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  من ال نبي بعدهوالصالة والسالم على وحدة الحمد هلل  
 ه  وبعد , وعلى آله وصحب سيدنا محمد

في  التربية  مناشط  لكل  األول  المحرك  العلمي  البحث  يعد 
اختالف   علي  الدول  وتهتم   , عملياتها  لكل  والموجه   , المجتمعات 
التربوي   البحث  ويمثل   , ونشره  وتطويره  بدعمه  تقدمها  مستويات 
وعملياتها   التربوية  المعرفة  تطوير  علي  يعمل  أساسيًا   مجااًل 

وتطوير  وتقويمًا  وتنفيذًا  ومؤسساته  تخطيطًا  للمجتمع  ليقدم   , ًا  
ويسعي    , عليها  الحكم  ومعايير  السليمة  التربية  تحقيق  مؤشرات 

التربية المتنوعة للعمل علي نشر أبحاثهم والوصول بها  الي المستفيدين    مجاالتالباحثون التربويون في  
االهتمام  نطالقًا من   باختالف تطلعاتهم , بما يضمن انتقالها من حيث النظرية الي واقع التطبيق  , وا 

العلمي باعتباره   بالبحث  ال   وضرورة  التعليم  وظائف  أهم  مؤسسات  تقدمها  فريق  العاليالتي  من  وايمانًا   ,
جامعة مدينة السادات بضرورة دعم البحث التربوي وتطويره ونشر نتائجه  ؛  تأتي   –العمل بكلية التربية 

هذه المجلة الوليدة في عددها األول لتقدم لكل متخصص ومهتم بفروع التربية و مجاالتها من علم النفس  
التر  األبحاث  إليه  ما توصلت  بتطبيقاته  المناهج  , وعلم  باهتماماته  التربية  , وأصول  بوية وما بمجاالته 

ويتضمن العدد  ،  قدمته من نتائج  كمنفذ يطل منه المهتم علي البحث التربوي في مصر والعالم العربي  
األول  من أعداد مجلة كلية التربية جامعة مدينة السادات ستة بحوث متنوعة في فروع التربية المختلفة  

 . حاماًل للقاري فكرتها ومنهجية بحثها ونتائجها 
حرص   اوقد  بالكليةفريق  ال   لعمل  هذه  تقديم  من    خدمةعلي  باحث  التدريس  لكل  هيئة  أعضاء 

البحثية   والمراكز  التربوية  المؤسسات  في  والمحاضرين  والباحثين  المعيدين  من  حكمهم  في  مهما ومن 
 . اختلف موقعه وتباينت نتائج ابحاثه 

اتقدم    أن  لي  يطيب  المقام  هذا  والتقدير  باسميوفي  الشكر  باحث   آيات  الجهد    يبذلجاد    لكل 
والوقت ليساهم في حركة  تطور المعرفة التربوية وتطبيقاتها ,كم أتوجه بخالص شكري وتقديري لكل من  

بالشكر    صجامعة مدينة السادات, وأخ  –كان له دور في صدور العدد  األول من مجلة كلية التربية  
نائب رئيس    شا ن معاوية حنفى, واالستاذ الدكتور    رئيس الجامعة  بيومياحمد محمد  الدكتور    ذاألستا 

الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ علي ما يقدمانه من دعم مستمر لتطوير البحث العلمي  ونشره  
القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  خميس محمد خميس  , واالخ االستاذ الدكتور  

في  جهد  من  يبذله  ما  العلماء   علي  من  للزمالء  شكري  بعميق  اتوجه  كما   , العدد  هذا  صدور  سبيل 
للمجلة وأعضاء   الهيئة االستشارية  التحرير متمنيًا أن تحظى مجلتنا على رضااألجالء أعضاء    ءهيئة 

 واإلقليميذات قيمة علمية تساهم في تطوير المعرفة التربوية علي المستوي المحلي  القارئ وأن تكون  
 وهو يهدي السبيل   وهللا من وراء القصد         .  والدولي

 ا. د. عادل توفيق ابراهيم                             
 جامعة مدينة السادات    –عميد كلية التربية          
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  سيدنا محمد  رسول هللاالحمد هلل والصالة والسالم على 
 ه  وبعد , وعلى آله وصحب

في  التنمية  جهود  لكل  األول  المحرك  العلمي  البحث  يمثل 
مجاالت   أحد  التربوي  البحث  ويعد  نهضتها,  وعامل   , المجتمعات 
العلمي الرئيسة , ووسيلة بناء أساسية للفرد والمجتمع وأحد   البحث 
سبل تطوير المعرفة التربوية بفروعها المختلفة ,ويمثل النشر العلمي 

نقله    حامل   وسبيل  اختلفت  الفكر  مهما  المستفيدين  مجموع  الي 
توجهاتهم وتباينت متطلباتهم , ووسيلة ربط الباحث التربوي بمجالت  

التربية   كلية  من  وايمانًا   , بحثه  السادات    –تطبيق  مدينة  جامعة 
بدورها في دعم عمليات البحث العلمي ونشره ؛ تأتي هذه المجلة الوليدة في عددها األول كمحاولة لنقل  

ألبحاث التربوية في مجاالت التربية المختلفة من أصول التربية بفروعها , وعلم النفس بمجاالته ,  نتائج ا
وعلم المناهج بتطبيقاته  لتقدم للباحث التربوي منفذًا جديدًا يطل منه علي نافذة البحث التربوي في مصر  

تتمثل  العالي المختلفة  التعليم  األساسية لمؤسسات  وظائف  ال إحدى  أن  من  والعالم العربي ؛ وذلك انطالقًا  
التربوية للمتخصصين والمهتمين بمجاالت التعليم  كأحد روافد الثقافة    ونشره    االهتمام بالبحث العلمي  في
ويمثل هذا العدد نقطة االنطالق لمجلة كلية التربية جامعة مدينة السادات ويأتي متضمنا ستة بحوث  ،  

 .   تربوية متنوعة في فروع التربية المختلفة 
ضمنها  ت االهتمام بالجوانب المختلفة للبحوث والدراسات التي تعلي    فريق العمل بالكليةوقد حرص  

البحثية  يس  خدمة ألعضاء هيئة التدر ليقدم  المجلة   التربوية والمراكز  المؤسسات  ومن في  والباحثين في 
 حكمهم من المعيدين والمحاضرين . 

لكل باحث جاد يحاول أن يصل إلى نتائج بحث رصينة تساعد في تطور المعرفة التربوية  فهنيئًا   
ر هذا  وتطبيقاتها , ويطب لي بهذا المناسبة أن أتوجه بخالص شكري وتقديري لكل من ساهم في صدو 

أشكر جميع الزمالء على ما يبذلونه من جهود حثيثة وأعمال مميزة تتمثل في السعي للتواصل    العدد و
والمهتمين   المثقفين  التربوية  مع جميع  بينهم    بالعلوم  وفيما   .. بالشكر  ,والتفاعل معهم  االستاذ  وأخص 

نائب رئيس الجامعة    وية حنفى شا ن معا, واالستاذ الدكتور  احمد محمد بيومى رئيس الجامعة الدكتور 
عميد الكلية ,علي    عا   توفيق ابرهيملشئون الدراسات العليا والبحوث , واالخ الفاضل االستاذ الدكتور  

الهيئة   أعضاء  األجالء  العلماء  أشكر  كما  ونشره  العلمي   البحث  لتطوير  مستمر  دعم  من  يقدمونه  ما 
القارئ وأن تكون متميزة    ءالتحرير متمنيًا أن تحظى مجلتنا على رضاهيئة  االستشارية للمجلة وأعضاء  

 ومميزة .. 
  وهللا من وراء القصد.  

 .د. خميس محمد خميس  ا                                  
 الكلية للدراسات العليا والبحوث  وكيل              
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   21التربية في القرن  
 والنفدية( )للدراسات التربوية

 جامعة مدينة الدا ات  بغرض التواصل العلمي في مجا ت العلوم التربوية .–مجلة علمية مح مة تصدرها كلية التربية 
 الرصانة العلمية والدقة المنهجية وتشجع النقد الموضوعي الجا .تدتهدف المجلة  -

ة تدعي إلي اإلبداع العلمي المتميز من خال   راسة علمية أساسةها الفهةم وا لتةزام بمنةاهب الاحةل العلمةي والةتم ن مةن 
 طرقه وخطواته واستخدام أ واته.

وث المقدمةة للنشةر فةي كةل عةد  فةي موعةد  ايتةه  ة تصدر مؤقتا سةنويا فةي فةي اعةدا  ربةع سةنوية علةي أن تصةلها الاحة
 نهاية الشهر الدابق لصدور العد .

 ة تهتم المجلة بنشر الاحوث والمقا ت ذات المدتوي العلمي المتميز باللغة العربية او أي من اللغات األجنبية.
ت التخصصةية  كمةا تتعةرض ة تخضع جميع الاحوث المقدمة للنشر للفحص العلمي من قبل أساتذة مرموقين في المجةا 

 لمراجعة  قيقة من حيل إتااعها ألصو  كتابة التقارير العلمية .
 ة ترح  المجلة بملخصات رسائل الدكتوراة  والماجدتير  وتوصيا الندوات والمؤتمرات العلمية    وتقوم بنشرها.

 ة المجلة   تنشر بحوثا سبق نشرها   او أنها معروضة للنشر في م ان أخر .
 وط النشر بالمجلةشر 

 ،علةي عةدم نشةري فةي أي م ةان أخةر مةن قبةل  المجلة تقبل األبحاث للنشر أو  مرة وتقديم الاحل يد  ضمنا   -1
 وفي حالة قبو  الاحل للنشر بالمجلة يج  عدم نشرة في أي م ان أخر .

 للنشر .لمجلة   تر  ألصحابها في حالة عدم إجازتها الاحوث واألعما  المقدمة للنشر با -2

يتم ترتي  الاحةوث  المنشةورة فةي المجلةة وفةق أسةاوية ورو هةا و جازتهةا للنشةر مةع مراعةاة الترتية  الزمنةي  -3
 بقدر ا م ان   و  عالقة بين ترتي  نشر والم انة العلمية والدرجة العلمية .

 الناشر  ير مدئو  عن محتوي ما ينشر من ما ة الموضوعات التي تنشر بالمجلة. -4

المدةجل عليهةا  .C.D ومعهةا ا   .I.B.Mااحل بعد  ثالث ندخ من الاحل م توبة علي الكمبيةوتر يتقدم ال -5
الاحةةل إلم انيةةة إ خةةا  التعةةديالت المطلوبةةة بعةةد إجةةازة الاحةةل للنشةةر و عةةا ة طااعةةة الصةةفحات طاقةةا للنظةةام 

 الموحد للكتابة بالمجلة.

يزيةةة أو الفرندةةية أو األلمانيةةة أو  يرهةةا ويقتضةةي تنشةةر اإلصةةدارات العلميةةة بلحةةد  اللغةةات العربيةةة أو ا نجل -6
األمر عند نشر الاحوث باللغة العربية نشر ملخص واف لها بلحد  اللغات األجنبية المذكورة ويلحق ملخصةا 

 كورة. ذباللغة العربية باإلصدارات التي تنشر بلحد  اللغات األجنبية الم
 معها ملخص باللغة التي كتبت بها .تكت  الاحوث باللغة العربية او األجنبية ويقدم  -7

تقبل الاحوث والمقا ت من الدا ة األساتذة ة فقط ة بدون رسوم تح يم   وتدري باقي البنو  الخاصة بالندةر  -8
 وفقا لما تنص عليه شروط النشر بالمجلة.

انا بعد يتم تدليم كل باحل خمس ندخ من الاحل المنشور بالمجلة با ضافة الي ندخة من العد  كاملة مج -9
 طااعتها .

 يم ن للااحل طل  ندخ إضافية بعد تدديد الثمن المحد  للمجلة. -10

 التح يم
تعرض الاحةوث المقدمةة للنشةر علةي اثنةين مةن المح مةين فةي مجةا  التخصةص وي ةون رأيهمةا ملزمةا   وفةي حالةة 

 يعرض الاحل علي مح م ثالل وي ون رأيه قاطعا . األراءاختالف 
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 ة قواعد كتابة الاحوث المنشورة

سةم مةن الجانة  األيمةن 3يقل عن بين األسطر وبها هامش    1.5ة تقدم األبحاث مطبوعة علي الكمبيوتر علي مدافة 
( وللغةةة ا نجليزيةةة 14بحجةةم ) Simple Arabic، وان ي ةةون نمةةط الخةةط باللغةةة العربيةةة  سةةم مةةن بةةاقي الجوانةة 2و 

Times New Roman ،وذلك علي ورق  بنفس الحجمA4  . 
 والمالحق.صفحة بما  في ذلك الجداو  واألش ا  والمراجع   30ة   تزيد الصفحات عن 

 صفحة مدتقلة في بداية الاحل . ة ي ت  الاحل او المقا  واسم الااحل ومركزي وعنوان المراسلة البريدي علي 
يج  أ  يظهر في متن الاحل ما يد  علةي هويةة الااحةل بةأي حةا  مةن األحةوا  ضةمانا لحيا يةة وموضةو ية عمليةة   -

 المراجعة والتح يم .
 كلمة. 200و  ة يرفق مع الاحل ملخصا في حد

   النشر بالمجلة.لة يرفق مع موا  الاحل  او المقالة  المطلوم نشري خطام مطبوع وموقع لط
سةنوات  3ة تتيح المجلة فرصةة نشةر مراجعةات وعةرض الكتة  الجديةدة والمؤلفةة باللغةة العربيةة واألجنبيةة الصةا رة خةال  

زيد حجم المراجعة او العرض عن ساع صفحات مةن حجةم سابقة علي صدور عد  المجلة المزمع النشر فيه   علي أ  ي
A4 .  مع مراعاة القواعد الخاصة بالنشر في المجلة 

 قواعد كتابة الاحل او المقالة
 كمبدأ عام تتاع التعليمات التالية للنشر بمجلة المعاهد العليا كينب مريوط:ة

 ا قتااسات : -1
 ارقام  الصفحات  اخل قوسين  –وبينهما فاصلة  –ي ت  بعد ا قتااس اسم المؤلف ثم تاريخ النشر 

 (3-1: 2007* مثا  : ) محمد محمو  سيف   
 وي ت  اسم المؤلف العربي ثالثيا   او ثنائيا   أما المراجع األجنبية في ت  اسم العائلة فقط :

 ( (Berry, 1978:5-7* مثا  : 
 وفي حالة وجو  مؤلفين عربيين :

 ي ت  اسم المؤلفين  متبوعا بتاريخ النشر ثم ارقام الصفحا  
 (20-15:  2014* مثا  : ) سعيد نافع   محمد اسماعيل  

 وفي حالة وجو  مؤلفين اجنبيين :
 ي ت  اسم العائلة للمؤلفين  متبوعا بتاريخ النشر ثم ارقام الصفحات  

 ( (Berry&Jams, 2013:5-7* مثا  :      
 وفي حالة وجو  عد  من المؤلفين العرم :

 ي ت  اسم المؤلف الرئيس واخرون  متبوعا بتاريخ النشر ثم ارقام الصفحات  
 (20-15:  2014* مثا  : ) يحي عطية واخرون 

 حالة وجو  عد  من المؤلفين ا جان  : وفي
 ي ت  اسم المؤلف الرئيس واخرون  متبوعا بتاريخ النشر ثم ارقام الصفحات  

 (Berry&others, 2013:5-7* مثا  : )
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 قواعد ا شتراك في المجلة 
 للرا بين في الحصو  علي المجلة من  اخل الجمهورية وخارجها طاقا للقواعد األتية 

 جنية( 1500 ، والهيئات. جنية لألفرا   500فرا  ) تراك سنوي لألقيمة اش -
  و ر للندخة الواحدة بخالف تكاليف الشحن . 50قيمة ا شتراك في المجلة العلمية خارج مصر   -
جامعة مدينةة الدةا ات )للدراسةات  –علي أن تدد  قيمة ا شتراك بشيك مقبو  الدفع باسم مجلة كلية التربية  -

 التربوية والنفدية(
 : ويرسل علي العنوان التالي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  -محافظة المنوفية     –جمهورية مصر العربية  
 المنطقة الدابعة   –مدينة الدا ات 
 .. م.     

 048/  2608437---  2608039/048ت:  
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 فهرس المحتويات
 الصفحات  الموضوع  اسم الااحل  م
  فعالية برنامج  قائم على  التفكير األخالقي  في الحد من السلوك الخطر لدى طلبة كلية التربية     ضياء الرحمن محمد السيد احمد الدولتلي  1
  "دراسة ميدانية"بمحافظة المنوفية ن معلميالاالندماج الوظيفي وعالقته بأداء  هالة فهمى ابراهيم السيد  2
  تنمية رأس المال الفكري لدى مديري المدارس الثانوية في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة  عبدالمنعم عشياة سامى سعد  3
جودة الحياة وعالقتها بالوعي الذاتي والسلوك التكيفي لدي عينة من أطفال ذوي تشتت االنتباه   أسماء طه إبراهيم المعرف  4

 المصحوب بفرط الحركة 

 

  التفاؤل والتشاؤم لدى طالب المرحلة الثانوية مرتفعي ومنخفضي قلق المستقبل  ايزيس عريان سويحة جبره  5
لتخفيف اإلنهاك النفسي وتحسين   فعالية برنامج  معرفي سلوكي قائم على المساندة اإلجتماعية  أمينة فتحي زكى زنون 6

 التوافق الدراسي لدي طالب الثانوية العامة 
 

  متطلبات تفعيل اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس التعليم الثانوي التجاري بمحافظة الجيزة  ب محمد عبد الوها   بتامر عبد الوها  7
  والتسويف األكاديمي في التنبؤ بقلق المستقبل لدى طالب المرحلة الثانوية االندماج الدراسي  داليا ربيع عبدالوهاب عبد الجيد  8
  اإلسهام النسبي للمرونة النفسية والسعادة والتفاؤل في التنبؤ باليقظة العقلية لدي طالب المرحلة الثانوية رحاب أشرف رشدي عياد  9
  األساليب المزاجية لدى طالب الجامعة من ذوى التفكير السريع البطىء من الجنسين    رشا محمود احمد محمد  10
ذوي  المرحلة اإلبتدائية تنمية اليقظة العقلية لدي تالميذ  في  معرفي  سلوكيفاعلية برنامج إرشادي  سامية توفيق غانم الصيفى  11

 (ADHDنقص اإلنتباه وفرط الحركة ) 

 

  ادارة الموارد البشرية فى ضوء هندسة العمليات اإلدارية بمدارس التعليم الثانوى بمحافظة القاهرة هدى السيدعلى سالم  12
  " 2030تطوير مدارس التعليم الفني الصناعي في ضوء استراتيجية   ماجدة عبد العظيم عبد الفتاح الطويل 13
  فعالية برنامج ارشادي في تنمية المرونة النفسية والرضا الوظيفى لدى معلمى مرحلة التعليم االساسي   محمد حسين صالح   14
    لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  فعالية برنامج إرشادي معرفي سلوكي لخفض العناد والتحدي نجالء إبراهيم أحمد نصار  15
 الشامى   منصور محمد  إبراهيم  أحمد 16

 

 التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية على أداء مؤسسات التعليم العالي أثر 

 ) جامعة السادات نموذجا( 

 

 عبدالعزيز أحمد فالح الصواغ  17

 

التسويف األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات المدركة واضطراب العناد والتحدي لدى تالميذ المرحلة  

 اإلعدادية العاديين وبطيئي التعلم بدولة الكويت 

 

 

 


