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 كهًة رئُس انتحرَر                                     
 

 

 
 ئْ عّؼخ أٜ عبِؼخ ٚرشر١ت رظ١ٕفٙب ػب١ٌّبً ٠شرجؾ ثغٙٛد٘ب 

 –فٝ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ِٓ خالي ِب رمذِٗ ِٓ ثؾٛس ػ١ٍّخ ِٓ خالي أػؼبئٙب , فبٌجؾش اٌؼٍّٝ فٝ أٜ عبِؼخ 

ؽذ وج١ش ػٍٝ ػذد اٌجؾٛس إٌّشٛسح فٝ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌؼش٠مخ )اٌّؼشٚفخ ٌذٜ ١٘ئبد ٠ؼزّذ ئٌٝ 

اٌزظ١ٕف( , ٚرأص١ش ٘زٖ اٌجؾٛس ِٓ خالي ػذد ِشاد اإلشبسح ا١ٌٙب فٟ دساعبد ا٢خش٠ٓ , ٚٔظشا ألْ صّشح 

اخزجبس اٌّغٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٘ٝ إٌشش فٝ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , ٠ٚأرٝ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌضّشح اٌغ١ذح ِٓ خالي 

اٌزٝ رزٕبعت ٚاإلٔغبص اٌؼٍّٝ اٌزٜ لذ رؾمك , ِٚٓ ٕ٘ب ؽشطذ وً عبِؼخ ػٍٝ رشغ١غ ٚفزؼ اٌفشص أِبَ 

 اٌجبؽض١ٓ ثٙب إلعشاء ثؾٛصُٙ ٚرط٠ٛش آ١ٌبد إٌشش اٌالصِخ ٌزٌه .

بَ فٝ ِٚٓ ٘زا إٌّطك أٌٚذ عبِؼخ إٌّٛف١خ ِٛػٛع إٌشش اٌؼٍّٟ ا٘زّبِبً خبطبً , ٚلذ رّضً ٘زا اال٘زّ

طٛس ػذ٠ذح ٚرٌه ِٓ خالي ئطذاس اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌّزخظظخ ثى١ٍبرٙب , ؽ١ش أطجؼ ٌىً و١ٍخ ِٓ و١ٍبد 

اٌغبِؼخ  ِغٍخ خبطخ ثٙب ٚالئؾخ ٔشش خبطخ ثٙب , ِٕجضمخ ِٓ الئؾخ إٌشش اٌخبطخ ثبٌغبِؼخ رٛػؼ أعٍٛة 

 ٚع١بعخ إٌشش ثٙب .

ظذس٘ب و١ٍخ اٌزشث١خ عبِؼخ إٌّٛف١خ ئؽذٜ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ٚرؼذ ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ عبِؼخ إٌّٛف١خ ٚاٌزٝ ر

اٌزشث٠ٛخ اٌزٝ اربؽذ فشطخ الؽزٛاء ٚٔشش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌزشث٠ٛخ , ِٕز طذٚس أٚي ػذد ٌٙب 

ٚؽزٝ ا٢ْ , رٍه اٌجؾٛس رزٕبٚي اٌفىش اٌزشثٜٛ ِٚب ٠شرجؾ ثٗ ِٓ لؼب٠ب ِٚشىالد رشث٠ٛخ ٚٔفغ١خ , 

ؼبٌغخ ِٛػٛػ١خ , رغزٛفٝ اٌششٚؽ ٚاٌمٛاػذ اٌؼ١ٍّخ اٌّزؼبسف ػ١ٍٙب , ٚاٌزٝ ٠غش٠ٙب أٚ ثأعٍٛة ػٍّٝ ِٚ

٠شبسن فٝ ئعشاء٘ب اٌجبؽضْٛ ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌغبِؼبد ِٚشاوض اٌجؾٛس اٌّظش٠خ ٚاٌؼشث١خ ٚرٌه 

ٚاألِش اٌزٜ  ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاإلٔغ١ٍض٠خ , ٠ٚمَٛ ػٍٝ رؾى١ّٙب ٔخجخ ِٓ خ١شح األعبرزح فٝ ٘زا اٌّغبي ,

عؼٍٙب رزجٛأ ِىبٔخ ِشِٛلخ ثفؼً ئلجبي اٌجبؽض١ٓ ػٍٝ ٔشش ثؾٛصُٙ فٝ رٍه اٌّغٍخ , ِٚب رزؼّٕٗ رٍه 

 اٌجؾٛس ِٓ رٛع١ٙبد ػ١ٍّخ ٔظش٠خ أٚ ػ١ٍّخ فٝ ِغبي اٌزشث١خ ٚلؼب٠ب٘ب اٌّخزٍفخ .

ِىبٔخ اٌغبِؼخ ٚاٌى١ٍخ ٚئٕٔب ٔأًِ أْ ٔىْٛ لذ ٚفمٕب فٝ رمذ٠ُ ٘زا اٌؼذد ثظٛسح ع١ذح , ِٚشػ١خ , رشفغ ِٓ 

فٝ اٌٛعؾ اٌؼٍّٝ االوبد٠ّٝ , ٚأْ ٔىْٛ لذ لذِٕب فٝ ٘زا اٌؼذد ِب ٠مشثٕب ِٓ اٌمبسئ اٌىش٠ُ ٠ٚغؼٍٕب أ٘الً 

ٌضمزٗ , ٚٔشعٛ ِٓ األخٛح ٚاٌضِالء ِٓ اٌز٠ٓ ٠شغجْٛ فٝ إٌشش ثبٌّغٍخ االٌزضاَ ثمٛاػذ إٌشش اٌزٝ ثٙب , 

 ٚاٌزٝ رٛعذ فٝ ثذا٠خ اٌّغٍخ .

  َسأل أٌ َىفقُا إىل صاحل األعًال وكم يا فُه اخلري وتقدو يصرَا احلبُبةواهلل 

 . واهلل يٍ وراء انقصد ، وهى َهدي اىل سىاء انسبُم
 

 عًُد انكهُة ورئُس حترَر اجملهة                                                                         
 أ.د/ مجال عهً اندهشاٌ                                                                               
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 9102انثانجكهًة انعدد                                

 

 

 
تتنوع البــحوث المقدمة فً هـذا العـدد لتتضمن مجاالت وقضاٌا تـرتبط ارتباطا وثٌقا بــمجـــرٌات الـواقع 

 .ـوي ومستحدثات العصرالترب
           التدرٌس القائم علً هندسة  أولها استخدامفالمستجدات  العصرٌة  مساٌرةعن البحوث التً ترتبط بفأما 

أثر  وثانٌها,االنجلٌزٌة بكلٌةالتربٌة  بٌئة التعلم لتنمٌة مهارات الكتابة اإلبداعٌة لدي طالب شعبة اللغة 
واتجاهاتهم  ز علً تنمٌة مهارات الفهم القرائً لدي طالب المرحلة الثانوٌة فعالٌة التعلم المقلوب المتماٌ

التعلم الموقفً لتنمٌة بعض المهارات المهنٌة لدى طالب الدبلوم العام  استراتٌجٌةاستخدام  وثالثها ,نحوه
"اإلدمودو" فً المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة  أثر استخدام  بعهااور, شعبة اللغة الفرنسٌة بكلٌة التربٌة

 .عادات العقل  والتحصٌل لدى تلمٌذات المرحلة اإلعدادٌة تدرٌس االقتصاد المنزلً علً تنمٌة بعض
أدور أعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة التربٌة   هاأولاالجتماعٌة فع ائأما عن البحوث التً تهتم بمعالجة الوق

ا هثانٌ, وطالبهمأراء لتفعٌلها فً ضوء  ومقترحات  جامعة المنوفٌة فـً تعزٌز األمن الفكري لطالبهم
ا رؤٌة هثالث,و مستجدة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات المصرٌة فً ضوء التحدٌات المعاصرة أدوار

ا هرابعو ,أهداف التنمٌة المستدامة تربوٌة مقترحة لدمج أطفال الشوارع فً المجتمع المصري لتحقٌق
 فً التنبؤ بالتسوٌف األكادٌمً لدى طالب كلٌة  التحصٌلًمستوى إسهام كل من الكمالٌة األكادٌمٌة وال

 .التربٌة بسوهاج
 

 " وهللا أسال أن ٌفٌد الباحثون من هذا اإلنتاج العلمً المتنوع "
 

 وهللا ولى التوفٌق
 
 

 د/ صبحً شعبان شرف.أ                                                                      
 
 

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                                                    
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 د/ جمال على الدهشان0أ             

 جامعة المنوفٌة -كلٌة التربٌة –أستاذ أصول التربٌة             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ.د/ أحمد حسن  محمد سٌف الدٌن              
 جامعة المنوفٌة  -كلٌة التربٌة –أستاذ المناهج وطرق تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أ.د/ فاطمة صادق محمد             
 جامعة بنها -كلٌة التربٌة –أستاذ المناهج وطرق تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أ.د/محمد حسن ابراهٌم            
 ة الزقازٌقجامع -كلٌة التربٌة –أستاذ المناهج وطرق تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أ.د/عادل توفٌق ابراهٌم محمد            
 جامعة  السادات -كلٌة التربٌة –سٌةأستاذ المناهج وطرق تدرٌس اللغة الفرن            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أ.د/عبد الفتاح سعد عبد الرحمن           

 جامعة  السادات -كلٌة التربٌة –ج وطرق تدرٌس اللغة الفرنسٌةأستاذ المناه            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ.د/عبد المنعم أحمد حسٌن علً          
 أستاذ علم النفس التربوي   ـــ   كلٌة التربٌة  ــــ  جامعة سوهاج            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شرفأ.د/صبحً شعبان           

 جامعة المنوفٌة -كلٌة التربٌة –أستاذ أصول التربٌة           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محمود عٌد أ.د/ٌوسف سٌد          
 فٌومجامعة ال -كلٌة التربٌة –أستاذ أصول التربٌة           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أ.د/نجفة قطب الجزار           
 جامعة المنوفٌة  -كلٌة التربٌة –الدراسادت االجتماعٌة أستاذ المناهج وطرق تدرٌس            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أحمد بطٌخ د / فتٌحة0أ           

 جامعة المنوفٌة -كلٌة التربٌة –أستاذ المناهج وطرق تدرٌس الرٌاضٌات            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .د/محمود فوزي أحمد بدويأ          
 جامعة المنوفٌة -كلٌة التربٌة –أستاذ أصول التربٌة           
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 أػؼبء ِغٍظ ئداسح اٌّغٍخ                                              

 

 د/ مجال عهً اندهشا1ٌأ
 سئ١ظ اٌزؾش٠ش

 د/ صبحٍ شعباٌ شرف1أ
 ٔبئت سئ١ظ اٌزؾش٠ش

 د/ حمًىد فىزٌ بدوي1أ
 ٠شا ٌٍزؾش٠شِذ

 د/ حهًٍ أبى انفتىح عًار1أ
 ِؾشسا  رٕف١ز٠ب

 د/ يُال فتحٍ مسحا1ٌو1أ
 ِؾشسا رٕف١ز٠ب

 د/حمًد عبد انرءوف1و1أ
 ِؾشسا رٕف١ز٠ب

 أ/إَهاب عبد انفتاح انعبد
 عىشر١شا ئداس٠ب

 أ/دعاء عبد انستار
 عىشر١شا ِب١ٌب

 انعُىاٌ 
 عبِؼخ إٌّٛف١خ –ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ 
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  9102  نثانجات انعدد حمتىَا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صفحةان ادلىضىع و

سؤ٠خ رشث٠ٛخ ِمزشؽخ ٌذِظ أؽفبي اٌشٛاسع فٟ اٌّغزّغ اٌّظشٞ ٌزؾم١ك  0

 9191خ اٌّغزذاِخ أ٘ذاف اٌز١ّٕ

  إعــــــــداد
 أعزبر ِغبػذ ثمغُ أطٛي اٌزشث١خ  د/ أ٠غُ عؼذ ِؾّذٞ ِؾّٛد

 عبِؼخ اٌمب٘شح –و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌٍزشث١خ 

9 

أدٚاسِغزغذح ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٝ اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ فٝ ػٛءاٌزؾذ٠بد  9

 اٌّؼبطشح

  إعــــــــداد
 ُ أطٛي اٌزشث١خِذسط ثمغ  د/صٕبء ٘بشُ ِؾّذ  

 عبِؼخ اٌف١َٛ -و١ٍخ اٌزشث١خ 

12 

اعٙبَ وً ِٓ اٌىّب١ٌخ االوبد١ّ٠خ ٚاٌّغزٜٛ اٌزؾظ١ٍٝ  فٝ اٌزٕجإ  ثبٌزغ٠ٛف  9

 األوبد٠ّٝ ٌذٜ ؽالة و١ٍخ اٌزشث١خ ثغٛ٘بط

  إعــــــــداد
 ِذسط ػٍُ إٌفظ اٌزشثٜٛ  د/ عؾش ِؾّٛد ِؾّذ ػجذ اٌالٖ

 و١ٍخ اٌزشث١خ عبِؼخ عٛ٘بط

21 

أصش اعزخذاَ إٌّظبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ "اإلدِٛدٚ" فٟ رذس٠ظ االلزظبد  2

اٌؼمً  ٚاٌزؾظ١ً ٌذٜ ر١ٍّزاد اٌّشؽٍخ   إٌّضٌٟ ػٍٟ ر١ّٕخ ثؼغ ػبداد

 اإلػذاد٠خ

  إعــــــــداد
 أعزبر ِٕب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ االلزظبد إٌّضٌٟ .َ.د / ش١ش٠ٓ ِؾّذ غالة أ ●

 ١خ عبِؼخ د١ِبؽاٌّغبػذ ثى١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ

ِؼ١ذح ثمغُ إٌّب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ االلزظبد  أ/ ٔٛعٗ عّؼخ ػجذ اٌشؤف ●

 إٌّضٌٟ ثى١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ عبِؼخ د١ِبؽ

092 

فـــــٟ رؼض٠ض   عبِؼخ إٌّٛف١خ -ادٚاس أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثى١ٍخ اٌزشث١خ  1

 ُ  .فٝ ػٛء اساء ؽالثٙ  األِٓ اٌفىشٞ ٌطالثُٙ ِٚمزشؽبد ٌزفؼ١ٍٙب

  إعــــــــداد
 األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ أطٛي اٌزشث١خ  ـبْـبي فزؾـٟ عّؾد/ ِٕ  

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اٌزشث١خ 

029 
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 و ادلىضىغ انصفحة
9 Utilisation de la Stratégie de l’apprentissage situationnel 

pour  développer quelques compétences professionnelles 

auprès les étudiants du Diplôme général du Français 

à la Faculté de pédagogie 

 ئػذاد 

إٌّب٘ظ ٚؽشق اٌزذس٠ظثمغُ ِذسط  د / ِؾّٛد ػض اٌؼشة اٌغ١ذ ػجذ اٌمبدس   

عبِؼخ د١ِبؽ –و١ٍخ اٌزشث١خ   

0 

22 Utilisation de la Plateforme MOODLE dans l'acquisition 

 des perspectives de l'enseignement et son effet sur  

le développement des compétences professionnelles  auprès 

des étudiants de diplôme général à la faculté de pédagogie 

 ئػذاد 

Dr. Maha Abdel-Ghany Abdel-Fattah El-seify 

Maître de conférence  Fac. De pédagogie ,  Univ. De 

Menoufya 

9 

012 The Effect of Flipperentiation on Enhancing Secondary 

Stage Students' Reading Comprehension Skills and their 

Attitudes Towards it 

 ئػذاد 

Dr. Marwa Mourad Saleh 

A lecturer at Department of Curriculum and Instruction 

 (EFL) 

Faculty of Education , Fayoum University, Egypt 

9 

029 Utilizing Ergonomics Based Instruction 

to Develop College Students' EFL Creative Writing Skills 

 ئػذاد 
●     Dr. Nahed Mohammed Mahmoud Ghoneim 

Professor of Curriculum and Methods   of Teaching English, 

Faculty of Education, Menoufia University, Egypt. 

●     Dr. Heba Elsayed Abdelsalam Elghotmy 

Assistant Professor of Curriculum and Methods of Teaching English, 

Faculty of Education, Menoufia University, Egypt. 
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 قىاعد انُشر 
 بدح نهُػر .ٚعزًذ انُػر عهٗ رأ٘ انًحكى انًزخؿؽ نزحذٚذ ؾالحٛخ انً .1

انجحـٕس ثاحـذٖ انهـغزٍٛ انعـرثٛخ أٔ االَجهٛـسٚخ ٔٚمذو يع انجحش  يهخــؽ )ثبنهغخ  رمجم .2

 انعرثٛخ ٔآخر ثبنهغخ االَجهٛسٚخ(فًٛب ال ٚسٚذ عٍ ؾفحخ ٔاحذِ نكم يهخؽ .

ٚرضم أؾم انجحش ئنٗ ضكرربرٚخ رحرٚر انًجهخ عهٗ اإلًٚٛم انخبؼ ثبنًجهخ    .3

journalofeducation2116@gmail.com                                                                                 

يع رمذٚى طهت ثُػر انجحش نرئٛص  CDٚمذو انجبحش َطخخ ٔرلٛخ يٍ انجحش ثبإلضبفخ ئنٗ  .4

 انزحرٚر يزضًُب ئلرار ثعذو َػر انجحش فٙ يكبٌ آخر .   

 -طجع -ل انُػر ئال ثعذ ضذاد كبيم انرضٕو  ) رحكٛىال ٚحؿم انجبحش عهٗ خطبة/ غٓبدح لجٕ .5

 َػر( ٔئرضبل خطبثبد لجٕل انُػر يٍ انطبدح انًحكًٍٛ .  

يطزالد  (5( َطخخ يجبَب يٍ عذد انًجهخ انؿبدر ثبإلضبفخ ئنٗ )2ٚحؿم انجبحش عهٗ  ) .6

 ،ٔفٙ حبنخ رغجخ انجبحش فٙ انحؿٕل عهٗ أ٘ َطخ ئضبفٛخ عهٛخ ضذاد صًٍ انُطخخ .

د األثحبس انزٙ ال رمجم نهُػر ئنٗ أؾحبثٓب ٔرحزفع انًجهخ ثكبفخ حمٕق انُػر ٔٚهسو ال رر .7

 انحؿٕل عهٗ يٕافمخ كزبثٛخ لجم ئعبدح َػر يبدح َػررٓب انًجهخ يٍ لجم .

ٚجت أٌ ركٌٕ جًٛع انجحٕس انًمذيخ نهًجهخ جذٚذح ٔيجزكرح ٔنى ٚطجك َػرْب فٙ يجالد  .8

 أٔ غٛرْب ٔلذ رحكًٛٓب . عهًٛخ أٔ ؾحف أٔ يإرًراد أٔ ٔرظ عًم

أٌ ركٌٕ جًٛع انجحٕس يزطبثمخ يع أؾٕل ٔلٕاعذ انجحش انعهًٙ ٔركٌٕ األثحبس انًمذيخ  .9

 .( APAنهُػر يعزًذح عهٗ طرٚمّ رٕصٛك جًعّٛ عهى انُفص األيرٚكٛخ  )

 رُػر األثحبس ثبنًجهخ ثأضجمٛخ لجٕنٓب نهُػر  ثعذ ئعذادْب فٙ ؾٕررٓب انُٓبئٛخ . .11

يطئٕنٛخ يراجعخ األثحبس يٍ انُبحٛخ انهغٕٚخ رجُجب نألخطبء ،ٔخبؾخ فٙ  ٚزحًم انجبحضٌٕ .11

 انًؿطهحبد انفُٛخ نهجحش 

 يىاصفات تسهُى األحباث:
ٚمذو انجبحش َطخخ يٍ انجحش عهٗ أٌ ٚكزت اضى انجبحش ٔعُٕاٌ ثحضّ ، ٔاًٚٛهّ انخبؼ ثّ  -

 عهٗ غالف يطزمم 

      A4أٌ ٚكٌٕ يمبش انؿفحخ  -

 ضى يٍ األضفم 7ضى يٍ انٛطبر 2,5ٔيٍ أعهٗ ٔيٍ انًٍٛٛ ، ضى  3,5ٚزرن ْبيع   -

 (  غبيك .    14حجى خظ انعُبٍٔٚ ثُظ ) ,( 14)  حجى انُؽ انكزبثٙ ثُظ -

ضى ٚزى ٔضع انجذأل ٔاألغكبل ئيب فٙ ؾفحبد يُفؿهخ أٔ ٔضظ  1.5انزجبعذ ثٍٛ األضطر  -

 ضى .13انُؽ ٔفمب نرؤٚخ انجبحش  ٔ ال ٚسٚذ عرـ انجذأل عٍ 

ٔركزت األثحبس ثبنهغخ    Simple Arabicت األثحبس ثبنهغخ انعرثٛخ ثُٕع خظ ركز -

   TimesNew Romanاإلَجهٛسٚخ ثُٕع خظ    
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 انرسىو واالشرتاكات :
جُٛٓبً نكم ؾفحخ زائذح نهزمذو يٍ  (31 )( ٔرلّ نهجحش يع31جُّٛ ثحذ ألؿٗ )( 1211) -

  أعضبء ْٛئّ انزذرٚص ٔانجبحضٍٛ يٍ داخم انكهٛخ .   

جُٛٓبً نكم ؾفحخ زائذح نهزمذو يٍ  (31)( ٔرلّ نهجحش يع 31( جُٛٓبً ثحذ ألؿٗ )1411) -

أعضبء ْٛئّ انزذرٚص  ٔانجبحضٍٛ ثبنجبيعبد ٔيراكس انجحٕس انًؿرٚخ داخم جًٕٓرٚخ 

 يؿر انعرثٛخ.       

دٔالراد  نكم ؾفحخ زائذح  (11 )( ٔرلخ نهجحش يع31( دٔالراً ثحذ ألؿٗ )351) -

 يٍ خبرط )ط.و.ع ( .نهجبحضٍٛ 

( جُٛٓب ألعضبء ْٛئخ انزذرٚص ٔانجبحضٍٛ فٙ انجبيعبد ٔيراكس  61صًٍ انعذد انٕاحذ ) -

( دٔالراد  ألعضبء ْٛئخ انزذرٚص ٔانجبحضٍٛ ٔانًكزجبد يٍ 11انجحٕس انًؿرٚخ  ٔ)

 خبرط جًٕٓرٚخ يؿر انعرثٛخ .

 

 عًُد انكهُة ورئُس حترَراجملهة                                    يدَر انتحرَر                   
  
 ) أ.د/مجال عهً خهُم اندهشاٌ (                          ) أ.د/ حمًىد فىزي بدوي (          
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 ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ
 

 

 عبِؼخ إٌّٛف١خ

 

 

 

 

 

 

 

 ٚاٌضالصْٛ اٌشاثؼخاٌغٕخ   -َ   9102   -  اٌضبٌشاٌؼذد 
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انٕؾٕل ئنٗ يكبَخ رائذح ٔيؿُفخ ضًٍ أغٓر انمٕاعذ انًحهٛخ ٔاإللهًٛٛخ فٙ َػر انجحٕس انًحكًخ 

 1فٙ يجبل انعهٕو انزرثٕٚخ ٔانُفطٛخ ، خذيخ نإلَطبَٛخ ٔاررمبئٓب

 

 

 

 

 

راضبد انزرثٕٚخ ٔانُفطٛخ ثٕ٘ يٍ خالل ئربحّ َـػر انجحٕس ٔانذاالررمبء ثًطزٕٖ انـجحش انعهًٙ انزر

  .ٔفك يعبٚٛر يُٓٛخ يزًٛسح يٍ حٛش األؾبنخ ٔانًُٓجٛخ ٔانحفبظ عهٗ انمٛى انزرثٕٚخ  انًحكًخ

  

 

   

 

 

 1رطٕٚر انُػر انعهًٙ انًزخؿؽ فٙ انعهٕو انزرثٕٚخ ٔانُفطٛخ ، يٍ خالل َػر انجحٕس انًحكًخ 

 1خ  ٔانًجزكرح ٔانذراضبد انرؾُٛ

رهجٛخ حبجخ انجبحضٍٛ عهٗ انًطزٕٚبد انًحهٛخ ٔاإللهًٛٛخ  نهُػر فٙ يجبل انعهٕو انزرثٕٚخ ٔانُفطٛخ ، 

 1ٔيجبالرٓب انًخزهفخ

انًػبركخ فٙ ثُبء يجزًع انًعرفخ يٍ خالل َػر انجحٕس ٔانذراضبد  انزرثٕٚخ ٔانُفطٛخ انذلٛمخ انزٙ 

 رطٕرِ ٔاررمبئّ . رطبعذ فٙ حم يػكالد انًجزًع، ٔرحمٛك

 1ئٚجبد يرجعٛخ عهًٛخ نهًعٍُٛٛ  ٔنهجبحضٍٛ فٙ يجبل ثحٕس انزرثٛخ ٔلضبٚبْب انًزعذدح

رػجٛع اإلثذاعبد انجحضٛخ عهٗ يطزٕٖ َػر األثحبس ٔانذراضبد راد انمًٛخ انزرثٕٚخ انعبنٛخ 

  1ٔانًزًٛسح يحهٛب ٔالهًٛٛب

 1جبحضٍٛ فٙ انًجبل انزرثٕٖئٚجبد ٔعبء َػر ثحضٙ عهًٙ انكزرَٔٙ يزخؿؽ نخذيخ ان

 

 

 

 

 اٌشؤ٠خ

 اٌشعبٌخ

 األ٘ذاف
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 رخظض أطٛي اٌزشث١خ                      

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌغبِؼخ اٌى١ٍخ ـــــــُاالعــ

 اٌضلبص٠ك اٌزشث١خ أؽّذ اٌشفبػٝ ثٙغذ اٌؼض٠ضٜد/ 1أ

 أع١ٛؽ اٌزشث١خ د/ أؽّذ ؽغ١ٓ ػجذ اٌؼبؽ1ٝأ

 عٛ٘بط اٌزشث١خ د/  أؽّذ ؽغ١ٓ اٌظغ١ش1أ

 ا١ٌّٕب اٌزشث١خ د/  أؽّذ شؾبرخ ِؾّذ1أ

 ثٕٙب شث١خاٌز د/  أؽّذ غ١ّٕٝ ِٕٙب1ٞٚأ

 دِشك اٌزشث١خ د/  أًِ أؽّذ األؽّذ1ٞأ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ د/ عّبي ػٍٝ خ١ًٍ اٌذ٘شب1ْأ

 اٌضلبص٠ك اٌزشث١خ د/ ؽّذٞ ؽغٓ ػجذ اٌؾ١ّذ اٌّؾشٚلٝ 1أ

 اٌمب٘شح اٌذساعبد اٌزشث٠ٛخ ٔظبس ِؾّذ عبِٟ د/ 1أ

 ا١ٌّٕب اٌزشث١خ د/ ػبصح ِؾّذ أؽّذ عال1َأ

 اٌؼش٠ش شث١خاٌز أ.د/سفؼذ ػّش ػضٚص

 اٌضلبص٠ك اٌزشث١خ د/  عؼ١ذ ِؾّٛد ِشع1ٝأ

 د١ِبؽ اٌزشث١خ د/  اٌغ١ذ عالِخ اٌخ١ّغ1ٟأ

 األسد١ٔخ اٌزشث١خ د/ طبٌؼ ِؾّذ خ١ًٍ اٌشٚا٠ؼخ1أ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ د/ طجؾٟ شؼجبْ ششف1أ

 ثٕٙب اٌزشث١خ طالػ اٌذ٠ٓ ِؾّذ رٛف١ك د/ 1أ

 أع١ٛؽ اٌزشث١خ اةد/  ػجذ اٌزٛاة ػجذ اٌالٖ ػجذ اٌز1ٛأ

 ثٕٝ ع٠ٛف اٌزشث١خ أ.د/ ػجذإٌّؼُ ِؾّذ ِؾّذ

 اإلعال١ِخ اٌزشث١خ ُ اٌض٘شا١ٝٔد/  ػٍٝ ثٓ أثشا1٘أ

 إٌّظٛسح اٌزشث١خ د/ ِغذٞ طالػ اٌّٙذٞ 1أ

 لٕبح اٌغ٠ٛظ رشث١خ االعّبػ١ٍخ د/ ِغذٞ ػٍٝ ؽغ١ٓ اٌؾجش1ٟأ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ د/ ِغذٞ ِؾّذ ٠ٛٔظ1أ

 وفش اٌش١خ اٌزشث١خ ثشا١ُ٘ إٌّٛفٟد/ ِؾّذ ئ1أ

 إٌّظٛسح اٌزشث١خ د/ ِؾّذ ئثشا١ُ٘ ػطٛح1أ

 عٛ٘بط اٌزشث١خ د/ ِظطفٝ ِؾّذ سعت1أ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ أ.د/ِؾّٛد فٛصٞ أؽّذ ثذٚٞ

 د١ِبؽ اٌزشث١خ د/ ١ِبدح ِؾّذ فٛصٞ اٌجبع1ًأ

 وفش اٌش١خ اٌزشث١خ د/ ٠بعش ػٍٝ اٌغٕذ1ٞأ

 اٌف١َٛ اٌزشث١خ ١ذأ.د/٠ٛعف ع١ذ ِؾّٛد ػ

 ا١ٌٙئخ االعزشبس٠خ ٌٍّغٍخ
 



 

 / ْبنخ ضعٛذ عجذ ا د ر
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 رخظض ِٕب٘ظ ٚؽشق اٌزذس٠ظ       

 

 

 

 اٌغبِؼخ اٌى١ٍخ االعـــــــــُ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ د/ أؽّذ ؽغٓ ع١ف اٌذ1ٓ٠أ

 اٌف١َٛ اٌزشث١خ د/ أِبي سث١غ وب1ًِأ

 ؽٕطب اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  غ١ٓ خ١ًٍ أ.د/ أِبي ؽ

 عٛ٘بط اٌزشث١خ أ.د/أِبٟٔ ؽٍّٟ ػجذ اٌؾ١ّذ أ١ِٓ

 ػ١ٓ شّظ اٌزشث١خ ػظفٛس ؽغ١ٕٓئ٠ّبْ د/ 1أ

 ثٕٙب اٌزشث١خ ئ٠ّبْ  ِؾّذ ػجذ اٌؾكد/ 1أ

 ثٕٙب اٌزشث١خ د/ اٌؼضة ِؾّذ ص٘شا1ْأ

 اٌمب٘شح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌٍزشث١خ أ.د/أًِ ع٠ٛذاْ

 عٛ٘بط اٌزشث١خ ّذ ؽغب١ٔٓد/ ثذس٠خ ِؾ1أ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ د/ ؽٍّٟ أثٛ اٌفزٛػ1أ

 اٌف١َٛ اٌزشث١خ أ.د/ِؾّذ فبسٚق ػجذ اٌغ١ّغ

 إٌّظٛسح اٌزشث١خ ؽّذٞ أثٛ اٌفزٛػ ػط١فخد/ 1أ

 إٌّٛف١خ االلزظبد إٌّضٌٝ أ.د/ ع١ٙبْ ع٠ٛذ

 اٌضلبص٠ك اٌزشث١خ أ.د/ ع١ذ ػٍٝ شٙذٖ

 د١ِبؽ خاٌزشث١ د/ ع١ذ ِؾّذ دػذٚس1أ

 ؽٕطب اٌزشث١خ د/ ػجذ اٌؾ١ّذ ػجذ هللا ػجذ اٌؾ١ّذ1أ

 ثٕٙب اٌزشث١خ عؼذ ِزٌٟٛ د/ ػالء اٌذ1ٓ٠أ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ د/ ػٍٝ ؽغ١ٓ ػط١خ1أ  أ

 ثٕٙب اٌزشث١خ ا.د/ػٍٟ عبة هللا

 اٌضلبص٠ك اٌزشث١خ د/ ػبدي ِؾّذ ػجذ هللا1أأ أ

 داداٌغب اٌزشث١خ أ.د/ػبدي رٛف١ك اثشا١ُ٘ ِؾّذ 

 اٌضلبص٠ك اٌزشث١خ أ.د/ ػبدي اٌغ١ذ عشا٠ب

 اٌغبداد اٌزشث١خ أ.د/ػجذ اٌفزبػ عؼذ ػجذ اٌشؽّٓ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ أ.د/ غبدح ِؾّذ ؽغٕٝ أؽّذ ِشعٝ

 ثٕٙب اٌزشث١خ أ  أ.د/ فب٠ض ِؾّذ ػجذح ِغشاٚٞ
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 اٌزذس٠ظ    رخظض ِٕب٘ظ ٚؽشق    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌغبِؼخ اٌى١ٍخ االعـــــــــُ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ د/ فز١ؾخ أؽّذ ثط١خ1أ

 ثٕٙب اٌزشث١خ أ.د/ فبؽّخ طبدق ِؾّذ ِشعٟ

 بثٕٙ اٌزشث١خ ِب٘ش طجشٞ ئعّبػ١ً ا   أ.د/

 اٌؼش٠ش اٌزشث١خ أ.د/ ِؾّذ سعت فؼً هللا   

 اٌضلبص٠ك اٌزشث١خ  أ   أ.د/ِؾّذ ؽغٓ اثشا١ُ٘

 إٌّٛف١خ االلزظبد إٌّضٌٟ أ.د/ِٕٟ ػجذ اٌشصاق أثٛ شٕت

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ذد/ ِؾّذ ص٠ذاْ ػجذ اٌؾ1١ّأ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ أ.د/ٔغفخ لطت اٌغضاس

 ثٛسعؼ١ذ اٌزشث١خ أ  أ.د/ ِؾّذ ِؾّذ عبٌُ ػط١خ

 اٌٍّه عؼٛد اٌزشث١خ أ  أ .د/ ٘شبَ ثشوبد ثشش ؽغ١ٓ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ أ.د /٠ٛ٘ذا ِؾّذ اٌؾغ١ٕٟ

 ثٕٙب اٌزشث١خ أ.د/ ٚؽ١ذ اٌغ١ذ ؽبفظ



 

 / ْبنخ ضعٛذ عجذ ا د ر
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 رخظض ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ   

          

 رخظض اٌطفٌٛخ  

         

 ٚاالداسح اٌزؼ١ٍّخ رخظض اٌزشث١خ اٌّمبسٔخ   
 اٌغبِؼخ اٌى١ٍخ االعـــــــــُ

 سوهاج التربٌة  أ.د/عبد الباسط محمد دٌاب شحاتة

 سوهاج التربٌة خلٌل جرجس أ.د/نبٌل سعد

 

 اٌغبِؼخ اٌى١ٍخ االعـــــــــُ

 ثٕٙب اٌزشث١خ د/ ئعّبػ١ً  ِؾّذ ثذس1أ

 ا١ٌّٕب اٌزشث١خ أ.د/أٔٛس س٠بع ثش١ش

 اٌضلبص٠ك اٌزشث١خ د/ خبٌذ ػجذ اٌٍط١ف ِؾّذ1أ

 ثٕٙب اٌزشث١خ  سِؼبْ ِؾّذ سِؼبْد/ 1أ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ ث١ٗ د/ عبِٟ ِؾّٛد أث1ٛأ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ د/  ػجذ اٌٙبدٞ اٌغ١ذ ػجذ1ٖأ

 عٛ٘بط اٌزشث١خ أ.د/ػجذ إٌّؼُ أؽّذ ؽغ١ٓ ػٍٟ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ د / ػٍٝ ِؾّٛد شؼ١ت1أ

 اٌغبداد اٌزشث١خ د/ فبسٚق اٌغ١ذ ػضّب1ْأ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ د/ ٌطفٟ ئثشا١ُ٘ ػجذ اٌجبعؾ1أ

 ثٕٙب اٌزشث١خ  اٌشفبػٝ د/ ٔبس٠ّبْ ِؾّذ1أ

 اٌغبِؼخ اٌى١ٍخ االعـــــــــُ

 إٌّٛف١خ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح د/ا٠ٕبط عؼ١ذ اٌشز١ؾ1ٟأ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ د/ عّؼخ ػٍٝ ؽغ1ٓ١أ

 إٌّٛف١خ اٌزشث١خ د/ ػّشٚ أؽّذ وّبي اٌىشىٝ 1أ

 أع١ٛؽ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح د/ ِبعذح ٘بشُ ثخ١ذ1أ


