرتبية     أ.د/ سامح مجيل عبد الرحيمأ.د/ سامح مجيل عبد الرحيم

  جامعة عني مشسجامعة عني مشس  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––بية املقارنة بية املقارنة قسم الرتقسم الرت      أ.د/ سعيد إمساعيل علىأ.د/ سعيد إمساعيل على

  جامعة عني  مشس جامعة عني  مشس   ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم علم النفس الرتبوى قسم علم النفس الرتبوى       أ.د/ سليمان اخلضرى حسنيأ.د/ سليمان اخلضرى حسني

  جامعة املنياجامعة املنيا  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم الصحة النفسية قسم الصحة النفسية     أ.د/ صابر حجازى عبد املوىلأ.د/ صابر حجازى عبد املوىل

  جامعة عني مشسجامعة عني مشس  ––بية بية كلية الرتكلية الرت  ––قسم علم النفس الرتبوى قسم علم النفس الرتبوى       أ.د/ صفاء على عفيفىأ.د/ صفاء على عفيفى

  جامعة املنياجامعة املنيا  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم املناهج وطرق التدريس قسم املناهج وطرق التدريس       أ.د/ صفية حممد أمحد سالمأ.د/ صفية حممد أمحد سالم

  جامعة املنياجامعة املنيا  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم أصول الرتبية قسم أصول الرتبية       أ.د/ عازة حممد أمحد سالمأ.د/ عازة حممد أمحد سالم

  جامعة أسيوطجامعة أسيوط––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم املناهج وطرق التدريس قسم املناهج وطرق التدريس       أ.د/ عمر سيد خليلأ.د/ عمر سيد خليل

  جامعة املنياجامعة املنيا  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم املناهج وطرق التدريس قسم املناهج وطرق التدريس       وليت شفيق سريانوليت شفيق سريانأ.د/ فيأ.د/ في

  جامعة املنياجامعة املنيا  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم املناهج وطرق التدريس قسم املناهج وطرق التدريس     أ.د/ كوثر إبراهيم حممد قطبأ.د/ كوثر إبراهيم حممد قطب

  جامعة املنياجامعة املنيا  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم املناهج وطرق التدريس قسم املناهج وطرق التدريس       أ.د/ لوسيل لويس برسومأ.د/ لوسيل لويس برسوم

  جامعة بنهاجامعة بنها  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم علم النفس الرتبوى قسم علم النفس الرتبوى     لشحاتلشحاتأ.د/ جمدى حممد أمحد اأ.د/ جمدى حممد أمحد ا

  جامعة الفيومجامعة الفيوم  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم الصحة النفسية قسم الصحة النفسية   أ.د/ حممد عبد التواب معوض أبو النورأ.د/ حممد عبد التواب معوض أبو النور

  جامعة عني مشسجامعة عني مشس  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم املناهج وطرق التدريس قسم املناهج وطرق التدريس       أ.د/ حممود كامل الناقةأ.د/ حممود كامل الناقة

  جامعة عني مشسجامعة عني مشس  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––علم النفس الرتبوى علم النفس الرتبوى قسم قسم     أ.د/ خمتار أمحد السيد الكيالأ.د/ خمتار أمحد السيد الكيال

  جامعة سوهاججامعة سوهاج  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم أصول الرتبية قسم أصول الرتبية       أ.د/ مصطفى حممد رجبأ.د/ مصطفى حممد رجب

  جامعة عني مشسجامعة عني مشس  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––قسم املناهج وطرق التدريس قسم املناهج وطرق التدريس       أ.د/ حييى عطية سليمانأ.د/ حييى عطية سليمان

  )*( رتبت األمساء أجبدًيا)*( رتبت األمساء أجبدًيا
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  قائمة احملكمنيقائمة احملكمني
 رتبت األمساء رتبت األمساء 

 
 ترتيب
 
اترتيب

 
اا هجائي
 
  ا هجائي

  

  : أستاذ الصحة النفسية بكلية الرتبية جامعة املنيا: أستاذ الصحة النفسية بكلية الرتبية جامعة املنيا  أ.د/ إبراهيم على إبراهيمأ.د/ إبراهيم على إبراهيم

  : أستاذ أصول الرتبية بكلية الرتبية جامعة املنيا: أستاذ أصول الرتبية بكلية الرتبية جامعة املنيا  أ.د/ أمحد شحاته حممدأ.د/ أمحد شحاته حممد

  : أستاذ أصول الرتبية بكلية الرتبية جامعة املنيا: أستاذ أصول الرتبية بكلية الرتبية جامعة املنيا  أ.د/ أمحد حممد أمحدأ.د/ أمحد حممد أمحد

  ناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة عني مشسناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة عني مشس: أستاذ امل: أستاذ امل  أ.د/ حسن سيد شحاتهأ.د/ حسن سيد شحاته

  : أستاذ  علم النفس بكلية الرتبية جامعة املنيا: أستاذ  علم النفس بكلية الرتبية جامعة املنيا  أ.د/ رأفت عطية باخومأ.د/ رأفت عطية باخوم

  : أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة املنيا: أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة املنيا  أ.د/ زين حممد شحاتهأ.د/ زين حممد شحاته

  معة املنيامعة املنيا: أستاذ أصول الرتبية  بكلية الرتبية جا: أستاذ أصول الرتبية  بكلية الرتبية جا  أ.د/ سامح مجيل عبد الرحيمأ.د/ سامح مجيل عبد الرحيم

  : أستاذ أصول الرتبية بكلية الرتبية جامعة املنيا: أستاذ أصول الرتبية بكلية الرتبية جامعة املنيا  أ.د/ عازة حممد أمحد سالمأ.د/ عازة حممد أمحد سالم

  : أستاذ الصحة النفسية بكلية الرتبية جامعة املنيا: أستاذ الصحة النفسية بكلية الرتبية جامعة املنيا  أ.د/ فضل إبراهيم عبد الصمدأ.د/ فضل إبراهيم عبد الصمد

  : أستاذ  علم النفس بكلية الرتبية جامعة املنيا: أستاذ  علم النفس بكلية الرتبية جامعة املنيا  أ.د/ جندى ونيس حبشىأ.د/ جندى ونيس حبشى
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  قائمة احملتوياتقائمة احملتويات
  الصفحةالصفحة  بحث وناشرهبحث وناشرهعنوان العنوان ال

  الوجه اآلخـــرالوجه اآلخـــر--11
    سامح مجيل عبد الرحيمسامح مجيل عبد الرحيم/ / أ.دأ.د

11--99  

  لدى طالب الصف الثالث الثانويلدى طالب الصف الثالث الثانوي  األهداف كمنبئ باالستغراق األكادميياألهداف كمنبئ باالستغراق األكادميي  توجهاتتوجهات--22

 الشيماء حممود ساملانالشيماء حممود ساملاند/ د/ 
1010--5656  

ه يف تطـوير بـرامج   ه يف تطـوير بـرامج   برنامج حمو أمية املهارات احلياتية وريادة األعمال بإندونيسيا وإمكانية االسـتفادة منـ  برنامج حمو أمية املهارات احلياتية وريادة األعمال بإندونيسيا وإمكانية االسـتفادة منـ   --33

  حمو األمية وتعليم الكبار يف مصرحمو األمية وتعليم الكبار يف مصر
  د/ أمل أمحد حسن حممدد/ أمل أمحد حسن حممد

5757--174174  

  ديرى مدار  احللقة الثانية من التعليم األساسىديرى مدار  احللقة الثانية من التعليم األساسىاألداء اإلدارى ملاألداء اإلدارى مل  فى تطويرفى تطوير  اإلسرتاتيجيةاإلسرتاتيجيةدور اإلدارة دور اإلدارة  --44

 إميان محدى رجب زهرانإميان محدى رجب زهرانأ/ أ/ 
175175--225225  

( لتعــديل التصــورات البديلــة عــن بعــ  املفــاهيم ( لتعــديل التصــورات البديلــة عــن بعــ  املفــاهيم PPDDEEOODDEEاســتادام إســرتاتيجية األبعــاد السداســية )اســتادام إســرتاتيجية األبعــاد السداســية ) --55

  البالغية وتنمية مهارات النقد األدبى لدى طالب الصف الثانى الثانوىالبالغية وتنمية مهارات النقد األدبى لدى طالب الصف الثانى الثانوى

 / حممود هالل عبدالباسط عبدالقادر/ حممود هالل عبدالباسط عبدالقادردد

226226--282844  

يف تــدريس علــم الــنفس لتنميــة املفــاهيم النفســية والــتفك   يف تــدريس علــم الــنفس لتنميــة املفــاهيم النفســية والــتفك     ةةعظــم الســمكعظــم الســمك  إســرتاتيجيةإســرتاتيجيةاســتادام اســتادام   فعاليــةفعاليــة --66

  نة من طالبات املرحلة الثانوية باملنيانة من طالبات املرحلة الثانوية باملنياالتأملي لدى عيالتأملي لدى عي

  / هناء عبد احلميد حممد/ هناء عبد احلميد حممددد

285285--323266  

جامعـة  جامعـة    ––اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا لدى عينة مـن طـالب كليـة الرتبيـة     اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا لدى عينة مـن طـالب كليـة الرتبيـة     بب  وعالقتهوعالقتهالذكاء االنفعاىل الذكاء االنفعاىل  --77

  املنيااملنيا

  ننمنى مصطفى إبراهيم حسمنى مصطفى إبراهيم حسأ/ أ/ 

327327--383844  
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  التيالتي  الئحة جملة البحث يف الرتبية وعلم النفسالئحة جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
  تصدرها كلية الرتبية ـ جامعة املنياتصدرها كلية الرتبية ـ جامعة املنيا

  
  ( : تصدر كلية الرتبية جبامعة املنيا جملة علمية باسم" جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس" .( : تصدر كلية الرتبية جبامعة املنيا جملة علمية باسم" جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس" .11مادة )مادة )

م ( وختـت  بنشـر   م ( وختـت  بنشـر   20082008//1212//3030سـنوية )حسـب قـرار جملـس اجلامعـة يف      سـنوية )حسـب قـرار جملـس اجلامعـة يف        ربعربع( : يتم إصدارها بصفة دورية ( : يتم إصدارها بصفة دورية 22مادة )مادة )

سات الرتبوية والنفسية املقدمة مـن أعضـاء هي ـة التـدريس أو البـاحثني      سات الرتبوية والنفسية املقدمة مـن أعضـاء هي ـة التـدريس أو البـاحثني      البحوث العلمية يف جمال الدراالبحوث العلمية يف جمال الدرا

  واملتاصصني باجلامعات واملعاهد العلمية، ومراكز وهي ات البحوث داخل مصر وخارجها .واملتاصصني باجلامعات واملعاهد العلمية، ومراكز وهي ات البحوث داخل مصر وخارجها .

( : ختت  اجمللة بنشر البحوث العلمية يف جماالت علم النفس الرتبوي، وأصول الرتبيـة، واملنـاهج وطـرق    ( : ختت  اجمللة بنشر البحوث العلمية يف جماالت علم النفس الرتبوي، وأصول الرتبيـة، واملنـاهج وطـرق    33مادة )مادة )

ختبارات واملقـاييس يف اإلحصـاء الرتبـوي، والصـحة النفسـية، وعلـم نفـس االجتمـاعي،         ختبارات واملقـاييس يف اإلحصـاء الرتبـوي، والصـحة النفسـية، وعلـم نفـس االجتمـاعي،         التدريس، واالالتدريس، واال

، وعلـم الـنفس النمـو    ، وعلـم الـنفس النمـو    والرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية، والرتبية ومشكالت اجملتمع، وتطوير املنـاهج والرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية، والرتبية ومشكالت اجملتمع، وتطوير املنـاهج 

واإلرشـاد، وتكنولوجيـا التعلـيم، وتربيـة الطفولــة واملراهقـة والشـباب، والرتبيـة اخلاصـة للموهــوبني         واإلرشـاد، وتكنولوجيـا التعلـيم، وتربيـة الطفولــة واملراهقـة والشـباب، والرتبيـة اخلاصـة للموهــوبني         

واملعوقني، والرتبية الصحية والبي ة، وعلوم الرتبية الفنية والتذوق الفين والفنون التشكيلية، ومجيع واملعوقني، والرتبية الصحية والبي ة، وعلوم الرتبية الفنية والتذوق الفين والفنون التشكيلية، ومجيع 

  املوضوعات األخرى اليت هلا صله بالرتبية وعلم النفس.املوضوعات األخرى اليت هلا صله بالرتبية وعلم النفس.

  PPTT  ترسل أصول البحث إىل سكرتارية حترير اجمللة، ويتصدر بالصفحة األوىل عنوان البحث بالبنط الثقيـل  ترسل أصول البحث إىل سكرتارية حترير اجمللة، ويتصدر بالصفحة األوىل عنوان البحث بالبنط الثقيـل  ( : ( : 44مادة )مادة )

BBoolldd  HHeeaaddiinngg   ويليــه اســم الباحــث ووبيفتــه بــني قوســني بــالبنط اخلفيــف، ويراعــي أن تكــون كتابــة   ، ويليــه اســم الباحــث ووبيفتــه بــني قوســني بــالبنط اخلفيــف، ويراعــي أن تكــون كتابــة ،

  العنوان واسم الباحث وسط أعلى الصفحة.العنوان واسم الباحث وسط أعلى الصفحة.

علـى وجـه   علـى وجـه     AA44ونية عليها أصل البحوث، مع ثـالث نسـط مطبوعـة علـى ورق مقـا       ونية عليها أصل البحوث، مع ثـالث نسـط مطبوعـة علـى ورق مقـا       ( : تقدم أسطوانة إلكرت( : تقدم أسطوانة إلكرت55مادة )مادة )

سم أعلى وأسفل الصـفحة، مـع   سم أعلى وأسفل الصـفحة، مـع     3.53.5سم أيسر وأمين الصفحة، سم أيسر وأمين الصفحة، 3.53.5واحد فقط، وترتك مسافات ال تقل عن واحد فقط، وترتك مسافات ال تقل عن 

، ، SSiimmpplliiffiieedd  AArraabbiicc  1414تــرك مســافة واحــدة بــني األســطر، ويكــون بــنط الكتابــة يف مــ  البحــث تــرك مســافة واحــدة بــني األســطر، ويكــون بــنط الكتابــة يف مــ  البحــث 

زة عن امل . مـع فـتح اجلـداول مـن الـيمني والشـمال. ويقـدم الباحـث ملاصـني  يف          زة عن امل . مـع فـتح اجلـداول مـن الـيمني والشـمال. ويقـدم الباحـث ملاصـني  يف          والعناوين الرئيسة مميوالعناوين الرئيسة ممي

  نهاية البحث أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلجنليزية .نهاية البحث أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلجنليزية .

  ( : يراعى يف البحث أن يتضمن العناصر األساسية واإلطار العام للبحث ، وخباصة اخلطوات اآلتية :( : يراعى يف البحث أن يتضمن العناصر األساسية واإلطار العام للبحث ، وخباصة اخلطوات اآلتية :66مادة )مادة )

  رية .رية .أ ـ املقدمة واخللفية النظأ ـ املقدمة واخللفية النظ  

  ج ـ املعاجلة اإلحصائية .ج ـ املعاجلة اإلحصائية .    ب ـ إجراءات البحث .               ب ـ إجراءات البحث .                 

  د ـ املناقشة وتفس  النتائج يف ضوء الفروض . د ـ املناقشة وتفس  النتائج يف ضوء الفروض .   

  و ـ املراجع وتكتب حسب أسلوب حمدد . و ـ املراجع وتكتب حسب أسلوب حمدد .     هـ ـ املقرتحات والتوصيات .    هـ ـ املقرتحات والتوصيات .      

  النشر ـ دار النشر .النشر ـ دار النشر .  ـ بالنسبة للكتب : اسم املؤلف ـ التاريط ـ عنوان الكتاب حتته خط  ـ مكانـ بالنسبة للكتب : اسم املؤلف ـ التاريط ـ عنوان الكتاب حتته خط  ـ مكان  11  
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ـ بالنسـبة للمقالـة أو البحـث املنشـور يف دوريـة: اسـم املؤلـف ـ التـاريط ـ عنـوان املقالـة أو البحـث بـني                 ـ بالنسـبة للمقالـة أو البحـث املنشـور يف دوريـة: اسـم املؤلـف ـ التـاريط ـ عنـوان املقالـة أو البحـث بـني                     22  

  عالميت تنصي  "   " ـ عنوان اجمللة حتته خط، رقم اجمللة، صفحات النشر.عالميت تنصي  "   " ـ عنوان اجمللة حتته خط، رقم اجمللة، صفحات النشر.

سالة بـني عالمـيت تنصـي  "  " ـ      سالة بـني عالمـيت تنصـي  "  " ـ      ـ بالنسبة للرسائل العلمية : اسم صاحب الرسالة ـ التاريط ـ عنوان الرـ بالنسبة للرسائل العلمية : اسم صاحب الرسالة ـ التاريط ـ عنوان الر    33  

  ماجست  أو دكتوراه، كلية ....، جامعة .....ماجست  أو دكتوراه، كلية ....، جامعة .....

  ( : الدفع مقابل النشر كاآلتي :( : الدفع مقابل النشر كاآلتي :77مادة )مادة )

جنيهـا عـن   جنيهـا عـن     2020صـفحة ويـدفع   صـفحة ويـدفع     2020جنيه مصري للبحث اخلاص بأعضاء هي ة التدريس بالكلية يف حـدود  جنيه مصري للبحث اخلاص بأعضاء هي ة التدريس بالكلية يف حـدود    500500أ ـ  أ ـ  

  كل صفحة زائدة.  كل صفحة زائدة.  

صـفحة،  صـفحة،    2020ني من خارج الكلية واجلامعة وداخل الوطن يف حدود ني من خارج الكلية واجلامعة وداخل الوطن يف حدود جنيه مصري للبحث اخلاص بالباحثجنيه مصري للبحث اخلاص بالباحث  600600ب ـ  ب ـ  

  جنيهَا عن كل صفحة زائدة.جنيهَا عن كل صفحة زائدة.  3030ويدفع ويدفع 

صـفحة،  صـفحة،    2020يف حـدود  يف حـدود  دوالر للبحث اخلاص بالباحثني من خـارج الـوطن   دوالر للبحث اخلاص بالباحثني من خـارج الـوطن     300300جـ  يتم الدفع باجلنية املصري مبا يعادل  جـ  يتم الدفع باجلنية املصري مبا يعادل  

جلنيـة املصـري حسـب السـوق يف الوقـت      جلنيـة املصـري حسـب السـوق يف الوقـت      دوالر عن كل صـفحة زائـدة بعـد ذلـك )أو مقابـل سـعر الـدوالر با       دوالر عن كل صـفحة زائـدة بعـد ذلـك )أو مقابـل سـعر الـدوالر با         1010ويدفع ويدفع 

  احلالي للبنك كسعر ثابت( .احلالي للبنك كسعر ثابت( .

  2020يف حـدود  يف حـدود  دوالر للبحـث اخلـاص بالبـاحثني مـن أبنـاء الكليـة باخلـارج        دوالر للبحـث اخلـاص بالبـاحثني مـن أبنـاء الكليـة باخلـارج          200200ـ يتم الدفع باجلنية املصري مبـا يعـادل   ـ يتم الدفع باجلنية املصري مبـا يعـادل   

  دوالر عن كل صفحة زائدة .دوالر عن كل صفحة زائدة .    55ووصفحة، ويدفع صفحة، ويدفع 

  لي :لي :د ـ أسعار بيع اجمللة اجلزء الواحد تكون على النحو التاد ـ أسعار بيع اجمللة اجلزء الواحد تكون على النحو التا

للمشرتى من خارج الوطن ومل مي  على صدوره أكثـر مـن عـام،    للمشرتى من خارج الوطن ومل مي  على صدوره أكثـر مـن عـام،    للجزء للجزء   $$  1010يدفع باجلنية املصري ما يعادل يدفع باجلنية املصري ما يعادل   

  )مقابل الدوالر بسعر البنك اليومي(. )مقابل الدوالر بسعر البنك اليومي(. 

للمشرتى من خارج الوطن والذي مـر علـى إصـدارة عـام، )مقابـل      للمشرتى من خارج الوطن والذي مـر علـى إصـدارة عـام، )مقابـل      للجزء للجزء   $$  55يدفع باجلنية املصري ما يعادل يدفع باجلنية املصري ما يعادل   

  ..الدوالر بسعر البنك اليومي( الدوالر بسعر البنك اليومي( 

  جنيها مصرًيا للجزء للمشرتى من داخل الوطن ومل مي  على صدوره أكثر من عام.جنيها مصرًيا للجزء للمشرتى من داخل الوطن ومل مي  على صدوره أكثر من عام.  1515  

  جنيهات مصرية للجزء للمشرتى من داخل الوطن والذي مر على إصداره عام فأكثر. جنيهات مصرية للجزء للمشرتى من داخل الوطن والذي مر على إصداره عام فأكثر.   1010  

  هـ  ـ يقدم الباحث تعهدًا بأنه موجود داخل الوطن أو خارجه .هـ  ـ يقدم الباحث تعهدًا بأنه موجود داخل الوطن أو خارجه .

  ( : حيدد مثن العدد يف ضوء التكلفة .( : حيدد مثن العدد يف ضوء التكلفة .88مادة )مادة )

( : يقدم الباحث عنـد تقـديم هثـه للنشـر باجمللـة إقـرارا بأنـه مل يسـبق نشـره يف جملـة أخـرى أو مـؤ ر             ( : يقدم الباحث عنـد تقـديم هثـه للنشـر باجمللـة إقـرارا بأنـه مل يسـبق نشـره يف جملـة أخـرى أو مـؤ ر             99مادة )مادة )

  سابق، ويقدم البحث يف صورته النهائية اليت سوف ينشر عليها بعد التحكيم .سابق، ويقدم البحث يف صورته النهائية اليت سوف ينشر عليها بعد التحكيم .
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أحـد  أحـد    ني، علـى أن يكـون  ني، علـى أن يكـون  توزع هي ة حترير اجمللـة البحـوث املقدمـة للتحكـيم علـى اثـنني مـن األسـاتذة املتاصصـ         توزع هي ة حترير اجمللـة البحـوث املقدمـة للتحكـيم علـى اثـنني مـن األسـاتذة املتاصصـ         ( : ( : 1010مادة )مادة )

أيـام  مـن   أيـام  مـن   عشـرة  عشـرة  خـالل  خـالل    احملكمني من خارج اجلامعة، ويتم إرسال األهاث للمحكمني لتحكيمهـا بصـورة سـرية، وذلـك    احملكمني من خارج اجلامعة، ويتم إرسال األهاث للمحكمني لتحكيمهـا بصـورة سـرية، وذلـك    

  احملدد.احملدد.  تاريط استالم احملكم للبحث، وللمجلة احلق يف اللجوء إىل حمكم آخر يف حالة التأخ  عن املوعدتاريط استالم احملكم للبحث، وللمجلة احلق يف اللجوء إىل حمكم آخر يف حالة التأخ  عن املوعد

  بقية املوافقة على النشر بعد إعدادها يف صورتها النهائية للنشر.بقية املوافقة على النشر بعد إعدادها يف صورتها النهائية للنشر.( : تنشر األهاث باجمللة هسب أس( : تنشر األهاث باجمللة هسب أس1111مادة )مادة )

  ( : مينح صاحب البحث املنشور نساة من عدد اجمللة اليت ُنشر هثه فيها باإلضافة إىل عشر مستالت .( : مينح صاحب البحث املنشور نساة من عدد اجمللة اليت ُنشر هثه فيها باإلضافة إىل عشر مستالت .1212مادة )مادة )

ومراكـز  ومراكـز  ، ومكتبـات  ، ومكتبـات  ليـات الرتبيـة باجلامعـات املاتلفـة    ليـات الرتبيـة باجلامعـات املاتلفـة    ( : تهدى نسـاة مـن اجمللـة جماًنـا لكـل كليـة مـن ك       ( : تهدى نسـاة مـن اجمللـة جماًنـا لكـل كليـة مـن ك       1313مادة )مادة )

  البحوث وكليات الرتبية باجلامعات العربية .البحوث وكليات الرتبية باجلامعات العربية .

  
  عميد الكليةعميد الكلية    

  ورئيس حترير اجمللةورئيس حترير اجمللة    

  أمحد شحاتة حممدأمحد شحاتة حممد  00دد00أأ    
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  تقديـــمتقديـــم
  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد الرسول األمني، وبعد :احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد الرسول األمني، وبعد :  

مـن  مـن    20172017  أكتـوبرأكتـوبرالثالثـون الثالثـون ثانى وثانى والالالعدد األول من اجمللد العدد األول من اجمللد   فيسرنا أن نقدم للقراء األعزاءفيسرنا أن نقدم للقراء األعزاء

  جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس اليت تصدرها كلية الرتبية جامعة املنيا .جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس اليت تصدرها كلية الرتبية جامعة املنيا .

، ، الوجـه اآلخــــر  الوجـه اآلخــــر    ""  البحـث األولالبحـث األول، ، أهـاث أهـاث   ((77))  األولاألول( هًثـا يف جمـاالت متنوعـة اجلـزء     ( هًثـا يف جمـاالت متنوعـة اجلـزء     4040))  ويتضـمن هـذا العـدد   ويتضـمن هـذا العـدد   
: : والبحـث الثالـثوالبحـث الثالـث، ، لدى طالب الصف الثالـث الثـانوي  لدى طالب الصف الثالـث الثـانوي    يياألهداف كمنبئ باالستغراق األكادمياألهداف كمنبئ باالستغراق األكادمي  توجهاتتوجهات: : والبحث الثانيوالبحث الثاني

برنامج حمو أمية املهارات احلياتية وريادة األعمال بإندونيسيا وإمكانية االستفادة منه يف تطوير بـرامج حمـو األميـة وتعلـيم الكبـار      برنامج حمو أمية املهارات احلياتية وريادة األعمال بإندونيسيا وإمكانية االستفادة منه يف تطوير بـرامج حمـو األميـة وتعلـيم الكبـار      

حللقــة الثانيــة مــن التعلــيم  حللقــة الثانيــة مــن التعلــيم  ديرى مــدار  اديرى مــدار  ااألداء اإلدارى ملــاألداء اإلدارى ملــ  فــى تطــويرفــى تطــوير  اإلســرتاتيجيةاإلســرتاتيجيةدور اإلدارة دور اإلدارة : : والبحــث الرابــ والبحــث الرابــ ، ، يف مصــريف مصــر

( لتعـديل التصـورات البديلـة عـن بعـ       ( لتعـديل التصـورات البديلـة عـن بعـ       PPDDEEOODDEEاسـتادام إسـرتاتيجية األبعـاد السداسـية )    اسـتادام إسـرتاتيجية األبعـاد السداسـية )    : : والبحث اخلامسوالبحث اخلامس، ، األساسىاألساسى

اسـتادام  اسـتادام    فعاليـة فعاليـة : : والبحـث السـاد والبحـث السـاد ، ، املفـاهيم البالغيـة وتنميـة مهـارات النقـد األدبـى لـدى طـالب الصـف الثـانى الثـانوى           املفـاهيم البالغيـة وتنميـة مهـارات النقـد األدبـى لـدى طـالب الصـف الثـانى الثـانوى           

دريس علم النفس لتنمية املفاهيم النفسية والتفك  التأملي لدى عينة مـن طالبـات املرحلـة الثانويـة     دريس علم النفس لتنمية املفاهيم النفسية والتفك  التأملي لدى عينة مـن طالبـات املرحلـة الثانويـة     يف تيف ت  ةةعظم السمكعظم السمك  إسرتاتيجيةإسرتاتيجية

  ––اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيـا لـدى عينـة مـن طـالب كليـة الرتبيـة        اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيـا لـدى عينـة مـن طـالب كليـة الرتبيـة        بب  وعالقتهوعالقتهالذكاء االنفعاىل الذكاء االنفعاىل   ::والبحث الساب والبحث الساب ، ، باملنياباملنيا

  ..جامعة املنياجامعة املنيا
يثقون يف جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس، فإننـا نسـأل اـ ـ     يثقون يف جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس، فإننـا نسـأل اـ ـ     وحنن إذ نشكر السادة الباحثني الذين وحنن إذ نشكر السادة الباحثني الذين   

  سبحانه وتعاىل ـ أن يوفقنا إىل تقديم ما هو أجود وأمت.سبحانه وتعاىل ـ أن يوفقنا إىل تقديم ما هو أجود وأمت.
  

  

  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .
  

  عميد الكليةعميد الكلية    
  ورئيـس التحريرورئيـس التحرير    
  أ.د/ أمحد شحاته حممدأ.د/ أمحد شحاته حممد    

  
  

                                                                                                                                                  
 

 


