
  المجلةالمجلة  إدارةإدارة  مجلسمجلس  

  ..التحريرالتحرير  ورئيسورئيس  الكليةالكلية  ددــعميعمي                          البناالبنا  السعيدالسعيد  عادلعادل  أ.د.أ.د.  --

  ..التحريرالتحرير  رئيسرئيس  نائبنائبوو  الكليةالكلية  وكيلوكيل                      عشيبةعشيبة  درويشدرويش  .د.فتحي.د.فتحيأأ  --

  ..والطالبوالطالب  التعليمالتعليم  لشونلشون  الكليهالكليه  وكيلوكيل          غتوريغتوري  الفتاحالفتاح  عبدعبد  غادةغادةأ.د.أ.د.  --
  ..والبيئهوالبيئه  المجتمعالمجتمع  دمهدمهخخ  لشئونلشئون  الكليهالكليه  وكيلوكيل      للخليخلي  أبوأبو  إبراهيمإبراهيم  ا.د.محمدا.د.محمد  --
    البرنشاويالبرنشاوي  اندراوساندراوس  ناديةنادية  .د..د.أأ  --
  عكاشةعكاشة  فتحيفتحي  محمودمحمود  أ.د.أ.د.  --
  ديابدياب  محمدمحمد  إسماعيلإسماعيل  أ.د.أ.د.  --
  الكرشالكرش  احمداحمد  محمدمحمد  أ.د.أ.د.  --
  سالمسالم  العظيمالعظيم  عبدعبد  عليعلي  أ.د.أ.د.  --
  طليماتطليمات  محمدمحمد  هالههاله  أ.د.أ.د.  --
  السنوسيالسنوسي  محمدمحمد  أنورأنور  أ.د.أ.د.  --
  المطلبالمطلب  عبدعبد  محروسمحروس  عاصمعاصم  أ.د.أ.د.  --

  ::      التحريرالتحرير  هيئةهيئة

  المنشاويالمنشاوي  محمودمحمود  للعادعاد  د.د.  داوودداوود  السيدالسيد  د.محمدد.محمد

  سليمسليم  إبراهيمإبراهيم  العزيزالعزيز  عبدعبد  د.د.  كحيلكحيل  بسيونىبسيونى  محمدمحمد  ناصرناصر  د.د.
  ::  واإلداريواإلداري  الماليالمالي  المسئولالمسئول

  إداري(إداري(  )مسئول)مسئول                      علوعلو  أبوأبو  كمالكمال  إيمانإيمان  ..أأ  --11
  مالي(مالي(  )مسئول)مسئول                الرسولالرسول  عبدعبد  محمدمحمد  مرفتمرفت  أ.أ.  --22

  ::  المجلةالمجلة  سكرتاريةسكرتارية

  الجندىالجندى  فتحيفتحي  لمياءلمياء  أ.أ.  --11

  الجندىالجندى  فتحىفتحى  تامرتامر  أ.أ.  --22

  ناوىناوىــــــقق  ىىــــككز ز   ابابــرحرح  أ.أ.  --33

    الفقيالفقي  طارقطارق  ريهامريهام  أ.أ.  --44
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  مستشارو التحرير

  (السعودية)زكريا يحي الل  .أ.د )مصر(حمد المهدي عبد الحليمأأ.د. 
 )السعودية( أحمد السرطاويان زيدأ. د.  )مصر(حمد إبراهيم درويشأأ.د. 

 )مصر(أ.د. زينب علي النجار حسن سيف الدين)مصر(حمد أ.د. أ

 )سوريا(.د. سام عبدالكريم عــمار أ )مصر(د الجواد حسنينحمد عبأأ.د. 
 )مصر(أ.د. ساميه لطفي األنصاري )مصر(حمد محمد إبراهيمأأ.د. 

 )مصر(أ.د. سعيد إسماعيل علي )مصر(أ.د. إسماعيل علي سعد

 )مصر(أ.د. سعيد عبده نافع )مصر(أ.د. إسماعيل احمد صادق

 )مصر(.د. سيد احمد عثمانأ (تونس)الحسين بن محمد شواط .. أ.د

 )مصر(أ.د. سيد محمود الغراب امال احمد مختار صادق)مصر(أ.د. 

 سيف االسالم على مطر)مصر( أ.د. )مصر(أ.د. آمال عبد السميع باظه 

 )مصر(أ.د. شاكر حلمي السيد حلمي (الجزائر)بو حفص بالعيد مباركي أ.د. 

 )مصر(ران الغريبأ.د. شبل بد )مصر(أ.د.جابر عبد الحميد جابر

 (لكويت)ا.د. صالح عبداهلل جاسم أ )مصر(أ.د. جالل الدين علي حسن
 صبحي شرف)مصر( أ.د. جمال علي خليل الدهشان)مصر(أ.د. 

 )مصر(أ.د. صبحي عثمان خليل )مصر(أ.د. جمال محمود حجر

 )مصر(أ.د. صالح الدين عبد السالم الجندي )مصر(أ.د. حامد مصطفي عمار

 )مصر(أ.د. صالح عبد السالم الخراشي )السعودية(سن المغيدي حأ. د. 

 )مصر(أ.د. طاهر سليمان حمودة )مصر(أ.د. حسن حسين البيالوي

 )السعودية(.د.عامر بن عبداهلل الشهراني أ حسن عبد العال )مصر( أ.د.
 (الكويت)عبد الرحمن أحمد األحمد .أ.د. )مصر(أ.د. حسين محمد سالم الكاشف

 )المغرب( أ. د. عبدالسالم الوزاني )مصر(لمي احمد الوكيلأ.د. ح
 )مصر(أ.د. عبد العال أبو العال عبد العال (البحرين)خليل يوسف الخليلي أ.د. 

 )مصر(أ.د. عبد العال حامد عجوه )اليمن(.د. داود عبدالملك الحدابي أ
 (السرطاوي )االماراتأ. د. عبدالعزيز  )مصر(أ.د. رضوي مصطفي عاشور

 )قطر( أ. د. عبدالعزيز عبدالرحمن كمال )مصر(أ.د. رشدي احمد طعيمة
 )مصر(أ.د. محمد سعد الدين عبد الرازق )اليمن( أ. د.عبداللطيف حيدر الحكيمي

 )األردن( أ. د. محمد سعيد الصباريني .(قطر)عبد اهلل جمعة الكبيسي  أ.د.
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  مستشارو التحرير

 )مصر(الظاهر الطيب أ.د. محمد عبد  )السودان( أ. د.عبداهلل خضر مدني

 )مصر(أ.د. محمد علي الكردي )مصر(أ.د.عبد المعطي عبد البصير علي

 )األردن( ة الريماويدو عمحمد أ. د.  عبد الهادي السيد عبده)مصر(أ.د.

 )مصر(أ.د. محمد محمد عناني )مصر(أ.د. عبد العزيز عبد السالم حمودة

 د يونس)مصر(محمد محم أ.د. الزبيدي )عمان( يقو أ. د. عبدال

 )مصر(أ.د. محمد نبيل نوفل )لبنان( أ. د.عدنان األمين
 محمود احمد عمر)مصر( أ.د. علي محمود شعيب)مصر(أ.د.

 )مصر(أ.د. محمود عبد الحليم منسي )مصر(أ.د.عمر عبد العزيز عمر

 )مصر(أ.د. محمود فتحي عكاشة  عنتر لطفي المزين)مصر(أ.د.

 )مصر(أ.د. محمود كامل الناقة )مصر(أ.د. فايز مراد مينا

 )مصر( النمرأحمد أ.د. مدحت  )مصر(أ.د. فوزي سعد محمد عيسي

 )مصر(أ.د. مصطفي محمد إسماعيل شلبي )األردن( بد الحقعكايد إبراهيم أ. د. 

 )مصر(أ.د. ممدوح عبد اهلل الكناني كريمان عويضة منشار نجم)مصر( أ.د.

 (السعودية)نصور أحمد غوني مأ.د.  )الكويت(كمال مرسي أ. د. 

 )مصر(أ.د. ناديه زكي بشاي )مصر(أ.د. كمال نجيب الجندي
 نبيله إبراهيم إسماعيل )مصر( أ.د. لطفي عبد الباسط إبراهيم )مصر( أ.د.

 )األردن( نسيم علي داودأ. د.  (العراق)ماجدة إبراهيم الباوي أ.د.

 ستار فرج)مصر(هاني عبد الأ.د.  )مصر(فتيممحمد أمين ال أ.د.

 (البحرين).د. هدى حسن الخاجة أ محمد إسماعيل عبد المقصود)مصر(أ.د. 

 )مصر(أ.د. وليم تاضروس عبيد محمد المري محمد اسماعيل)مصر( أ.د.

 أ.د. هانى عبد الستار فرج )مصر( (سوريا)محمد الشيخ حمود . أ.د.
  أ.د.محمد بن شحات الخطيب )السعودية(
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  ددالعدالعد  كلمةكلمة
  البنــاالبنــا  السعيدالسعيد  ادلادلــــــــعع  //  أ.دأ.د

  المجلةالمجلة  تحريرتحرير  ورئيسورئيس  الكليةالكلية  عميدعميد

ي َ   اللَّد   اللَّد     َيْرفَد   َيْرفَد   ""  ::تعدلل تعدلل   فقدل فقدل   العلد، العلد،   أهد أهد   لد لد نز نز مم  رفد رفد   الدي الدي   هللهلل  الحمد الحمد  ي َ الَّديي ُ ،ْ   آَمن دااآَمن داا  الَّديي دْن ُ ،ْ مي دْن   مي

ي َ  ي َ َاالَّيي ْل،َ   أ ات ااأ ات اا  َاالَّيي ْل،َ اْلعي     ؛؛بع بع ا ا   ..االمرسلي االمرسلي   األنبيلءاألنبيلء  أشرفأشرف  عل عل   االسال،االسال،  االصالةاالصالة  " " َ َرَجلت  َ َرَجلت    اْلعي
  فيددد فيددد   ي رفددد ي رفددد   الدددي الدددي     المتسدددلر المتسدددلر   العصدددرالعصدددر  هدددياهددديا  سدددم سدددم   يشدددُ يشدددُ   العلمددد العلمددد   البحددد البحددد   ح ح أضدددأضددد  لقددد لقددد 

  بلتددتبلتددت  بحيد بحيد   العلميدد العلميدد   البحدا البحدا   أهميد أهميد   زا تزا ت  اقدد اقدد   ..لألصدل لألصدل   االبقددلءاالبقددلء      لألقدا لألقدا   شدعلرالبقلءشدعلرالبقلء

يدددزة يدددزةُر   آمدددل آمدددل   أصدددبحتأصدددبحت  ُمدددلُمدددل  اتطايرهدددل اتطايرهدددل   الشدددلمل الشدددلمل   التنميددد التنميددد   خطدددطخطدددط  تشدددُي تشدددُي   فددد فددد   أسلسدددي أسلسدددي   ُر

  يق مد يق مد   فيمدلفيمدل  العلمد العلمد   حد حد البالب  علد علد   معلق معلق   القطلعلتالقطلعلت    شتشت  ف ف   االتق ،االتق ،  الرق الرق   ف ف   المجتم المجتم 

  بللجلمعدددلتبللجلمعدددلت  التددد ري التددد ري   هيئددد هيئددد   أعضدددلءأعضدددلء  بهدددلبهدددل  يقدددا،يقدددا،  أصددديل أصددديل   علميددد علميددد   ابحدددا ابحدددا    راسدددلت راسدددلت  مددد مددد 

  مجدددلالتمجدددلالت  لفدددت لفدددت   العلمددد العلمددد   البحددد البحددد   أهميددد أهميددد   فددد فددد   ا ندددل ا ندددل   يختلدددفيختلدددف  االاال  ..االمهنيدددا االمهنيدددا   االبدددلح ا االبدددلح ا 

  ااختلفددتااختلفددت  تعدد  تتعدد  ت  مهمددلمهمددل  المجتمعددلتالمجتمعددلت  فدد فدد   االشددعا االشددعا   األفددرا األفددرا   لدد  لدد    االتميددزاالتميددز  االفدد االفدد   اإلبدد ا اإلبدد ا 

  عن ملعن مل  ددتح ي تح ي بللبلل  العرب العرب   العلل،العلل،  ف ف   دد  أاض أاض   بشُ بشُ   العلم العلم   بح بح الال  أهمي أهمي   اتب ااتب ا   قلفلتهل. قلفلتهل.

  العلميد العلميد   الفجدداةالفجدداة  تجسديرتجسديرا ا   العربد  العربد    الدداط الدداط   بتهيئد بتهيئد   الُفيدد الُفيدد   هداهدا  العلمدد العلمدد   البحد البحد   أ أ   ند ر ند ر 

  اإلنسدلني اإلنسدلني   المنلخدلتالمنلخدلت  تحسدي تحسدي   فد فد   ااإلسدهل،ااإلسدهل،  المتقد ، المتقد ،   االعلل،االعلل،  العرب العرب   العلل،العلل،  بي بي   اال قلفي اال قلفي 

  ..  العرب العرب   عللمنلعللمنل  ف ف 

  فدددد فدددد   المتم لدددد المتم لدددد   المختلفدددد المختلفدددد   امؤسسددددلت امؤسسددددلت     العددددللالعددددلل  لددددي،لددددي،لتعلتعاا  اظددددلئفاظددددلئف  إحدددد  إحدددد    مدددد مدددد   انطالقددددل  انطالقددددل  ا ا 

  أ أ   التربيد التربيد   ُليد ُليد   تسع تسع     تربي تربي الال  ُليلتُليلت  ف ف   ال قلف ال قلف   رااف رااف   ُأح ُأح     العلمالعلم  بللبح بللبح   االهتمل،االهتمل،

  انشدددرانشدددر  ااإلنسدددلني ااإلنسدددلني   االنفسدددي االنفسدددي   التربايددد التربايددد   المعرفددد المعرفددد   تطدددايرتطددداير  فددد فددد   امهمدددل  امهمدددل    أسلسددديل  أسلسددديل     ارا   ارا    تلعددد تلعددد 

  جلمع جلمع --  التربي التربي   ُلي ُلي   ل رل رببتت  ال ارال ار  هياهيا  م م   نطالقلنطالقلاا  اا    المجلالت المجلالت   بتل بتل   المتصل المتصل   البحا البحا 

  ال راسددلتال راسددلت  مجلدد مجلدد ))  ::تهددلتهددلمجلمجل  مدد مدد   سددلب سددلب الال  مجلدد هلمجلدد هل  فدد فدد   ((األا األا ))  العدد  العدد    تقدد ي،تقدد ي،  إلدد إلدد    منهددار منهددار

  لياليا  ؛؛البح ي البح ي   العلمي العلمي   إ راءإ راء  ف ف   المجل  المجل    لمسيرةلمسيرة  استمرارا  استمرارا    يعتبريعتبر  الي الي   ((ااإلنسلني ااإلنسلني   الترباي الترباي 

  الماضدداعلتالماضدداعلت  مدد مدد   الع يدد الع يدد   متضددمنل  متضددمنل    المجلدد المجلدد   مدد مدد   صدد ارصدد اراإلاإل  هددياهدديا  يُددا يُددا   أ أ   علدد علدد   حرصددنلحرصددنل

  ققلتتحقددلتتحقدد  بعنليدد بعنليدد   بحددل بحددل األاأل  انتقددلءانتقددلء  تدد،تدد،  لدديل لدديل   تربددا تربددا الال  البحدد البحدد   مجددل مجددل   فدد فدد   الح ي دد الح ي دد   ح يدد ح يدد البالب
ــــة  أعضــــاءأعضــــاء  دوردور""  بعندددداا بعندددداا   األولاألول  البحــــ البحــــ   ::هدددد هدددد   البحددددا البحددددا   اهددددي اهددددي     المرجددددا المرجددددا   الفلئدددد ةالفلئدددد ة ــــةهيئ   هيئ
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  تهدد فتهدد ف  ("("كيفيــةكيفيــة  دراســةدراســة  ))  --المجتمعيــةالمجتمعيــة  الخــدماتالخــدمات  فــىفــى  اإلســكندريةاإلســكندرية  جامعــةجامعــة  التــدريسالتــدريس

  ضددداءضددداء  فددد فددد   بللجلمعدددلتبللجلمعدددلت   ري  ري التدددالتددد  هيئددد هيئددد   ألعضدددلءألعضدددلء  التنمدددا التنمدددا   الددد ارالددد ار  منلقشددد منلقشددد   إلددد إلددد   ال راسددد ال راسددد 

  ال راسد ال راسد   تنلالدتتنلالدت  ُمدلُمدل  لهد، لهد،   العلميد العلميد   االخبرةاالخبرة  العلم العلم   االبح االبح   للعل،للعل،  اإلجتملعي اإلجتملعي   المسئالي المسئالي 

  أمدلأمدل    الحلُمد الحلُمد   االسلط االسلط   الحُ،الحُ،  نظل،نظل،  ف ف   بللجلمعلتبللجلمعلت  الت ري الت ري   هيئ هيئ   أعضلءأعضلء  خبراتخبرات   ار ار

  األطفــالاألطفــال  مــنمــن  كــلكــل  لــديلــدي  المتحديــةالمتحديــة  المعارضــةالمعارضــة  إضــطرابإضــطراب  دراســةدراســة""  بعندداا بعندداا   الثــانيالثــاني  البحــ البحــ 

  الفدراقالفدراق  علد علد   التعدرفالتعدرف  إلد إلد   الحلل الحلل   البح البح   يه فيه ف  ""سمعيا (سمعيا (  --بصريا  بصريا    --)عقليا  )عقليا    المعاقينالمعاقين

  --بصددددريل  بصددددريل    --المعلقا )عقليددددل  المعلقا )عقليددددل    األطفددددل األطفددددل   مدددد مدددد   ُدددد ُدددد   لدددد  لدددد    االتحدددد  االتحدددد    العنددددل العنددددل   إضددددطرا إضددددطرا   فدددد فدددد 
  األطفددل األطفددل   لدد  لدد    االعمددراالعمددر  الجددن الجددن   مدد مدد   ُدد ُدد   بددتختالفبددتختالف    اإلضددطرااإلضددطرا  إخددتالفإخددتالف  امدد  امدد    سددمعيل (سددمعيل (

  التـيالتـي  المعوقـاتالمعوقـات""::اا اا بعنبعن  الثال الثال   البح البح   جلءجلء  بينملبينمل  ..سمعيل (سمعيل (  --بصريل  بصريل    --)عقليل  )عقليل    المعلقي المعلقي 

  إسـتخدامإسـتخدام  فـىفـى  األساسـيةاألساسـية  التربيـةالتربيـة  بكليةبكلية  --عربيةعربية  لغةلغة--عقليعقلي  تفوقتفوق  شعبةشعبة  طلبةطلبة  تواجهتواجه

ــا ــاالتكنولوجي   للطللدد للطللدد     المهنددالمهندد  اإلعدد ا اإلعدد ا   إلدد إلدد   ال راسدد ال راسدد   سددعتسددعت  حيدد حيدد     ""  العمليــةالعمليــة  بالتربيــةبالتربيــة  التكنولوجي

  أهدد،أهدد،  مدد مدد   اتعدد اتعدد   الفعليدد  الفعليدد    الت ريسددي الت ريسددي   ااإلجددراءاتااإلجددراءات  المهددلراتالمهددلرات  أ نلءهددلأ نلءهددل  يُتسدد يُتسدد   حيدد حيدد   المعلدد،المعلدد،

  التد ري التد ري   مهند مهند   خصدلئ خصدلئ   خاللهدلخاللهدل  مد مد   يعدرفيعدرف  حيد حيد   المعل،المعل،  إع ا إع ا   مجمجبرنلبرنل  ف ف   المقرراتالمقررات

  المااقدفالمااقدف  خدال خدال   مد مد   فعدل فعدل الال  التد ري التد ري   مقامدلتمقامدلت  عد عد   علمد علمد   فُدرةفُدرة  يُتسد يُتسد   ُمدلُمدل  امهلراتهل امهلراتهل 

ــع  البحــ البحــ   أمددلأمددل  ..متعلمددي متعلمددي الال  مدد مدد   عملدد عملدد   أ نددلءأ نددلء  لهددللهددل  يتعددر يتعددر   التدد التدد   الحقيقيدد الحقيقيدد  ــعالراب   حمدد حمدد   فقدد فقدد   الراب

  لــدىلــدى  المدرســيةالمدرســية  يئــةيئــةالبالببب    الــتاتالــتات  ومفهــومومفهــوم  اإلبتكــارىاإلبتكــارى  التفكيــرالتفكيــر  مــنمــن  كــلكــل  عالقــةعالقــة""  عندداا :عندداا :

  عدد عدد   االفصددل االفصددل   إلدد إلدد   ال راسدد ال راسدد   تلدد تلدد   سددته فسددته فتتا ا     ""بالكويــتبالكويــت  المتوســطةالمتوســطة  المرحلــةالمرحلــة  تالميــتتالميــت

دت  اقد اقد   ال دراات ال دراات   م م   المجتمعلتالمجتمعلت  تملُ تملُ   أ أ   يمُ يمُ   ململ  ُأغل ُأغل   البشري البشري   ال راةال راة دتأ ُر   الد ا الد ا   أ ُر

  امددلامددل  أبنلئهددلأبنلئهددل  لدد  لدد    امددلامددل  أبنلئهددلأبنلئهددل  اتشددُي اتشددُي   بنددلءبنددلء  فدد فدد   الم رسدد الم رسدد   ا ارا ار  التربيدد التربيدد   أهميدد أهميدد   المتق مدد المتق مدد 

مُلنددلت  قدد راتقدد رات  مدد مدد   أبنلئهددلأبنلئهددل  لدد  لدد   مُلنددلتاا    البحــ البحــ   اجددلءاجددلء  ..ااج انيدد (ااج انيدد (  اجسدد ي اجسدد ي   )عقليدد )عقليدد   مختلفدد مختلفدد   اا 

 لدى التات وتقدير االكاديمية الدافعية عالقته فى االكاديمى التلكؤ""بعناا بعناا   الخامسالخامس

  يمُدد يمُدد   التدد التدد   السددلا السددلا   اأنمددلطاأنمددلط  للفددر  للفددر    الشخصددي الشخصددي   السددملتالسددملت  ينددلق ينددلق   اهددااهددا  ""  الجامعــة طــالب

  فدد فدد   بتسددتجلبلته،بتسددتجلبلته،  االتنبددؤاالتنبددؤ  حيطدد حيطدد المالم  للبيئدد للبيئدد   األفددرا األفددرا   تُيددفتُيددف  مدد  مدد    تح يدد تح يدد   خاللهددلخاللهددل  مدد مدد   للمددرءللمددرء

  التدريبيـةالتدريبيـة  االحتياجاتاالحتياجات  تحليلتحليل  ""بعنداا بعنداا   السادسالسادس  البح البح   جلءجلء  بينملبينمل  ..المااقفالمااقف  م م   الع ي الع ي 
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  معلمـاتمعلمـات  نظـرنظـر  وجهـةوجهـة  مـنمـن  الكيمياءالكيمياء  تدريستدريس  فيفي  االفتراضيةاالفتراضية  المعاملالمعامل  لتوظيفلتوظيف  الالزمةالالزمة

  العربيدد العربيدد   المملُدد المملُدد   اهتمددل،اهتمددل،  إيضددل إيضددل   إلدد إلدد   ال راسدد ال راسدد   ته فته فاسدداسدد  قدد قدد ا ا   ""بتبــوكبتبــوك  الثانويــةالثانويــة  المرحلــةالمرحلــة

  يتطددرقيتطددرق  امدلامدل  الُيميددلءالُيميددلء  مدل ةمدل ة  مددنهجمددنهج  ابخلصد ابخلصد   الطبيعيدد الطبيعيدد   العلدا،العلدا،  منددلهجمنددلهج  بتطدايربتطداير  ا ي ا ي السدعالسدع

  الحقدددلئقالحقدددلئق  مددد مددد   الطدددال الطدددال   معرفددد معرفددد   تنميددد تنميددد لل  ال لنايددد ال لنايددد المرحل المرحل   فددد فددد   ابخلصددد ابخلصددد   المدددل ةالمدددل ة  تلددد تلددد   لهدددللهدددل

  الظدددااهرالظدددااهر  اتفسددديراتفسدددير  بفهددد،بفهددد،  المرتبطددد المرتبطددد   العقليددد العقليددد   المهدددلراتالمهدددلرات  ااُتسدددل ااُتسدددل   الُيميلئيددد  الُيميلئيددد    االمفدددلهي،االمفدددلهي،

  اتنفيددديهل اتنفيددديهل   للتجدددلر للتجدددلر   التخطددديطالتخطددديط  مهدددلراتمهدددلرات   ددد  ددد مم  العمليددد العمليددد   المهدددلراتالمهدددلرات  ااُتسدددل ااُتسدددل   الُيميلئيددد  الُيميلئيددد  

  َشــَهَوةَشــَهَوة""  بعنداا بعنداا   الســابعالســابع  البحــ البحــ   جددلءجددلء  بينمدلبينمدل  ..الُيميددلءالُيميددلء  نحددانحددا  إيجلبيد إيجلبيد   اتجلهددلتاتجلهددلت  ااُتسدل ااُتسدل 

  عندد عندد   الَمْجد الَمْجد   شددهاةشددهاة  إبدرازإبدراز  إلدد إلدد   ال راسد ال راسد   هددي هددي   اتهد فاتهد ف  ""َزيــدنونَزيــدنون  َوابـنَوابـن  المَتَنبِّــيالمَتَنبِّــي  َبــينَ َبــينَ   المَجـد  المَجـد  

َتَنبِّ  َتَنبِّ الم  ل  باصفهلباصفهل  زي ا  زي ا    ااب ااب   الم  لملمح  ل   الشلعري  الشلعري    ل  ل    --اضا   اضا   بب  --َتَجلَّ َتَجلَّ   بلرز ابلرز ا  ملمح  ل ُا   ل ل   ُا

  فداقفداق  تعلداتعلدا  شدهاة  شدهاة    ُيَليهيَمدلُيَليهيَمدل  عند عند   ي َم ِّد   ي َم ِّد     الَمْج   الَمْج     ُل ُل   فق فق   اشعرهمل؛اشعرهمل؛  س ل اُيهيملس ل اُيهيمل  ف ف   األ راأل ر  ُبيرُبير

  الم ْرَتَقَبد  الم ْرَتَقَبد    اآلمدل اآلمدل   اتحقيدقاتحقيدق  الديات الديات   لتأُي لتأُي   غير  غير    طريقَ طريقَ   الال  الي الي   الطريق  الطريق    اَُل َ اَُل َ   َليَّة َليَّة   ُ ُ 

َيتْ   اَم ْ اَم ْ  َيتْ َقاي  ..َشَقلؤ   .َشَقلؤ   .  َطل َ َطل َ   هيمَّت    هيمَّت      اَبع َ تْ اَبع َ تْ   للَمْج ي للَمْج ي   َشْهَات    َشْهَات      َقاي

  أيددد  أيددد    بدددي بدددي   تضددد تضددد   أ أ   إلددد إلددد   العددد  العددد    هدددياهددديا  خدددال خدددال   مددد مددد   المجلددد المجلددد   أسدددرةأسدددرة  تطمددد تطمددد     هندددلهندددل  امددد امددد 

  ستسده،ستسده،  أنهدلأنهدل  ر ر تدتد  ا راسلتا راسلت  أعملال  أعملال    االنفسي االنفسي   رباي رباي التالت  بلل راسلتبلل راسلت  االمهتمي االمهتمي   المختصي المختصي 

  التربدا التربدا   البحد البحد   مسديرةمسديرة  إ دراءإ دراء  فد فد   امنهجيد  امنهجيد    اعمدقاعمدق  رصدلن رصدلن   مد مد   بد بد   تتمتد تتمتد   ململ  خال خال   م م 

    امفي ة.امفي ة.  غني غني   ج ي ةج ي ة  ماضاعي ماضاعي   بمعطيلتبمعطيلت  االنفس  االنفس  
نن  نن اا    مد مد   لُد لُد   نجدل نجدل   األسدل األسدل   فد فد   هداهدا  العلمد العلمد   المنبدرالمنبدر  هدياهديا  نجدل نجدل   بدأ بدأ     يقدي يقدي   لعلد لعلد   اا 

  ااعتبدلراااعتبدلرا  الدنف الدنف   اعلد،اعلد،  بيد بيد التر التر   مجدلالتمجدلالت  ف ف   المتميزةالمتميزة  العلمي العلمي   الجها الجها   هي هي   تق ي،تق ي،  ف ف   يسه،يسه،

  علد علد   أاأا  البحد البحد   أاأا  التنظيدرالتنظيدر  مسدتا مسدتا   علد علد   سدااءسدااء  رائد رائد   تقد ،تقد ،  مد مد   الميد ا الميد ا   هدياهديا  يشده  يشده    لمللمل

  استخ ام .استخ ام .  مجلالتمجلالت  اتنا اتنا   اأسلليب  اأسلليب    فنيلت فنيلت   تطارتطار  مستا مستا 
  التربايد التربايد   بللمجدلالتبللمجدلالت  االمهتمدي االمهتمدي   االبدلح ي االبدلح ي   القدراءالقدراء  السدل ةالسدل ة  م م   نتلق نتلق   أ أ    ائمل   ائمل    ايسرنلايسرنل

  الرسدلل الرسدلل   معدل  معدل    لنسدتُم لنسدتُم   التطدارالتطدار  مد مد   المزيد المزيد   لتحقيدقلتحقيدق  اآرائه،اآرائه،  مقترحلته،مقترحلته،  اإلنسلني اإلنسلني   االعلا،االعلا،

    األُم .األُم .  الاج الاج   عل عل   ب أنلهلب أنلهل  الت الت 
  جهددا جهددا   مدد مدد   يبيلاندد يبيلاندد   مددلمددل  علدد علدد   المجلدد المجلدد   أسددرةأسددرة  فدد فدد   الددزمالءالددزمالء  جميدد جميدد   أشددُرأشددُر  النهليدد النهليدد   افدد افدد 

  االمهتمددددي االمهتمددددي   الم قفددددي الم قفددددي   جميدددد جميدددد   مدددد مدددد   للتااصدددد للتااصدددد   السددددع السددددع   فدددد فدددد   تتم دددد تتم دددد   مميددددزةمميددددزة  اأعمددددل اأعمددددل   ح ي دددد ح ي دددد 
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  ُد ُد   رضدلرضدل  عل عل   هي هي   مجلتنلمجلتنل  تحظ تحظ   أ أ   متمنيل  متمنيل    معه،.معه،.  االتفلع االتفلع   االتربي االتربي   االعلا،االعلا،  بلآل ا بلآل ا 

    امميزة.امميزة.  متميزةمتميزة  تُا تُا   اأ اأ   االنلق االنلق   االبلح االبلح   القلرئالقلرئ  م م 
  ..  السبيلالسبيل  هاديهادي  وهووهو  القصدالقصد  وراءوراء  منمن  واهللواهلل

  المجلةالمجلة  تحريرتحرير  ورئيسورئيس  الكليةالكلية  عميدعميد

  البنــاالبنــا  السعيدالسعيد  عــــادلعــــادل  //  أ.دأ.د
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  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  --  التربيةالتربية  كليةكلية  مجلةمجلة

صدد رهل تإقليميدد  محُمدد  لميدد  مجلدد  ع اإلنســانيةمجلــة الدراســات التربويــة و تعدد  
ايشددرف علدد  إصدد ارهل جمهاريدد  مصددر العربيدد  ب  منهددارجلمعدد   -ُليدد  التربيدد  

 الاط  العرب .مصر ا باالعلا، اإلنسلني  نخب  م  أسلتية التربي  اعل، النف  
اتعنددد  المجلددد  بنشدددر ال راسدددلت االبحدددا  األصددديل  التددد  تتددداافر فيهدددل مقامدددلت 

علمددد  مددد  حيددد  أصدددلل  الفُدددر  ااضدددا  المنهجيددد   ا قددد  التا يدددق  فددد  البحددد  ال
  بشدددت  فراعهدددل اإلنسدددلني  العلدددا،ُلفددد  مجدددلالت ا   مجدددلالت التربيددد  اعلددد، الدددنف 

اتخصصددددلتهل المتناعدددد  مدددد  جميدددد   ا  الدددداط  العربدددد  ؛ حيدددد  تخضدددد  جميدددد  
فددد  ممل لدد  لتحُددي، البحددا   -األعمددل  التدد  تنشددر بللمجلدد  لعمليدد  تحُدددي،  قيقدد  

  ُمدددل تنشدددر  يقدددا، بهدددل الخبدددراء فددد  مجدددل  ُددد   راسددد  أا بحددد  -لجدددل  الترقيدددلت 
المجلدد  تقددلرير المدددؤتمرات االندد اات التربايدد   امراجعدددلت الُتدد  التربايدد  االنفسدددي  

 الح ي    املخصلت الرسلئ  الجلمعي  ف  مجلالت التربي  المختلف . 

ر  خدال  أشددهر ينددلير   تصد ر المجلدد  فد  أربعدد  أعدد ا  فصدلي  سددنايل بشددُ   ا 
امددلر    اياليددا   اأُتددابر   بحيدد  تُددا  ُدد  أربعدد  أعدد ا  منهددل فدد  مجلدد  يأخددي 

. يطبد  مد  ُد  م2009أُتدابر . ص ر الع   األا  مد  المجلد  فد   ترتيبل مسلسال  
نسخ  ُطبع  أال  تاز  بجمي  ال ا  العربي  ايعدل  طبد  أعد ا  المجلد   300ع   
 .حلج لافقل ل

  بالمجلةبالمجلة  شرشرالنالن  قواعدقواعد

تخض  البحا  االمقلالت المق م  للنشر للفحد  اتحُدي، أسدلتية مرمداقي  فد   -
المجدددلالت المتخصصددد  المختلفددد  ُمدددل تتعدددر  لمراجعددد   قيقددد  مددد  حيددد  

 إتبلعهل ألصا  ُتلب  التقلرير العلمي .
  تعلد  عد  قااعد  النشدر بللمجلد  التد  سداف يدت، تطبيقهدل أايسر إ ارة المجل   -

مددر الددي  يعندد  منلشدد ة البددلح ي  الددراغبي  فدد  نشددر بحددا ه، األ بُدد   قدد .
  يُددددا  إنتددددلجه، علدددد  صددددفحلت هددددي  المجلدددد  الحددددر  علدددد  أامقددددلالته، 
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مستافيل لهي  القااع  شُال امضمانل حت  يتجن  رف  البحد  أا إعل تد  
 إلجراء تع يالت ُ يرة .

  أشرة ف  أ  يُا  البح  أا المقل  المطلا  نشرة بللمجل  ج ي  ال، يسبق ن -
 مُل  أخر .

تقددد ، األبحدددل  مطباعددد  علدددد  الُمبيددداتر علددد  مسددددلف  مز اجددد  بدددي  األسددددطر  -
اهدددلم  ال يقددد  عددد   ال ددد  سدددنتيمترات مددد  جميددد  جاانددد  الصدددفح  بحيددد  

(  مدددل  ُلمدددلت اعددد   اسدددطر 8يُدددا  متاسدددط الُلمدددلت فددد  السدددطر الااحددد )
جد  اال ي A4( عشدري  سدطرا ايلد  علد  ارق حجد، 02الصفح  الااح ة )

(  ال ددي  صددفح  بمددل 02إ  تزيد  صددفحلت البحدد  أا المقللدد  المق مد  عدد  )
 فيهل الج اا  ااألشُل  االمراج  االمالحق.

ددزة اعندداا  المراسددل  البريدد   علدد   - يُتدد  البحدد  أا المقللدد  ااسدد، البلحدد  امُر
 صفح  مستقل  ف  ب اي  البح 

ُلمدد   022:022 يرفددق مدد  البحدد  أا المقللدد  ملخصددل اافيددل ا قيقددل يتددراا  مدد  -
 ف  صفح  ااح ة مستقل .

(  دددال  نسدددل مددد  البحددد  إلغدددرا  المراجعددد  االتحُدددي، 0تسدددل، إل ارة المجلددد  ) -
تحددددتفظ إ ارة المجلدددد  بنسددددخ  ااحدددد ة تبقدددد  فدددد  ملفددددلت المجلدددد  اال يسددددتعي   

 البلح  مرة أخر  اترس  نسختل  للتحُي، .

لغددل ملليددل ُمددل هددا يرفددق البلحدد  مدد  مدداا  البحدد  أا المقددل  المطلددا  نشددرة مب -
 مح   ف  قااع  رسا، النشر 

بنجدددل  مراجعددد  "  –ال ترسددد  البحدددا  أا المقدددلالت للتحُدددي، إال بعددد  اجتيلزهدددل  -
 أسلا  الُتلب  "

فددد  حللددد  عددد ، اجتيدددلز البحددد  أا المقللددد  مرحلددد  المراجعددد  المب ئيددد  " ألسدددلا   -
قدل بخطدل  الُتلب  " يت، إرسل  نسخ  م  البح  أا المقلل  إل  البلحد  مرف

بمددل يتفددق ب قدد  مدد  قااعدد  ُتلبدد  تقريددر البحدد  أا   إجددراء التعدد يالت الالزمدد
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المدديُار سددلبقل مدد   APAالمقللدد  التلليدد  بلإلضددلف  إلدد  اتسددلقهل مدد   ليدد  
 مطللب  البلح  بتس ي  تُلف  البري  ع  إعل ة النسخ  المع ل  للمجل .

إ ارة المجلدد  إلدد  البلحدد   عند  اجتيددلز البحدد  أا المقللدد  مرحلدد  االتحُددي، ترسدد  -
خطلبل لقبا  النشدر مؤرخدل بماعد  اصدا  آخدر تقدلرير المحُمدي  فد  حللد  
اجتيلز البح  أا المقلل  إل  البلح  مشفاعل بمالحظلت هيئ  التحُدي، أمدل 
فدد  حللدد  عدد ، قبددا  البحدد  أا المقللدد  للنشددر مدد  قبدد  هيئدد  التحُددي، ترسدد  

حد  أا المقدل  مرفقدل بد  النسدختي  إ ارة المجل  خطل  اعتيار عد  نشدر الب
اللتي  تعرضتل للتحُي، اال يمل  حق رف  أ  بح  أا مقلل  أا قبال  بع  
إ خدددل  التعددد يالت المطلابددد  عليددد  سدددا  رئدددي  التحريدددر بعددد  الرجدددا  إلددد  

 مستشلر التحرير .

بعدددد  اسددددتيفلء البلحدددد  للتعدددد يالت المطلابدددد  ااصددددا  البحدددد  أا المقللدددد  بعدددد    -
 ارة المجلددددد  يددددد ر  البحددددد  أا المقللددددد  فددددد  قلئمددددد  االنتظدددددلر التعدددد ي  إلددددد  إ

 الخلص  بللماا  المقبال  للنشر تمهي ا لعملي  الطبلع  .
( مسدددتالت 5امددد  ظهدددار العددد   الدددي  يضددد، البحددد  أا المقللددد  ترسددد  المجلددد  ) -

Off-Prints   إلدد  البلحدد   ا  تُليفدد  بنفقلتهددل مرفقدد  بنسددخ  مجلنيدد  مدد
ا المقللدد  ايسدد   البلحدد  تُلفدد  أيدد  مسددتالت أا العدد   الددي  يضدد، البحدد  أ

إعددد ا  إضدددلفي  مددد  المجلددد  قددد  يحتلجهدددل ايلددد  بندددلء علددد  خطدددل  مطبدددا  
  .اماق  من  اماج  إل  إ ارة المجل 

ترحددد  المجلدددد  بنشددددر مراجعدددلت اعددددر  الُتدددد  االمؤلفدددلت العربيدددد  ااألجنبيدددد   -
  المزمددد  الصددل رة خدددال  األعددداا، ال ال دد  السدددلبق  علددد  صدد ار عددد   المجلددد

نشرهل في  عل  إال يزي  حج، المراجع  أا العر  ع  خم  صفحلت م  
 .القااع  الخلص  بللنشر ف  المجل م  مراعلة ُلف  الشراط ا  A4حج، 

بدددددأ  طريقددددد  أا فددددد  أ  مُدددددل    ُددددد  مدددددل ينشدددددر فددددد  المجلددددد  ال يجددددداز نشدددددر  -
ي  ُتدددددددددلب  مددددددددد  رئدددددددددي  التحريدددددددددر ايجازمددددددددد  يلددددددددد  نشدددددددددر إآخدددددددددر  ا  
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مجلددددددددددد  السدددددددددددلت مختصدددددددددددرة بشدددددددددددرط اإلشدددددددددددلرة إلددددددددددد  ملخصدددددددددددلت أا اقتبل
  .المص ر األصل  الي  ينبغ  الرجا  إلي  لبلعتبلره

 ترس  البحا  أا ال راسلت بلس، السي  األستلي ال ُتار/ رئي  تحرير المجل   -

عربدد  أا أ  لغدد   01نط ال راسددلت مُتابدد  علدد  الُمبيدداتر بدد تقدد ، البحددا  أا -
( صددددفح  02يجددددلاز البحدددد  ) أجنبيدددد  أخددددر  عددددالاة علدددد   ددددال  نسددددل اال

( صفح  بعشدر جنيهدلت 02فلاسُل  حي  تحس  الصفحلت الزائ ة ع  )
لُ  صفح  للمصريي  اخمس   االرات للبلح ي  ف  الخلر  ايرفدق بللبحد  

 مُتا  عليهل البح  C.D))االسطاان  الممغنط  

األفُددددلر الدددداار ة بللمجلدددد  تعبددددر عدددد  رأ  ُلتبهددددل اال تعبددددر بللضددددرارة عدددد  رأ   -
  .المجل

ترتدد  البحددا  أا ال راسددلت بللمجلدد  افددق اعتبددلرات تنظيميدد  خلصدد  اال عالقدد   -
 .لهل بمُلن  البح  االبلح 

ال تلتددز، المجلدد  بددر  البحددا  أا ال راسددلت التدد  ال يتقددرر نشددرهل أا غيددر قلبلدد   -
  .للنشر

  األبحاثاألبحاث  نشرنشر  رسومرسوم

ه، ف  رسا، النشر الت  يتحملهل أصحل  البحا  الراغبي  ف  نشر بحا 
 -المجل  ُلألت  :

جني  للنشر( للبح  الي  يص   022هيئ  تحُي، +  122جنيهل ) 922مبلغ  -
جنيهدلت للصدفح  الااحد ة  02صفح  أا اق  بلإلضلف  إل   02ع   صفحلت  

صفح  ايل  للبلح ي  المصريي  أعضدلء هيئد   02الت  يزي  فيهل البح  ع  
 الت ري  بللُلي  أا خلرجهل 

 االر للنشددددر( للبددددلح ي  مدددد   052 االر للتحُددددي، +  022ر ) اال 052مبلددددغ  -
 االرات  5غير المصريي  بللخلر  االمصريي  العلملي  بللخلر  بلإلضلف  إل  

 صفح  . 02للصفح  الااح ة الت  يزي  فيهل البح  ع  
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  العلميةالعلمية  المجلةالمجلة  فيفي  االشتراكاالشتراك  قواعدقواعد

اخلرجهددل طبقددل للقددرارات للددراغبي  فدد  الحصددا  علدد  المجلدد  مدد   اخدد  الجمهاريدد  
 -االقااع  اآلتي  :

 جنيهل للنسخ  الااح ة. 05قيم  االشترا  ف  المجل  العلمي   اخ  مصر  -

 االرا للنسددددخ  الااحدددد ة  05قيمدددد  االشددددترا  فدددد  المجلدددد  العلميدددد  خددددلر  مصددددر  -
 بخالف تُلليف الشح .

يد  جلمعد  عل  إ  تس   قيم  االشترا  بشي  مقبا  ال ف  بلسد، مجلد  ُليد  الترب -
 ايرسددد  علددد  العنددداا  (مجلةةةة الدرا ةةةاب التراويةةةة وا نسةةةانية) منهدددار
 : التلل 
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