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مجلة علمية ورقية وإلكترونية محكمة متخصصة ،تصدر عن كلية التربية بجامعة
سوهاج ،بانتظام ربع سنوية ،في أربعة أعداد؛ شهور  :يناير – أبريل – يوليو – أكتوبر .
تم إصدار العدد األول منها عام 1986م  ،وتعني بنشر الدراسات والبحوث التي تتوافر
فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكر ووضوح املنهجية ،ودقة التوثيق في مجاالت
بحوث التربية وعلم النفس بشتى الفروع والتخصصات املتنوعة من جميع دول الوطن العربي،
ويشرف على إصدارها نخبة من أساتذة التربية في جميع التخصصات ،وتخضع جميع البحوث
والدراسات للتحكيم من قبل متخصصين من ذوي الخبرة البحثية ،واملكانة العلمية املتميزة في
مجال التخصص ،بشكل يتفق مع معايير التحكيم في لجان الترقية ،وتعد بمثابة فرصة
للباحثين من جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي ،واملواد العلمية التي لم يسبق نشرها
باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية ،وتشمل:
البحوث ،ومشروعات التخرج ،وتقارير املؤتمرات ،واللقاءات ،والندوات ،وورش العمل،
وملخصات الرسائل العلمية.
تتميز املجلة بأنها من الدوريات العلمية التي تتمتع بخاصية التحكيم والنشر
اإللكتروني ،باإلضافة إلى أنها مفهرسة ومصنفة ضمن اتحاد املكتبات الجامعية املصرية EULC
وعدد من قواعد البيانات العاملية ،وضمن املجالت العلمية املعترف بها في مشروع معامل التأثير
العربي .AIF
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رؤية ورسالة وأهداف اجمللة الرتبوية لكلية الرتبية جامعة سوهاج

**************
الرؤية:
ّ
َّ
مجلة تربوية علمية عاملية رائدة ،تعنى بنشر البحوث املحكمة في العلوم التربوية
لخدمة وتطوير اإلنسانية.
الرسالة:
َّ
تسعى املجلة لتصبح وعاء لنشر البحوث والدراسات التربوية املحكمة ،ومرجعا علميا
للباحثين وفق املعايير العاملية من حيث األصالة ،واملنهجية ،والحفاظ على القيم التربوية.
األهداف:
 املشاركة في بناء مجتمع املعرفة من خالل نشر األبحاث التربوية املحكمة من املتخصصين. تلبية حاجات الباحثين على املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية في مجال بحوث التربية. إيجاد وعاء نشر بحثي علمي إلكتروني متخصص لخدمة الباحثين في املجال التربوي. إيجاد مرجعية علمية للباحثين في مجال بحوث التربية . إتاحة الفرصة للباحثين والدارسين لنشر االبحاث في مختلف املجاالت التربوية. نشر االبحاث األصيلة واملبتكرة بما يخدم املجتمع ويحافظ على القيم.وسائل التواصل:
وحدة النشر العلمي – جامعة سوهاج الجديدة – كلية التربية – سوهاج – جمهورية مصر
العربية
هاتف/فاكس الوحدة  0932287946 :داخلى  10122 :محمول 01023455752 :
http://jedu.sohag-univ.edu.eg
E-mail: journalofeducationsoh@yahoo.com
Facebook: journalofeducationsoh@facebook.com

-ب-

سياسة وقواعد النشر باجمللة الرتبوية يف وحدة النشر العلمي

**************
تلتزم هيئة التحرير بشروط النشر بشكل كامل؛ إذ إن البحوث التي ال تلتزم بشروط النشر لن
ينظر فيها ،وتعاد إلى أصحابها مباشرة حتى يتم التقيد بشروط النشر ،ومن هذه الشروط ما يلي :

أوالً  :الشروط اإلدارية
 -1تنشر املجلة التربوية بحوث التربية وعلم النفس التربوي املقدمة من السادة أعضاء هيئة
التدريس بالجامعات املصرية وغيرها ،أو الباحثين في الجامعات واملعاهد العلمية واملراكز
والهيئات.
 -2تنشر البحوث العلمية بأسبقية ورودها للمجلة .
 -3يقدم الباحث ثالث نسخ من كل بحث ( األصل  +صورتين  +اسطوانة إلكترونية) إلى سكرتير
تحرير املجلة ،ومعها رسوم نشر التحكيم ،كما يمكن إرسال األبحاث إلكترونيا على البريد
اإللكتروني للمجلةjournalofeducationsoh@yahoo.com :
 -4كل ما ينشر في أعداد املجلة يعبر عن رأي صاحبه ،وال يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير ،أو
الهيئة االستشارية.
 -5تقوم هيئة التحرير باختيار اثنين من املحكمين – ومحكم ثالث إن لزم األمر -من بين األساتذة
واملتخصصين في مجال كل دراسة ليقوموا بتحكيم تلك الدراسة أو البحث ،وتحديد مدى
صالحيته للنشر ،وفقا لنموذج تحكيم محكم من قبل وحدة املكتبة الرقمية باملجلس األعلى
للجامعات املصرية.
 -6يجوز لصاحب البحث أن يقترح مجموعة من األساتذة الذين يرغب في تحكيمهم لبحثه ،حيث
تختار هيئة التحرير اثنين من األسماء املقترحة.
 -7تنشر املجلة مقاالت وبحوث األساتذة مجانا ،وبدون تحكيم بحد أقص ى عشرين صفحة.
 -8تنشررر املجلررة ملخصررات رسررائل املاجسررتير والرردكتوراه التررى تمنحهررا الكليررة فررى فترررة إصرردار املجلررة علررى
صفحة واحدة لكل رسالة.
 -9ك ررل م ررا ينش ررر ف ررى املجل ررة ال يج رروز نش ررره ب ررأى طريق ررة ف ررى أي مك رران خ ررر إال بموافق ررة كتابي ررة م ررن هيئ ررة
التحرير.
 -10يقرردم الباحررث تعهرردا موقعررا منرره ،ومررن جميررع البرراحثين املشرراركين – إن وجرردوا – يفيررد بررأن البحررث
ل ررم س رر،بق نش ررره ،وأن رره غي ررر مق رردم للنش ررر ف رري جه ررة أخ رررى حت ررى تنت رري إج ررراءات تحكيم رره  ،ونش ررره ف رري
املجلة ،أو أن البحث ل،س جزءا من كتاب منشور (نموذج التعهد بنشر بحث).

-ج-

ثانيًا  :الشروط الفنية:
 -1يراعررى أن يكررون البحررث خاليررا مررن األخطرراء النحويررة واللغويررة واإلمالئيررة واملطبعيررة ،وأن تكررون كتابررة
البحث واملراجع والكتب والرسائل طبقا للقواعد العلمية املتفق عليها ،وللبحروث باللغرة العربيرة أن
يك ررون البح ررث مكتوب ررا بخر ر  Simplified Arabicبحج ررم ( ،Bold )13وتكت ررب العن رراوين بخر ر AL-
 Mateenبحجررم ( Bold )16وبهرروامج ج ررم الواحررد منه ررا ( 3.25سررم يم ررين ويسررار الص ررفحة)3.5( ،
سرم أعلررى وأسررفل الصرفحة) وترررم مسررافة مفررردة برين السررطور ،كمررا يراعررى أيضرا الضررب والدقررة فررى
كتابة الجداول واألشكال وأن تكون واضحة ومختصرة.
وللبح رروث باللغ ررة اإلنجليزي ررة أن يك ررون البح ررث مكتوب ررا بخ ر  Time New Romanبحج ررم ()13
 ،Boldوتكت ر ررب العنر ر رراوين بحجر ر ررم ( Bold )14وبهر ر رروامج جر ر ررم الواحر ر ررد منهر ر ررا ( 3.25سر ر ررم يمر ر ررين ويسر ر ررار
الص ررفحة) 3.5( ،سر ررم أعلر ررى وأسر ررفل الصر ررفحة) وتر رررم مسر ررافة مفر ررردة بر ررين السر ررطور ،كمر ررا يراعر ررى أيضر ررا
الضب والدقة فى كتابة الجداول واألشكال وأن تكون واضحة ومختصرة.
تستخدم األرقام العربية  ..... 3 ، 2 ،1في جميع ثنايا البحرث ،وأن يكرون تررقيم صرفحات البحرث فري
منتصف أسفل الصفحة.
 -2ال تزيد كلمرات ملخرص البحرث عرن ( )200مرائتي كلمرة ،ويشرترط فري البحرث املقردم باللغرة األجن يرة أن
يدرج فيه ملخص باللغة العربية.
 -3تدرج الجداول في النص ،وترقم ترقيما متسلسال ،وتكتب عناوينها فوقهرا ،أمرا املالحظرات التوضريحية
فتكتب تحت الجدول.
 -4لهيئة التحرير حق الفحص األولي للبحث ،وتقرير أهليته ،أو رفضه للنشر.
 -5في حالة نشر البحث؛ يعطي الباحث نسخة من املجلة ،وعدد ( )10مستالت من الدراسة.
ثالثًا  :الرسوم املقررة للنشر.
أ -رسم تحكيم بحث املقدم للنشر باملجلة التربوية ( )300ثالثمائة جنيها مصريا فق الغير.
ب -بالنسرربة للبحرروث املقدمررة للنشررر باملجلررة للبرراحثين مررن داخررل جمهوريررة مصررر العربيررة تكررون رسرروم
النشر:
* ( )300ثالثمائة جنيها رسوم نشر البحث حتى ( )20عشرين صفحة.
* ما زاد عن ( )20عشرين صفحة فتحسب الصفحة ( )15بخمسة عشر جنيها عن كل صفحة
زائدة عن هذا الحد.
ج  -بالنسبة للبحوث املقدمة للنشر باملجلة للباحثين من خارج جمهورية مصر العربية تكون رسوم
النشر:
* ( )200مائتا دوالر رسوم نشر البحث حتى ( )20عشرين صفحة .
* ما زاد عن ( )20عشرين صفحة ،فتحسب الصفحة ( )10بعشرة دوالرات عن كل صفحة زائدة
عن هذا الحد.
-د-

هيئة حترير اجمللة الرتبوية بكلية الرتبية بسوهاج

**************
عميد كلية التربية ورئ،س تحرير املجلة التربوية

1

أ.د /محمود السيد عباس

2

أ.د /خالد عبد اللطيف عمران

3

أ.د /خلف محمد البحيري

4

أ.د /مصطفى محمد رجب

أستاذ أصول التربية ،وعضو هيئة التحكيم لترقيات األساتذة
واألساتذة املساعدين باملجلس األعلى للجامعات املصرية

5

أ.د /ن يل سعد خليل

أستاذ التربية املقارنة واإلدارة التعليمية ،وعضو اللجنة
العلمية الدائمة لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
باملجلس األعلى للجامعات املصرية

6

أ.د /هدى مصطفى محمد

7

أ.د /عواطف محمد حسانين

8

أ.د /خلف أحمد مبارم

9

أ.د /حسام الدين محمد مازن

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
وسكرتير تحرير املجلة
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وأستاذ أصول التربية،
وعضو هيئة التحكيم لترقيات األساتذة واألساتذة املساعدين
باملجلس األعلى للجامعات

أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية ،ورئ،س قسم
املناهج وطرق التدريس بالكلية
أستاذ علم النفس التربوي ،وعضو هيئة التحكيم لترقيات
األساتذة واألساتذة املساعدين باملجلس األعلى للجامعات
املصرية
أستاذ الصحة النفسية ،وعضو اللجنة العلمية الدائمة
لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين باملجلس األعلى
للجامعات املصرية
أستاذ املناهج وتكنولوجيا التعليم ،وعضو اللجنة العلمية
الدائمة لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين
باملجلس األعلى للجامعات املصرية

 10د /مصطفى أحمد فهمي

مدير وحدة النشر العلمي واملنسق األكاديمي لوحدة املكتبة
الرقمية بجامعة سوهاج

 11أ  /جمال السيد محمد

سكرتير إداري ومدير إدارة الدراسات العليا والبحوث
-ه-

أعضاء اهليئة االستشارية والتحكيمية للمجلة الرتبوية بكلية الرتبية بسوهاج
ورئيس التحرير ورئيس جملس إدارة وحدة النشر العلمي

عميد الكلية

أ.د /محمود السيد عباس

سكرتري التحرير ونائب رئيس جملس إدارة وحدة النشر العلمي

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

أ.د /خالد عبد اللطيف عمران

مستشار النشر العلمي لوحدة النشر واجمللة الرتبوية

أ.د /محمود عبد العاطي أبوحسوب رئيس قسم الرياضيات بجامعة زويل
أعضاء اهليئة االستشارية والتحكيمية  -قسم أصـول الرتبية ( بالرتتيب األجبدي):
االسم

م

االسم

اجلامعة

م

1

أ.د /أحمد سيد خليل

أسوان

 16أ.د /مصطفى محمد رجب

2

أ.د /أحمد محمد محمد

املنيا

17

3

أ.د /جمال علي الدهشان

املنوفية

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

أ.د /خلف محمد البحيري
أ.د /راض ي عبد املجيد طه
أ.د /سعيد اسماعيل القاض ى
أ.د /عبد التواب عبدالاله عبدالتواب
أ.د /عبد املعين سعد الدين هندي
أ.د /علي صالح جوهر
جنوب الوادي
أ.د /فتحى عبد الرسول محمد
املنيا
أ.د /فتحي كامل زيادي
سوهاج
أ.د /فيصل الراوي طايع
عين شمس
أ.د /ملياء محمد أحمد
سوهاج
أ.د /محمد األصمعي محروس
سوهاج
أ.د /محمود السيد عباس

أ.د /مياده محمد فوزى الباسل

 18أ.د /نصر محمد محمود

سوهاج
أسوان
أسوان
أسيوط
سوهاج
دمياط

-و-

اجلامعة
سوهاج
دمياط
أسيوط

أعضاء اهليئة االستشارية والتحكيمية  -قسم املناهج وطرق التدريس ( بالرتتيب األجبدي):
م

االسم
أ.د /أحمد إبراهيم شلبي
أ.د /أحمد جابر أحمد السيد
أ.د /أحمد سيد محمد إبراهيم
أ.د /أحمد محمد سيف الدين
أ.د /أمانى حلمى عبد الحميد
أ.د /أنور رياض عبد الرحيم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

أ.د /جمال محمد شحاته
أ.د /جمال محمد فكرى

11

أ.د /حسين محمد احمد عبدالباس

12
13
14
15

أ.د /حلمى أحمد الوكيل
أ.د /خديجة بخيت
أ.د /رفعت محمد حسن املليجى

16

أ.د /رفعت محمود بهجات

17
18

أ.د /زين العابدين شحاته خضراوي

أ.د /سرية عبدالرازق صدقي

19

أ.د /سيد السايح حمدان

20
21
22
23

أ.د /السيد شحاتة محمد املراغي
أ.د /صابر حسين محمود
أ.د /صالح الدين عرفة محمود
أ.د /عادل رسمى حماد النجدي

أ.د /إيمان عبدالحكيم الصافوري
أ.د /بدرية محمد محمد حسانين

أ.د /خالد عبد اللطيف عمران

اجلامعة

م

االسم

اجلامعة

عين شمس
سوهاج
أسيوط
املنوفية
سوهاج
املنيا
حلوان
سوهاج
املنيا
أسيوط

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

أ.د /عبد الشافى أحمد أبو رحاب
أ.د /عزة جاد النادي
أ.د /على سيد محمد عبدالجليل
أ.د /عمر سيد خليل
أ.د /عوض حسين محمد التودري
أ.د /عيد عبد الغني الديب
أ.د /عيد عبدالواحد على
أ.د /فاطمة أبو النوارج
أ.د /فايزة مصطفى محمد
أ.د /كوثر شهاب الشريف

جنوب الوادى
حلوان
أسيوط
أسيوط
أسيوط
جنوب الوادي
املنيا
حلوان
سوهاج
سوهاج

جنوب
الوادي

عين شمس
سوهاج
جدة
أسيوط
جنوب
الوادي
سوهاج
حلوان
جنوب
الوادي
أسيوط
عين شمس
حلوان
أسيوط

 36أ.د /لوسيل لويس برسوم
37
38
39
40

أ.د /ليلى حسني إبراهيم حسني
أ.د .ماجدة مصطفى السيد
أ.د /ماجدة هاشم بخيت
أ.د /ماهر إسماعيل صبري

 41أ.د /محمد حسن املرس ي

املنيا
حلوان
حلوان
أسيوط
بنها
دمياط

 42أ.د /محمد خيرت محمود
 43أ.د /محمد رجب فضل هللا

العريج

 44أ.د /محمد عبدالواحد على

املنيا

45
 46أ.د /محمود سيد محمود أبو ناجي
 47أ.د /مصطفى محمد زايد
 48أ.د /منصور إبراهيم عبد الهادي
أ.د /محمود إبراهيم عبد العزيز طه

24

أ.د  /عبد الحفيظ محمود حفنى

جنوب
الوادي

 49أ.د /هدى مصطفى محمد

25

أ.د /عبد الرازق مختار محمود

أسيوط

 50أ.د /يحيي عطية سليمان خلف

-ز-

جنوب الوادي

كفر الشيخ
أسيوط
سوهاج
أسيوط
سوهاج
عين شمس

أعضاء اهليئة االستشارية والتحكيمية  -قسم الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية ( بالرتتيب األجبدي):
م

االسم

اجلامعة

م

اجلامعة

االسم

حلوان

6

أ.د /شاكر محمد فتحى

عين شمس

حلوان

7

أ.د /فاروق شوقي البوهي

اإلسكندرية

بنها

8

أ.د /ن يل سعد خليل

سوهاج

4

أ.د /سوزان محمد املهدي

عين شمس

9

أ.د /محمد أحمد محمد عوض

سوهاج

5

أ.د /عبد الجواد سيد سعد بكر

كفر الشيخ 10

أ.د /يوسف عبد املعطي جوهر

الفيوم

1

أ.د /أحمد إسماعيل حجي

 2أ.د /إبراهيم عباس إسماعيل الزهيري
 3أ.د /جمال محمد أبو الوفا

أعضاء اهليئة االستشارية والتحكيمية  -قسم الصحة النفسية وعلم النفس الرتبوي( بالرتتيب األجبدي):
م

االسم

اجلامعة

م

اجلامعة

االسم

1

أحمد علي بديوي

حلوان

7

أ.د /عبد العال حامد عجوة

املنوفية

2

أ.د /أسامة محمد عبد املجيد

سوهاج

8

أ.د /عبد املنعم أحمد الدردير

جنوب الوادي

3

أ.د /مال عبد السميع باظة

كفر الشيخ

9

أ.د /عواطف محمد حسانين

سوهاج

4

أ.د /حسنين محمد حسنين الكامل

حلوان

10

أ.د /محمد رياض أحمد

أسيوط

5

أ.د /خلف أحمد مبارم

سوهاج

11

أ.د /محمود عبد الحليم منس ي

اإلسكندرية

6

أ.د /عبد الرقيب أحمد إبراهيم

أسيوط

12

أ.د /يوسف عبد الصبور عبدالاله

سوهاج

أعضاء اهليئة االستشارية والتحكيمية  -قسم تكنولوجيا التعليم ( بالرتتيب األجبدي):
م

االسم

اجلامعة

1

أ.د/حسام الدين محمد مازن

سوهاج

2

أ.د /حسن علي حسن سالمة

سوهاج

3

أ.د /عماد ثابت سمعان

سوهاج

4

أ.د /وليد يوسف محمد

حلوان

م

-ح-

االسم

اجلامعة

احملتويا
م
.1

.2

االسم
أ.د /محمود عبد العاطي
أ د  /جمال على الدهشان
د /أكرم فتحي مصطفى على

.3

د .مرنر رره قاسم إسماعير ررل قاسم
د .سحر محمود محمد عبد الاله

.4

الدكتور /محمد محمود القسيم
الدكتور /خالد عبدهللا الحموري

.5

الدكتورة /زينب محمد أمين محمد

.6

د /عماد بن فاروق محمد العمارنه
د /عادل بن عبد هللا القحطاني

.7

د /علي بن عوض علي الغامدي

.8

د .فوزية بنت محمد بن ناصر الدوسري

د /محمود فوزي أحمد بدوي
.9
د .عمراد نجرم عبد الحكيرم مصطفى
 .11د /عبدالعزيز بن محمد الغامدي

املوضوع
معامل التأثير العربى " Arab Impact Factorحلم
أصبح واقعا "
تصميم االستجابة السريعة في التعلم بالواقع املعزز
وأثرها على قوة السيطرة املعرفية والتمثيل البصري
إلنترنت األشياء ومنظور زمن املستقبل لدى طالب
ماجستير تقنيات التعليم

الصفحة
18 – 1

78-19

السعادة النفسيرة في عالقتها باملرونة املعرفية والثقة
بالنفس لدى عينة من طالب الدراسات العليا
بجامعة سوه رراج

145-79

في القضايا البيو -اخالقية لتنمية القيم العلمية
ومهارات التفكير الناقد لدى الطلبة املوهوبين في
مركز االمير فيصل بن خالد لرعاية املوهوبين في أبها

173-147

ماوراء املزاج لدى أعضاء هيئة التدريس وعالقته
بالذكاء االجتماعي
تطور مهارات القراءة في كتب لغتي لصفوف املرحلة
االبتدائية األولية في اململكة العربية السعودية دراسة 262-227
وصفية تحليلية
تصور مقترح لدور الجامعات السعودية في
288-263
توعية الطالب بنبذ اإلرهاب
226-175

مدى توظيف معلمات الدراسات االجتماعية
لألنشطة اإللكترونية باملرحلتين املتوسطة والثانوية 326-289
باململكة العربية السعودية ورضاهن عنها
تعزيز تنافسية التعليم العالي املصري مدخال لتطوير
واقع مؤسساته في تصنيفات نخبة الجامعات
412-327
العاملية"
درجة أهمية الشراكة بين جامعة جدة والقطاع
الخاص في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية
2030

-ط-

443-413

