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  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   ي ءي ءاألنباألنب  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   البحددد البحددد   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   العلمد العلمد   البحد البحد   علد علد   معلق معلق   القط ع تالقط ع ت    شتشت    فف   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   

  لفددتلفددت اخت اخت  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   العلم العلم   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 

  االهتمد  االهتمد    فد فد   المتم لد المتم لد   المختلفد المختلفد    مؤسسد ت  مؤسسد ت     العد لالعد ل  لي لي التعالتع   ظ ئف ظ ئف  إح  إح    م م   انطالق   انطالق       

  تلعدد تلعدد   أ أ   التربيدد التربيدد   مليدد مليدد   تسددع تسددع     تربيدد تربيدد الال  مليدد تمليدد ت  فدد فدد   ال ق فدد ال ق فدد   ر افدد ر افدد   مأحدد مأحدد     العلمددالعلمدد  ب لبحدد ب لبحدد 

  البحدد  البحدد     نشددر نشددر   اإلنسدد ني  اإلنسدد ني    النفسددي  النفسددي   الترب يدد الترب يدد   المعرفدد المعرفدد   تطدد يرتطدد ير  فدد فدد    مهمدد    مهمدد     أس سددي   أس سددي       را    را  

   منهد ر منهد ر  ج مع ج مع --  التربي التربي   ملي ملي   ب  رب  رتت  ال  رال  ر  ه اه ا  م م   نطالق نطالق  ا   ا    ت ت المج الالمج ال  بتل بتل   المتصل المتصل 

  الترب يدد الترب يدد   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 

  حرصن حرصن   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 

  البح يدد البح يدد   الم ضدد ع تالم ضدد ع ت  مدد مدد   الع يدد الع يدد   ضددمن   ضددمن   متمت  المجلدد المجلدد   مدد مدد   صدد ارصدد اراإلاإل  هدد اهدد ا  يمدد  يمدد    أ أ   علدد علدد 

  الف ئددد ةالف ئددد ة  ققلتتحقدددلتتحقددد  بعن يددد بعن يددد   بحددد  بحددد  األاأل  انتقددد ءانتقددد ء  تددد تددد   لددد ل لددد ل   تربددد  تربددد  الال  البحددد البحددد   مجددد  مجددد    فددد فددد   الح ي ددد الح ي ددد 
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ـــاءة""  بعنددد ا بعنددد ا   األولاألول  البحـــ البحـــ   ::هددد هددد   البحددد  البحددد     هددد   هددد      المرجددد  المرجددد   ـــاءةالكف ـــة  الكف ـــةاالجتماعي   والتوافـــقوالتوافـــق  االجتماعي

  إلد إلد   ال راسد ال راسد   تهد فتهد ف  ""الـتعلمالـتعلم  صـعوباتصـعوبات  و ويو وي  والعـاديينوالعـاديين  المتفـوقينالمتفـوقين  التالميـ التالميـ   لـدىلـدى  المدرسـيالمدرسـي

  المعلد المعلد   لد  لد    المفضد المفضد   السدل  السدل  ))    االجتم عيداالجتم عيد  المفد ءةالمفد ءة  مم ند تمم ند ت  ف ف   ر قر قالفالف  طبيع طبيع   عل عل   التعرفالتعرف

  ي ي المتفددد قالمتفددد ق  التالميددد التالميددد   بدددي بدددي   فيمددد فيمددد   سددد سددد الم ر الم ر   الت افدددقالت افدددق  سدددل  سدددل      األقدددرا األقدددرا   لددد  لددد      المفضدددالمفضددد  السدددل  السدددل      

  بد ختالفبد ختالف  التالميد التالميد   ي ي بب  االجتم عي االجتم عي   المف ءةالمف ءة  اختالفاختالف   م   م      التعل التعل   صع ب تصع ب ت             الع  يي  الع  يي 

  تالميدد تالميدد   مدد مدد    تلميدد ة تلميدد ة  تلميدد ا  تلميدد ا    ((061061))  مدد مدد   لل راسدد لل راسدد   النه ئيدد النه ئيدد   العيندد العيندد   تم نددتتم نددت   قدد  قدد    . .التلميددالتلميدد  جددن جددن 

  مد مد    تلميد ة تلميد ة  تلميد ا  تلميد ا    ((7878))  المتف قي  المتف قي    م م    تلمي ة تلمي ة  تلمي ا  تلمي ا    ((2424))    ب اقب اق      االبت ائاالبت ائ  الراب الراب   الصفالصف

  المؤشددراتالمؤشددرات  ق ئمدد ق ئمدد   علدديه علدديه    طبددق طبددق   . .الددتعلالددتعل  صددع ب تصددع ب ت          مدد مدد    تلميدد ة تلميدد ة  تلميدد ا  تلميدد ا    ((2424 ) )  العدد  يي  العدد  يي  

  المميددزةالمميددزة  السددل مي السددل مي   المؤشددراتالمؤشددرات   ق ئمدد  ق ئمدد ))  الب ح دد الب ح دد   ::إعدد ا إعدد ا    / /المتف قيددالمتف قيدد  تالميدد تالميدد لللل  المميددزةالمميددزة   مي  مي السددلالسددل

  ::إع ا إع ا   (/(/لراف لراف   المل ن المل ن   المتت بع المتت بع   مصف ف تمصف ف تالال   اختب ر اختب ر  ((البح  البح     : :ع اع ا  //التعل التعل   صع ب تصع ب ت  ل   ل   
  أمدد أمدد   ..الم رسدد الم رسدد    الت افددق الت افددق  االجتم عيدد االجتم عيدد   للمفدد ءةللمفدد ءة   مم نيدد  مم نيدد    لمددر لمددر  مقيدد  مقيدد      القرشدد القرشدد   الفتدد  الفتدد    عبدد عبدد 

  هندســةهندســة  ضــوءضــوء  فــىفــى  بمصــربمصــر  األطفــالاألطفــال  ريــا ريــا   مؤسســاتمؤسســات  إدارةإدارة  ععواقــواقــ""   عن اندد  عن اندد   الثــانيالثــاني  البحــ البحــ 

  الجددد  ةالجددد  ة  مدددر ارةمدددر ارة  األهددد افاألهددد اف  تلددد تلددد   م ددد م ددد   تحقيدددقتحقيدددق  الددد الددد   ال راسددد ال راسددد   هددد  هددد    تهددد فتهددد ف  ""  اإلداريـــةاإلداريـــة  العلميـــاتالعلميـــات

عددد  ة  الشددد مل  الشددد مل   عددد  ة ا    الفتدددرةالفتدددرة  فددد فددد   اله ئددد اله ئددد   التمن لددد ج التمن لددد ج   للتطددد رللتطددد ر   نظدددرا نظدددرا  اإل اريددد  اإل اريددد    العمليددد تالعمليددد ت  هن سددد هن سددد    ا 

  مددد مددد   م يدددرم يدددر  فددد فددد   اإل اريددد اإل اريددد   يددد تيددد تالعملالعمل  هن سددد هن سددد   أسدددل  أسدددل    اسدددتخ ا اسدددتخ ا    ددد  ددد   االنترندددتاالنترندددت   ظهددد ر ظهددد ر  األخيدددرةاألخيدددرة

  خفددد خفددد   فددد فددد   مبيدددرمبيدددر    ر  ر  مددد مددد   لددد لددد   لمددد لمددد   التعليميددد التعليميددد    المؤسسددد ت المؤسسددد ت   الددد زارات الددد زارات   المصددد ن  المصددد ن   الشدددرم تالشدددرم ت

ــ الثالــ   البحــ البحــ   جدد ءجدد ء  بينمدد بينمدد   ..الجدد  ةالجدد  ة   تحسددي  تحسددي    ال قددت ال قددت  التمدد ليفالتمدد ليف ــة  أداةأداة  نحــونحــو  ""  ::بعندد ا بعندد ا   الثال ــةعلمي   علمي

  يهد فيهد ف  حيـ حيـ     ""  األساسـىاألساسـى  التعلـيمالتعلـيم  مـنمـن  األولـىاألولـى  الحلقـةالحلقـة  لتالميـ لتالميـ   القرائـىالقرائـى  الـ اتالـ ات  مفهوممفهوم  لتقديرلتقدير

  األمدد  يم األمدد  يم   الدد اتالدد ات  لمفهدد  لمفهدد    الفرعيد الفرعيد   المم ندد تالمم ندد ت  أحدد أحدد   لقيدد  لقيدد    أ اةأ اة   تعريد  تعريد   تقنددي تقنددي   إلدد إلدد   البحدد البحدد   هد اهد ا

  --القدددراءةالقدددراءة  فددد فددد   الصدددع ب الصدددع ب   --القدددراءةالقدددراءة  نحددد نحددد   االتجددد  االتجددد  ))  ال ال ددد ال ال ددد   بأبعددد   بأبعددد     القرائددد القرائددد   الددد اتالددد ات  مفهددد  مفهددد     هددد  هددد 
ــعالرابــع  البحــ البحــ   أمدد أمدد   ..((القددراءةالقددراءة  فدد فدد   المفدد ءةالمفدد ءة ــيم""  عندد ا :عندد ا :  حمدد حمدد   فقدد فقدد   الراب ــيمتقي   فــيفــي  الرياضــياتالرياضــيات  مــنه مــنه   تقي

    ""  الرياضــياتالرياضــيات  مــادةمــادة  معلمــيمعلمــي  نظــرنظــر  وجهــةوجهــة  مــنمــن  الكويــتالكويــت  دولــةدولــة  فــيفــي  األساســياألساســي  التعلــيمالتعلــيم  مراحــلمراحــل
  فدد فدد   األس سددي األس سددي   التعلددي التعلددي   مراحدد مراحدد   فدد فدد   الري ضددي تالري ضددي ت  مددنه مددنه   محتدد  محتدد    تقيددي تقيددي   إلدد إلدد   ال راسدد ال راسدد   تلدد تلدد    تهدد ف تهدد ف

  التدددد ري التدددد ري   طددددرقطددددرق   تندددد   تندددد    المضددددم  المضددددم    تددددرابطتددددرابط   مدددد   مدددد    المت سددددط ( المت سددددط (   االبت ائيدددد /االبت ائيدددد /  ))  الم يددددتالم يددددت    لدددد   لدددد 

  االنـدلساالنـدلس  علـىعلـى  البحريةالبحرية  الغاراتالغارات""عند ا عند ا بب  الخ م الخ م   البح البح    ج ء ج ء  ..المع ييرالمع يير   تسلس  تسلس    تصميمه  تصميمه 

  أ ضددددحتأ ضددددحت   قدددد  قدددد   "،"،م(م(11311131--مم627627هــــــ هــــــ 422422--هه131131))  والخالفــــةوالخالفــــة  األمــــارةاألمــــارة  عصــــرىعصــــرى  فــــىفــــى
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  هندد هندد    المقصدد   المقصدد     الشددرق   الشددرق    الغربدد الغربدد   اإلسددالم اإلسددالم   العدد ل العدد ل   شددطر شددطر   بددي بددي   السي سدد السي سدد   العدد اءالعدد اء  أ أ   ال راسدد ال راسدد 

  أ أ   بعد بعد     لد   لد   قرطبد  قرطبد    فد فد   األم يد األم يد    ال  لد  ال  لد   بغد ا  بغد ا    فد فد   العب سدي العب سدي   الخالف الخالف   بي بي   السي س السي س   الع اءالع اء

   أعلدد  أعلدد   الدد اخ  الدد اخ    مع  يدد مع  يدد   بدد بدد   عبدد الرحم عبدد الرحم   األميددراألميددر  األندد ل  األندد ل    فدد فدد   أميدد أميدد   بندد بندد   أمددراءأمددراء  أ  أ    اسددتق اسددتق 

  اإلسدالم  اإلسدالم    العد ل العد ل   فد فد   الحيد ةالحيد ة  الخالفد الخالفد    هد  هد   --األ األ   --العب سدي العب سدي   الخالفد الخالفد   عد عد   األن ل األن ل   استقال استقال 

  أ أ   العب سدي العب سدي   الخالفد الخالفد   اعتبدرتاعتبدرت   لد ل  لد ل   اإلسدالمي  اإلسدالمي    ال  لد ال  لد   عمدرعمدر  مد مد   المبمدر المبمدر   الت قيدتالت قيدت   لد  لد   ف ف 

  مددد مددد   اعتبددرتاعتبددرت  التدد التدد    هدد  هدد   الخالفددد  الخالفددد    أمددال أمددال   مدد مدد   مهدد مهدد   جددزءجددزء  بتدددربتدددر  إلدد إلدد   أ  أ    قدد قدد       االسددتقالاالسددتقال  هدد اهدد ا

  بينمد بينمد   ..أحد أحد   فيد فيد   ين زعه ين زعه   أ أ   ينبغ ينبغ   الال  له  له    خ لص خ لص   ملم ملم    غرب   غرب    شرق شرق   اإلسالمي اإلسالمي   ال  ل ال  ل   أراض أراض 

  عـــامعـــام  لوزيانـــالوزيانـــا  ألقلـــيمألقلـــيم  األمريكيـــةاألمريكيـــة  المتحـــدةالمتحـــدة  الواليـــاتالواليـــات  شـــراءشـــراء  ""    بعنددد ابعنددد ا  الســـادسالســـادس  البحـــ البحـــ   جددد ءجددد ء

ــةالُمَترتبــة  واآلثــارواآلثــار  مم11131113 ــه  الُمَترتب ــهعلي    قيدد   قيدد    ل زي ندد ل زي ندد   أقلددي أقلددي   أهميدد أهميدد   ت ضددي ت ضددي   إلدد إلدد   ال راسدد ال راسدد    تهدد ف تهدد ف  ،،""علي

   التدد  التدد       07120712  عدد  عدد    فرنسدد فرنسدد   مدد مدد   ل زي ندد ل زي ندد   إقلددي إقلددي   شددراءشددراء  صددفق صددفق   بعقدد بعقدد     األمريميدد األمريميدد   المتحدد ةالمتحدد ة  ال اليدد تال اليدد ت

  حيددد حيددد   آ ددد رآ ددد ر  مددد مددد   عليهددد عليهددد   ترتددد ترتددد   لمددد لمددد   المتحددد ةالمتحددد ة  ال اليددد تال اليددد ت  تددد ري تددد ري   فددد فددد   عق ريددد عق ريددد   صدددفق صدددفق   أمبدددرأمبدددر  تعددد تعددد 

   انتشددرت انتشددرت  المسيسددب  المسيسددب    غددر غددر   علد علد     المسددت طن  المسددت طن     تدد فق تدد فق  المتحد ة المتحد ة   ال اليدد تال اليدد ت  مسدد ح مسدد ح   تضد عفتتضد عفت

  أ تأ ت  التدد التدد    الظدر ف الظدر ف  المالبسدد تالمالبسدد ت  البحد البحد    يتند    يتند     المنطقدد  المنطقدد    تلد تلد     فدفد   الزراعدد  الزراعدد   التعميدرالتعميدر  حرمد حرمد 

  تد ري تد ري   علد علد   مبيدرمبيدر  أ درا  أ درا    لهد لهد   م ندتم ندت  بنتد ئ بنتد ئ   البحد البحد    يد  يد   ممد ممد   ،،لإلقلدي لإلقلدي   المتحد ةالمتحد ة  ال الي تال الي ت  شراءشراء  إل إل 

  األدباألدب  دوائـردوائـر  سـتراتيجيةسـتراتيجيةاا  علـىعلـى  قـائمقـائم  برنـام برنـام ""   عن اند  عن اند   سـابعسـابعالال  البحـ البحـ   بينمابينما  ..المتحد ةالمتحد ة  ال الي تال الي ت

ــة ــةلتنمي ــ وق  مهــاراتمهــارات  لتنمي ــ وقالت ــياألدبــي  الت ــدى  األدباألدب  نحــونحــو  واالتجــاهواالتجــاه  األدب ــدىل ــة  طــالبطــالب  ل ــةالمرحل ــة  المرحل ــةالثانوي   حيدد حيدد   ،،""الثانوي

  بددد أل  بددد أل    الخ صددد الخ صددد   السددد بق السددد بق   المهددد راتالمهددد رات  هددد  هددد    إتقددد  إتقددد    هددد هددد   مجملددد مجملددد   فددد فددد   األ بددد األ بددد   التددد  قالتددد  ق  أ أ   ضددد ضددد ي  ي  

  القددد ةالقددد ة  مددد اط مددد اط   فيمتشدددففيمتشدددف  أ بيددد  أ بيددد    نصددد  نصددد    مددد مددد   ي يددد ي يددد   بدددي بدددي   مددد مددد   الط لددد الط لددد   فيقدددي  فيقدددي     النقددد   النقددد     البالغددد  البالغددد 

دد  النصدد  النصدد    مدد مدد   ندد ندد   فدد فدد   جمدد  جمدد   ال ال دد أيض    إ إ   حيدد حيدد     بدد بدد   الضددعفالضددعف  مدد اط مدد اط   علدد علدد   ي يدد ي يدد   يضدد يضدد      أيض 

نم    االستظه ر  االستظه ر   الحفظالحفظ  لي لي    البالغ  البالغ   األ  األ    ت ري ت ري   م م   اله فاله ف نم  ا    الط لد الط لد   ت  قت  ق  ه ه   اله فاله ف   ا 

ــامن  البحــ البحــ    جدد ء جدد ء  ..لهدد لهدد    نقدد   نقدد    األ بيدد األ بيدد   الفندد  الفندد    لمختلددفلمختلددف ــامنالث ــاه   تطــويرتطــوير  ""  بعندد ا بعندد ا    األخيددر األخيددر  الث ــاه من   من

  التفكيـرالتفكيـر  تنميـةتنميـة  علـىعلـى  وأثـرهوأثـره  ،،((NNGGSSSS))القـادمالقـادم  الجيـلالجيـل  معـاييرمعـايير  ضـوءضـوء  فيفي  االبتدائيةاالبتدائية  للمرحلةللمرحلة  العلومالعلوم

  إعدد ا إعدد ا   أهمهمدد أهمهمدد   أهدد افأهدد اف  مجم عدد مجم عدد   لتحقيددقلتحقيددق   يسددع  يسددع   ،،  ""  االبتدائيــةاالبتدائيــة  المرحلــةالمرحلــة  تالميــ تالميــ   لــدىلــدى  التــلمليالتــلملي

  الجيد الجيد   معد ييرمعد يير  ضد ءضد ء  ف ف   االبت ائي االبت ائي   للمرحل للمرحل   العل  العل    من ه من ه   ف ف   ت افره ت افره   ال اج ال اج   ب لمع ييرب لمع يير  ق ئم ق ئم 

عد ا   االبت ائيد االبت ائيد   للمرحل للمرحل   العل  العل    من ه من ه   تحلي تحلي       ((66  إل إل   22  ))  م م   للصف فللصف ف  ((NNGGSSSS))الج ي الج ي  عد ا  ا     ا 

  ..العل  العل    لمن ه لمن ه   مقتر مقتر   تص رتص ر
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  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.  غني غني   ج ي ةج ي ة  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  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  يشده    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   علدد علدد   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 

  مد مد   رضد رضد   عل عل   ه  ه    مجلتن مجلتن   تحظ تحظ     أأ  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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صدد ره  ت  ممدد  حَ إقليميدد  م  لميدد  عمجلدد   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  نخب  م  أس ت ة التربي   عل  النف  
 تعنددد  المجلددد  بنشدددر ال راسددد ت  البحددد   األصددديل  التددد  تتددد افر فيهددد  مق مددد ت 

أصددد ل  الفمدددر    ضددد   المنهجيددد     قددد  الت  يدددق  فددد  البحددد  العلمددد  مددد  حيددد  
  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  -قيددد ت لجددد   التر 
المجلدد  تقدد رير المدددؤتمرات  الندد  ات الترب يدد    مراجعددد ت المتدد  الترب يدد   النفسدددي  

 الح ي     ملخص ت الرس ئ  الج معي  ف  مج الت التربي  المختلف . 

 -يندد ير بشددم    ر  خددال  شددهر 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    .4119 أمت بر. ص ر الع   األ   م  المجل  ف   ترتيب  مسلسال  
نسخ  مطبع  أ ل  ت ز  بجمي  ال    العربي   يعد   طبد  أعد ا  المجلد   311ع   
 .ح ج ل فق  ل

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

 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   -

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

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

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

(  مدد   ملمدد ت  عدد   اسددطر الصددفح  ال احدد ة 7الملمدد ت فدد  السددطر ال احدد )
 ت  ال يجدد  إ  تزيدد  صددفح A4( عشددري  سددطرا   لدد  علدد   رق حجدد  41)

(  ال ددددي  صدددددفح  بمددددد  فيهددددد  الجددددد ا   21البحدددد  أ  المق لددددد  المق مددددد  عددددد  )
  األشم    المراج   المالحق.

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

فد  ملمد   411:011يرفق م  البح  أ  المق ل  ملخص   افي    قيق  يترا   مد   -
 صفح   اح ة مستقل .

(  دددال  نسددد  مددد  البحددد  إلغدددرا  المراجعددد   التحمدددي  2تسدددل  إل ارة المجلددد  ) -
تحتفظ إ ارة المجل  بنسخ   اح ة تبق  ف  ملف ت المجل   ال يستعي   الب حد  

 مرة أخر   ترس  نسخت   للتحمي  .

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

بنجددددد   مراجعددددد   –ال ترسددددد  البحددددد   أ  المقددددد الت للتحمدددددي  إال بعددددد  اجتي زهددددد   -
 ."أسل   المت ب "

فددد  ح لددد  عددد   اجتيددد ز البحددد  أ  المق لددد  مرحلددد  المراجعددد  المب ئيددد  " ألسدددل    -
المت بد  " يددت  إرسد   نسددخ  مد  البحدد  أ  المق لد  إلدد  الب حد  مرفقدد  بخطدد   

بمددد  يتفدددق ب قددد  مددد  ق اعددد  مت بددد  تقريدددر البحددد  أ    التعددد يالت الالزمدددإجدددراء 
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المددد م ر سددد بق  مدددد   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 .

لدد  الب حدد  عندد  اجتيدد ز البحدد  أ  المق لدد  مرحلدد   التحمددي  ترسدد  إ ارة المجلدد  إ -
خط بدد  لقبدد   النشددر مؤرخدد  بم عدد   صدد   آخددر تقدد رير المحممددي  فدد  ح لدد  
اجتيد ز البحدد  أ  المق لدد  إلدد  الب حدد  مشددف ع  بمالحظدد ت هيئدد  التحمددي  أمدد  
ف  ح ل  ع   قب   البح  أ  المق ل  للنشر م  قب  هيئ  التحمي  ترس  إ ارة 

فقد  بد  النسدختي  اللتدي  المجل  خط   اعتد ار عد  نشدر البحد  أ  المقد   مر 
تعرضت  للتحمي   ال يمل  حق رفد  أ  بحد  أ  مق لد  أ  قب لد  بعد  إ خد   
التعددد يالت المطل بددد  عليددد  سددد   رئدددي  التحريدددر بعددد  الرجددد   إلددد  مستشددد ر 

 التحرير .

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

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

Off-Prints   إلددد  الب حددد      تمليفددد  بنفق تهددد  مرفقددد  بنسدددخ  مج نيددد  مددد
الب حددد  تملفددد  أيددد  مسدددتالت أ   العددد   الددد   يضددد  البحددد  أ  المق لددد   يسددد  

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  

يدد  علدد  إال يزيدد  حجدد  المراجعدد  أ  العددر  عدد  خمدد  صددفح ت مدد  حجدد  ف
A4 .  م  مراع ة م ف  الشر ط  الق اع  الخ ص  ب لنشر ف  المجل 

بددددأ  طريقددد  أ  فددد  أ  ممددد   آخددددر   مددد  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 رهددددددددالاإلشدددددددد رة إلدددددددد   اقتب سدددددددد ت مختصددددددددرة بشددددددددرط
  .األصل  ال   ينبغ  الرج   إلي 

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

عربدد  أ  أ  لغددد   02نط ال راسددد ت ممت بدد  علدد  الممبيددد تر بدد تقدد   البحدد   أ  -
( صدفح  21) عد   جد  ز البحدت ال ي  عال ة عل   ال  نس  أجنبي  أخر  

( صدفح  بعشدر جنيهد ت 21حي  تحس  الصفح ت الزائد ة عد  )  فل سم  
فق ب لبحد   ير    خمس    الرات للب ح ي  ف  الخ رج  لم  صفح  للمصريي 

 .ممت   عليه  البح ( C.D)سط ان  الممغنط  اإل

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

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

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

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

جني  للنشر( للبح  ال   يص   211هيئ  تحمي  +  211جنيه  ) 911مبلغ  -
جنيهد ت للصدفح  ال احد ة  01صفح  أ  اق  ب إلض ف  إل   21ع   صفح ت  

صفح    ل  للب ح ي  المصريي  أعضد ء هيئد   21الت  يزي  فيه  البح  ع  
 الت ري  ب لملي  أ  خ رجه  

  الر للنشددددر( للبدددد ح ي  مدددد   051  الر للتحمددددي  +  011  الر ) 451مبلددددغ  -
 5ب إلضدددد ف  إلدددد     المصددددريي  العدددد ملي  ب لخدددد رج  غيددددر المصددددريي  ب لخدددد رج

 صفح  . 21  الرات للصفح  ال اح ة الت  يزي  فيه  البح  ع  
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 رجهدد  طبقدد  للقددرارات للددراغبي  فدد  الحصدد   علدد  المجلدد  مدد   اخدد  الجمه ريدد   خ
 - الق اع  اآلتي  :

 للنسخ  ال اح ة. جنيه    45قيم  االشترا  ف  المجل  العلمي   اخ  مصر  -

للنسددددخ  ال احدددد ة    الرا   45قيمددد  االشددددترا  فدددد  المجلدددد  العلميددد  خدددد رج مصددددر  -
 بخالف تم ليف الشح .

يددد  علددد  إ  تسددد   قيمددد  االشدددترا  بشدددي  مقبددد   الددد ف  ب سددد  مجلددد  مليددد  الترب -
  يرسددد  علددد  (مجلةةةة الدرا ةةةاب التراويةةةة وا نسةةةانية) منهددد رج معددد  
 الت ل  :  العن ا 
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  ""اإلداريةاإلدارية  العلمياتالعلميات  هندسةهندسة  ضوءضوء  فىفى  بمصربمصر  للاألطفااألطفا  ريا ريا   مؤسساتمؤسسات  إدارةإدارة  واقعواقع  ""

  هميسههميسه  إبراهيمإبراهيم  محمدمحمد  أحمدأحمد  ..دد
66-132 

3 "
  ""األساسىاألساسى  التعليمالتعليم  منمن  األولىاألولى  الحلقةالحلقة  لتالمي لتالمي   القرائىالقرائى  ال اتال ات  مفهوممفهوم  لتقديرلتقدير  علميةعلمية  أداةأداة  نحونحو  "

  أحمدأحمد  محمودمحمود  نرميننرمين  د.د.
 133-162 

4 
    الكويتالكويت  دولةدولة  فىفى  االساسياالساسي  التعليمالتعليم  مراحلمراحل  فىفى  ياتياتالرياضالرياض  منه منه   "تقييم"تقييم

  الرياضيات"الرياضيات"  مادةمادة  معلمىمعلمى  نظرنظر  وجهةوجهة  منمن
  العقيلالعقيل  ابتسامابتسام  د.د.    العنزىالعنزى  فرحانفرحان  داللدالل  د.د.

163-214 

2 
  نحونحو  واالتجاهواالتجاه  األدبياألدبي  الت وقالت وق  مهاراتمهارات  لتنميةلتنمية  األدباألدب  دوائردوائر  استراتيجيةاستراتيجية  علىعلى  قائمقائم  "برنام "برنام 

  ""الثانويةالثانوية  المرحلةالمرحلة  طالبطالب  لدىلدى  األدباألدب
  حناحنا  زاهرزاهر  كريستينكريستين  د.د.

212-221  

7 
  علىعلى  وأثرهوأثره  ،،((NNGGSSSS))القادمالقادم  الجيلالجيل  معاييرمعايير  ضوءضوء  فيفي  االبتدائيةاالبتدائية  ةةللمرحلللمرحل  العلومالعلوم  مناه مناه   تطويرتطوير

  االبتدائيةاالبتدائية  المرحلةالمرحلة  تالمي تالمي   لدىلدى  التلمليالتلملي  التفكيرالتفكير  تنميةتنمية
  نصرنصر  العزيزالعزيز  عبدعبد  أحمدأحمد  ريحابريحاب  د.د.

221- 331 

6 
    والخالفةوالخالفة  األمارةاألمارة  عصرىعصرى  فىفى  االندلساالندلس  علىعلى  البحريةالبحرية  الغاراتالغارات

  م(م(11311131--مم627627هــ هــ 422422--هه131131))
  شافعشافع  الحميدالحميد  عبدعبد  راويةراوية  د.د.

331- 371 

1 
  ""  عليهعليه  الُمَترتبةالُمَترتبة  واآلثارواآلثار  ؛؛مم11131113  عامعام  لوزيانالوزيانا  ألقليمألقليم  األمريكيةاألمريكية  المتحدةالمتحدة  الوالياتالواليات  شراءشراء  ""

  حسينحسين  أحمدأحمد  سيدسيد  صفوتصفوت  د.د.  
371- 447 
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