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  مستشارو  التحريرمستشارو  التحرير
  جامعة امللك فيصلجامعة امللك فيصل  ––كلية الرتبية كلية الرتبية   ––ى ى قسم علم النفس الرتبوقسم علم النفس الرتبو    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  ––ية ية كلية الرتبكلية الرتب  ––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 باخوم.د/ رأفت عطية باخومأأ

  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       يوليت شفيق سريانيوليت شفيق سريانأ.د/ فأ.د/ ف

  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     الشحاتالشحاتأ.د/ جمدى حممد أمحد أ.د/ جمدى حممد أمحد 

  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   قسمقسم    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



 -ث- 

  قائمة احملكمنيقائمة احملكمني
اترتيترتيرتبت األمساء رتبت األمساء 

ً
ا هجائي

ً
اب

ً
ا هجائي

ً
  ب

  

  : 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

  تاذ الصحة النفسية بكلية الرتبية جامعة املنياتاذ الصحة النفسية بكلية الرتبية جامعة املنيا: أس: أس  أ.د/ إسهام أبو بكر عثمانأ.د/ إسهام أبو بكر عثمان

  : أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة املنيا: أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة املنيا  أ.د/ زينب حممد عبد الغنىأ.د/ زينب حممد عبد الغنى

  : أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة املنيا: أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة املنيا  أ.د/ سالم سيد أمحد سالمأ.د/ سالم سيد أمحد سالم

  بكلية الرتبية جامعة املنيابكلية الرتبية جامعة املنيا: أستاذ الصحة النفسية : أستاذ الصحة النفسية   أ.د/ سيد عبد العظيم حممدأ.د/ سيد عبد العظيم حممد

  : أستاذ الرتبية الفنية بكلية الرتبية الفنية جامعة املنيا: أستاذ الرتبية الفنية بكلية الرتبية الفنية جامعة املنيا  أ.د/ صاحل الشريفأ.د/ صاحل الشريف

  : أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة املنيا: أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة املنيا  أ.د/ صفية حممد أمحد سالمأ.د/ صفية حممد أمحد سالم

  املنيااملنيا: أستاذ الرتبية الفنية بكلية الرتبية الفنية جامعة : أستاذ الرتبية الفنية بكلية الرتبية الفنية جامعة   أ.د/ عصام عبد العزيزأ.د/ عصام عبد العزيز

  : أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة املنيا: أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة املنيا  أ.د/ عيد عبد الواحد علىأ.د/ عيد عبد الواحد على

  : أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة املنيا: أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة املنيا  أ.د/ حممد  ربيع حسنىأ.د/ حممد  ربيع حسنى

  



 -ج- 

  قائمة احملتوياتقائمة احملتويات
  الصفحةالصفحة  عنوان البحث وناشرهعنوان البحث وناشره

  التعبريات الفنيةالتعبريات الفنية  دراسة واقع الطفل الكوييت مع بيئته من خاللدراسة واقع الطفل الكوييت مع بيئته من خالل  --11

  يعقوب يوسف رجب الشطييعقوب يوسف رجب الشطي  //دد، ، القادر بن مجعةالقادر بن مجعة  جاسم عبدجاسم عبد//أ.دأ.د
11--2626  

أثر التحليل بالنماذج اللوغاريتمية )األحادية والثنائية والثالثية( البارمرت علـى دقـة تـدرج بنـك أسـئلة      أثر التحليل بالنماذج اللوغاريتمية )األحادية والثنائية والثالثية( البارمرت علـى دقـة تـدرج بنـك أسـئلة       --22

  يف مادة الرياضياتيف مادة الرياضيات

 حممد جاد حممد حممدحممد جاد حممد حممد  ، أ.، أ.منى ربيع الطنطاوي متريدمنى ربيع الطنطاوي متريد  ..دد

2727--109109  

33-- AA  PPrrooppoosseedd  pprrooggrraamm  bbaasseedd  oonn  uussee  ooff  tthhee  ccoonncceeppttss  ooff  iinnnnoovvaattiioonn  ttoo  

pprroommoottee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  aatt  tthhee  uunniivveerrssiittyy  ssttuuddeennttss  --  EExxppeerriimmeennttaall  

ssttuuddyy  aatt  tthhee  KKiinngg  FFaaiissaall  UUnniivveerrssiittyy  
  أ/ ياسر حممد حمجوب، أ/ حممد كيشار كاملأ/ ياسر حممد حمجوب، أ/ حممد كيشار كامل

110110--124124  

كنولوجية ملعلمي ما قبـل اخلدمـة بكليـة الرتبيـة جبامعـة امللـك       كنولوجية ملعلمي ما قبـل اخلدمـة بكليـة الرتبيـة جبامعـة امللـك       فاعلية برنامج مقرتح لتنمية الكفايات التفاعلية برنامج مقرتح لتنمية الكفايات الت"--44

  فيصل يف إنتاج وإخراج الصورة التعليمية الرقمية"فيصل يف إنتاج وإخراج الصورة التعليمية الرقمية"
 د. مهدي حممد العمري، د. حممود مرسي جارحيد. مهدي حممد العمري، د. حممود مرسي جارحي

125125--163163  

املقارنة بني العاديني وذوي اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشـاط الزائـد يف الصـفحة النفسـية ملقيـا       املقارنة بني العاديني وذوي اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشـاط الزائـد يف الصـفحة النفسـية ملقيـا         --55

  بينيه للذكاء الصورة اخلامسة بينيه للذكاء الصورة اخلامسة     --نفوردنفوردستاستا

 اهللاهلل  عطاعطا  حممودحممود  خليلخليل  مصطفىمصطفى//دد

164164--207207  

اضطرابات النوم والعوامـل اخلمسـة الكـلى للشةصـية كمنبئـات باالسـتهداب لبصـابة بالوسـوا  القهـري          اضطرابات النوم والعوامـل اخلمسـة الكـلى للشةصـية كمنبئـات باالسـتهداب لبصـابة بالوسـوا  القهـري           --66

  لدى طالب املرحلة الثانويةلدى طالب املرحلة الثانوية

 حممد السيد خبيتحممد السيد خبيت/ / دد

208208--255255  

ى اجلـدل يف تـدريس األحيـاء لتنميـة مهـارات الـتفكري الناقـد وح ـب          ى اجلـدل يف تـدريس األحيـاء لتنميـة مهـارات الـتفكري الناقـد وح ـب          استةدام منوذج االستقصـاء القـائم علـ   استةدام منوذج االستقصـاء القـائم علـ     --77

 االستطالع العلمي لدى طالب الصف الثالث الثانوياالستطالع العلمي لدى طالب الصف الثالث الثانوي

  محد حممدمحد حممدأأمحد عمر محد عمر /أ/أدد

256256--323299  

ــر  معوقـــاتمعوقـــات  --88 ــرالنشـ ــدولي  النشـ ــدوليالـ ــالـــيف يف   الـ ــانية       دورياتدورياتالـ ــوم اإلنسـ ــات العلـ ــدريس كليـ ــة تـ ــاء هيئـ ــدى أعضـ ــة لـ ــانية     العلميـ ــوم اإلنسـ ــات العلـ ــدريس كليـ ــة تـ ــاء هيئـ ــدى أعضـ ــة لـ العلميـ

      ""ميدانيةميدانيةدراسة دراسة ""واالجتماعية جبامعة املنيا واالجتماعية جبامعة املنيا 

  مها مراد عليمها مراد عليد/ د/ ، ، د/ أمل أمحد حسن حممدد/ أمل أمحد حسن حممد

330330--392392  

  



 -ح- 

  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 ( وختـتص بنشـر   م ( وختـتص بنشـر   20082008//1212//3030سـنوية )حسـب قـرار جملـس اجلامعـة يف      سـنوية )حسـب قـرار جملـس اجلامعـة يف        ربعربعا بصفة دورية ا بصفة دورية ( : يتم إصداره( : يتم إصداره22مادة )مادة )

البحوث العلمية يف جمال الدراسات الرتبوية والنفسية املقدمة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس أو البـاحثني      البحوث العلمية يف جمال الدراسات الرتبوية والنفسية املقدمة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس أو البـاحثني      

  واملتةصصني باجلامعات واملعاهد العلمية، ومراكز وهيئات البحوث داخل مصر وخارجها .واملتةصصني باجلامعات واملعاهد العلمية، ومراكز وهيئات البحوث داخل مصر وخارجها .

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

ية، وعلـم نفـس االجتمـاعي،    ية، وعلـم نفـس االجتمـاعي،    التدريس، واالختبارات واملقـاييس يف اإلحصـاء الرتبـوي، والصـحة النفسـ     التدريس، واالختبارات واملقـاييس يف اإلحصـاء الرتبـوي، والصـحة النفسـ     

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

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

بية الفنية والتذوق الف ي والفنون التشكيلية، ومجيع بية الفنية والتذوق الف ي والفنون التشكيلية، ومجيع واملعوقني، والرتبية الصحية والبيئة، وعلوم الرتواملعوقني، والرتبية الصحية والبيئة، وعلوم الرت

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

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

علـى وجـه   علـى وجـه     AA44( : تقدم أسطوانة إلكرتونية عليها أصل البحوث، مع ثـالث نسـم مطبوعـة علـى ورق مقـا       ( : تقدم أسطوانة إلكرتونية عليها أصل البحوث، مع ثـالث نسـم مطبوعـة علـى ورق مقـا       55مادة )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 

والعناوين الرئيسة مميزة عن امل . مـع فـتح اجلـداول مـن الـيمني والشـمال. ويقـدم الباحـث ملةصـني  يف          والعناوين الرئيسة مميزة عن امل . مـع فـتح اجلـداول مـن الـيمني والشـمال. ويقـدم الباحـث ملةصـني  يف          

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

  بحث أن يتضمن العناصر األساسية واإلطار العام للبحث ، وخباصة اخلطوات اآلتية :بحث أن يتضمن العناصر األساسية واإلطار العام للبحث ، وخباصة اخلطوات اآلتية :( : يراعى يف ال( : يراعى يف ال66مادة )مادة )

  أ ـ املقدمة واخللفية النظرية .أ ـ املقدمة واخللفية النظرية .  

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

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

  راجع وتكتب حسب أسلوب حمدد . راجع وتكتب حسب أسلوب حمدد . و ـ املو ـ امل    هـ ـ املقرتحات والتوصيات .    هـ ـ املقرتحات والتوصيات .      

  ـ بالنسبة للكتب : اسم املؤلف ـ التاريم ـ عنوان الكتاب حتته خط  ـ مكان النشر ـ دار النشر .ـ بالنسبة للكتب : اسم املؤلف ـ التاريم ـ عنوان الكتاب حتته خط  ـ مكان النشر ـ دار النشر .  11  



 -خ- 

ـ بالنسـبة للمقالـة أو البحـث املنشـور يف دوريـة: اسـم املؤلـف ـ التـاريم ـ عنـوان املقالـة أو البحـث بـني                 ـ بالنسـبة للمقالـة أو البحـث املنشـور يف دوريـة: اسـم املؤلـف ـ التـاريم ـ عنـوان املقالـة أو البحـث بـني                     22  

  ته خط، رقم اجمللة، صفحات النشر.ته خط، رقم اجمللة، صفحات النشر.عالميت تنصيص "   " ـ عنوان اجمللة حتعالميت تنصيص "   " ـ عنوان اجمللة حت

ـ بالنسبة للرسائل العلمية : اسم صاحب الرسالة ـ التاريم ـ عنوان الرسالة بـني عالمـيت تنصـيص "  " ـ      ـ بالنسبة للرسائل العلمية : اسم صاحب الرسالة ـ التاريم ـ عنوان الرسالة بـني عالمـيت تنصـيص "  " ـ          33  

  ماجستري أو دكتوراه، كلية ....، جامعة .....ماجستري أو دكتوراه، كلية ....، جامعة .....

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

جنيهـا عـن   جنيهـا عـن     2020صـفحة ويـدفع   صـفحة ويـدفع     2020تدريس بالكلية يف حـدود  تدريس بالكلية يف حـدود  جنيه مصري للبحث اخلاص بأعضاء هيئة الجنيه مصري للبحث اخلاص بأعضاء هيئة ال  500500أ ـ  أ ـ  

  كل صفحة زائدة.  كل صفحة زائدة.  

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

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

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

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

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

  2020حـدود  حـدود  يف يف 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 

  د ـ أسعار بيع اجمللة اجلزء الواحد تكون على النحو التالي :د ـ أسعار بيع اجمللة اجلزء الواحد تكون على النحو التالي :

للمشرتى من خارج الوطن ومل ميض على صدوره أكثـر مـن عـام،    للمشرتى من خارج الوطن ومل ميض 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   $$  55ي ما يعادل ي ما يعادل يدفع باجلنية املصريدفع باجلنية املصر  

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

  جنيها مصرًيا للجزء للمشرتى من داخل الوطن ومل ميض على صدوره أكثر من عام.جنيها مصرًيا للجزء للمشرتى من داخل الوطن ومل ميض 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 )

  بعد التحكيم .بعد التحكيم .  سابق، ويقدم البحث يف صورته النهائية اليت سوب ينشر عليهاسابق، ويقدم البحث يف صورته النهائية اليت سوب ينشر عليها



 -د- 

أحـد  أحـد    توزع هيئة حترير اجمللـة البحـوث املقدمـة للتحكـيم علـى اثـنني مـن األسـاتذة املتةصصـني، علـى أن يكـون           توزع هيئة حترير اجمللـة البحـوث املقدمـة للتحكـيم علـى اثـنني مـن األسـاتذة املتةصصـني، علـى أن يكـون           ( : ( : 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.  احلق يف اللجوء إىل حمكم آخر يف حالة التأخري عن املوعداحلق يف اللجوء إىل حمكم آخر يف حالة التأخري عن املوعدتاريم استالم احملكم للبحث، وللمجلة تاريم استالم احملكم للبحث، وللمجلة 

  ( : تنشر األهاث باجمللة هسب أسبقية املوافقة على النشر بعد إعدادها يف صورتها النهائية للنشر.( : تنشر األهاث باجمللة هسب أسبقية املوافقة على النشر بعد إعدادها يف صورتها النهائية للنشر.1111مادة )مادة )

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

، ومكتبـات ومراكـز   ، ومكتبـات ومراكـز   ليـات الرتبيـة باجلامعـات املةتلفـة    ليـات الرتبيـة باجلامعـات املةتلفـة    ( : تهدى نسـةة مـن اجمللـة جماًنـا لكـل كليـة مـن ك       ( : تهدى نسـةة 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    

      

  



 -ذ- 

  تقديـــمتقديـــم
   ة واللال  لى  يدداا محمد السيل  امأيني  وععد   ة واللال  لى  يدداا محمد السيل  امأيني  وععد  احلمد هلل رب العاملني والصالاحلمد هلل رب العاملني والصال  

مـن  مـن    20172017  أكتـوبرأكتـوبرالثالثـون الثالثـون الثانى والثانى والعدد 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 .

دراسـة واقـع الطفـل    دراسـة واقـع الطفـل      ""  البحث األولالبحث األول، ، أهاثأهاث  ((88))  الثانىالثانى( هًثا يف جماالت متنوعة اجلزء ( هًثا يف جماالت متنوعة اجلزء 4040))  ويتضمن هذا العددويتضمن هذا العدد

أثـر التحليـل بالنمـاذج اللوغاريتميـة )األحاديـة والثنائيـة       أثـر التحليـل بالنمـاذج اللوغاريتميـة )األحاديـة والثنائيـة       : : والبحـث الثـانيوالبحـث الثـاني، ، الكوييت مع بيئته من خالل التعبريات الفنيـة الكوييت مع بيئته من خالل التعبريات الفنيـة 

  AA  PPrrooppoosseedd  pprrooggrraamm: : والبحـث الثالـثوالبحـث الثالـث، ، والثالثية( البارمرت علـى دقـة تـدرج بنـك أسـئلة يف مـادة الرياضـيات       والثالثية( البارمرت علـى دقـة تـدرج بنـك أسـئلة يف مـادة الرياضـيات       

bbaasseedd  oonn  uussee  ooff  tthhee  ccoonncceeppttss  ooff  iinnnnoovvaattiioonn  ttoo  pprroommoottee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  aatt  tthhee  

uunniivveerrssiittyy  ssttuuddeennttss  --  EExxppeerriimmeennttaall  ssttuuddyy  aatt  tthhee  KKiinngg  FFaaiissaall  UUnniivveerrssiittyy ، ، والبحـث والبحـث
لـك فيصـل يف إنتـاج    لـك فيصـل يف إنتـاج    فاعلية برنامج مقرتح لتنمية الكفايات التكنولوجية ملعلمي ما قبل اخلدمـة بكليـة الرتبيـة جبامعـة امل    فاعلية برنامج مقرتح لتنمية الكفايات التكنولوجية ملعلمي ما قبل اخلدمـة بكليـة الرتبيـة جبامعـة امل    : : الرابعالرابع

املقارنة بني العاديني وذوي اضـطراب نقـص االنتبـاه املصـحوب بالنشـاط      املقارنة بني العاديني وذوي اضـطراب نقـص االنتبـاه املصـحوب بالنشـاط      : : والبحث اخلامسوالبحث اخلامس، ، وإخراج الصورة التعليمية الرقميةوإخراج الصورة التعليمية الرقمية

اضـطرابات النــوم  اضـطرابات النــوم  : : والبحــث الســاد والبحــث الســاد ، ، بينيـه للــذكاء الصـورة اخلامسـة    بينيـه للــذكاء الصـورة اخلامسـة        --الزائـد يف الصـفحة النفسـية ملقيــا  سـتانفورد    الزائـد يف الصـفحة النفسـية ملقيــا  سـتانفورد    

والبحـث والبحـث ، ، لشةصـية كمنبئـات باالسـتهداب لبصـابة بالوسـوا  القهـري لـدى طـالب املرحلـة الثانويـة          لشةصـية كمنبئـات باالسـتهداب لبصـابة بالوسـوا  القهـري لـدى طـالب املرحلـة الثانويـة          والعوامل اخلمسة الكـلى ل والعوامل اخلمسة الكـلى ل 
استةدام منوذج االستقصاء القائم على اجلدل يف تدريس األحياء لتنمية مهارات التفكري الناقد وح ـب  االسـتطالع العلمـي    استةدام منوذج االستقصاء القائم على اجلدل يف تدريس األحياء لتنمية مهارات التفكري الناقد وح ـب  االسـتطالع العلمـي      ::السابعالسابع

العلميـة لـدى أعضـاء هيئـة تـدريس      العلميـة لـدى أعضـاء هيئـة تـدريس        دورياتدورياتالاليف يف   الدوليالدولي  النشرالنشر  معوقاتمعوقات  والبحث الثامن: .والبحث الثامن: .، ، لدى طالب الصف الثالث الثانويلدى طالب الصف الثالث الثانوي

  ".".دراسة ميدانيةدراسة ميدانية""كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة املنيا كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة املنيا 

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

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

  

  وآخس دللااا أن احلمد هلل رب العاملني .وآخس دللااا أن احلمد هلل رب العاملني .
  

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

  
  

                                                                                                                                                  
 

 


