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 )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(اد حسنينحمد عبد الجو أأ.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 احمد عثمانأ.د. سي (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(غريبأ.د. شبل بدران ال )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. 
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 )المغرب( أ. د. عبدالسالم الوزاني )مصر(مد الوكيلأ.د. حلمي اح
 )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
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 )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(حمود كامل الناقةأ.د. م )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)حمد غوني منصور أأ.د.  )الكويت(كمال مرسي أ. د. 

 )مصر(أ.د. ناديه زكي بشاي )مصر(أ.د. كمال نجيب الجندي
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  العددالعدد  كلمةكلمة
  البنــاالبنــا  السعيدالسعيد  ادلادلــــــــعع  //  أ.دأ.د

  المجلةالمجلة  تحريرتحرير  ورئيسورئيس  الكليةالكلية  عميدعميد

ي َ   اللَّدد   اللَّدد     َيْرفَدد   َيْرفَدد   ""  ::تعدد ل تعدد ل   فقدد  فقدد    العلدد  العلدد    أهدد أهدد   لدد لدد نز نز مم  رفدد رفدد   الدد  الدد    هللهلل  الحمدد الحمدد  ي َ الَّدد ن ددْنم  ْ   آَمن دد اآَمن دد ا  الَّدد ن ددْنم  ْ من   من

ي َ  ي َ َ الَّ ن ْل َ   أ  ت  اأ  ت  ا  َ الَّ ن ْل َ اْلعن     ؛؛بع بع       .. المرسلي  المرسلي   األنبي ءاألنبي ء  أشرفأشرف  عل عل    السال  السال    الصالة الصالة  " " َ َرَج ت  َ َرَج ت    اْلعن
  فيددد فيددد   ي رفددد ي رفددد   الددد  الددد      المتسددد ر المتسددد ر   العصدددرالعصدددر  هددد اهددد ا  سدددم سدددم   يشدددم يشدددم   العلمددد العلمددد   حددد حددد البالب  أضدددح أضدددح   لقددد لقددد 

  ب تددتب تددت  بحيد بحيد   العلميدد العلميدد   البحد  البحد    أهميد أهميد   زا تزا ت   قدد  قدد   ..لألصدل لألصدل    البقدد ء البقدد ء      لألقد  لألقد    شدع رالبق ءشدع رالبق ء

  آمددد  آمددد    أصدددبحتأصدددبحت  ممددد ممددد    تط يرهددد   تط يرهددد    الشددد مل الشددد مل   التنميددد التنميددد   خطدددطخطدددط  تشدددمي تشدددمي   فددد فددد   أس سدددي أس سدددي   رميدددزةرميدددزة

  يق مد يق مد   فيمد فيمد   لمد لمد العالع  البحد البحد   علد علد   معلق معلق   القط ع تالقط ع ت    شتشت  ف ف    التق   التق    الرق الرق   ف ف   المجتم المجتم 

  ب لج معددد تب لج معددد ت  التددد ري التددد ري   هيئددد هيئددد   أعضددد ءأعضددد ء  بهددد بهددد   يقددد  يقددد    أصددديل أصددديل   علميددد علميددد    بحددد   بحددد     راسددد ت راسددد ت  مددد مددد 

  مجددد التمجددد الت  لفدددت لفدددت   العلمددد العلمددد   البحددد البحددد   أهميددد أهميددد   فددد فددد   ا نددد  ا نددد    يختلدددفيختلدددف   ال ال  .. المهنيددد   المهنيددد     البددد ح    البددد ح   

   اختلفددت اختلفددت  تعدد  تتعدد  ت  مهمدد مهمدد   المجتمعدد تالمجتمعدد ت  فدد فدد    الشددع   الشددع    األفددرا األفددرا   لدد  لدد     التميددز التميددز   الفدد  الفدد   اإلبدد ا اإلبدد ا 

  عن م عن م   ددتح ي تح ي ب لب ل  العرب العرب   الع ل الع ل   ف ف   دد  أ ض أ ض   بشم بشم   علم علم الال  البح البح   أهمي أهمي    تب   تب     ق ف ته . ق ف ته .

  العلميد العلميد   الفجدد ةالفجدد ة  تجسديرتجسدير      العربد  العربد    الدد ط الدد ط   بتهيئد بتهيئد   المفيدد المفيدد   هد هد   العلمدد العلمدد   البحد البحد   أ أ   ند ر ند ر 

  اإلنسد ني اإلنسد ني   المن خد تالمن خد ت  تحسدي تحسدي   فد فد    اإلسده   اإلسده    المتقد   المتقد      الع ل  الع ل   العرب العرب   الع ل الع ل   بي بي    ال ق في  ال ق في 

  ..  العرب العرب   ع لمن ع لمن   ف ف 

  فدددد فدددد   المتم لدددد المتم لدددد   المختلفدددد المختلفدددد    مؤسسدددد ت  مؤسسدددد ت     العدددد لالعدددد ل  لددددي لددددي التعالتع   ظدددد ئف ظدددد ئف  إحدددد  إحدددد    مدددد مدددد   انطالقدددد   انطالقدددد       

  أ أ   التربيد التربيد   مليد مليد   تسع تسع     تربي تربي الال  ملي تملي ت  ف ف   ال ق ف ال ق ف   ر اف ر اف   مأح مأح     العلمالعلم  ب لبح ب لبح   االهتم  االهتم  

   نشدددر نشدددر   اإلنسددد ني  اإلنسددد ني    النفسدددي  النفسدددي   الترب يددد الترب يددد   المعرفددد المعرفددد   تطددد يرتطددد ير  فددد فددد    مهمددد    مهمددد     أس سدددي   أس سدددي       را    را    تلعددد تلعددد 

  ج مع ج مع --  التربي التربي   ي ي ململ  ب  رب  رتت  ال  رال  ر  ه اه ا  م م   نطالق نطالق  ا   ا    المج الت المج الت   بتل بتل   المتصل المتصل   البح  البح  

  ال راسدد تال راسدد ت  مجلدد مجلدد ))  ::تهدد تهدد مجلمجل  مدد مدد   سدد ب سدد ب الال  مجلدد ه مجلدد ه   فدد فدد   ((ال دد ن ال دد ن ))  العدد  العدد    تقدد ي تقدد ي   إلدد إلدد    منهدد ر منهدد ر

  ل ال ا  ؛؛البح ي البح ي   العلمي العلمي   إ راءإ راء  ف ف   المجل  المجل    لمسيرةلمسيرة  استمرارا  استمرارا    يعتبريعتبر  ال  ال    (( اإلنس ني  اإلنس ني   الترب ي الترب ي 

  الم ضدد ع تالم ضدد ع ت  مدد مدد   الع يدد الع يدد   متضددمن   متضددمن     المجلدد المجلدد   مدد مدد   صدد ارصدد اراإلاإل  هدد اهدد ا  يمدد  يمدد    أ أ   علدد علدد   حرصددن حرصددن 

  ققلتتحقددلتتحقدد  بعن يدد بعن يدد   بحدد  بحدد  األاأل  انتقدد ءانتقدد ء  تدد تدد   لدد ل لدد ل   تربدد  تربدد  الال  البحدد البحدد   مجدد  مجدد    فدد فدد   الح ي دد الح ي دد   البح يدد البح يدد 
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  وعالقتهـاوعالقتهـا  الذاتيـةالذاتيـة  السعادةالسعادة  ""  بعند ا بعند ا   األولاألول  البحثالبحث  ه :ه :  البح  البح     ه ه ه ه    المرج هالمرج ه  الف ئ ةالف ئ ة

  إلد إلد   ال راسد ال راسد   تهد فتهد ف  ""  الدقهليةالدقهلية  بمحافظةبمحافظة  العامةالعامة  الثانويةالثانوية  طلبةطلبة  لدىلدى  الوجدانيالوجداني  بالذكاءبالذكاء

طلبدددد   لدددد    ة ال اتيدددد   الدددد م ء ال جدددد ان السددددع العالقدددد  بددددي   المشدددف عدددد  طبيعدددد 
  التعدرف علد  الفدر ق  ال  ن ي  الع م  بمح فظد  ال قهليد  بجمه ريد  مصدر العربيد 

 بأبع  هددد بدددي  مت سدددط ت  رجددد ت الددد م ر  األنددد   فددد  مددد  مددد : السدددع  ة ال اتيددد  
ل   التعرف عالفرعي  ل   طلب  ال  ن ي  الع م    ب بع  هالفرعي   ال م ء  ال ج ان  

الفرعيدد  لدد   طلبدد   بأبع  هدد إمم نيدد  التنبددؤ ب لسددع  ة ال اتيدد  مدد  الدد م ء ال جدد ان  
ـــذات لـــدي ""  بعنددد ا بعنددد ا   الثـــانيالثـــاني  البحـــثالبحـــث  أمددد أمددد   ..ال  ن يددد  الع مددد  مســـتويات الرضـــا عـــن ال

تـم تحقيقـة مـن بطـوالت مـا ضـوء فـي ذوي االحتياجـات الخاصـة مـن الرياضيين 
  مدددد  خاللدددد  التعددددرف علدددد  تهدددد ف هدددد ه ال راسدددد  الدددد  بندددد ء مقيدددد   يددددت ""رياضــــية

فدد      االحتي جدد ت الخ صدد  مسددت ي ت الرضدد  عدد  الدد ات لدد   الري ضدديي  مدد  
إدارة ""  ::بعندد ا بعندد ا   الثالــثالثالــث  البحــثالبحــث  جدد ءجدد ء  بينمدد بينمدد   ..ري ضددي تدد  تحقيقدد  مدد  بطدد الت مدد  ضدد ء 

لــدى معلمــي المــدارس الثانويــة درســي وعالقتــه باالنتمــاء التنظيمــى الصــراا الم
التعددرف علدد  األسدد   البحدد  إلدد  تحقيددق اهدد  يهدد ف حيدد    ""العامــة فــي مصــر

بعدد   االنتمدد ء التنظيمدد  لدد   معلمدد  مدد ار   األالنظريدد  إل ارة الصددرا  الم رسدد  
ال ق ف علد   اقد  إ ارة الصدرا  الم رسد   مد   تدأ يره علد    التعلي  ال  ن   الع   

    البحدالبحد  أمد أمد االنتم ء التنظيم  ل   معلم  م ار  التعلي  ال  ن   العد   فد  مصدر. 
  تنميـةتنميـة  فـيفـي  التشـاركيةالتشـاركية  الـتعلمالـتعلم  بيئـاتبيئـات  لتوظيـفلتوظيـف  مقتـرحمقتـرح  تصـورتصـور""  عن ا :عن ا :  حم حم   فق فق   الراب الراب 

ــة  المهــاراتالمهــارات ــةالحياتي ــدى  الحياتي ــدىل ــات  ل ــاتالطالب ــات  الطالب ــاتالجامعي إلدد  التعددرف  ال راسدد ال راسدد   تلدد تلدد    تهدد ف تهدد ف    ""الجامعي
مدد  قبدد  ط لبدد ت ج معدد  األميددرة ندد رة؛  رمي شدد بيئدد ت الددتعل  الت  اقدد  أسددتخ ا علدد  

   جددد ء جددد ء   تنميددد  مهددد راته  الحي تيددد .  لددد  ل ضددد  تصددد ر لت ظيدددف هددد ه البيئددد ت فددد

  التطـــواالتطـــوا  تفعيـــلتفعيـــل  فـــيفـــي  االجتماعيـــةاالجتماعيـــة  التواصـــلالتواصـــل  شـــبكاتشـــبكات  دوردور  ""بعنددد ا بعنددد ا   الخـــامسالخـــامس  البحـــثالبحـــث

حيدد  تندد قه هددد ه  ""  نــورهنــوره  االميــرةاالميــرة    جامعــةجامعــة  خريجـــاتخريجـــات  نظــرنظــر  وجهــةوجهــة  مــنمــن  االلكترونــيااللكترونــي
هميددد  العمددد  التطددد ع  المتر نددد  للمجتمددد   أهميددد  إشدددرا  الشددد ب ت فددد  ال راسددد  أ

تنمي  ح  العم   م    شبم ت الت اص  االجتم ع  تط ير مجتمع ته  م  خال 
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 ميددد  التطددد   اإللمتر نددد  لددد يه     الخيدددر   المبددد  رة لددد   الشددد ب ت مددد  خدددال  تن
  ""  بعندد ا بعندد ا   الســادسالســادس  البحــثالبحــث  أمــاأمــا  ..الح جدد  الدد  الدد ه   لمؤسسدد  خيريدد  ا  اجتم عيدد 

األ لد    الج يد  فد  هد ه ال راسد  أنهد     ""الـذبيانيالـذبياني  النابغـةالنابغـة  ديـوانديـوان  فيفي  الطلبيالطلبي  اإلنشاءاإلنشاء
التدد   رسددت الجملدد  الطلبيدد  فدد  شددعر شدد عر مجيدد    هدد  الن ب دد  الدد بي ن   إ  لدد  

مدد    ندد  علمدد ء البال دد  فدد  يحددظ شددعره بم دد  هدد ه ال راسدد    سددعت إلدد  ت ظيددف 
  بينمد بينمد   ..مح  ل  استمش ف اإلنش ء الطلب  ف  شعر الن ب د     راسدت   راسد  بال يد 

  DDIIAALLEECCTTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  FFOORRMMEE  BBRREEVVEE""بعندد ا بعندد ا     الســابعالســابع  بحــثبحــثالال  جدد ءجدد ء

DDAANNSS  LLEE  TTOOUUTT  VVIIEEUUXX  EETT  AAUUTTRREESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  ((11991100))  DDEE  CC..  FF..  

RRAAMMUUZZ,,  ‘‘Nul homme n’est une Isle complète en soy-mesme, tout 
homme est un morceau de Continent, une part du tout; si une parcelle 
de terrain est emportée par la Mer, l’Europe en est lésée, tout de même 
que s’il s’agissait du Manoir de tes amis ou du tien propre ; la mort de 
tout homme me diminue, parce que je suis solidaire du Genre Humain.   

                                                                                                          

  أيددد  أيددد    بدددي بدددي   تضددد تضددد   أ أ   إلددد إلددد   العددد  العددد    هددد اهددد ا  خدددال خدددال   مددد مددد   المجلددد المجلددد   أسدددرةأسدددرة  تطمددد تطمددد     هنددد هنددد    مددد  مددد 

  ستسده ستسده   أنهد أنهد   ر ر تدتد    راس ت  راس ت  أعم ال  أعم ال     النفسي  النفسي   رب ي رب ي التالت  ب ل راس تب ل راس ت   المهتمي  المهتمي   المختصي المختصي 

  التربد  التربد    البحد البحد   مسديرةمسديرة  إ دراءإ دراء  فد فد    منهجيد   منهجيد     عمدق عمدق  رصد ن رصد ن   مد مد   بد بد   تتمتد تتمتد   م م   خال خال   م م 

     مفي ة. مفي ة.   ني  ني    ة ةج يج ي  م ض عي م ض عي   بمعطي تبمعطي ت   النفس   النفس  
نندد  نندد  ا    مدد مدد   لمدد لمدد   نجدد  نجدد    األسدد  األسدد    فدد فدد   هدد هدد   العلمدد العلمدد   المنبددرالمنبددر  هدد اهدد ا  نجدد  نجدد    بددأ بددأ   يقددي يقددي   لعلدد لعلدد    ا 

   اعتبد را اعتبد را  الدنف الدنف    علد  علد   التربيد التربيد   مجد التمجد الت  ف ف   المتميزةالمتميزة  العلمي العلمي   الجه  الجه    ه هه ه  تق ي تق ي   ف ف   يسه يسه 

  علد علد   أ أ   البحد البحد   أ أ   التنظيدرالتنظيدر  مسدت  مسدت    علد علد   سد اءسد اء  رائد رائد   تقد  تقد    مد مد   الميد ا الميد ا   هد اهد ا  يشده هيشده ه  لم لم 

  استخ ام .استخ ام .  مج التمج الت   تن   تن     أس ليب   أس ليب    فني ت فني ت   تط رتط ر  مست  مست  
  الترب يد الترب يد   ب لمجد التب لمجد الت   المهتمدي  المهتمدي    البد ح ي  البد ح ي   القدراءالقدراء  السد  ةالسد  ة  م م   نتلق نتلق   أ أ    ائم    ائم      يسرن  يسرن 

  الرسد ل الرسد ل   معد   معد     لنسدتمم لنسدتمم   التطد رالتطد ر  مد مد   المزيد المزيد   لتحقيدقلتحقيدق   آرائه  آرائه   مقترح ته مقترح ته   اإلنس ني اإلنس ني    العل   العل  

    األمم .األمم .  ال ج ال ج   عل عل   ب أن ه ب أن ه   الت الت 
  جهدد  جهدد    مدد مدد   يب ل ندد يب ل ندد   مدد مدد     علددعلدد  المجلدد المجلدد   أسددرةأسددرة  فدد فدد   الددزمالءالددزمالء  جميدد جميدد   أشددمرأشددمر  النه يدد النه يدد    فدد  فدد 

   المهتمددددي  المهتمددددي   الم قفددددي الم قفددددي   جميدددد جميدددد   مدددد مدددد   للت اصدددد للت اصدددد   السددددع السددددع   فدددد فدددد   تتم دددد تتم دددد   مميددددزةمميددددزة   أعمدددد   أعمدددد    ح ي دددد ح ي دددد 
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  مد مد   رضد رضد   عل عل   ه هه ه  مجلتن مجلتن   تحظ تحظ   أ أ   متمني   متمني     معه .معه .   التف ع  التف ع    التربي  التربي    العل   العل    ب آل ا ب آل ا 

     مميزة. مميزة.  متميزةمتميزة  تم  تم     أ  أ    الن ق  الن ق    الب ح  الب ح   الق رئالق رئ  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 ره  ت  ممدد  حَ إقليميدد  م  لميدد  مجلدد  ع مجلــة الدراســات التربويــة واإلنســانيةتعدد  
 يشددرف علدد  إصدد اره  جمه ريدد  مصددر العربيدد  ب  منهدد رج معدد   -مليدد  التربيدد  

 ال ط  العرب .مصر   ب العل   اإلنس ني  ي   عل  النف  نخب  م  أس ت ة الترب
 تعنددد  المجلددد  بنشدددر ال راسددد ت  البحددد   األصددديل  التددد  تتددد افر فيهددد  مق مددد ت 
البحددد  العلمددد  مددد  حيددد  أصددد ل  الفمدددر    ضددد   المنهجيددد     قددد  الت  يدددق  فددد  

  بشدددت  فر عهددد  اإلنسددد ني  العلددد  م فددد  مجددد الت     مجددد الت التربيددد   علددد  الدددنف 
تخصصدددد ته  المتن عدددد  مدددد  جميدددد      الدددد ط  العربدددد  ؛ حيدددد  تخضدددد  جميدددد    

مم  لدد  لتحمددي  البحدد   فددد   -األعمدد   التدد  تنشددر ب لمجلدد  لعمليدد  تحمدددي   قيقدد  
  ممددد  تنشدددر  يقددد   بهددد  الخبدددراء فددد  مجددد   مددد   راسددد  أ  بحددد  -لجددد   الترقيددد ت 

الترب يدد   النفسدددي  المجلدد  تقدد رير المدددؤتمرات  الندد  ات الترب يدد    مراجعددد ت المتدد  
 الح ي     ملخص ت الرس ئ  الج معي  ف  مج الت التربي  المختلف . 

 -بشددم    ر  خددال  شددهر يندد ير سددن ي   تصدد ر المجلدد  فدد  أربعدد  أعدد ا  فصددلي  
بريدد      بحيدد  تمدد   مدد  أربعدد  أعدد ا  منهدد  فدد  مجلدد  يأخدد   أمتدد بر - ي ليدد   - ا 

يطب  م  مد    .0229 أمت برجل  ف  . ص ر الع   األ   م  الم ترتيب  مسلسال  
نسخ  مطبع  أ ل  ت ز  بجمي  ال    العربي   يعد   طبد  أعد ا  المجلد   311ع   
 .ح ج ل فق  ل

  بالمجلةبالمجلة  النشرالنشر  قواعدقواعد

تخضد  البحدد    المقد الت المق مدد  للنشدر للفحددأ  تحمدي  أسدد ت ة مرمد قي  فدد   -
  حيدددد  المجدددد الت المتخصصدددد  المختلفدددد  ممدددد  تتعددددر  لمراجعدددد   قيقدددد  مدددد

 إتب عه  ألص   مت ب  التق رير العلمي .
  تعلدد  عدد  ق اعدد  النشددر ب لمجلدد  التدد  سدد ف يددت  تطبيقهدد  أ يسددر إ ارة المجلدد   -

بمدددد   قدددد .األمر الدددد   يعندددد  من شدددد ة البدددد ح ي  الددددرا بي  فدددد  نشددددر بحدددد  ه  
  يم   إنت جه  مست في  عل  صفح ت ه ه المجل  الحرأ عل  أ مق الته  
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مال  مضددم ن  حتدد  يتجندد  رفدد  البحدد  أ  إع  تدد  إلجددراء لهدد ه الق اعدد  شدد
 تع يالت م يرة .

  أأ  يم   البح  أ  المق   المطل   نشرة ب لمجل  ج يد   لد  يسدبق نشدرة فد   -
 مم   أخر .

تق   األبح   مطب ع  عل  الممبي تر عل  مس ف  مز  ج  بي  األسطر  ه مه  -
صدفح  بحيد  يمد   مت سدط ال يق  ع   ال   سنتيمترات م  جمي  ج ان  ال

(  مدد   ملمدد ت  عدد   اسددطر الصددفح  ال احدد ة 8الملمدد ت فدد  السددطر ال احدد )
 ال يجدد  إ  تزيدد  صددفح ت  A4( عشددري  سددطرا   لدد  علدد   رق حجدد  02)

(  ال ددددي  صدددددفح  بمددددد  فيهددددد  الجددددد ا   02البحدددد  أ  المق لددددد  المق مددددد  عددددد  )
  األشم    المراج   المالحق.

سددد  الب حددد   مرمدددزة  عنددد ا  المراسدددل  البريددد   علددد  يمتددد  البحددد  أ  المق لددد   ا -
 صفح  مستقل  ف  ب اي  البح 

ملمد  فد   022:022يرفق م  البح  أ  المق ل  ملخص   افي    قيق  يترا   مد   -
 صفح   اح ة مستقل .

(  دددال  نسدددل مددد  البحددد  إل دددرا  المراجعددد   التحمدددي  0تسدددل  إل ارة المجلددد  ) -
ة تبق  ف  ملف ت المجل   ال يستعي ه الب حد  تحتفظ إ ارة المجل  بنسخ   اح 

 مرة أخر   ترس  نسخت   للتحمي  .

يرفدددق الب حددد  مددد  مددد ا  البحددد  أ  المقددد   المطلددد   نشدددرة مبل ددد  م ليددد  ممددد  هددد   -
 مح   ف  ق اع  رس   النشر 

بنجدددد   مراجعدددد  "  –ال ترسدددد  البحدددد   أ  المقدددد الت للتحمددددي  إال بعدددد  اجتي زهدددد   -
 أسل   المت ب  "

ألسددددل   مق لددد  مرحلدددد  المراجعدددد  المب ئيدددد  "ح لدددد  عدددد   اجتيدددد ز البحدددد  أ  الفددد   -
" يددت  إرسدد   نسددخ  مدد  البحدد  أ  المق لدد  إلدد  الب حدد  مرفقدد  بخطدد   المت بدد 

بمددد  يتفدددق ب قددد  مددد  ق اعددد  مت بددد  تقريدددر البحددد  أ    إجدددراء التعددد يالت الالزمددد



 21122112  لسنةلسنة  ––  ((22))  العددالعدد  ––  السابعالسابع  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية ـ ـ  واالنسانيةواالنسانية  التربويةالتربوية  الدراساتالدراسات  مجلةمجلة
 

 01 

سددد بق  مدددد   المددد م ر APAالمق لددد  الت ليددد  ب إلضددد ف  إلددد  اتسدددد قه  مددد   ليددد  
 مط لب  الب ح  بتس ي  تملف  البري  ع  إع  ة النسخ  المع ل  للمجل .

عندد  اجتيدد ز البحدد  أ  المق لدد  مرحلدد   التحمددي  ترسدد  إ ارة المجلدد  إلدد  الب حدد   -
خط بدد  لقبدد   النشددر مؤرخدد  بم عدد   صدد   آخددر تقدد رير المحممددي  فدد  ح لدد  

حظدد ت هيئدد  التحمددي  أمدد  اجتيد ز البحدد  أ  المق لدد  إلدد  الب حدد  مشددف ع  بمال
ف  ح ل  ع   قب   البح  أ  المق ل  للنشر م  قب  هيئ  التحمي  ترس  إ ارة 
المجل  خط   اعتد ار عد  نشدر البحد  أ  المقد   مرفقد  بد  النسدختي  اللتدي  
تعرضت  للتحمي   ال يمل  حق رفد  أ  بحد  أ  مق لد  أ  قب لد  بعد  إ خد   

ئدددي  التحريدددر بعددد  الرجددد   إلددد  مستشددد ر التعددد يالت المطل بددد  عليددد  سددد   ر 
 التحرير .

بع  استيف ء الب ح  للتع يالت المطل ب    ص   البح  أ  المق ل  بع  التع ي    -
إل  إ ارة المجل  يد ر  البحد  أ  المق لد  فد  ق ئمد  االنتظد ر الخ صد  بد لم ا  

 المقب ل  للنشر تمهي ا لعملي  الطب ع  .
( مسدددتالت 5حددد  أ  المق لددد  ترسددد  المجلددد  ) مددد  ظهددد ر العددد   الددد   يضددد  الب -

Off-Prints   إلددد  الب حددد      تمليفددد  بنفق تهددد  مرفقددد  بنسدددخ  مج نيددد  مددد
العددد   الددد   يضددد  البحددد  أ  المق لددد   يسددد   الب حددد  تملفددد  أيددد  مسدددتالت أ  
إع ا  إض في  م  المجل  ق  يحت جه    ل  بن ء علد  خطد   مطبد    م قد  

   من   م ج  إل  إ ارة المجل

ترحدددد  المجلدددد  بنشددددر مراجعدددد ت  عددددر  المتدددد   المؤلفدددد ت العربيدددد   األجنبيدددد   -
الص  رة خال  األع ا  ال ال   الس بق  عل  ص  ر ع   المجل  المزم  نشره  
فيدد  علدد  إال يزيدد  حجدد  المراجعدد  أ  العددر  عدد  خمدد  صددفح ت مدد  حجدد  

A4 .  م  مراع ة م ف  الشر ط  الق اع  الخ ص  ب لنشر ف  المجل 

بددددأ  طريقددد  أ  فددد  أ  ممددد   آخددددر  همددد  مددد  ينشدددر فدددد  المجلددد  ال يجددد ز نشدددر  -
   متددددد ب  مددددد  رئدددددي  التحريدددددر  يج زمددددد   لددددد  نشدددددر ملخصددددد ت أ  إ    
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المصدددددددد ر   مجلدددددددد  ب عتب رهددددددددالاقتب سدددددددد ت مختصددددددددرة بشددددددددرط اإلشدددددددد رة إلدددددددد  
  .األصل  ال   ينب   الرج   إلي 

  .ر/ رئي  تحرير المجل ترس  البح   أ  ال راس ت ب س  السي  األست   ال مت   -

عربدد  أ  أ  ل ددد   01نط ال راسددد ت ممت بدد  علدد  الممبيددد تر بدد تقدد   البحدد   أ  -
( صدفح  02) عد  جد  ز البحد ت ال ي  عال ة عل   ال  نسل أجنبي  أخر  

( صدفح  بعشدر جنيهد ت 02حي  تحس  الصفح ت الزائد ة عد  )  فل سم  
فق ب لبحد   ير   الخ ر   خمس    الرات للب ح ي  ف   لم  صفح  للمصريي 

 .ممت   عليه  البح ( C.D)سط ان  المم نط  اإل

 ال تعبددددر ب لضددددر رة عدددد  رأ  األفمدددد ر الدددد ار ة ب لمجلدددد  تعبددددر عدددد  رأ  م تبهدددد   -
 المجل .

ترت  البح   أ  ال راس ت ب لمجل   فق اعتب رات تنظيمي  خ ص   ال عالق  له   -
 .بمم ن  البح   الب ح 

البحددد   أ  ال راسددد ت التددد  ال يتقدددرر نشدددره  أ   يدددر ق بلددد  ال تلتدددز  المجلددد  بدددر   -
 .للنشر 

  األبحاثاألبحاث  نشرنشر  رسومرسوم

رس   النشر الت  يتحمله  أصح   البح   الرا بي  ف  نشر بح  ه  ف  
 -المجل  م ألت  :

جني  للنشر( للبح  ال   يص   022هيئ  تحمي  +  122جنيه  ) 922مبلغ  -
جنيهد ت للصدفح  ال احد ة  02إل  صفح  أ  اق  ب إلض ف   02ع   صفح ت  

صفح    ل  للب ح ي  المصريي  أعضد ء هيئد   02الت  يزي  فيه  البح  ع  
 الت ري  ب لملي  أ  خ رجه  

  الر للنشددددر( للبدددد ح ي  مدددد   052  الر للتحمددددي  +  022  الر ) 052مبلددددغ  -
 5ب إلضدددد ف  إلدددد     المصددددريي  العدددد ملي  ب لخدددد ر    يددددر المصددددريي  ب لخدددد ر 

 صفح  . 02رات للصفح  ال اح ة الت  يزي  فيه  البح  ع    ال
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  العلميةالعلمية  المجلةالمجلة  فيفي  االشتراكاالشتراك  قواعدقواعد

للددرا بي  فدد  الحصدد   علدد  المجلدد  مدد   اخدد  الجمه ريدد   خ رجهدد  طبقدد  للقددرارات 
 - الق اع  اآلتي  :

 للنسخ  ال اح ة. جنيه    05قيم  االشترا  ف  المجل  العلمي   اخ  مصر  -

للنسددددخ  ال احدددد ة    الرا   05  فدددد  المجلدددد  العلميددد  خدددد ر  مصددددر قيمددد  االشددددترا -
 بخالف تم ليف الشح .

علددد  إ  تسددد   قيمددد  االشدددترا  بشدددي  مقبددد   الددد ف  ب سددد  مجلددد  مليددد  التربيددد   -
  يرسددد  علددد  (مجلةةةة الدرا ةةةاب التراويةةةة وا نسةةةانية) منهددد رج معددد  
 الت ل  :  العن ا 
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  وياتوياتــــالمحتــالمحتــ
 الصفحات الموضوعات م

1 
 بمحافظة العامة الثانوية طلبة لدى الوجدانى ذكاءبال وعالقتها الذاتية "السعادة

 الدقهلية"
 أحمد السيد ميمى د.

19-63 

2 
 فى الخاصة االحتياجات ذوى من الرياضيين لدى الذات عن الرضا "مستويات

 "رياضية بطوالت من تحقيقه تم ما ضوء
 المقطف على محمد د.    خليل إبراهيم عزة د.    البنا السعيد عادل .د

69-116 

3 
  التنظيمي باالنتماء وعالقته المدرسي الصراا "إدارة

 مصر" في العامة الثانوية المدارس معلمي لدى
 السعودى محمد رمضان د.

117- 226 

4 
 لدى الحياتية المهارات تنمية فى التشاركية التعلم بيئات لتوظيف مقترح

 الجامعيات الطالبات
  المعيذر اهلل عبد ريم د.

227-272  

2 
 وجهة من األلكترونى التطوا تفعيل فى االجتماعية التواصل شبكات دور "

 نورة" األميرة جامعة خريجات نظر
 القحطانى حسين سفر أمل د. 

273- 312 

6 
 الذبيانى النابغة ديوان فى الطلبى اإلنشاء

 غنام فواز محمد .د
313- 331 

7 
DIALECTIQUE DE LA FOME BREVE DANS LE TOUT VIEUX 

ET AUTRES NOUVELLES                 
 برسوم هيرمين د.

331- 362 
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