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  من ال نبي بعدهوالصالة والسالم على وحدة الحمد هلل  
 وبعد، وصحبه  آلةوعلى  سيدنا محمد

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

وتقويمًا   وتنفيذًا  ومؤسساته    ،وتطويراً تخطيطًا  للمجتمع  ليقدم 
مؤشرات تحقيق التربية السليمة ومعايير الحكم عليها , ويسعي 

في   التربويون  علي    مجاالتالباحثون  للعمل  المتنوعة  التربية 
نشر أبحاثهم والوصول بها  الي المستفيدين باختالف تطلعاتهم  

من    وانطالقًا   , التطبيق   واقع  الي  النظرية  حيث  من  انتقالها  يضمن  بما  العلمي ,  بالبحث    االهتمام 
العمل بكلية التربية    , وايمانًا من فريقالعاليالتي تقدمها مؤسسات التعليم  وظائف  أهم ال  وضرورة باعتباره

جامعة مدينة السادات بضرورة دعم البحث التربوي وتطويره ونشر نتائجه  ؛  تأتي هذه المجلة الوليدة    –
  , بمجاالته  النفس  علم  من  مجاالتها  و  التربية  بفروع  ومهتم  متخصص  لكل  لتقدم  األول  عددها  في 

ت ما  بتطبيقاته  المناهج  وعلم   , باهتماماته  التربية  من  وأصول  قدمته  وما  التربوية  األبحاث  إليه  وصلت 
ويتضمن العدد األول  من  ،  نتائج  كمنفذ يطل منه المهتم علي البحث التربوي في مصر والعالم العربي  

حاماًل   المختلفة  التربية  فروع  في  متنوعة  بحوث  ستة  السادات  مدينة  جامعة  التربية  كلية  مجلة  أعداد 
 . ائجها للقاري فكرتها ومنهجية بحثها ونت

حرص   بالكليةوقد  العمل  ال   على  فريق  هذه  من    خدمةتقديم  باحث  التدريس  لكل  هيئة  أعضاء 
البحثية   والمراكز  التربوية  المؤسسات  في  والمحاضرين  والباحثين  المعيدين  من  حكمهم  في  مهما ومن 

 ابحاثه. اختلف موقعه وتباينت نتائج  
اتقدم    أن  لي  يطيب  المقام  هذا  والتقدير  باسميوفي  الشكر  جاد    آيات  باحث  الجهد    يبذللكل 

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    حنفيشا ن معاوية  , واالستاذ الدكتور    رئيس الجامعة   بيومي احمد 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  
العلماء  من  للزمالء  شكري  بعميق  اتوجه  كما   , العدد  هذا  صدور  سبيل  في  جهد  من  يبذله  ما  علي 

للمجلة وأعضاء   الهيئة االستشارية  التحرير متمنيًا أن تحظى مجلتنا على رضااألجالء أعضاء    ءهيئة 
 واإلقليميذات قيمة علمية تساهم في تطوير المعرفة التربوية علي المستوي المحلي  تكون  القارئ وأن  

 وهو يهدي السبيل   وهللا من وراء القصد         .  والدولي
 جامعة مدينة السادات   –عميد كلية التربية  -ممدوح محمد عبد المجيد   /ا.د                      
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  سيدنا محمد  رسول هللاالحمد هلل والصالة والسالم على 
 وصحبه وبعد،  آلةوعلى 

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 

فة التربوية بفروعها المختلفة ,ويمثل النشر العلمي سبل تطوير المعر 
اختلفت    حامل   مهما  المستفيدين  مجموع  الي  نقله  وسبيل  الفكر 

توجهاتهم وتباينت متطلباتهم , ووسيلة ربط الباحث التربوي بمجالت  
التربية   كلية  من  وايمانًا   , بحثه  السادات    –تطبيق  مدينة  جامعة 

علمي ونشره ؛ تأتي هذه المجلة الوليدة في عددها األول كمحاولة لنقل  بدورها في دعم عمليات البحث ال
نتائج األبحاث التربوية في مجاالت التربية المختلفة من أصول التربية بفروعها , وعلم النفس بمجاالته ,  

مصر    وعلم المناهج بتطبيقاته  لتقدم للباحث التربوي منفذًا جديدًا يطل منه علي نافذة البحث التربوي في
تتمثل  العالي المختلفة  األساسية لمؤسسات التعليم  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 ت  على  فريق العمل بالكليةوقد حرص  

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

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

جميع الزمالء على ما يبذلونه من جهود حثيثة وأعمال مميزة تتمثل في السعي للتواصل مع   وأشكر العدد  
الدكتور  االستاذ  بالشكر    بينهم وأخص. وفيما  معهم.   التربوية والتفاعلبالعلوم  جميع المثقفين والمهتمين  

رئيس الجامعة لشئون    نائبحنفي  شا ن معاوية  واالستاذ الدكتور    ،الجامعةرئيس    بيومياحمد محمد  
ما    الكلية عليعميد    ممدوح محمد عبد المجيدواالخ الفاضل االستاذ الدكتور    والبحوث،الدراسات العليا  

البحث   لتطوير  مستمر  دعم  من  ونشره يقدمونه  الهيئة    العلمي  أعضاء  األجالء  العلماء  أشكر  كما 
القارئ وأن تكون متميزة    ءهيئة التحرير متمنيًا أن تحظى مجلتنا على رضاوأعضاء    االستشارية للمجلة

 ومميزة .. 
  وهللا من وراء القصد.  

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

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

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

 غايتةه نهاةةةفةي موعةد  أن تصةلها الاحةوا المقدمةة للنشةر فةي كةل عةد  علىة تصدر مؤقتا سنويا في اعدا  ربع سنوية 
 الشهر الدابق لصدور العد .

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

 العلمية.عة  قيقة من حيل إتااعها ألصو  كتابة التقارير لمراج
 وتقوم بنشرها. العلمية الندوات والمؤتمرات  الدكتوراة والماجدتير وتوصياة ترح  المجلة بملخصات رسائل 
 أخر.او أنها معروضة للنشر في م ان  نشرها ة المجلة   تنشر بحوثا سبق 

 
 شروط النشر بالمجلة

 قبةل عةدم نشةرف فةي أي م ةان أخةر مةن  علةى األبحاا للنشر أو  مرة وتقدةم الاحةل يةد  ضةمنا  المجلة تقبل   -1
 أخر.وفي حالة قبو  الاحل للنشر بالمجلة ةج  عدم نشرة في أي م ان 

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

مجلة وفق أساقية ورو ها وإجازتها للنشر مع مراعاة الترتي  الزمني بقدر في ال  الاحوا المنشورةيتم ترتي    -3
 العلمية.و  عالقة بين ترتي  نشر والم انة العلمية والدرجة  ا م ان 

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

المدةجل عليهةا  .C.Dا  ومعهةا  .I.B.M الحاسةوم علةىيتقدم الااحل بعد  ثالا ندخ من الاحل م توبةة  -5
الاحةةل إلم انيةةة إ خةةا  التعةةديالت المطلوبةةة بعةةد إجةةازة الاحةةل للنشةةر وإعةةا ة طااعةةة الصةةفحات طاقةةا للنظةةام 

 الموحد للكتابة بالمجلة.

 نجليزيةةة أو الفرندةةية أو األلمانيةةة أو غيرهةةا ويقتضةةي تنشةةر اإلصةةدارات العلميةةة بلحةةد  اللغةةات العربيةةة أو ا -6
األمر عند نشر الاحوا باللغة العربية نشر ملخص واف لها بلحد  اللغات األجنبية المذكورة ويلحق ملخصةا 

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

وتدري بةاقي البنةو  الخاصةة بالندةر  تح يم تقبل الاحوا والمقا ت من الدا ة األساتذة ة فقط ة بدون رسوم  -8
 وفقا لما تنص عليه شروط النشر بالمجلة.

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

 ةم ن للااحل طل  ندخ إضافية بعد تدديد الثمن المحد  للمجلة. -10
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 التح يم
وفةةي حالةةة  ملزمةةا اثنةةين مةةن المح مةةين فةةي مجةةا  التخصةةص وي ةةون رأيهمةةا  علةةىتعةةرض الاحةةوا المقدمةةة للنشةةر 

 قاطعا.مح م ثالل وي ون رأةه  علىةعرض الاحل  راءاآلاختالف 
 

 كتابة الاحوا المنشورةة قواعد 

سةم مةن الجانة  األةمةن 3بين األسطر وبها هامش   ةقل عن  1.5مدافة   علىالكمبيوتر    علىة تقدم األبحاا مطبوعة  
( وللغةةة ا نجليزيةةة 14بحجةةم ) Simple Arabicوان ة ةةون نمةةط الخةةط باللغةةة العربيةةة  الجوانةة  سةةم مةةن بةةاقي 2و 

Times New Roman  وذلك علي ورق  بنفس الحجمA4  . 
 .والمراجع والمالحقذلك الجداو  واألش ا   بما فيصفحة  30ة   تزيد الصفحات عن 

 الاحل.مدتقلة في بداةة  صفحةعلى ة ة ت  الاحل او المقا  واسم الااحل ومركزف وعنوان المراسلة البريدي 
األحةوا  ضةمانا لحيا ةةة وموضةوعية عمليةة هويةة الااحةل بةحي حةا  مةن   علةىةج  أ  ةظهر في متن الاحل ما يد     -

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

   النشر بالمجلة.لنشرف خطام مطبوع وموقع لط المقالة المطلوم الاحل اوة يرفق مع موا  
سةنوات  3جنبيةة الصةا رة خةال  ة تتيح المجلة فرصةة نشةر مراجعةات وعةرض الكتة  الجديةدة والمؤلفةة باللغةة العربيةة واأل

أ  يزيد حجم المراجعة او العرض عةن سةاع صةفحات مةن حجةم  على فيه صدور عد  المجلة المزمع النشر   علىسابقة  
A4  المجلة.مع مراعاة القواعد الخاصة بالنشر في 
 

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

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

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

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

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

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

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

 بتاريخ النشر ثم ارقام الصفحات   واخرون متبوعاة ت  اسم المؤلف الرئيس 
 (20-15 :2014عطية واخرون, )ةحي مثا :* 

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

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

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

 التربوية والنفدية(
 :التاليالعنوان  علىويرسل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 048/  2608437---  2608039/048ت:  
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