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 كهًت رئٛش انخحرٚر                                     
 

ٌسعى العدٌد من الباحثٌن إلى نشر أبحاثهم فً مجالت علمٌة 

علٌها دولٌا ومحلٌا ، مما تتمٌز باستٌفاء معاٌٌر النشر المتعارف 

للحصول  م بهاوثهم موضوعٌة ومصداقٌة عند التقدبح ٌكسب

 علمٌة أو جوائز مختلفة .  على درجات 

تحتل مكانة   المجالت العلمٌة التً  بٌن حسب أنها مننجامعة المنوفٌة    -  كلٌة التربٌةومجلة 

دولٌة ت الئاللهٌ وفقا  للنشر المعاٌٌر العلمٌة  قد استوفت   نهاإمتمٌزة فً النشر العلمً ، حٌث 

 علً تصدرنها أ كما ،دولً  معٌاري  رقم  ذات  لة علمٌة محكمة مج التً تتمثل فً أنها،المحلٌةو

كما  ،ولها ترقٌم دولً ورقً والكترونً،برٌد الكترونًوموقع  لها و ،فترات منتظمة ربع سنوٌة

ل على معام8102/8102فً عام حصلت مجلة الكلٌة  ولقد،تحاد الجامعات العربٌةا فًعضونهاأ

 .ل التصنٌف العربًمن مشروع معام( 0,3)  هقدرتأثٌر

 شر العلمً الدولًنعلى منصات الن شاء هللا إفً المستقبل ونأمل أن تكون المجلة 

 . ىل صٕاء انضبٛمإٔاهلل يٍ ٔراء انقصد ، ْٕٔ ٚٓدٖ  ٔاهلل َضأل أٌ ٕٚفقُا إىل صاحل األعًال ٔكم يا فّٛ اخلري

 عًٛد انكهٛت ٔرئٛش حترٚر اجملهت
 
 

 صبحٙ شعباٌ شرفأ.د/ 



 

 

 
 

 

 0202االٔلكهًت انعدد                                        
 

جامعة المنوفٌة إحـدى المجالت العلمٌة   –تعد مجله كلٌة التربٌة        

التربوٌـة المحكمـة الحاصلة على  معامل تأثٌر عربً ولها ترقٌم دولً 

األمر الذي جعلها تحتل    ٌمها نخبه من خٌرة األساتذة وٌقوم على تحك

البحاث التً تتناول  مجموعة من ا ً الوسط العلمً والتربوي وٌستعرض هذا العدد  مكانة مرموقة ف

بحث بعنوان دور مجالس اآلباء والمعلمٌن فً تعزٌز  متنوعة ومبتكرة،وٌعرض أحد هذه االبحاثأفكار

أخر أبعاد إدارة جودة  المناخ المدرسً ببعض المدارس االبتدائٌة بإدارة أسوان التعلٌمٌة بٌنما ٌتناول بحث

حٌاة العمل فً النهج االسالمى وإمكانٌة اإلفادة منها فً تحسٌن مناخ المدارس المصرٌة: دراسة تحلٌلٌة 

وكذلك ٌعرض أحد االبحاث وعى طلبة الجامعة بثقافة العمل الحر وتداعٌاته على األمن االجتماعً ومن 

نمٌة مهارات التفكٌر االستراتٌجً لدى أعضاء هٌئة ٌضا تصور مقترح لتأاالبحاث التً ٌتناولها العدد 

التدرٌس فً جامعة مدٌنة السادات وكذلك ٌعرض أحد االبحاث إستخدام تقنٌة نظم المعلومات الجغرافٌة 

(GISوأثرها فً تنمٌة مهارات إنتاج الخرٌطة لدى طالبات ال )فاعلٌة وٌتناول بحث أخر مرحلة الثانوٌة

( على تحصٌل طالبات كلٌة التربٌة واتجاهاتهن نحو    Inforgraphic)ٌتةاستخدام الرسوم المعلومات

مقرر أسس المناهج وتنظٌماتها  وكذلك ٌعرض أحد االبحاث الطفو الدراسً وعالقته بالصمود االكادٌمى 

لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوٌة فً المدارس الرسمٌة فً منطقة تبوك وٌتناول بحث أخر درجة 

وٌتناول ري المدارس الثانوٌة للمساءلة التربوٌة للمعلمٌن بمحافظة المنوفٌة من وجهة نظرهم ممارسة مدٌ

(وٌعرض 0connect  بحث أخر دراسة تقوٌمٌه لمقرر اللغة االنجلٌزٌة بالصف األول بالمرحلة االبتدائٌة )

حادي والعشرٌن لدى البحث االخٌر أثر القراءة الحرة على تنمٌة الفهم القرائً وبعض مهارات القرن ال

 الطالب المعلمٌن بكلٌة التربٌة .

 أصال اهلل انعهٗ انقدٚر أٌ جيعهّ عهًا ُٚخفع بّ جلًٛع انقراء ٔانباحثني
 ٔانبحٕد انعهًٛتهدراصاث انعهٛا ن انكهٛت ٔكٛم

 ىد/ َاْد حمًد غ2ُٛأ
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 خبِؼخ إٌّىفُخ –ِدٍخ وٍُخ اٌتشثُخ 

  1231912/829فبوظ  –شجُٓ اٌىىَ 1193322 د:

Faculty of Education Journal- Menoufia University-  Fax 048/2195845 

Website: http://mu.menofia.edu.eg/edu/edu_smag/home/ar 

E-mail : journalofeducation2016@gmail.com 

)PRINT) ISSN 1912- 8219 

)ONLINE) ISSN 25320332 

 

 

 

 

 

                                              

   أعضاء مجلس إدارة المجلت



 

 

 
 

 

 و0202 )يارس(االٔلث انعدد حمخٕٚا

 

 اٌّىظىع َ
 سلُ اٌصفحخ

 إٌٍ ِٓ

2 

 دوس ِدبٌظ اِثبء واٌّؼٍُّٓ فٍ تؼضَض إٌّبخ اٌّذسعٍ

 ٌتؼٍُُّخثجؼط اٌّذاسط اإلثتذائُخ ثإداسح أعىاْ ا

 ػــــــــذادإ

 د/ يرٔة جربٔ عبد انرمحٍ عبد ادلٕىل
 خبِؼخ أعىاْ -وٍُخ اٌتشثُخ  -ِذسط أصىي اٌتشثُخ 

9 91 

1 

 أثؼبد إداسح خىدح حُبح اٌؼًّ فً إٌهح اإلعالٍِ وإِىبُٔخ

 اإلفبدح ِٕهب فٍ تحغُٓ ِٕبخ اٌّذاسط اٌّصشَخ: دساعخ تحٍٍُُخ

 إػــــــــذاد

 عبد انعزٚز خاطرد/ حمًد إبراْٛى 
 خبِؼخ لٕبح اٌغىَظـــ    وٍُخ اٌتشثُخ ـــ     ِذسط ثمغُ اٌتشثُخ اٌّمبسٔخ واإلداسح اٌتشثىَخ

93 231 

9 

 وتذاػُبته ػًٍ األِٓ االختّبػٍ وػٍ غٍجخ اٌدبِؼخ ثثمبفخ اٌؼًّ اٌُحش

 إػـــــــــذاد

 حمًد حمًد غُٛى صٕٚهى د/
 خبِؼخ اٌغىَظ ــــ-خ اٌتشثُخوٍُــــ    أعتبر ِغبػذ أصىي اٌتشثُخ

233 111 

2 

 تصىس ِمتشذ ٌتُّٕخ ِهبساد اٌتفىُش االعتشاتُدٍ

 ٌذي أػعبء هُئخ اٌتذسَظ فٍ خبِؼخ ِذَٕخ اٌغبداد

 إػـــــــــذاد

 يىن حمًد احلرٌٔ /د
 خبِؼخ اٌغبداد ـــ-وٍُخ اٌتشثُخــــ     أعتبر ِغبػذ أصىي اٌتشثُخ

113 922 

1 

( وأثشهب فٍ تُّٕخ ِهبسح إٔتبج اٌخشَطخ ٌذي GISاٌّؼٍىِبد اٌدغشافُخ ) اعتخذاَ تمُٕخ ٔظُ

 غبٌجبد اٌّشحٍخ اٌثبٔىَخ

 إػـــــــــذاد

 حُني بُج حيٛٗ بٍ أمحد اجلحديلأ./إمياٌ صامل أمحد بارعٛدِ                 /أ.د.
 شافُبأعتبر إٌّبهح وتذسَظ اٌدغشافُب              ثبحثخ فٍ إٌّبهح وتذسَظ اٌدغ

 خبِؼخ خذح/وٍُخ اٌتشثُخ                                         خبِؼخ خذح/وٍُخ اٌتشثُخ

921 912 
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 ( ػًٍ تحصٍُطبٌجبد وٍُخ اٌتشثُخ واتدبهبتهInfographicٓفبػٍُخ اعتخذاَ اٌشعىَ اٌّؼٍىِبتُخ)

 ٔحى ِمشس أعظ إٌّبهح وتٕظُّبتهب

 إػـــــــــذاد

 خًًٛٙغادة بُج َاصر ان /د
 خبِؼخ اٌمصُُـــ   وٍُخ اٌتشثُخذ ـــ   تبر إٌّبهح وغشق اٌتذسَظ اٌّغبػأع

911 993 

2 

اٌطفى اٌذساعٍ وػاللته ثبٌصّىد األوبدٍَّ ٌذي غالة وغبٌجبد اٌّشحٍخ اٌثبٔىَخ فٍ اٌّذاسط 

 اٌشعُّخ فٍ ِٕطمخ تجىن

 إػـــــــــذاد

 د/ إذلاو صرٔر يعز٘ انبالل
 خبِؼخ تجىنــ   وٍُخ اٌتشثُخ واِداة  ــ  فظ اٌتشثىٌعتبر ِغبػذ ػٍُ إٌأ

939 291 

9 

 دسخخ ِّبسعخ ِذَشٌ اٌّذاسط اٌثبٔىَخ ٌٍّغبءٌخ اٌتشثىَخ

 ٌٍّؼٍُّٓ ثّحبفظخ إٌّىفُخ ِٓ وخهخ ٔظشهُ

 إػـــــــــذاد

 ُْاء حمًد جالل مجال اندٍٚ نطفٙ/د
 خبِؼخ إٌّىفُخ -ــ ـوٍُخ اٌتشثُخ ثشجُٓ اٌىىَ ـــ      ِذسط أصىي اٌتشثُخ

293 232 

3 

 أثش اٌمشاءح اٌحشح ػًٍ تُّٕخ اٌفهُ اٌمشائٍ و ثؼط ِهبساد

 اٌمشْ اٌحبدٌ واٌؼششَٓ ٌذي اٌطالة اٌّؼٍُّٓ ثىٍُخ اٌتشثُخ

 إػـــــــــذاد

 مسرية صعٛد عبدانغُٙ دأد /د
 ِذسط ِٕبهح وغشق تذسَظ اٌٍغخ اٌؼشثُخ واٌذساعبد اإلعالُِخ

 خبِؼخ ِذَٕخ اٌغبداد -وٍُخ اٌتشثُخ 

231 113 

2 

An Evaluative Study for First Year Primary School Textbook 

(Connect 1 : A case study) 

By 

Heba M.Mohamed, PhD 

Associate professor of TEFL 

Faculty of Education, Beni Suef University 
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 قٕاعد انُشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٌعتمد النشر على رأي المحكم المتخصص لتحدٌد صالحٌة المادة للنشر .0

.تقبل البحـوث بإحـدى اللـغتٌن العـربٌة أو االنجلٌـزٌة وٌقدم مع البحث  ملخــص )باللغة العربٌة وآخر 8
 عن صفحة واحده لكل ملخص . باللغة االنجلٌزٌة(فٌما ال ٌزٌد

.ٌرسل أصل البحث إلى سكرتارٌة تحرٌر المجلة على اإلٌمٌل الخاص بالمجلة   3
journalofeducation2016@gmail.com                                                                                 

مع تقدٌم طلب بنشر البحث لرئٌس التحرٌر  CD .ٌقدم الباحث نسخة ورقٌة من البحث باإلضافة إلى4
 متضمنا إقرار بعدم نشر البحث فً مكان آخر .   

نشر(  -طبع -.ال ٌحصل الباحث على خطاب/ شهادة قبول النشر إال بعد سداد كامل الرسوم  ) تحكٌم5
 وإرسال خطابات قبول النشر من السادة المحكمٌن .  

( مستالت فً حالة 5ا من عدد المجلة الصادر باإلضافة إلى )( نسخة مجان8.ٌحصل الباحث على  )6
( مستالت فً حالة البحث المشترك ،وفً حالة رغبة الباحث فً الحصول على 01البحث الفردي ،وعدد )

 أي نسخ إضافٌة علٌة سداد ثمن النسخة .

نشر وٌلزم الحصول على .ال ترد األبحاث التً ال تقبل للنشر إلى أصحابها وتحتفظ المجلة بكافة حقوق ال7
 موافقة كتابٌة قبل إعادة نشر مادة نشرتها المجلة من قبل .

.ٌجب أن تكون جمٌع البحوث المقدمة للمجلة جدٌدة ومبتكرة ولم ٌسبق نشرها فً مجالت علمٌة أو 2
 صحف أو مؤتمرات أو ورش عمل أو غٌرها وقت تحكٌمها .

عد البحث العلمً وتكون األبحاث المقدمة للنشر معتمدة .أن تكون جمٌع البحوث متطابقة مع أصول وقوا2
 (. APAعلى طرٌقه توثٌق جمعٌه علم النفس األمرٌكٌة  )

 ــ تنشر األبحاث بالمجلة بأسبقٌة قبولها للنشر  بعد إعدادها فً صورتها النهائٌة .01 

طاء ،وخاصة فً ــ ٌتحمل الباحثون مسئولٌة مراجعة األبحاث من الناحٌة اللغوٌة تجنبا لألخ00
 المصطلحات الفنٌة للبحث 

 ــ الباحث مسئول عن كل اآلراء والبٌانات والنتائج الواردة فً البحث08
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 يٕاصفاث حضهٛى األحباد:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحث على أن ٌكتب اسم الباحث وعنوان بحثه ، واٌمٌله الخاص به على  ٌقدم الباحث نسخة من -
 غالف مستقل 

      A4أن ٌكون مقاس الصفحة  -
 سم من األسفل 7سم من الٌسار و8,5سم من أعلى ومن الٌمٌن ،  3,5ٌترك هامش   -
 (  غامق .    04حجم خط العناوٌن بنط ) ،( 04)  حجم النص الكتابً بنط -
ٌتم وضع الجداول واألشكال إما فً صفحات منفصلة أو وسط النص  سم  0.5سطر التباعد بٌن األ -

 سم .03وفقا لرؤٌة الباحث  و ال ٌزٌد عرض الجداول عن 
وتكتب األبحاث باللغة اإلنجلٌزٌة    Simple Arabicتكتب األبحاث باللغة العربٌة بنوع خط  -

   TimesNew Romanبنوع خط    

 

 انرصٕو ٔاالشرتاكاث :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

جنٌهاً لكل صفحة زائدة للتقدم من أعضاء  (31 )( ورقه للبحث مع31جنٌه بحد أقصى )( 0811) -
 هٌئه التدرٌس والباحثٌن من داخل الكلٌة .    

جنٌهاً لكل صفحة زائدة للتقدم من  (31)( ورقه للبحث مع 31ى )( جنٌهاً بحد أقص0411) -
أعضاء هٌئه التدرٌس  والباحثٌن بالجامعات ومراكز البحوث المصرٌة داخل جمهورٌة مصر 

 العربٌة.       
دوالرات  لكل صفحة زائدة للباحثٌن من  (01 )( ورقة للبحث مع31( دوالراً بحد أقصى )351) -

 خارج )ج.م.ع ( .
( جنٌها ألعضاء هٌئة التدرٌس والباحثٌن فً الجامعات ومراكز البحوث  61العدد الواحد )ثمن  -

خارج جمهورية  ( دوالرات  ألعضاء هٌئة التدرٌس والباحثٌن والمكتبات من01المصرٌة  و)
 مصر العربية .

 

 رئٛش حترٚراجملهتعًٛد انكهٛت ٔ                                    يدٚر انخحرٚر                   
 

  
 (صبحٙ شعباٌ شرف) أ.د/                          (عبد انعال حايد عجٕة) أ.د/          
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 ِدٍخ وٍُخ اٌتشثُخ
 

 

 خبِؼخ إٌّىفُخ

 

 

 

 

 

 

 ىْواٌثالث خبِغخٌااٌغٕخ   -َ   1818 )ِبسط(االوياٌؼذد 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
الوصول إلى مكانة رائدة ومصنفة ضمن أشهر القواعد المحلٌة واإلقلٌمٌة فً نشر البحوث 

 1المحكمة فً مجال العلوم التربوٌة والنفسٌة ، خدمة لإلنسانٌة وارتقائها
 

 

 

 

 

ربوٌة راسات التاالرتقاء بمستوى الـبحث العلمً التربوي من خالل إتاحه نـشر البحوث والد
وفق معاٌٌر مهنٌة متمٌزة من حٌث األصالة والمنهجٌة والحفاظ على القٌم والنفسٌة المحكمة 

  .التربوٌة 
  

 

   

 

 

تطوٌر النشر العلمً المتخصص فً العلوم التربوٌة والنفسٌة ، من خالل نشر البحوث المحكمة 
 1والدراسات الرصٌنة  والمبتكرة  1

توٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة  للنشر فً مجال العلوم التربوٌة تلبٌة حاجة الباحثٌن على المس
 1والنفسٌة ، ومجاالتها المختلفة

المشاركة فً بناء مجتمع المعرفة من خالل نشر البحوث والدراسات  التربوٌة والنفسٌة الدقٌقة 
 التً تساعد فً حل مشكالت المجتمع، وتحقٌق تطوره وارتقائه .

 1ٌن  وللباحثٌن فً مجال بحوث التربٌة وقضاٌاها المتعددةإٌجاد مرجعٌة علمٌة للمعنٌ
تشجٌع اإلبداعات البحثٌة على مستوى نشر األبحاث والدراسات ذات القٌمة التربوٌة العالٌة 

  1والمتمٌزة محلٌا واقلٌمٌا
 إٌجاد وعاء نشر بحثً علمً الكترونً متخصص لخدمة الباحثٌن فً المجال التربوى

 
 
 

 اٌشؤَخ

 اٌشعبٌخ

 األهذاف
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 التخصص اجلامعة الكلية اللجنة العلمية االستشاريةأعضاء  َ

 أعتبر اإلداسح اٌتشثىَخ حعشِىد )آٌُّ( اٌتشثُخ أ.د/ أحّذ ِحّذ ثشلؼبْ 2

 أعتبر ػٍُ إٌفظ اٌتشثىٌ إٌُّب اٌتشثُخ أ.د/ أٔىس سَبض ػجذ اٌشحُُ 1

 اٌضلبصَك اٌتشثُخ أ.د/ ثهبء اٌذَٓ اٌغُذ إٌدبس 9
وغشق تذسَظ  أعتبر إٌّبهح

 اٌٍغخ االٔدٍُضَخ

 أعتبر اٌصحخ إٌفغُخ ػُٓ شّظ اٌتشثُخ أ.د/ حغبَ اٌذَٓ ِحّىد ػضة 2

 أعتبر أصىي اٌتشثُخ غٕطب اٌتشثُخ أ.د/ حغٓ إثشاهُُ ػجذ اٌؼبي 1

 أعتبر ػٍُ إٌفظ اٌتشثىٌ ػُٓ شّظ اٌتشثُخ أ.د/ عٍُّبْ اٌخعشٌ اٌشُد 2

 ٌُّٕبا اٌتشثُخ أ.د/ صفُخ ِحّذ عالَ 2
أعتبر إٌّبهح وغشق تذسَظ 

 اٌؼٍىَ

 اإلعىٕذسَخ اٌتشثُخ أ.د/ فبسوق شىلٍ اٌجىهٍ 9
أعتبر اٌتشثُخ اٌّمبسٔخ واإلداسح 

 اٌتؼٍُُّخ

 اٌتشثُخ أ.د/ فهذ ثٓ عٍُّبْ اٌشبَغ 3
 اٌٍّه عؼىد

 اٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ()

أعتبر إٌّبهح وغشق تذسَظ 

 اٌؼٍىَ

 ػُٓ شّظ اٌتشثُخ ٍأ.د/ ِحّذ أُِٓ اٌّفت 28
أعتبر إٌّبهح وغشق تذسَظ 

 اٌشَبظُبد

 دُِبغ اٌتشثُخ أ.د/ ِحّذ حغٓ اٌّشعٍ 22
أعتبر إٌّبهح وغشق تذسَظ اٌٍغخ 

 اٌؼشثُخ

 أعتبر أصىي اٌتشثُخ عىهبج اٌتشثُخ أ.د/ ِصطفً ِحّذ سخت 21

29 Prof. Kissinger, F. 
والَخ 

 فٍىسَذا
 فٍىسَذا

 شَىُخ()اٌىالَبد اٌّتحذح االِ
 أعتبر تىٕىٌىخُب اٌتؼٍُُ

 اٌٍدٕخ اٌؼٍُّخ اإلعتشبسَخ ٌٍّدٍخ
 


