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ت والصخت الىفؿُت  املجلت الٗلمُت للٗلىم التربٍى

ة جلت فهلُت صولُت مدىمت جهضعها م املاظعة العلمُة للعلوم التربٍو

 والحكىولوحُة والتربُة الخاضة

 بالضعاؾاث التربىٍت و الصخت الىفؿُت يمجلت حٗن

 كىاٖض اليكغ:

  تصوعٍت  للٗلىم التربىٍت والصخت الىفؿُت، مجلتاملجلت الٗلمُت   مهٍغ

م
َّ
مً الباخثحن طوي ت ُت عب٘ ؾىىٍت جدذ ئقغاف هُئت ٖلمصولُت ُمدى

بٗت مً هُئت جدىُم ، و بمخا هاو زاعحمهغ الخبرة و الىفاءة مً صازل 

ا لخلُُم البدىر و الضعاؾاث. وهى جهضع ًٖ ل صطاث هفاءة حكي ًٍ وع

، الخابٗت املإؾؿت الٗلمُت للٗلىم التربىٍت والخىىىلىحُت والتربُت الخانت

ت الخًامً الاحخماعي الللىبُت، حمهىعٍت  مهغ الٗغبُت. ملضًٍغ

  ملخبـ جيكغ املجلت ول ٖمٌل أنُل، ولِـ حؼًءا مً هخاب ميكىع، وٚحر

 م ٌوبأن ًىىن البدث املظهىع ل
ً
ؿبم وكغه أو ئعؾاله لليكغ، ولِـ ملضما

نُلت مً ت لا ضف املجلت ئلى وكغ البدىر الٗلمُلليكغ ئلى حهت أزغي وته

ف حٗمُم وكغ َغف الباخثحن ولاؾاجظة وَلبت الضهخىعاه وطلً بهض

املٗغفت وإلاَإل ٖلى البدىر الجضًضة والجاصة وعبِ الخىانل بحن 

الضعاؾاث و  الباخثحن هما تهضف املجلت ئلى ئجاخت إلاَإل ٖلى البدىر

املجلت جلبل لاٖماٌ الٗلمُت املىخىبت ،الباخثحن ىً مًمألهبر ٖضص م

ت والفغوؿُت ًجب أن ًدؿم  لتي لم ٌؿبم وكغهاا باللٛت الٗغبُت وإلاهجلحًز

في هلل  األماهت الٗلمُتبالجىصة ولانالت والتزام الياجب ب البدث الٗلمي

وجىزُلها بالُغق الٗلمُت ، واكخباؽ لافياع وٖؼوها ألصخابها املٗلىماث

 : فلا للكغوٍ الخالُتو و  .املخٗاعف ٖليها
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 (1 ، تباعد أسطر14، حجم الخط Traditional Arabic)الخط:  العـنـوان العربية
Title in English (Times New Roman; size12; Interline 1) 

2، االسم الكامل للباحث الثاني1االسم الكامل للباحث األول  
الباحث األول إيميلمؤسسة االنتماء كاملة،  1  
الباحث الثاين يميلمؤسسة االنتماء كاملة، إ 2  

   2020القبول: ../../تاريخ                      2020تاريخ االستالم: ../../
 (أسطر على األكثر 11 (: ملخص

غع امللخظ هىا )ًحم إلاشاسة في امللخظ بلى هذف البحث، والىحائج املحوضل 

غع امللخظ هىا )ًحم إلاشاسة في امللخظ بلى هذف البحث، والىحائج  .بليها في فقشثين(

لخظ بلى هذف البحث، املحوضل بليها في فقشثين(. غع امللخظ هىا )ًحم إلاشاسة في امل

والىحائج املحوضل بليها في فقشثين(. غع امللخظ هىا )ًحم إلاشاسة في امللخظ بلى هذف 

البحث، والىحائج املحوضل بليها في فقشثين(. غع امللخظ هىا )ًحم إلاشاسة في امللخظ 

 بلى هذف البحث، والىحائج املحوضل بليها في فقشثين(. 

 ك. م. ،ك. م. ،ك. م. ،كلمات مفحاحُة: ك. م.، ك. م.

Abstract: (not more than 10 Lines) 
Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 

summary of the contents of the article). Enter your abstract here (an 

abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the 

article).  

Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 

summary of the contents of the article). Enter your abstract here (an 

abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the 

article).  

Keywords: keywords; keywords; keywords; keywords; keywords. 
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  ملضمت: .1

، زم  أو البدث ًجب أن جدخىي ملضمت امللاٌ ٖلى جمهُض مىاؾب للمىيٕى

َغح إلقيالُت البدث ووي٘ الفغيُاث املىاؾبت، باإليافت ئلى جدضًض أهضاف 

 البدث ومىهجُخه.

 الٗىىان الغئِس ي لاٌو  .2

2.1  ٌ  :الٗىىان الفغعي لاو

 ،  أصزل هىا مدخىي الٗىىان الفغعي لاٌو

 زاويٖىىان فغعي  2.2

 أصزل هىا مدخىي الٗىىان الفغعي الثاوي، 

 يبِ الجضاٌو ولاقياٌ ًىىن هماًلي:

 ............................................: 1الجضٌو 

 3هدُجت  2هدُجت  1هدُجت  ازخباع

13.31 13.31 13.31 13.31 

15.11 15.11 15.11 15.11 

11.14 11.14 11.14 11.14 

 الؿىت، الهفدت(، املإلف)ةاملهضع: 

 ............................................. :1الكيل 
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 املإلف)ة(، الؿىت، الهفدتاملهضع: 

 : ................................................................ 2الكيل 

 

 املإلف)ة(، الؿىت، الهفدتاملهضع : 

 زاجمت: .4

ا وعص في مًمىن البدث، م٘ إلاقاعة ئلى ي٘ في زاجمت البدث جلخُها مل

 أبغػ الىخائج املخىنل اليها، وجلضًم اكتراخاث طاث الهلت بمىيٕى البدث.
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 . كائمت املغاح٘:5

ً املغاح٘ ًىىن   American Psychologicalفي آزغ امللاٌ وباٖخماص أؾلىب:  جضٍو

Association (APA)   

(-Chicago-MLA-fr/article/APA-http://support.office.com/fr

-bibliographies-de-automatique-forme-en-Mise-%E2%80%93

eaf064b14dbb-91e7-42fa-7070-405c207c) 

 ,Brown, 2006)كلب الىو وطلً بظهغ )ناخب املغح٘، الؿىت، الهفدت( في 

p35) ضون املغح٘ وامال في كائمت املغاح٘ واآلحي:بهفت آلُت ًُ  ، ٖلى أن 

 املإلف)ة(، ٖىىان الىخاب، الىاقغ، )ميان اليكغ: الىاقغ، ؾىت املإلفاث :

 اليكغ(؛

 غوخاث غوخت، اليلُت، اللَا جامٗت، البلض، : الباخث)ة(، ٖىىان لَا

 الؿىت؛

 املإلف)ة(، ٖىىان امللاٌ، اؾم املجلت، املجلض، الٗضص، الؿىت؛امللاالث : 

 ش الاوٗلاص، املضازالث : املإلف)ة(، ٖىىان املضازلت، ٖىىان املإجمغ، جاٍع

 الجامٗت، البلض؛

 :الاهترهِذ ٘ ، الٗىىان اليامل للملف، طهغ املىك٘ )الؿىت (اؾم الياجب مىاك

 بالخفهُل:

http://adresse complète (consulté le jour/mois/année) 

 

 

 

http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb
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 مالخم:. 6

 32 ، ٌؿاع32 ، ًمحن32 ، أؾفل32 هىامل الهفدت جىىن هما ًلي: أٖلى ،

 (.2335x16، حجم الىعكت مسهو)1.25 ، أؾفل الىعكت1.5 عأؽ الىعكت

 أم املغؾلت ئلى املجلت ال جغح٘ ئلى أصخابها ؾىاء وكغث  ولابدار امللاالث

 لم جيكغ.

  امليكىعة في هظه املجلت ال حٗبر ئال ًٖ آعاء أصخابها.لابدار امللاالث 

  غاملجلت ئحغاء بٌٗ الخٗضًالث الكيلُت ٖلى املاصة ًدم لهُئت جدٍغ

.  امللضمت متى لؼم لامغ صون املؿاؽ باملىيٕى

  ول ملاٌ أو بدث ال جخىفغ فُه هظه الكغوٍ ال ًيكغ مهما واهذ كُمخه

 الٗلمُت.

 

 

 

 
 

املاصة التي جيكغها املجلت حٗبر ًٖ آعاء أصخابها، وئصاعة املجلت ٚحر 

البدىر امليكىعة في امللاالث و فياع وآلاعاء الىاعصة بمؿإولت ًٖ لا 

أٖضاصها وئهما فلِ جل٘ مؿإوليها في الخدىُم والًىابِ املىهجُت 

  تالٗلمُ
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 اث اليكغ ُثاق أزالُك  م

ت جلت املجيكغ  ٗلُم ٗلىم التربٍىت والصخت الىال ُلت ؿُت فلل ت لان ٗلُم امللاالث ال

اث  غَّائها مً زالٌ الالتزام بمباصئ مضوهت أزالُك
ُ
ت لل اُل  ٖ واملدىمت، بهضف جىفحر حىصة

َئت.  اليكغ  و مى٘ املماعؾاث الخا

ت يمً لجىت أزالُك  COPE : Committee onاث اليكغ )جهىف املضوهت لازالُك

Publication Ethics غاف لازغي املإزغة في ( وهي لاؾاؽ املغقض للمإلفحن والباخثحن ولَا

ًحر مىّخضة للؿلىن؛  ٗحن، بدُث حؿعى املجلت لىي٘ مٗا وكغ امللاالث باملجلت مً مغاح

ت، وبظلً  ٘ بلىاهحن املضوهت لازالُك لبل الجُم  ً لى أن  ٖ فهي ملتزمت جماما وحؿهغ املجلت

اث املؿىضة  ت والىفاء بالىاحباث واملؿإوُل ل اللبٌى باملؿإوُل  ْ لها في ُُب لى ج  ٖ بالخغم

غف.   ليلَ 

ت الىاقغ: -1  مؿإوُل

 :ت  كغاع اليكغ ٗلُم مٌا ال ُب٘ وخلىق الاكخباؽ مً لٖا اة خلىق ال ًجب مغٖا

ٖىض وكغ امللاالث باملجلت، و ٌٗ غى خفٔ خلىق آلازغًٍ  ـ الؿابلت، ٛب خبر عِئ

ُب٘ َوؿدىض في طلً ئلى ؾُاؾت املجلت  ً كغاع اليكغ وال  ٖ الخدٍغغ مؿإوال

ٗلم بالدكهحر أو اللظف أو  ًخ ما  ت لليكغ، زانت ُف ُلباث اللاهىُه ُض باملخ والخل

مىً لغئـِ الخدٍغغ اؾدكاعة   ً ُب٘ أو اللغنىت، هما اهتهان خلىق اليكغ وال

ٗحن في اجسا ُئت الخدٍغغ أو املغاح ًاء ه  ط اللغاع.ٖأ

  ،ُم مدخىي ول ملٌا ملضم لليكغ ًخم جُل مً عئـِ الخدٍغغ بأن  الجزاهت: ًً

َىت أو الاهخماء الؿُاس ي  ٖخلاص الضًني، املىا ـ، لانل، الا ً الجي غٖ  ٌ الٓى ٛب

 للمإلف.

  ت وأن ًا ٗلىماث الخانت بمإلفي امللاالث ؾٍغت لٛل جب أن جىىن امل  ً الؿٍغت:

ٖليها مً كبل ول لاشخا ـ ُیدافٔ  ٖليها، مثل عِئ إل  مىنهم الَا  ً م الظًً
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الكت بالخدٍغغ واليكغ وباقي   ٖ ًى له  ٖ ُئت الخدٍغغ، أو أي ًاء ه الخدٍغغ، ٖأ

ُم. ت الخدى مُل ُلبٖ  غاف لازغي املإجمىت خؿب ما جخ  لَا

  ً مىً اؾخسضام أو الاؾخفاصة مً هخائج أبدار آلازٍغ  ً املىافلت الهٍغدت: ال

ٚحر ال ٗللت بامللاالث   لابلت لليكغ بضون جهٍغذ أو ئطن زُي مً مإلفها.املخ

ت املدىم  ) املغاح٘ ( : -2  مؿإوُل

  ُئت الخدٍغغ غاح٘ ( عئـِ الخدٍغغ وه
ُ
ٖض املدىم )امل ؿا  ٌ املؿاهمت في كغاع اليكغ:

ٖضة املإلف في جدؿحن امللٌا وجهىٍبه.  في اجساط كغاع اليكغ وهظلً مؿا

 لى املد  ٖ :ٌ ُض باآلحا ت الخضمت والخل ُم ؾٖغ ام بخُل ت في الُل ىم املباصعة والؿٖغ

ت  ام بالضعاؾت لاوُل ٗض الُل ٗظع طلً ب ه في آلاحٌا املدضصة، وئطا ح امللٌا املىحه ئُل

ه ئباٙل عئـِ الخدٍغغ بأن مىيٕى امللٌا ُٖل  ،ٌ مل املدىم،  للملا اقٖ  زاعج ُه

ُم. ت للخدى اث الياُف ٖضم وحىص إلامياُه ُم بؿبب يُم الىكذ أو   جأزحر الخدى

 جب ً ؿعى  الؿٍغت: ٗلىماث امللٌا ؾٍغت باليؿبت للمدىم، وأنٌ  أن جىىن ول م

 ٘ ٖليها أو مىاككت مدخىاها م مىً إلافهاح  لى ؾغیتها والً   ٖ ت املدىم للمدآف

غف عئـِ الخدٍغغ غف باؾخثىاء املغزو لهم مًَ   .أيَ 

  ُم لابدار ٗخه وجُل لى املدىم ئزباث مغاح  ٖ ُٖت : ه بالدجج املــــــــــــــــىيى املىحهت ئُل

غه  ان وحهت ٓه لى أؾاؽ ُب  ٖ ُم ًخجىب الخدى ُٖت، وأن  ولاصلت املىيى

ٚحره.  ٗىهغي، املظهبي و  الشخهُت، الظوق الشخص ي، ال

  ٕ ٗللت باملىيى لى املدىم مداولت جدضًض املهاصع واملغاح٘ املخ  ٖ جدضًض املهاصع:

ٌ( و التي لم  املإلف، و أي هو أو فلغة مأزىطة مً مٌا أزغي ميكىعه  )امللا ٖأ

لى املدىم ئباٙل عئـِ الخدٍغغ وئهظاعه بأي  كها بكيل صخُذ، ٖو جب تهِم  ً ؾابلا

ُم. ُض الخدى مل ك مٌا مخمازلت أو مدكابهت أو مخضازلت م٘ اٗل  ٖأ
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  ُم امللاالث ألهضاف شخهیت، أي ال ٖضم جدى لى املدىم   ٖ اعى املهالح: ٗح

ٍغله  ًَ  ٖ ُم امللاالث التي ه كبٌى جدى ُٖل مىً أن جىىن هىان مهالح یجب  اً 

الكاث شخهیت.   لألشخام أو املإؾؿاث أو ُیالخٔ فيهاٖ 

 

ت املإلف : -3  مؿإوُل

  ٖیت، بكيل غيه بضكت ومىيى لى املإلف جلضًم بدث أنُل ٖو ٖضاص:ٖ  ًحر إلا مٗا

ت، أو  ابم مىانفاث امللاالث املدىمت ؾىاء مً خُث الٛل ٖلمي مخىاؾم ًُ

مىن، و طلً وف ان الكيل أو امًل ًحر و ؾُاؾت اليكغ في املجلت، وجُب م مٗا

اة خلىق  ٍغم إلاخالت الياملت، ومغٖا  َ ً  ٖ ُیاث بكيل صخُذ، و طلً املٗ

ٚحر لازالكیت، الظوكیت،  ْهاع املىايی٘ الخؿاؾت و ٌ؛ وججىب ئ آلازغًٍ في امللا

 ٌ ما ٚحر الصخیدت وجغحمت ٖأ ٗلىماث املؼیفت و غكیت،املظهبیت، امل الشخهیت، اٗل

ٌ. آلازغًی  بضون طکغ مهضع الاكخباؽ في امللا

  ٌ ما مله وأي اكخباؽ أو اؾٗخ  ٖ لى املإلف ئزباث أنالت  ٖ لانالت و اللغنىت:

ٍغلت مىاؾبت وصخُدت؛ ومجلت املفىغ  كه ُب جب تهِم  ً فلغاث أو ولماث آلازغًٍ

مٌا امللضمت لليكغ.  جدخفٔ بدم اؾخسضام بغامج اهدكاف اللغنىت لأٖل

 :اصة اليكغ مىً  ٖئ ٌ( ألهثر مً مجلت أو الً  مل هفؿه )امللا للمإلف جلضًم اٗل

.ٌ ٚحر ملبى ٚحر أزالقي و ٗخبر ؾلىن   مإجمغ، وفٗل طلًٌ 

 :ُُاث والاخخفّا بها اهاث الخانت التي  الىنٌى للمٗ ٖلى املإلف الاخخفّا بالُب

ِّم
ُّ ل

ُ
ُئت الخدٍغغ أو امل ُلب مً كبل ه ٖىض ال  اؾخسضمها في ملاله، و جلضًمها 

 ٖضص( مإلفي امللٌا في أولئً املؿاهم ٌ:مإلفي امللا ِ 3ًيبغي خهغ ) ًً فل

ُظ، م٘ يغوعة جدضًض املإلف  ُم، الخىف بكيل هبحر وواضح ؾىاء مً خُث الخهم

ُِی له،  ٖضاص امللٌا والخس  في ئ
ً
 کبحرا

ً
ً امللٌا وهى الظي یإصي صوعا  ٖ املؿإٌو

لى أّنهم مؿاهمى   ٖ  في امللٌا
ً
ا ه فٗال، ٍوجب أما بلیت املإلفحن ُیظکغون أًی ن ُف
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 ٘ ٗلىماث الخانت بجمی ًخأهض املإلف لانلي للملٌا مً وحىص لاؾماء وامل أن 

 ٘ لِّ
ّ
ٛحر املإلفحن للملٌا ؛ کما یجب أن ًُ ٖضم ئصعاج أؾماء أزغي ل املإلفحن، و

لى ما وعص في مدخىاها   ٖ ُضا، وأن یخفلىا نغاخت لى امللالت ح  ٖ ا املإلفىن حمُٗ

ُلى  ٖض اليكغ.ووكغها بظلً الكيل امل  ب في كىا

 :٘ ًلتزم ناخب امللٌا بظهغ إلاخاالث بكيل مىاؾب، ٍوجب أن  إلاخاالث واملغاح

ت و ؾائغ أبدار  حكمل إلاخالت طکغ کّلِّ الىخب، امليكىعاث، املىاك٘ إلالىتروُه

.ٌ ٘، امللخـب منها أو املكاع ئليها في هو امللا  لاشخام في كائمت إلاخاالث واملغاح

 لاز ً  ٖ ٖضم ُاءإلاباٙل لى املإلف ئطا جيّبه و ئهدكف وحىص زُأ حىهٍغأ و   ٖ :

كٗغ فىعا عئـِ جدٍغغ املجلت أو الىاقغ،  ً، أنٌ  اث ملاله في أّي ػم الضكت في حؼُئ

أ. اون لخصخُذ الُخ  وٍٗخ
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غ  هُئت الخدٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــت  أ.ص/ ٖبُضة نبُي، حامٗت بؿىغة، الجؼائغ ـ ـــُض صعوَــــل ، حامٗـ ـ ـــاح الؿـ ـــض الفخـ أ.ص/ ٖبـ

 املىىفُت ، مهغ

ص/ ٖانــم ٖبــض املجُــض وامــل أخمــض، حامٗـــت  حامٗتبؿىغة، الجؼائغ ص/ نباح ٚغبي،

 اللاهغة

ٌ ص/  ص/ٖمغو ًىؾف، حامٗت اللاهغة، مهغ  بؿىغة، الجؼائغ ، حامٗتقفُلت هدى

 ص/ فضاء املهغي، الجامٗت اللبىاهُت بؿىغة، الجؼائغ حامٗتأماٌ بىِٖكت، ص/ 
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ت والصخت الىفؿُتاملجلت  تـــُـــمــت الــٗـلــــالــهُئ  لٗلىم التربٍى
يب مدمىص قلحرأ.ص/  ، الجؼائغ2أ.ص/ هاصًت ؾُٗض ِٖكىع، حامٗت ؾُُف  مهغ، حامٗت َىُا، ٍػ

أ.ص/ هغوم مىفم، املغهؼ الجامعي ٖحن 

 جمىقيذ، الجؼائغ

أ.ص/ٖفغاء ابغاهُم زلُل ئؾماُٖل الٗبُضي، 

 حامٗت بٛضاص، الٗغاق.

 أ.ص/ هدىي ٖائكت، حامٗت بؿىغة، الجؼائغ أ.ص/ نالح هاقم، حامٗت الفُىم، مهغ

 أ.ص/ خُضع العجغف، حامٗت بابل، الٗغاق 2أ.ص/ حمُلت ؾلُماوي، حامٗت الجؼائغ

نبُي، حامٗت بؿىغة، أخمض   أ.ص/ ٖبُضة

 الجؼائغ

 ، الجؼائغصعاعأامٗت حماوي، دالكغبف بأ.ص/  

 أ.ص/ فخُدت َىٍل، حامٗت بؿىغة، الجؼائغ ٗت الؿاصاث ،مهغأخمض زابذ فًل  ،حامص/ 

ص/ ٖؼة مدمض أبى الهضي ٖبض الغخمان، حامٗت 

 لاػهغ، مهغ

ؼ، حامٗت لاػهغ، مهغ  ص/ مدمض ٖبض الٍٗؼ

، مغهؼ أماوي مدمىص ٖبض الهمض ئبغاهُمص/  ص/ اًمان كُب الهابِ، حامٗت صمنهىع، مهغ

ف  البدىر الاؾالمُت، بالؼهغ الكٍغ

 ، حامٗت الجلفت، الجؼائغص/ أم الؿٗىص بغاهُمي ماليي، حامٗت بؿىغة، الجؼائغ أخمض  ص/ خىان

ٚغبي، حامٗت بؿىغة، ئبغاهُم ص/ نباح  ص/ فًُلت نضعاجت، حامٗت بؿىغة، الجؼائغ

 الجؼائغ 

 2حامٗت الجؼائغوُٗمت مؼعاعة،  ص/ ص/ كاؾم املدبش ي، حامٗت ٖضن، الُمً

 ص/ جامغ حماٌ ٖغفت، حامٗت بنها، مهغ حامٗت بؿىغة، الجؼائغ ،وؿُمت بىمٗغافص/ 
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حامٗت بؿىغة، هدىٌ، الُاهغ  قفُلت  ص/ حامٗت بؿىغة، الجؼائغػهُت صباب،  ص/

 الجؼائغ

، حامٗت بٛضاص، ص/ههى ٖاعف ٖلي الضعوَل

 الٗغاق

نبري خؿً الُغاوهت، حامٗت مإجت، ص/ 

 اململىت لاعصهُت الهاقمُت

ؼ،  ص/ حامٗت بؿىغة، الجؼائغؾى، فُُمت صبغا ص/  حامٗت بؿىغة، الجؼائغؾامُت ٍٖؼ

 ص/  ٖمغ خمضاوي، حامٗت وعكلت، الجؼائغ ، الجؼائغ2ص/ عؤوف بىؾٗضًت حامٗت ؾُُف 

 فضاء املهغي، الجامٗت اللبىاهُت ص/ وؾام ٖبض هللا، حامٗت بٛضاص، الٗغاق ص/

اج، جىوـص ،حامٗت دمض ٖبض هللا آصممٗاط مص/  / ؾُٗض الٗبضولي، حامٗت كَغ

ىم، الؿىصان  الخَغ

ي ص/ ٖمغو ابغاهُم   ص/ مدمض هىع الضًً بَى
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 افخخاخُت الٗضص

حذًذذ معذي ًحعذاالام  مذل فذي  بنهاًة هذزا العذام ودبذاًذة  ذامًطذس هزا العذد 

ان ثواضل املجلة معيرتها العلمُة بكل حذاسة واقحذاس لحكون مىبرا خفاقا لكل ؤظاثزة 

م التربوٍذذة والىفعذذُة والاذذفة الىفعذذُة ، ومذذً املعلذذوم ؤن مذذً ؤهذذم ؤدواس العلذذم العلذو 

إجي رلك مً خالل احذشاء البحذوذ والذساظذات   والعلماء هو بهحاج املعشفة وثؿوٍشها ٍو

فذي شذ ا العلذوم الحؿبُقُذة   العلمُة الشضِىة وامللتزمة بمىهجُة البحث العلمذ  العذلُم

ذذذذث العل ذذذذل البحذ ذذذاهُة ار ًلعذ ذذذذات، وإلاوعذ ذذذذشاد واملجحمعذ ذذذذي ثؿذذذذوس  فذ  فذ
ا
ذذذُا ذ  ؤظاظذ

ا
مذذذذ  دوسا

ودوظذذاؾحي ثمكذً إلاوعذان مذً ج ُيذر شذذشوؽ حُاثذي وثشقُالهذا، وداي حمذاد  لُذي ًواضذذل 

عحمش في اكخشافاثي واخترا اثي، و في الحطذي لكل مذشكلة ؤو معذػلة   ملُة ثقذمي، َو

عُة البحث العلم  حل حذًذة ولزى ثولي املجلة العلمُة للعلوم التربوٍة والافة الىف

ذذذذايت  ذ ذذذذع املجذ ذ ذذذذي حمُذ ذ ذذذذة فذ ذ ذذذذذالت العاملُذ ذذذذة املجذ ذ ذذذذي مواكبذ ذ ذذذا فذ ذ ذ ذذذذي ؾموحاتهذ ذ ذذذا، لححقُذ ذ ذ اهحمامهذ

نذ  والعلمذ ، ولحبقذذ هذز  عيرة العلمُة وثواكذل الحقذذم الحقوالحخططات، لحنهؼ بامل

 املجلة ظباقة دوما في وشش كل ما هو اضُل وحذًذ في هزا املُذان.

جذذس بىذا مذع اضذذاس هذ           زا العذذد مذذً املجلذة فذي الوقذد الذزي ي صالذد ضذذذمحىي ٍو

ذذضا  لُىذا ؤ.د. حمذذال الذهشذان  ىذا الطذذادقة-كبيذرة بفقذذذها از وصمُذل  ٍض  ان هقذذذم جعاٍص

ألهل  ظحار وكل محبُي وصمالء  وثالمُز  وهذ و لي بامل فشة والشحمة..وي هقول   ما 

 ًشض   هللا اها هلل وبها بلُي ساحعون.

 

غ    هائب                                                                         عئِـ الخدٍغ

 أ.ص. ٖفغاء ئبغاهُم الٗبُضي                                                     

 حامٗت بٛضاص الٗغاق التربُت ، ولُت                                                              
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 فهغؽ املدخىٍاث

 17 الافخخاخُت

 ولمت في خم الٗٓماء 01

 حرة الظاجُت لألؾخاط الضهخىع حماٌ ٖلى الضهكان عخمه هللاالؿ

20- 48 

02 
اججاهاث َلبت املضاعؽ الٗلُا لألؾاجظة هدى مهىت الخٗلُم و ٖالكتها 

 .مبضافُٗت الاهجاػ لضيه

 ص/ الٗالُا ٖاقىع                                 ٖبُضي ص/ ًمُىت          

49- 71 

ُجُاث الخٗلم اليكِ في جىمُت مهاعاث لاصاء أزغ اؾخسضام اؾتراج 03

إلامالئي لضي َلبت الهف الؿاصؽ في مدافٓت الىؾُى مضعؾت 

 (12-1الكمىر للخٗلُم لاؾاس ي )

    الهاقمُت، ػکُتٍ.ص / 

73- 101 

 لاؾغة هبىاء جدتي للمضعؾت و أزغها الىُْفي ٖلى لاهضاف التربىي  04

 ٍ. ص هىع الهضي قُُغوب

123 -103 

 مٗالم الفىغ التربىي في ؾىؾُىلىحُا ئمُل صوعههاًم 05

 ٍ ص / الفخني نضًلت                ص/  ٖلُت ؾماح 

142 - 125 

 

06 

ت املضعؾُت الؿائضة لضي مضًغي املضاعؽ الٗغبُت  أهماٍ اللُاصة إلاصاٍع

 مً وحهت هٓغ ُٖىت مً املٗلمحن إلاؾالمُت الثاهىٍت بمضًىت أهجمُىا

 ص/ٖبض الىاخض الجابغ مدمض                       صمص/ مدمض ٖمغ آ

184- 143 
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07 
بحن املُثاق والىاك٘ مً وحهت هٓغ بٌٗ أؾاجظة  إلاقغافٖملُت 

 .الجامٗت

 خامضي       ص/ ههحرة بىَٗلى  لٍ.ص/ أم

199 – 185 

ت 08 ت في املإؾؿاث التربىٍت الجؼائٍغ  واك٘ التربُت الخدًحًر

ً ه             ضًغ                  أ.ص/ ؾٗضو ؾامُت       ص / وؿٍغ

217 – 201 

09 
في جأنُل الهىٍت الىَىُت" صعاؾت  -الخٗلُمُت -صوع املىاهج التربىٍت

 "جدلُلُت

 أمىت ؾلُمان مدمىص ؾاس ي  ص/            نالخت ٖلي عمًان الترهىوي /ص

237- 219 

 واك٘ إلاعقاص لاواصًمي في ولُت الفجغ للٗلىم و الخىىىلىحُا 10

ـ ببرهامج  مً وحهت هٓغ َالبها واملغقضًً مً أًٖاء هُئت الخضَع

ت  الٗلىم إلاصاٍع

ً مأمىن ؾُض أخمض مدمض  ص. قحًر

255 -239 
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 ضهخىع الؿحرة الظاجُت لألؾخاط ال

 -عخمه هللا - حماٌ ٖلي الضهكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/6/1151 – 33/12/2323 

 حمهىعٍت مهغ الٗغبُت

 مدافٓت املىىفُت 
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ٝ األخغاد ٝ األػّا ..ذفٕ ٓ ذثم ي ٚاألفىاس خاٌذج ذضٟء واٌغشاج ا١ٌّٕش اٌزٞ ٠رٛ٘ح ١ٕ١ٌش ٌى

فّٕز أْ أطفأخ ؽّؼح ِنٓ ي١اذٕنا وأند ذضنٟء ٌىنً ِنٓ ػشفٙنا ٚاأل٠ناَ  ،ػرّح اٌطش٠ك

ٟ اٌحٍك ٚٚخؼا تاٌمٍة ال ٠ٕذًِ أثشٖ  ٝ تاٌزوش٠اخ ، ٘زا االٔطفاء ذشن غصح ف أصثحد يثٍ

 ٚاٌغ١اب اٌّٛخغ. ي١ث عرظً ٘زٖ اٌزوش٠اخ ذٛلع ف١ٕا أٌُ اٌفمذ اٌّش٠ش

خ اٌؼظّناء خغناسج     ال ؽٟء أؽذ ٚطأج ػٍٝ اٌنشٚذ وفمنذاْ ٚسي١نً سخنً ػظن١ُ ، فّٛن

وث١شج ال ٠ّىٓ اٌرؼا٠ؼ ِؼٙا تغٌٙٛح ، ٌمذ سيً ػٕا راخ ؽراء تاسد اٌؼاٌُ اٌد١ًٍ اٌذورٛس 

ايذ ٚاٌغر١ٓ ) ٓ ػّش ٠ٕا٘ض اٌٛ ْ ػ ٟ اٌذ٘ؾا ( غاب ػٓ ِغشذ اٌح١اج دْٚ أْ 16خّاي ػٍ

ٕخنش خغنذٖ ، ٔؼنُ ٠ٚٔٛدػٗ، سيً فٟ صّد س١٘ة ٠صاسع ف١ٗ اٌّشض ٚاألٌنُ  ٠ٛدػٕا 

ً فٟ صّد س١٘ة سغُ ِا ٠ضاي صذٜ صٛذٗ ٚخفح سٚيٗ ذؼح األِىٕح ٚوً أسواْ  سي

ٟ ؽٙذ٘ا فأٙا ِا  ً اٌؼ١ٍّح اٌر ً اٌّحاف ٟ و ٚأػّذج ِذسخاخ اٌداِؼح ٚلاػاخ اٌّإذّشاخ ٚف

صْ ٘زا اٌشخً اٌّؼطاء.  ذضاي ذؾٙذ ٌٛ

ا١ٌَٛ ٘زا اٌشخً اٌؼظ١ُ اٌزٞ أفٕٝ ػّشٖ ٚلذِٗ فٟ عث١ً طش٠ك ؽائه ٚٔث١ً فٟ ٔشثٟ   

ٗ ٚيشصٗ اٌذؤٚب ػٍٝ أْ  ٌ ُ ٗ اٌذائ لد ، ي١ث ػاػ ٌٍؼٍُ ٚتاٌؼٍُ، ٚػشف ترؼطؾ راخ اٌٛ

 ٠ًٕٙ ِٓ يمٛي اٌّؼشفح ِٚؾاستٙا فٟ ِخرٍف اٌّداالخ.

    ْ ٗ هللا  -٠ؼذ اٌذورٛس خّاي اٌذ٘ؾا ٓ أتشص أعاذزج أص -سيّ ٛي اٌرشت١ح ِٚٓ أيذ أػّذج ِ

ٓ األخ١اي ِٓ  ٗ اٌؼذ٠ذ ِ ٝ ٠ذ٠ ٟ ، ذخشج ػٍ ٟ ٚاإلعالِ ٟ اٌؼاٌُ اٌؼشت ٞ ف سخاي اٌفىش اٌرشتٛ

ي ف١ٗ اٌؼٍُ ئال ٚذشن ف١ٗ تصّح ل٠ٛح  طالب اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفح، ِٚا دخً اٌشخً ِدٍغا ٠رذٚا

طٓ اٌؼشتنٟ ، ٚػٍّا ٔافؼا تّٙح ؽذ٠ذج اٌغ١شج ػٍٝ اٌرشت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ٚاٌم١ُ ٚاٌّثادب  فٟ اٌٛن

٠ٚؾٙذ ٌٗ وً ِٓ ػشفٗ ػٓ وثة ٚأ ػٓ تؼذ ِٓ اٌطالب ٚاألعاذزج اٌز٠ٓ ؽشتٛا ٚذؾشتٛا 

ِٓ ٠ٕثٛػٗ اٌّذساس تأخاللٗ اٌّرٛاضؼح ٚٔثً خصاٌٗ ٚط١نة أصنٍٗ ٚخّناي سٚينٗ اٌرنٟ 

ذدّغ ت١ٓ اٌدذ ٚاٌّشذ، ؽخص١ح ػشفد تحضِٙا ٚٚلاس٘ا، ػض٠ضج إٌفظ وش٠ّنح اٌخٍنك،  

 ذ، ي١ث ِا سدخ عائال فٟ طٍة اٌؼٍُ ئال ٚأصشف ٚ٘ٛ ساضٟ ِٚمرٕغ.  خذِٚح ألتؼذ ي

ِّٙا لٍٕا فٟ خصاي ٘زا اٌشخً اٌد١ًٍ فإٔا ٌٓ ٔٛف١ٗ يمٗ أِاَ ِا لذِٗ ٌٍؼٍُ ِٓ غضاسج   

ٞ ِا ػشف ذٛلفا ٚال سوٛدا ط١ٍح ي١اذٗ يرٝ ٚ٘ٛ ت١ٓ  ٟ ٚاألواد٠ّٟ، ٚاٌز ٟ اإلٔراج اٌؼٍّ ف

ِرٛاخذا ِٚراتؼنا ٌىنً خطنٝ اٌّؾناسواخ ٚاٌفؼا١ٌناخ  كِخاٌة اٌّشض فأٗ ظً ٢خش سِ

 اٌؼ١ٍّح. 

ٌٚٙنزا وفنٝ دافؼنا ل٠ٛنا ٌّثٍٕنا ػٍننٝ يثنٗ ٚئوثناسٖ ٚاٌرؼش٠نف تؾخصن١رٗ ٚٔؾنش ػطائننٗ     

ٚفضائٍٗ ػٍٝ األِح اٌؼشت١ح ٚاإلعال١ِح. ٔغأي هللا ٌٗ تاٌشيّح ٚاٌّغفشج ٚأْ ٠غىٓ سٚيٗ 

ٓ س٠ا ٖ سٚضا ِ ً لثش ٝ ٚ ٠دؼ ٟ اٌفشدٚط األػٍ ٝ ِشاذة ف ٟ أػٍ ٗ ف ض اٌدٕح ٚأْ ٠دّؼٕا ت

تٕا أٌف اؽر١اق  .اٌدٕاْ. ٚعالِا ػٍٝ ِٓ اِرحٕرٕا اٌح١اج تفمذُ٘ ٌُٚٙ فٟ لٍٛ

 

 

 كلمة في حق العظماء 
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 الؿحرة الظاجُت للضهخىع حماٌ ٖلي الضهكان

 املإهالث الٗلمُت

اغُات( بحقذًش  ذام حُذذ حذذا مذع مشثبذة الشذشف  كلُذة ب - كالوسٍوط  لوم وثشدُة ) ٍس

 .1651لتربُة حامعة املىوفُة  ام ا

 .1651بلوم خاص في التربُة بحقذًش حُذ حذا كلُة التربُة حامعة املىوفُة  ام د -

احعحير في التربُة ثخطظ ؤضول التربُة بحقذًش ممحاص كلُة التربُة حامعة املىوفُة م -

1654. 

حامعذة املىوفُذذة كحذوسا  الفلعذفة فذي التربُذذة ثخطذظ ؤضذول التربُذة ، كلُذذة التربُذة د -

 .1661 ام 

بالويًذات  University of Pittsburghهمذة  لمُذة ملذذة ظذحة ؤشذهش بجامعذة بخعذبرج م -

كُة في الفترة  لعمذل بحذث فذي التربُذة ثحذد  1663دٌعذمير  11ًوهُو بلى  1املححذة  مٍش

 :  ىوان

Student Services In Universities: A comparison between Egypt and The United 

States. 

 الخضعج الىُْفي
 .52/11/1655معُذ بقعم ؤضول التربُة بكلُة التربُة حامعة املىوفُة ا حباس مً  -

ذذذاس مذذذذً  - مذذذذسط معذذذذا ذ بقعذذذذم ؤضذذذذول التربُذذذذة بكلُذذذذة التربُذذذذة حامعذذذذة املىوفُذذذذة ا حبذ

51/11/1654. 

 51/11/1661مذسط بقعم ؤضول التربُة بكلُة التربُة حامعة املىوفُة ا حباس مً -

بلذى  ذام  51/15/1661ظكشثير مجلة البحوذ التربوٍذة والىفعذُة بالكلُذة ا حبذاس مذً  -

1663. 

ذذذاس  - ذ ذ ذ ذذذذة ا حبذ ذ ذ ذذذذة املىوفُذ ذ ذ ذذذذة حامعذ ذ ذذذذة التربُذ ذ ذ ذذذذة بكلُذ ذ ذ ذذذذول التربُذ ذ ذذذذم ؤضذ ذ ذ ذذذذا ذ بقعذ ذ ذ ذذذحار معذ ذ ذ ؤظذ

 .51/13/1663مً
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ذذذذرة  - ذذذذي الفتذ ذذذذة فذ ذذذذول التربُذ ذذذذم ؤضذ ذذذذِغ مجلذذذذذغ قعذ ذذذذل سئذ ذذذائم  عمذ ذذذذا  51/11/5111قذ ح ذ

51/15/5111 

ُزي بمجلة البحوذ الىفعُة والتربوٍة بكلُة التربُة حامعة املىوفُة ا حباس محشس ثىف -

ش لها. 5111مً  ام   رم سئِغ الححٍش

  ػو مجلغ بداسة جعلُم الكباس كلُة التربُة حامعة املىوفُة رم سئِغ مجلغ اداسثي. -

 .5113/ 55/11ؤظحار بقعم ؤضول التربُة بكلُة التربُة حامعة املىوفُة ا حباس مً  -

ذذذذً  - ذذذاس مذ ذ ذذذذة ا حبذ ذذذذة املىوفُذ ذذذذة حامعذ ذذذذة التربُذ ذذذذة بكلُذ ذذذذول التربُذ ذذذذم ؤضذ ذذذذِغ مجلذذذذذغ قعذ سئذ

15/11/5113. 

 .11/11/5116وكُل الكلُة للذساظات العلُا والبحوذ ا حباسا مً  -

 .11/5116/ 11وكُل الكلُة لشاون الحعلُم والؿالب ا حباسا مً  -

 5111./ 11/ 11قائم  عمل  مُذ كلُة التربُة ا حباسا مً  -

/  5111 ذذذً الذذذذوسة الفادًذذذة  شذذذش  11/15/5112 مُذذذ كلُذذذة التربُذذذة ا حبذذذاسا مذذذً  -

 . ثخطظ ؤضول التربُة والحخؿُـ التربوي  5112دٌعمبر

  ػو اللجىة الحىفُزًة للجمعُة العلمُة لعمذاء كلُة التربُة بالجامعات العشدُة. -

ذذذذاثزة  ػذذذذو اللجىذذذذة العلمُذذذذة الذائمذذذذة لفحذذذذظ  هحذذذذاج العلمذذذذ  لشذذذذ ل  - والاذذذذائا  ظذ

ثخطذظ ؤضذول التربُذة  5116 -5113و ظاثزة املعا ذًً  ذً الذذوسة الساهُذة  شذش 

 .5155 -5116الذوسة السالسة  شش 

 . ػو مجلغ بداسة املشكض  قلُم  لحعلُم الكباس  عشط اللُان -

 .5114 -5112 ػو لجىة التربُة باملجلغ   لى للسقافة بجمهوسٍة مطش العشدُة  -

 .و لجىة قؿاع الذساظات التربوٍة باملجلغ   لى للجامعات ػ -

 . ػو اللجىة العلُا ملكافحة الفعاد بجامعة املىوفُة -

 . ػو اللجىة العلمُة ملعامل الحإرير العشبي وهائل سئِغ املششوع -

ة ملجلة اثحاد الجامعات العشدُة للتربُة و لم الىفغ -  . ػو الهُئة  ظخشاٍس
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ة ملجلة هقذ وثىوٍش ػو الهُئة  -  . ظخشاٍس

 .5116 -5114 ػو لجىة التربُة باملجلغ   لى للسقافة بجمهوسٍة مطش العشدُة  -

 .5151 ػو لجىة مكافحة الحؿشف و سهاب باملجلغ   لى للسقافة  -

ة للمجلة الذولُة للبحوذ في العلوم التربوٍة - ش والهُئة  ظخشاٍس   ػو هُئة ثحٍش

International Journal of Research in Educational  Sciences  

ة لذساظة ثظلمات العادة ؤ ػاء هُئة الحذَسغ -  . ػو اللجىة  ظخشاٍس

 املحقذمين للترقي للوالاائا   لى بجامعة املىوفُة.

 . ػو لجىة الجوائض بجامعة املىوفُة -

جي حامعة املىوفُة -  . ػو مجلغ بداسة حمعُة خٍش

 .ُزي ملشكض القُاط والحقوٍم بجامعة املىوفُةاملذًش الحىف -

للعلذذوم التربوٍذذة والحكىولوحُذذا  لماظعذذة العلمُذذةة ل ظخشذذاٍسسئذذِغ الهُئذذة العلمُذذة  -

 .بُة الخاضة بجمهوسٍة مطش العشدُةوالتر 

ش املجلة العلمُة للعلوم التربوٍة والافة الىفعُة الطادسة  ً  - املاظعة سئِغ ثحٍش

 .بوٍة والحكىولوحُا والتربُة الخاضة بجمهوسٍة مطش العشدُةللعلوم التر  العلمُة

 الاهخاج الٗلمي

شذذوسة فذذي  ذذذد مذذذً بحذذشاء العذًذذذ مذذً البحذذوذ والذساظذذات فذذذي مجذذال الحخطذذظ ومي

ة والعشدُذة بلذ   ذذذدها )املجذالت العلمُذة  ( 65املحكمذة واملذاثمشات املحخططذذة املطذٍش

 بحث ووسقة  مل.

املذاثمش  –ساء معلما الحعلُم السذاهوي بمحافظذة املىوفُذة العقاب املذسس   : دساظة ل  -1

ذذذاهوي الفاغذذذذش واملعذذذذحقبل  ذذذ  العذذذذادط،  الحعلذذذذُم السذ سابؿذذذذة التربُذذذذة الفذًسذذذذة  –العلمذ

 . 1661ًولُو  5-3بالقاهشة بالحعاون مع كلُة البىات حامعة  ين شمغ في الفترة مً 

ً مىظوس بظالمي  -5  –كلُة التربُة  –ة والىفعُة مجلة العلوم التربوٍ –جعلُم املشؤة م

 . 1661ًولُو  –العىة العا عة  –العذد السالث  –حامعة املىوفُة 
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 حؿبُذي فذذي  طذوس  صدهذذاس  ظذذالمذثكذافوء الفذذشص الحعلُمُذة ، املفهذذوم ، ومظذذاهش ال  -1

  –كلُذذذة التربُذذذة  –العذذىة الحاظذذذعة –العذذذذد السالذذذث  –الىفعذذذُة والتربوٍذذة  مجلذذة البحذذذوذ

 . 1661 –ملىوفُة حامعة ا

لىفعُة والتربوٍة مجلة البحوذ ا -بوشاء حامعة خاضة في مطش بين الحإًُذ والشفؼ -1

 . 1661 –حامعة املىوفُة  –كلُة التربُة  –العىة السامىة  – العذد الخامغ –

املاثمش العلمذ  العذىوي السذاوي  -املشاسكة الشعبُة في الحعلُم ، ملارا ، في مارا ، كُا ؟  -2

ة للتربُذذة املقاسهذذة وإلاداسة الحعلُمُذذة ل بداسة الحعلذذُم فذذي الذذوؾً العشبذذي فذذي  للجمعُذة املطذذٍش

 . 1661ًىاًش  –حامعة  ين شمغ  –كلُة التربُة  – الم مح ير ل 

مجلذذذذة دساظذذذات ثشدوٍذذذذة  –الخذذذذمات الؿالبُذذذذة فذذذي مطذذذذش صمذذذً  ًذذذذودُين واملمالُذذذك   -3

ًوهُذذذو  –حامعذذذة حلذذوان  –كلُذذذة التربُذذة   -اوي العذذذذد السذذ –املجلذذذ  ول  –واححما ُذذة 

1662 . 

الجذًذذذ فذذي ثؿذذوٍش الحعلذذذُم الجذذاممي بحذذوذ مذذاثمش الحعلذذذُم العذذالي وثحذذذًات القذذذشن  -4

 ً  . 1663 –حامعة املىوفُة  –الفادي والعشٍش

املذاثمش البُيذ  العذا عل الؿفذل املطذشي،   -الذوس التربوي لألظشة مذً مىظذوس اظذالمذ -5

  -قؿذذذاع شذذذئون خذمذذة املجحمذذذع وثىمُذذذة البِئذذذة -51صذذذفحي، فذذي القذذذشن  -قافحذذذير  -بُئحذذي

 .1664دٌعمبر  55/ 54 -حامعة املىوفُة

 –مالمح بؾاس حذًذ للحعلُم في الذول العشدُذة فذي غذوء املح يذرات العاملُذة إلاقلُمُذة  -6

بحذذوذ املذذاثمش العذذىوي الخذذامغ  شذذش لقعذذذم ؤضذذول التربُذذة  عىذذوان ل العوملذذة وهظذذذام 

 11-15كلُذة التربُذة حامعذة املىطذوسة   –الحعلُم في الوؾً العشبي) سئٍة معحقبلُة ( ل 

 . 1665دٌعمبر 

 –مالمح بؾاس حذًذ للحعلُم في الذول العشدُة في غوء املح يرات العاملُة إلاقلُمُة  -11

 .1666 -القاهشة -سابؿة الجامعات إلاظالمُة -56العذد  -مجلة الجامعة إلاظالمُة
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ماظعة ظفير للؿبا ة  -املجلذ السالث -موظو ة ظفير لتربُة  بىاء -التربُة الفشة  -11

 .433. ص 1665 -القاهشة-واليشش

ماظعذذذة ظذذذذفير  -املجلذذذذذ  ول  -موظذذذذو ة ظذذذفير لتربُذذذذة  بىذذذاء -الكحذذذاب الخذذذاس ي  -15

 .154. ص 1665 -القاهشة-للؿبا ة واليشش

ماظعذة ظذفير  -املجلذذ  ول  -لتربُذة  بىذاء موظذو ة ظذفير  -اثحذاد ؾذالب املذسظذة -11

 .41. ص 1665 -القاهشة-للؿبا ة واليشش

ماظعة  -املجلذ  ول  -موظو ة ظفير لتربُة  بىاء -الخذمة  ححما ُة املذسظُة  -11

 .536. ص 1665 -القاهشة-ظفير للؿبا ة واليشش

ماظعذذذة ظذذذفير  -لذذذذ السذذذاوياملج -موظذذذو ة ظذذذفير لتربُذذذة  بىذذاء -إلاظذذكان الؿالبذذذي -12

 .123. ص 1665 -القاهشة-للؿبا ة واليشش

ذذا  -13 ذذ  العذذادط لكلُذذذة التربُذذذة  –شذذئون الؿذذذالب بالجامعذذة واثجاهذذذات ثؿوٍشهذ املذذاثمش العلمذ

ةل ’’َ عىوان ل  11-56 -حامعة ؾىؿا –كلُة التربُة  –التربُة والحىمُة البشٍش  .5111ابٍش

بحذذذذوذ  –وفُذذذة ل دساظذذذة ثحلُلُذذذة لساء الؿلبذذذة ل الخذذذذمات الؿالبُذذذة بجامعذذذة املى  -14

حامعذة ’’ املاثمش العىوي العاشش ) العشبي الساوي ( ملشكض ثؿوٍش الحعلُم الجاممي  عىوان 

 . 5111دٌعمبر  –حامعة  ين شمغ –كلُة التربُة  –املعحقبل في الوؾً العشبي ل 

بجامعذة املىوفُذة مذً  ثقوٍم  عؼ حواهل  داء  كذادًم  أل ػذاء هُئذة الحذذَسغ -15

العذذذذد  –العذذىة الحاظذذذعة  شذذذش  –مجلذذذة البحذذوذ الىفعذذذُة والتربوٍذذذة  –خذذالل ؤسامهذذذم 

  5111 –السالث 

مجلذذذة  –الذذذوس العُاسذذ ا لحكىولوحُذذا املعلومذذات و ثطذذايت فذذى العطذذش الفذذذًث  -16

 .5111 –سابؿة الجامعات  ظالمُة  - 15ع -الجامعة  ظالمُة 

وسقذة  مذذل مقذمذذة بلذى امللحقذذذ السذذاوي  –لذذُم الكبذاس بكلُذذات التربُذذة ب ذذاد معلذذم جع -51

ة في املششوع القذومي ملحذو  مُذة وجعلذُم الكبذاس   –للجامعات  ً دوس الجامعات املطٍش

 . 5112ماسط  –حامعة املىُا  –كلُة التربُة 
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ء هُئذذة ؤداء سئظذاء  قعذام  كادًمُذذة ملعذئولُاتهم املهىُذذة و القحذي بشغذذا ؤ ػذا  -51

الحذَسغ  ً  ملهم لذ بحوذ املاثمش العىوي الساوي  شش ) العشبي الشا ع ( ملشكض ثؿذوٍش 

ثؿوٍش اداء الجامعات العشدُة في غوء معاًير الجودة الشاملة وهظذم ’’الحعلُم الجاممي 

 . 5112دٌعمبر  –حامعة  ين شمغ  –  حماد،،

ذذذذ  مالمذح بشهذامج مقتذرل للحىمُذذة الخلفُذة ثحقُقذا -55 ذ ذ للػذذبـ وحذال ملشذكالت العذلوك ذ

ً  ححماعي والتربُة  حامعة  –بكلُة التربُة بحفهىا إلاششاف  –بحث مقذم بلى ماثمش  م

ل   . 5113 صهش ابٍش

املذاثمش القذومي  -الجذامعة  فحذشاغُذة، ؤحذ  هماؽ الجذًذذة فذي الحعلذُم الجذاممي -51

 -ؤفاق حذًذة في الحعلُم الجذاممي العشبذيل   الشا ع  شش ملشكض ثؿوٍش الحعلُم الجاممي ذذ 

 بذاس الػُافة بجامعة  ين شمغ 5114هوفمبر53ذ 52في الفترة مً

وسقذذة  مذذل مقذمذذة بلذذذى  -الخبذذرة  حىبُذذة والحجشدذذة املحلُذذة ل’’   حمذذاد  كذذادًما  -51

وعي بمطش معاًير غمان الجودة و  حماد في الحعلُم الى’’ املاثمش العلم  العىوي الساوي 

ل  –حامعة املىطوسة  –والوؾً العشبي لذ كلُة التربُة الىو ُة   5114ابٍش

وسقذذة  مذذل  -مشذكالت ومعوقذذات ثحقُذي الجذذودة فذذي كلُذة التربُذذة حامعذذة املىوفُذة -52

 .5115ماًو  -مقذمة بلى وحذة غمان الجودة بكلُة التربُة حامعة املىوفُة

وسقذة  مذذل  -ُذة التربُذة حامعذذة املىوفُذة مشذكالت ومعوقذات ثحقُذي الجذذودة فذي كل -53

مقذمة بلى الىذوة العلمُة الساهُة لقعم التربُة املقاسهذة وإلاداسة الحعلُمُذة بكلُذة التربُذة 

حامعذذة ؾىؿذذذا ثحذذذد  ىوانلهمذذذارج  شدُذذذة و املُذذة فذذذي غذذذمان الجذذذودة و  حمذذذاد فذذذي  –

 .5116ماسط  -الحعلُم الجامميل

بحذذث  -لضذُ ة حذًذذذة للحعلذُم  ذذً  عذذل Mobile Learning الحعلذُم بذذاملحمول  -54

 -مقذذم الذى الىذذوة العلمُذة  ولذى لقعذم التربُذة املقاسهذة و داسة الحعلُمُذة بكلُذة التربُذة

ل 56حامعة كفش الشُخ ثحد  ىوان لهظم الحعلُم العالى  فتراض ال   .5116ابٍش
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ذٍسللملارا ؟ وفى مارا ؟ في الحعلُم والح  Mobile Phoneاظحخذام الهاثا املحمول  -55

دساظذة مقذمذة بلذذى الىذذوة  ولذى لقعذم ثقىُذذات الحعلذُم  بكلُذة التربُذة حامعذذة  -وكُذا؟

امللك ظعود، ثحد  ىوان لثؿبُقات ثقىُة املعلومذات و ثطذال فذي الحعلذُم والحذذٍسلل 

ل 15/11املوافي  1111سدُع الساوذ  54/56خالل الفترة مً   .5111ابٍش

ل الواقذذذع وقفذذذاق  ظذذذتراثُجُة بذذذين البحذذذث العلمذذ  الجذذذاممي والطذذذىا ةالعالقذذة    -56

حامعذذذة  -الىذذذذوة العذذا عة لقعذذذم اضذذول التربُذذذة وسقذذذة  مذذل مقذمذذذة بلذذى  -املعذذحقبلُة ل

 -حامعذة ؾىؿذا -كلُة التربُذة -ؾىؿا ثحد  ىوان لالحخؿُـ  ظتراثُجي للحعلُم العاليل

 .5111ماًو 11السالراء املوافي 

وسقة  مل مقذمة بلى املاثمش العلمذا  ول لقعذم اضذول  -ذ الفذارة والتربُةما  ع -11

-51فى الفترة مً  -حامعة بنها -كلُة التربُة   -لالتربُة فى مجحمع ما  عذ الفذارةل التربُة

 .5111ًولُو 55

وسقذة  مذل مقذمذة بلذى املذاثمش العلمذذ    -ًىذاًش 52القذُم التربوٍذة املعذحوحاة مذً رذوسة  -11

ًىذاًش ، افذاق وسئىل ، فذي الفتذذرة  52سالذث لكلُذة  داب حامعذة املىوفُذة لمطذش  عذذ رذوسة ال

 .5115هوفمبر  3-1مً 

وسقذة  مذل مقذمذة بلذى املذاثمش العلمذذ    -ًىذاًش 52القذُم التربوٍذة املعذحوحاة مذً رذوسة  -15

ًىذاًش  ل  فذي  52السالث لكلُة التربُة حامعة املىوفُة لاملحؿلبات التربوٍة فى مطش  عذ رذوسة 

 .5115دٌعمبر  51-16الفترة مً 

اظذحخذام الهذذاثا املحمذول فذذي الحعلذُم بذذين الحإًُذذ والذذشفؼ وسقذة  مذذل مقذمذة بلذذى   -11

لهظذم الحعلذذُم العذالي فذذي  -الىذذوة العلمُذة الساهُذذة لقعذم التربُذة املقاسهذذة و داسة الحعلُمُذة 

ل  51السالراء  بكلُة التربُة حامعة كفش الشُخ  - طش الحىافعُةل  .5111/ؤبٍش

 -مجلذذة كلُذذة التربُذذذة   -اظذذحخذام الهذذاثا املحمذذول فذذي الحعلذذُم بذذذين الحإًُذذذ والذذشفؼ -11

 . 5111ًولُو   -الجضء الساوذ -62العذد - 51املجلذ  -حامعة بنها 

ثقُذذُم القُمذذة املػذذافة مذذذخل حذًذذذ لحقُذذُم اداء املاظعذذات الحعلُمُذذة وسقذذة  مذذل  -12

 -لاملعشفة ودىذاء  وعذانل -وة العلمُة العادظة  شش لقعم اضول التربُة مقذمة بلى الىذ
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 . 5111بكلُة التربُة حامعة كفش الشُخ   سبعاء ماسط 

مالمذح سئٍذة مقترحذة لالسثقذاء بالبحذث التربذوى العشبذذ : وسقذة  مذل مقذمذة بلذى املذاثمش  -13

احذذل الحىمُذة بايشذذتراك مذذع العلمذ  العشبذذذ السامً)الذذولى الخذذامغ( لجمعُذة السقافذذة مذً 

حامعة ظوهاج واكادًمُة البحث العلمال هحاج العلما التربوى فى البِئة العشدُذة لالقُمذة 

ل  55-54ج في الفترة مً و رش : ظوها  .5111ابٍش

ذذذذات  -14 ذذذا املعلومذ ذ ذذذذة ICT دوس ثكىولوحُذ ذ ذذذذة لالذًمقشاؾُذ ذذذذويت الذًمقشاؾُذ ذذذذم الححذ ذذذذي د ذ فذ

وسقة  مل مقذمة بلى املاثمش العلم  الشا ع لكلُة  -مورحال( هDigital Democracyالشقمُة)

في الفتذرة   التربُة حامعة املىوفُة ل التربُة ودىاء إلاوعان في الال الححويت الذًموقشاؾُة ل

ل  11-56مً   . 5111ابٍش

وسقذذة  مذل مقذمذذة الذذى  -ل القُمذة املػذذافة مذذخال لحقُذذُم ؤداء املاظعذذات الحعلُمُذةل -15

ض الجودة الشاملة في  ل قُاط ماثمش  داء وثؿبُي هظام املاششات الشئِعُة ودوس  فى جعٍض

اظتراثُجُات املعحقبل    ل حامعة ؾُبة  –الححذًات  –حامعات الوؾً العشبي :الحجاسب 

ذذذ املوافذذذذي 1113/  2/  11-11باملذًىذذذة املىذذذذوسة، اململكذذذة العشدُذذذذة العذذذعودًة ) ذ /  1/  1-5هذ

 م(. 5112

علُم فى مطش ل دساظة ثحلُلُة للمواد الخاضة بالحعلُم فى دظاثير مطش الذظحوس والح -16

الىذذذوة العلمُذذة العذذا عة  شذذش لقعذذذم اضذذول التربُذذة  عىذذوان لالتربُذذة وثجذًذذذذ  -املخحلفذذة 

كلُذذذة التربُذذذة حامعذذذة كفذذذش  -5112مذذذاسط  15 سبعذذذاء   -الخؿذذذاب الذذذذًنا الواقذذذع واملذذذامول 

 .الشُخ

املاثمش الذولى السالث ًحد  ىوان لالتربُة   -لتربوى العشبذ للهحو سئٍة هقذًة للبحث ا -11

ة فى امليزان ة واملاليًز -55ل فذى الفتذرة مذً  والحعلُم فى العالم  ظالمذ : الحجشدحان الجضائٍش

ل 56  . 5112ابٍش

ة الفكومُذذة لححقُذذي العذالذذذة  -11 سئٍذذة مقترحذذة لحؿذذوٍش هظذذم القبذذذول بالجامعذذات املطذذٍش

الحعلذُم   حعلُم وسقة  مل مقذمذة الذى املذاثمش العلمذ  الحاظذع ثحذد  ىذوان ححما ُة فى ال

فذذي  5112/ 1/ 53ح ذا 52/1/5112والعذالذة  ححما ُذة املقذذشس بقامحذي خذذالل الفتذرة مذذً 



  2020 صٌؿمبر.............................................................. : 05  الٗضص :ثاوياملجلض ال

  
30 

 
  

 .حامعة ظوهاج الحعاون مع حمعُة السقافة والحىمُة –سحاب كلُة التربُة

ت حذًذذذة فذذى البحذث التربذذوى )البحذذث البحذث  حشاىذذذ فذى التربُذذة : هذذذوة سئى وثوحهذا -12

ل  1ورلك ًوم  سبعاء  -البحث الىوعى (- حشاىذ   .كلُة التربُة حامعة بنها -م5112ابٍش

الحقذذوٍم  لكترووذذي مذذذخال لحؿذذوٍش هظذذم  مححاهذذات وثقذذوٍم الؿذذالب فذذى مطذذش سئٍذذة  -13

ي  عىواناملاثمش العلم   ول للقُاط والحقوٍم في مطش بجامعة الض  -"مقترحة الحقوٍم : قاٍص

مشكذذذض والذذزي ًىظمذذي  )الفذذشص والححذذذًات - لكترووذذي فذذي املاظعذذات الحعلُمُذذة) الواقذذذع 

ي -القُاط والحقوٍم   .5112ًوهُو  4- 3حذ يفى  ًومي العبد وا حامعة الضقاٍص

فذذذى بىذذذاء دوس الحعلذذُم العذذذالي لثورُذذي الطذذذلة بذذذين الجامعذذة والطذذذىا ة مذذذذخال لحفعُذذذل  -14

:لدوس املذاثمش العذىوى  ول لذوصاسة الحعلذُم العذذالى وسقذة  مذل مقذمذة بلذذىاد املعشفذة لاقحطذ

ة )مطش جعبر  لى حعوس   "الحعلُم العالي في بىاء اقحطاد املعشفة وثىمُة مجايتها  ظخسماٍس

 . 5112هوفمبر  -املعشفة(

لشقمذ ل وسقذة  مذل لاملواؾىة الشقمُة مذخال ملعا ذة ؤبىاءها  لذى الفُذاة فذي العطذش ا - 15

مقذمة الى املاثمش العلم  الذولي  ول )العىوي الخامغ ( ثحد  ىوان لالتربُة العشدُة في 

فذي سحذاب   5112/ 11/ 11 - 15ل خذالل الفتذرة مذً  -العطش الشقم  لالفشص والححذًات 

 حامعة املىوفُة.  –كلُة التربُة 

 داسة العامة لشئون خذمة  -فى مطش  هحو سئٍة  لمُة ثشدوٍة ملواحهة مشكلة  مبة  -16

 . 13/3/5112لبِئة بجامعة املىوفُة املجحمع وثىمُة ا

ة الفكومُذة لححقُذي العذالذة  - -21 سئٍة مقترحة لحؿذوٍش هظذم القبذول بالجامعذات املطذٍش

افة مً حمعُة السق -61العذد -12العىة  -مجلة السقافة والحىمُة   - ححما ُة فى الحعلُم

ل  –مُة احل الحى  . 5112ابٍش

وسقذذة  مذذل مقذمذذة  للمذذاثمش  -«رقافذة العىذذا ودوساملاظعذذات التربوٍذذة فذذي مواحهالهذذا» -21

السذاوذ  شذش للجىذة التربُذذة بذاملجلغ   لذى للسقافذذة بالحعذاون مذع كلُذذة التربُذة حامعذة املىُذذا 

https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82/398892353592911?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82/398892353592911?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82/398892353592911?fref=nf
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 . 5113اسط م 11- 11فى الفترة مً »التربُة ورقافة العىا » عىوان  

وسقة  -السقافى لذى الشباب ، مظاهش  ، اظبابي ، ودوس التربُة فى الحعامل معي الحلوذ  -25

 مذل مقذمذة هذذوة لجىذة التربُذة بذاملجلغ   لذذى للسقافذة بالحعذاون مذع كلُذة التربُذة حامعذذة 

بكلُذذة التربُذذة   54/1/5113 ذين شذذمغ  لالتربُذذة والحلذذوذ السقذذافى لاملىعقذذة ًذذوم  رىذذين 

 حامعة  ين شمغ .

 العذىة -وثىذوٍش هقذذ -لاملواؾىذة الشقمُذة مذذخال للتربُذذة العشدُذة  فذي العطذش الشقمذ ل -21

شان/بًاس/هِعان -العذد الخامغ – الساهُة  (.5113 (حٍض

ذش والححذذًات الفذشص الشقمذ  العطذش فذي العشدُذة التربُة -21  وثوضذُات فعالُذات  ذً : ثقٍش

هقذ وثىوٍش   -املىوفُة  بجامعة 5112 طماس  53-52 في املىعقذ التربُة لكلُة الخامغ املاثمش

 .5112 )فبراًش/ًىاًش/دٌعمبر( شحاء  -السالث  العذد  -

وسقذذذة  مذذذل  -محذذو  مُذذذة املعلوماثُذذة مذذذذخل للحىمُذذة املعذذذحذامة فذذى العطذذذش الشقمذذا  -55

املاثمش العىوي الشا ع  شش ملشكض جعلُم الكباس حامعة  ذين شذمغ بالحعذاون مذع مقذمة الى 

لعشدُذذة للتربُذذذة والسقافذذة والعلذذوم، والهُئذذذة العامذذة لحعلذذُم الكبذذذاس، وكلُذذة التربُذذذة املىظمذذة ا

لمذً جعلذُم الكبذاس الذذى الذحعلم مذذى الفُذاة للجمُذع مذً احذل الحىمُذذة  -حامعذة  ذين شذمغ 

ل   15/51املعحذامة فى الفترة مً   .5113ابٍش

مذذذع ا د / حمذذذذال وسقذذذة  مذذذذل )بايشذذذتراك  -دوس املذسظذذذة فذذذى مواحهذذذة الاذذذذاهشة العىذذذا  -23

العِس ا ( مقذمة  للماثمش الساوذ  شش للجىة التربُة باملجلغ   لى للسقافذة بالحعذاون مذع 

مذذاسط  11- 11فذذى الفتذرة مذذً » التربُذذة ورقافذة العىذذا»كلُذة التربُذذة حامعذذة املىُذا  عىذذوان  

5113. 

املعشل »هذوة  الذوس التربوى للمعشل املذسس ا ، الواقع واملامول  وسقة  مل مقذمة الى -57

املقامة فى املعهذ العالى للفىون املعشحُة بذولة الكوٍد فذى الفتذرة « التربوى ودوس  باملجحمع

 .5113ماسط  11- 54مً 
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وسقذذة  مذذذل  –العذذشقات العلمُذذة احذذذ مهذذذدات  مذذً الفكذذشى فذذى  طذذش املعلوماثُذذة  -25

ذذذض  مذذذً مقذمذذة للمذذذاثمش العلمذذذا العذذذادط لالذذذذولى السذذذاوذل  عىذذذوان التربُذذذة  العشدُذذذة وجعٍض

فى الفترة مً الفكشى فى  طش املعلوماثُة لالواقع واملامول ل بكلُة التربُة حامعة املىوفُة 

 .5113اكحودش  15 -11

املذاثمش الذذولى   –هحو سئٍة مقترحة لحىوَع مطادس ثموٍل الحعلذُم الجذاممى فذى مطذش  – 26

وحهذذات اظذتراثُجُة فذذى الحعلذذُم ،  ول لكلُذة التربُذذة حامعذة  ذذين شذمغ ثحذذد  ىذوان ل ث

 . 5113اكحودش    14 -12فى الفترة مً  -ثحذًات املعحقبل   ل 

وسقذة  مذذل  -اخالقُذات الححكذُم العلمذا للبحذوذ التربوٍذذة العشدُذة : الواقذع واملذامول  -31

مذذاسط  مقذمة الى املاثمش العلما السالث للجمعُة العشدُة للقُذاط والحقذوٍم بالحعذاون مذع 

 .5113 ول مً اكحودش  –م مح يرل املحكاملة لالتربُة  خالقُة ودىاء  مة فى  ال ؾُبة

 ظحخذام  مً لالهترهد: هذوة قؿاع شئون خذمذة املجحمذع وثىمُذة البِئذة بالحعذاون  -35

 حامعة املىوفُة . – 5113/ 11/ 16 سبعاء  -مع كلُة التربُة 

ة مذذذذخال ملعالجذذة  عذذذؼ حواهذذذل اصمذذذة البحذذث فذذذى العلذذذوم  وعذذذاهُة البحذذوذ الىو ُذذذ -31

 .والتربوٍة

اصمذذة »وسقذذة  مذذل مقذمذذة الذذى املذذاثمش الذذذولى  ول لكلُذذة  داب حامعذذة املىوفُذذة  عىذذوان 

كلُذذذة  داب  –م 11/5113/ 5-3فذذذى الفتذذرة مذذً  « العلذذوم  وعذذاهُة فذذى الاذذذل  ذذالم مح يذذر 

 – 115العذذد -55العىة مجلة بحوذ كلُة  داب  – .5113 –هوفمبر  –حامعة املىوفُة 

 .5114ًىاًش 

ذذذتراثُجُة مطذذذذش للحىمُذذذذة   -31 مكافحذذذذة الفعذذذذاد مذذذذذخال لححقُذذذذي اهذذذذذاف وماشذذذذشات اظذ

وسقة  مل مقذمة الى املاثمش العلما الفادى  شش الذولى الساوذ  - 5151/5111املعحذامة 

ُذة ودىذاء  وعذذان املطذشى الجذًذذ فذذى لكلُذة التربُذة حامعذة كفذذش الشذُخ ثحذد  ىذذوان لالترب

 . 5113هوفمبر  6-5ل فى الفترة مً 5151/5111غوء الخؿة  ظتراثُجُة ملطش 

 – ؤًذاس/مذاًو ولذى  العذىة -وثىذوٍش هقذذ  -هحذو سئٍذة هقذًذة للبحذث التربذذوي العشبذي  -32

http://tanwair.com/?p=1924
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 .5112ضُا

وذذذ احذذذذ ضذذوس  سهذذذاب فذذى  طذذش املعلوماثُذذذة مظذذاهش  ، واظذذذالُل ل سهذذاب  لكترو - 33

املىحذذذى الج شافذي  ول  عىذوان إلاسهذاب فذي مطذش بذذين  -وسقذة  مذل مقذمذة الذى  -مواحهحذيل

الزى هظمي قعم الج شافُذا  -الواقع الج شافي واملشثكضات السقافُة والىفعُة و ححما ُة

 بقا ة املاثمشات بالكلُة. 5113دٌعمبر 2املوافي  بكلُة  داب حامعة املىوفُة ًوم  رىين

اظتراثُجُة مقترحة للحخفُذا مذً حذذة مشذكلة   Learning for Fun الحعلم للمحعة  -34

ذذذذُم ذذذذات مذذذذً الحعلذ ذذذذى  -جعذذذذشب الفحُذ ذذذذل مقذمذذذذة الذ ذذذذشؤة  مذذذذاثمش وسقذذذذة  مذ ذذذذاد العشبذذذذي للمذ  ثحذ

املعالجذذات ل واناملحخططذذة فذذشع مطذذش بايشذذتراك مذذع كلُذذة التربُذذة حامعذذة املىطذذوسة  عىذذ

 .11/15/5113املوغو ُة لظاهشة جعشب الفحُات مً الحعلُم لورلك ًوم العبد 

 -ثىمُذة  حعذذاط بالجمذذال وثزوقذذي لذذذى ابىاءهذذا ل البعذذذ ال ائذذل فذذى التربُذذة العشدُذذةلل -35

وسقذة  مذل مقذمذة الذذى  لهذذوة الحسقُذا الجمذالى وثوالاُذذا الفىذون لخذمذة التربُذة بمعىاهذذا 

 12هشة رلذك ًذذوم الخمذذِغ قامذذة بكلُذة الذساظذذات العلُذا التربوٍذذة حامعذة القذذاالواظذع ل امل

/15 /5113. 

 الذوس ال ائل لكلُات التربُة فى ثؿوٍش الحعلُم فى مطش ، املشكلة ومقترحات ملواحهالها  -36

مذذارا ًمكذً ؤن ثقذمذي كلُذذات »وسقذة  مذل مقذمذة الذذى هذذوة كلُذة التربُذذة حامعذة املىطذوسة 

 .53/11/5113ًوم العبد « ع الخاس ىمالتربُة للمجح

هحذذو معامذذل ثذذذارير  شبذذذ لجذذودة وثقُذذذُم املجذذالت والبحذذوذ العلمُذذذة امليشذذوسة بالل ذذذة  -41

ذذذى هذذذذوة  هحذذذذو ماشذذذذشات  لمُذذذذة  -العشدُذذذة ، الػذذذذشوسة، واملعوقذذذذات  وسقذذذة  مذذذذل مقذمذذذذة الذ

ملىعقذذذة وموغذو ُة لجذذودة وثقُذُم املجذذالت والبحذذوذ العلمُذة امليشذذوسة بالل ذة العشدُذذة ا

بكلُذذذة التربُذذذة حامعذذذة املىوفُذذذة بالحعذذذاون مذذذع سابؿذذذة التربذذذوٍين العذذذشب ورلذذذك ًذذذوم  سبعذذذاء 

55/15/5113. 

مقترحذات لحؿذوٍش هظذم والُذات ثشقُذة ا ػذذاء هُئذة الحذذَسغ بمطذش ومذافى معذذحواهم  -41

وسقذذة  مذذل مقذمذذة الذذى الىذذذوة العلمُذذة  ولذذى لقعذذم اضذذول التربُذذة بكلُذذة التربُذذة حامعذذة 

ي لحالة البحث التربوى فى مطشلاملىعقذة ًوم  رىين ال  .  4/15/5112ضقاٍص

ثؿبُقذذات الحكىولوحُذا فذى التربُذذة  احذذى Cloud computingلالفوظذبة الحذفابُة  - 72
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وسقذذذة  مذذذل مقذمذذذذة الذذذى امللحقذذذذ الذذذذذولى  ول لكلُذذذة التربُذذذة حامعذذذذة بنهذذذا ل ثؿبُقذذذذات 

بقا ذذذة املذذذاثمشات بكلُذذذة  5114فبراًذذذش  11  - 15الحكىولوحُذذا فذذذى التربُذذذة املىعقذذذذ فذذى  

 الحجاسة حامعة بنها .

لهحذو معامذذل ثذذارير  شبذذذ لجذذودة وثقُذذُم املجذذالت والبحذذوذ العلمُذذة امليشذذوسة بالل ذذة  -41

ذذذذل مقذمذذذذة الذذذذى -العشدُذذذذة ، الػذذذذشوسة، واملحؿلبذذذذاتل  ذذذذا »وسقذذذذة  مذ ذذذاًير اليشذذذذش العلمذ معذ

للتربُذذذة حامعذذة القذذذاهشة بالحعذذاون مذذذع املىعقذذذذة بكلُذذة الذساظذذذات العلُذذا « واخالقُاثذذي 

لجىذة التربُذة بذاملجلغ   لذى للسقافذة و كلُذة التربُذة حامعذة املىوفُذة ومشذشوع معامذل 

 .1/5/5113بذ ورلك ًوم  سبعاء  الحارير العش 

هحذذو معامذذل ثذذذارير  شبذذذ لجذذودة وثقُذذذُم املجذذالت والبحذذوذ العلمُذذذة امليشذذوسة بالل ذذذة  -41

ملعوقذات وسقذة  مذل مقذمذذة الذى لهحذو ماشذشات  لمُذة وموغذذو ُة العشدُذة ، الػذشوسة، وا

لجودة وثقُُم املجالت والبحوذ العلمُة امليشذوسة بالل ذة العشدُذةل املىعقذذة بكلُذة التربُذة 

 55/15/5112حامعة املىوفُة بالحعاون مع سابؿة التربوٍين العشب ، ورلك ًوم  سبعاء 

ذذذارير العشبذذذذذ ثحذذذذذًات واهجذذذذ -42 ذذذى هذذذذذوة لمعامذذذل الحذ ذذذاًير »اصاتل وسقذذذة  مذذذذل مقذمذذذذة الذ معذ

املىعقذذذة بكلُذذة التربُذذة بجامعذذة « واخالقُذات اليشذذش العلمذذا ود ذذم معامذذل الحذارير العشبذذذ  

العشبذ ورلك ًوم العبد  ظوهاج بالحعاون مع كلُة التربُة ظوهاج ومششوع معامل الحارير 

1/1/5114. 

والبحذذوذ العلمُذذذة امليشذذوسة بالل ذذذة  هحذذو معامذذل ثذذذارير  شبذذذ لجذذودة وثقُذذذُم املجذذالت -43

اشذكالُات اليشذش العلمذا بذاملجالت »العشدُة ، الػشوسة، واملعوقذات وسقذة  مذل مقذمذة الذى 

املىعقذة بكلُة التربُة بجامعة بنهذا غذمً فعالُذات امللحقذذ «العشدُة ومعامل الحارير العشبذ  

التربُة حامعذة املىوفُذة ومشذشوع  الذولى  ول لكلُة التربُة حامعة بنها بالحعاون مع و كلُة

ورلذذك ًذذوم  حذذذ  « ربُذذةثؿبُقذذات الحكىولوحُذذا فذذى الت»معامذذل الحذذارير العشبذذذ ثحذذد  ىذذوان 

15/5/5113. 

سئٍذة كلُذة التربُذذة حامعذة املىوفُذة حذذول محذاوس ثؿذذوٍش كلُذات ا ذذاد املعلذذم فذى مطذذش  -44

حامعذة اظذُوؽ ثحذد  ىذوان   وسقة  مل مقذمة الى  املاثمش العلما العادط لكلُة التربُذة

مذاسط  11الذى  11الححذًات وظُاظذات الحؿذوٍش ل فذى الفتذرة مذً  -ل مىظومة ثكوًٍ املعلم 

 م بفىذق ظووعحا ظان حوسج  قطش.5114
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ثشدُذذة املواؾىذذة مذذذخال لححقُذذي الحماظذذك املجحممذذى  وسقذذة  مذذل مقذمذذة الذذى  املذذاثمش  -45

  لى للسقافذة بالحعذاون مذع كلُذة التربُذة حامعذة  العلما الساوذ  شش للجىة التربُة باملجلغ

املىُا ثحد  ىذوان  التربُذة والحماظذك املجحممذى املىعقذذ بكلُذة التربُذة حامعذة املىُذا  مذاسط 

5114 . 

معامل الحارير العشبذ مذخال للحميز فى  ثقُُم وثطيُا  هحاج العلمذا امليشذوس بالل ذة  -46

ة العلمُذذذذة الحاظذذذعة  شذذذذشة لقعذذذم ؤضذذذذول التربُذذذذة العشدُذذذة وسقذذذذة  مذذذل مقذمذذذذة الذذذى الىذذذذذو 

   (الحعلُم املطشي )الواقع والؿمولثحد  ىوان )الحميز في  التربُة حامعة كفش الشُخ   بكلُة

 .5114/ 12/1ًوم  سبعاء املوافي ورلك 

ادة   مال البعذ ال ائل فى الحعلُم املطشى وسقذة  مذل مقذمذة الذى  املذاثمش   -51 جعلُم ٍس

 1-5عقذذ فذى الفتذرة مذً الذولى الخامغ  لكلُة التربُة الىو ُة  حامعذة املىوفُذة املىالعلما 

ل   .5114ابٍش

معامل الحارير العشبذ مذخال للحميز فى  ثقُُم وثطيُا  هحاج العلمذا امليشذوس بالل ذة  -51

مذًىة العشدُة وسقة  مل مقذمة الى املاثمش الذولى الساوذ ملعامل الحارير العشبذ الزى  قذ ب

ُذة صوٍل للعلوم والحكىولوحُا بالحعاون مع اكادًمُة البحث العلما واثحاد الجامعذات العشد

 .5114ماًو  3-2خالل الفترة مً 

وسشذة  مذل فذى املذاثمش الذذولى السذاوذ ملعامذل  –ادساج املجالت فى معامل الحارير العشبذ  -55

حُذا بالحعذاون مذع اكادًمُذة البحذث الحارير العشبذ الزى  قذذ بمذًىذة صوٍذل للعلذوم والحكىولو 

 .5114ماًو  3-2ُة خالل الفترة مً العلما واثحاد الجامعات العشد

محاغذذذشة فذذى الىذذذوة العلمُذذذة  –اشذذكالُة اليشذذش العلمذذا ود ذذذم معامذذل الحذذارير العشبذذذ  -51

ذذذذول التربُذذذذة  ذذذذذت ًذذذذ –السامىذذذذة لقعذذذذم اضذ ذذذا  ال ذذذذا  قذ ذ ذذذذة التربُذذذذة حامعذذذذة بنهذ ذذذاء كلُذ ذ وم  سبعذ

12/1/5114. 

للحىمُة املعحذامة  هذاف  5111ثؿوٍش الحعلُم الفنا فى مطش فى غوء سئٍة مطش  -51

، الححذذًات ، البذذرامج والخؿذـذ ، وسقذذة  مذذل مقذذم الذذى ل املذذاثمش العلمذذا العشبذذذ الفذذادى 

-5 – شش )الذولى السامً ( لجمعُة السقافة مً احل الحىمُة بالحعاون مع حامعة ظوهاج 

 .م ورقافة العمل الفش للالحعلُ 5114ماًو  1
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للحىمُة املعحذامة  هذاف ،  5111ثؿوٍش الحعلُم الفنا فى مطش فى غوء سئٍة مطش  -52

ذذـذ ، وسقذذذة  مذذذذل مقذمذذذة  الذذذذى الىذذذذوة العلمُذذذذة للجىذذذة التربُذذذذة الححذذذذًات ، البذذذرامج والخؿذ

ا ورقافذة حامعذة املىوفُذة  لالحعلذُم الفنذبذاملجلغ   لذى للسقافذة بالحعذاون مذع كلُذة التربُذة 

 .5114ماًو  1ال ا  قذت ًوم الخمِغ  املجحمع ل

ثؿوٍش الخذمات الحعلُمُة باملىاؾي  العشوائُة فى مطش مذخال لحؿوٍشها وسقذة  مذل  -53

مقذمة الى الىذوة العلمُة للجىذة التربُذة بذاملجلغ   لذى للسقافذة بالحعذاون مذع كلُذة التربُذة 

 قذذذت ًذذذوم  سقافُذذة للمىذذاؾي العشذذذوائُة ل ال ذذاحامعذذة اظذذُوؽ  ل املحؿلبذذات التربوٍذذذة وال

 .5114ماًو  14 سبعاء 

بُة ، مفهومهذا ، اهمُالهذا ، اظذالُل ثحذًذذها  -54 وسقذة  مذل مقذمذة  – ححُاحات الحذٍس

امللحقذذذ العلمذذا  ول ملشكذذض ثىمُذذة القذذذسات بجامعذذة بنهذذا ثحذذد  ىذذوان ثؿذذوٍش مىظومذذة الذذى 

 6 –كلُذذة التربُذذة حامعذذة بنهذذا  –ة العمذل املاظسذذ ا الحذذٍسل وغذذمان حذذودة الحىمُذذة املهىُذذ

 ذد خاص ماسط الععودًة  –التربُة و لم الىفغ  . مجلة دساظات  شدُة في5114ماسط 

-5114. 

مجلة كلُة التربُة  -املعئولُة املذهُة للمعلم، اسكانها ، حايتها ، وؾشق دفع املعلم لها  - 55

 .5114ًولُو  -1ج  -111-العذد – 55املجلذ -حامعة بنها 

وسقة  مل مقذمة الى املذاثمش  -الححكُم العلما مذخال لجودة البحث التربوى ثؿوٍش  -56

ل كلُات التربُة هحو همورج افػل  -العلم  الذولي الساوذ لكلُة التربُة حامعة  ين شمغ 

ش بال شدقة. - 5114اكحودش 17 بلى 16ل في الفترة مً  ة مجاَو  بقٍش

حواضذل  ححمذاعي فذي خذمذذة العملُذة التربوٍذة والحعلُمُذة ملذارا؟ فذذي ثوالاُذا شذبكات ال -61

 وشبكات العشبي الساوي ملجحمع الذولي العلم  ملاثمشوسقة  مل مقذمة بلى ا -مارا؟ وكُا؟ 

- إلا الم ظم 2017 هوفمبر- 2 ؤكحودش 31في الفترة مً  مح ير   الم في  ححماعي الحواضل

  مان . معقـ، ظلؿىة قابوط، العلؿان حامعة -ُة  ححما  والعلوم قداب كلُة

ذذادة   مذذال: وسقذذة  مذذذل مقذمذذة الذذى املاثمشالذذذذولى  -61  قحطذذاد امللزلذذى وثىمُذذة رقافذذذة ٍس

 قحطذاد امللزلذى فذى خذمذة وثىمُذة البِئذة » الخامغ العشبذ الحاظع  شش لالقحطذاد امللزلذى 

 حامعة املىوفُة  –قحطاد امللزلى لُة  ك -5114اكحودش 14الى  13فى الفترة مً « واملجحمع

ذذذي الذذذى مجحمذذع املعشفذذذة  -65 وسقذذذة  مذذذل « الواقذذذع واملذذذامول » هظذذم الحعلذذذُم العشدُذذذة والؿٍش



ت والصخت الىفؿُتاملجلت الٗلمُت   ISSN :2682-6528 ...... للٗلىم التربٍى

  
37 

 
  

مقذمة الى املاثمش العلما الشا ع  شش لكلُة التربُة حامعذة الفُذوم   عىذوان ثؿذوٍش الحعلذُم 

 .5114اكحودش   53 -51الفترة مً   فى  طش اقحطاد املعشفة وثكىولوحُا املعحقبل

الىذوة الخاضة لليشش العلم  في اظشاس اليشش العلما ومششوع معامل الحارير العشبذ  :  -61

املىعقذذ فذذى  ، 5114هذوفمبر  5املذاثمش العشبذي السذاوي  شذش لعلذوم وقاًذة الىبذات ًذوم  سبعذاء 

 مىحجع شاؾئ الىوسط بال شدقة.

لفلقذذذة الذساظذذُة حذذول مشذذشوع  هحذذاج املعشفذذذى معذذاًير اليشذذش فذذى املجذذالت العلمُذذة : ا -61

 1املىعقذة ًومذ  –شبكة املعلومات العشدُة التربوٍة )شمعة (  –التربوى فى البالد العشدُة 

 ببيروت . 5114دٌعمبر  5و

مُذة الوحذاهُذة فذى املجحمعذات العشدُذة )املظذاهش،  املخذاؾش، الُذات املواحهذة( وسقذذة    -62

العلمذ  العذذا ع )الذذذولي السالذث( التربُذذة الوحذاهُذة فذذي املجحمعذذات املذذاثمش مقذمذذة الذى   مذل

خذالل الفتذذرة  العشدُذة فذي غذذوء الححذذًات املعاضذذشة املىعقذذ بكلُذة التربُذذة حامعذة املىوفُذذة 

 .م5114ؤكحودش  11-15

وسقذذة  -ا ذذاد املعلذم وحذذذاهُا، البعذذ ال ائذذل فذى بذشامج ا ذذذاد املعلذم بكلُذذات التربُذة  -63

املذذاثمش العلمذ  العذذا ع )الذذذولي السالذث( التربُذذة الوحذاهُذة فذذي املجحمعذذات الذى   مذل مقذمذذة

العشدُذة فذي غذذوء الححذذًات املعاضذذشة املىعقذذ بكلُذة التربُذذة حامعذة املىوفُذذة خذالل الفتذذرة  

 .م5114ؤكحودش  11-15

 العىة –مجلة السقافة والحىمُة  –الححكُم العلما وثجذًذ الخؿاب التربوى العشبذ  -64

ل  -افة مً احل الحىمُة حمعُة السق – 111العذد –العادظة  شش   .5113ابٍش

 -خطائظ الكباس واظالُل الحعامل معهم فى ارىاء وحودهم فى فطول محو  مُة    -65

ال ا  –الىذوة العلمُة  ولى ملشكض جعلُم الكباس لكلُة التربُة حامعة اظُوؽ لكباس بال امُةل 

 .5113 اكحودش 55اوعقذت ًوم 

 -محذو  مُذة املعلوماثُذة للمذشاة العشدُذة مذذخل للحىمُذة املعذحذامة فذى العطذش الشقمذا -66

فشع القاهشة  عىوان لاملشاة   وسقة  مل مقذمة الى ماثمش  ثحاد العشبذ للمشاة املحخططة

ذذذاة ل الذذذزى  قذذذذذ بذذذاملشكض الكشذذذذفذ العشبذذذذ العذذذذالما بمذًىذذذة هطذذذذش  وثكىولوحُذذذا حذذذودة الفُذ

 . 5114دٌعمبر  6ًوم العبد  بالقاهشة
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هحذو معامذل ثذذارير  شبذذ لجذودة وثقُذذُم املجذالت والبحذوذ العلمُذذة امليشذوسة بالل ذذة  -100

ذذذذات  ذ ذ ذذذذشوسات ، واملحؿلبذ ذ ذذذذة ، الػذ ذ ذذذذة    –العشدُذ ذ ذ ذذذذوم التربوٍذ ذ ذذذذى العلذ ذ ذ ذذذذوذ فذ ذ ذذذذة للبحذ ذ ذ ذذذذة الذولُذ ذ املجلذ

International Journal of Research in Educational Sciences   5115 1العذد  1املجلذ. 

ثيشذذذئة الؿفذذذل املطذذذشى فذذى العطذذذش الشقمذذذا ، بذذذين ثحذذذذًات الواقذذذع ، وؾموحذذذات -  111

ذاع  ؾفذال حامعذة اظذُوؽ   املعحقبل وسقة  مل مقذمة الى املاثمش الذولى  ول لكلُذة ٍس

فبراًذش   4-3املىعقذ فى الفترة مً  –حمعات املعاضشة ل بىاء ؾفل ملجحمع افػل فى الال املج

5115 . 

املذذذاثمش  – سهذذاب  لكترووذذذ فذذى  طذذش املعلوماثُذذذة ، مظذذاهش  ، والُذذات مواحهحذذي   -115

 عىذذذذوان ل داسة  –الذذذذولى السذذذاوذ للجىذذذذة  لذذذوم  داسة بذذذذاملجلغ   لذذذى للسقافذذذذة بالقذذذاهشة 

ة ودش بذاس    -املجحمعُة ملحاسدة  سهابل  .5115فبراًش  3العبد  –ا املطٍش

جذذذى  -111 ذذذادة   مذذذال مذذذذخال للحخفُذذذا مذذذً  مشذذذكلة البؿالذذذة بذذذين خٍش الحذذذذٍسل  لذذذى ٍس

مشكذض ثىمُذة قذذسات ا ػذاء هُئذة  –املجلة العشدُذة لبحذوذ الحذذٍسل والحؿذوٍش  –الجامعة 

ذل  -املجلذ  ول  –الحذَسغ والقُادات بجامعة بنها  .   ذذد خذاص  5115العذذد  ول ابٍش

ذذذا  ذذذاء هُئذذذة الحذذذذَسغ بجامعذذذة بنهذ ذذذاوذ ملشكذذذض ثىمُذذذة قذذذذسات ا ػذ لبحذذذوذ املذذذاثمش الذذذذولى السذ

الحذذذذٍسل  بذذذذاعى : سئى واقعُذذذذة وؾموحذذذات معذذذذحقبلُة قا ذذذة  ححفذذذذايت الكبذذذرى بكلُذذذذة 

 .  5115ماسط  12الحجاسة الخمِغ 

ذذذذة الذوائُذذذذة  -111 ذذذذة املعلوماثُذ  Pharmaceutical Information Literacyمحذذذذو  مُذ

املذاثمش العذىوى العذادط  شذش ملشكذض جعلذُم  -احذ مجايت جعلُم الكباس فى العطش الشقما 

الل خذ» الححذى العشبذذ الكبيذر » الكباس بجامعة  ين شمغ جعلُم الكباس فى العطش الشقما 

ل  15الى  13الفترة مً   بذاس الػُافة بجامعة  ين شمغ . 5115ابٍش

لعلمُذذة مذذذخال لححقُذذي حذودة البحذذث التربذذوى العشبذذذ فذذى  طذذش محاسدذة العذذشقات ا -112

مذذذذاثمش لالحعلذذذذُم فذذذذى الذذذذوؾً العشبذذذذ ، هحذذذذو هظذذذذام جعلُمذذذذا محميذذذذزل املىعقذذذذذ  –املعلوماثُذذذة 

ل  53الى  52بالجامعة  سدهُة فى الفترة مً   بالعاضمة  سدهُة  مان  . 5115ابٍش

لذًمقشاؾُذذة: الذًمقشاؾُذذة الشقمُذذة دوس ثكىولوحُذذا املعلومذذات فذذي د ذذم الححذذويت ا  -113

International Journal of research in Educational Sciences. (IJRES) همورحا املجلذة  .
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ذض مكاهذةمذذخال لImpact  Factor  Arab ل معامذل الحذإرير العشبذذ -114 الل ذة العشدُذة  حعٍض

وسقة  مل مقذمة الى املاثمش العلمذا الذذولى لكلُذة الل ذة العشدُذة  -العلما بهال ود م اليشش 

املىعقذذ بكلُذذة  « ثشارىذا العشبذذذ والفكذش الفذذذازذ» فذشع حامعذة  صهذذش باملىوفُذة ثحذذد  ىذوان 

 .5115ماسط  16الل ة العشدُة فشع حامعة  صهش باملىوفُة خالل الفترة مً 

العلما امليشوس بالل ة العشدُة ومششوع معامل الحارير العشبذذ  اشكالُة ثقُُم  هحاج  -115

اغذذذُات و لذذذوم  املذذذاثمش   -وسشذذة  مذذذل حذذول معامذذذل الحذذارير العشبذذذذ  الذذذولى العذذذا ع فذذى الٍش

 .5115فبراًش ، 14 -12املعلومات   حامعة ظوهاج فى الفترة مً 

 وع معامل الحارير العشبذاشكالُة ثقُُم  هحاج العلما امليشوس بالل ة العشدُة ومشش  -116

محاغذشة فذذى الىذذذوة العلمُذذة ال ذذا  قذذذها قعذم اضذذول التربُذذة بكلُذذة البىذذات حامعذذة  ذذين 

 .5115ماسط  1ورلك  ًوم  حذ   شمغ

 -ضوس ، مخاؾش ، آلُات مواحهحيإلاسهاب في العطش الشقم  )إلاسهاب إلالكترووي( ،  -111

International Journal of research in Educational Sciences. (IJRES)  املجلذة الذولُذة

 .5115-العذد السالث  -املجلذ  ول  -للبحوذ في العلوم التربوٍة 

 -بايشذتراك مذع د محمذود  بذذ العذاؾذ : معامذذل الحذارير العشبذذ  حلذم اضذبح واقعذذا    -111

 . 5115 – 25العذد –بوٍة لكلُة التربُة حامعة ظوهاج املجلة التر 

املجلذذة التربوٍذذة  -هحذو افذذاق حذًذذة ملحذذو  مُذة املجحمعُذذة فذى املجحمعذذات املعاضذشة  -115

 . 5115 – 25العذد –لكلُة التربُة حامعة ظوهاج 

جيها  -111 ادة   مال بالجامعات مذخال للحخفُا مً مشكلة البؿالة بين خٍش  -جعلُم ٍس

املاثمش الذولى  ول  ملشكض غمان الجودة  بجامعة املىوفُة  ثحد  ىوان  لحذودة الحعلذُم 

 .5115ظبحمبر  11و 6ًومذ  -وسٍادة   مال ل

ا  بذ العذالم : دوس الجمعُذات  هلُذة فذي ثلبُذة بايشتراك مع د   -111 ؤماوي محمذ شٍش

املذاثمش العلمذ   -محافظذة اظذُوؽ  ححُاحات الحعلُمُة للفحُات املهمشذات مذً الحعلذُم ب

السذذامً الذذذذولي الشا ذذع لكلُذذذة التربُذذة حامعذذذة املىوفُذذذة  عىذذوان ل ثشدُذذذة الفئذذات املهمشذذذة فذذذي 

http://journals.iafh.net/index.php/IJRES/article/view/77
http://journals.iafh.net/index.php/IJRES/index
http://journals.iafh.net/index.php/IJRES/index
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املجحمعذات العشدُذذة لححقُذذي ؤهذذاف الحىمُذذة املعذذحذامة: الفذشص والححذذذًاتل فذذي الفتذذرة ) 

 . م5115( ظبحمبر 11-15

 - -العشدُذة ، املظذاهش ومذذاخل املواحهذةالفشمان مً الحعلذُم فذى مىذاؾي الطذشا ات  -112

املذاثمش العلمذ  السذامً الذذولي الشا ذع لكلُذذة التربُذة حامعذة املىوفُذة  عىذوان ل ثشدُذة الفئذذات 

املهمشة في املجحمعات العشدُة لححقُي ؤهذاف الحىمُة املعحذامة: الفشص والححذًاتل في 

 م.5115( ظبحمبر 15-11الفترة ) 

 املعلومات و ثطايت فى س اًة وجعلُم روى  ححُاحات الخاضةثوالاُا ثكىولوحُا  -113

املاثمش العلم  السذامً الذذولي الشا ذع لكلُذة  -ل املبرسات ، املجايت ، املحؿلبات ، املعوقاتل 

التربُذذة حامعذذة املىوفُذذة  عىذذوان ل ثشدُذذة الفئذذذات املهمشذذة فذذي املجحمعذذات العشدُذذة لححقُذذذي 

 .م5115( ظبحمبر 15-11لفشص والححذًاتل في الفترة ) ؤهذاف الحىمُة املعحذامة: ا

شبكات الحواضل  ححماعي في خذمة العملُة التربوٍذة والحعلُمُذة ملذارا؟ فذي  ثوالاُا -114

International Journal of research in Educational Sciences. (IJRES ) -مارا؟ وكُا؟

 .5116-العذد  ول  -جلذ الساوذ امل -املجلة الذولُة للبحوذ في العلوم التربوٍة 

هحو مُساق ؤخالقي يظحخذام شبكات الحواضل  ححماعي  في غوء آساء  عؼ خبراء  -115

 .5116ًىاًش  –العذد  ول  – 11العىة  –مجلة كلُة التربُة حامعة املىوفُة  –التربُة 

ش  ً املاثمش الذولى السالث ملعامل الحارير العشبذ  لواقع -116 اليشش العلمذا فذى العذالم  ثقٍش

ًولُذذو  العشبذذل  املجلذة الذولُذة لعلذوم املكحبذات واملعلومذذات  املجلذذ الخذامغ العذذد السالذث

 . 121 -112ص ص  5115ظبحمبر 

بذين الحاًُذذ  Open-Access    Publishing اليشش العلما فذى مطذادس الوضذول الفذش  - 151

ل  – 31العذد –عة ظوهاج املجلة التربوٍة لكلُة التربُة حام -والشفؼ   5116ابٍش

محاسدذة العذذشقات العلمُذذة مذذذخال لححقُذذي حذودة البحذذث التربذذوى العشبذذذ فذذى  طذذش  -151

 -العذد الشا ع  13ذ مجلة اثحاد الجامعات العشدُة للتربُة و لم الىفغ املجل -املعلوماثُة 

 .5115 –ماًو 

 International Journal of research in -ماثمشاثىذا العلمُذذة مذذا لهذذا ومذذا  ليهذا -155

Educational Sciences. (IJRES املجلة الذولُة للبحوذ في العلوم التربوٍة )-  املجلذ الساوي

 .5116-العذد الساوذ  -
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 - الحقوٍم  لكترووي مذخال لحؿوٍش هظم  مححاهات وثقوٍم الؿالب بالحعلُم العالي -151

-55حامعة بنها  –فى غوء املح يرات واملعاًير العاملُة  املاثمش الذولي لحؿوٍش الحعلُم العالي

 .5116ًىاًش  51

املاثمش الذولي  -مُكىة  خحباسات مذخال لجودة هظم الحقوٍم في ماظعاثىا الجامعُة -151

ً لكلُة  قحطاد امللزلي حامعة املىوفُة ل  قحطاد امللزلي وحودة  العادط العشبي العشٍش

 .5115مبر دٌع 51-51 -الحعلُم ل

املاثمش العلما الذولي  -الحذٍسل إلالكترووي مذخال لحؿوٍش مىظومة الحذٍسل في مطش   -152

ل فذذى املاظعذات العشدُذذة  –السالذث ملشكذذض ثىمُذة القذذذسات بجامعذة بنهذذا  ثؿذوٍش بذذشامج الحذذٍس

 .5116ماسط  55 -51ملواكبة  طش  بحكاس وسٍادة   مال في الفترة مً 

 International -املجذايت، الححذذًات  املبذرسات، : الحعلُم في  شُاء رهداهت ثوالاُا -153

Journal of research in Educational Sciences. (IJRES املجلة الذولُة للبحوذ في العلوم )

 . 5116ًولُو  -العذد السالث  -املجلذ الساوي  -التربوٍة 

ذ  في الال ادواس  الجذًذة فى -154 العطشالشقما كُا ًمكً املواءمة بين  املعلم الزى هٍش

جذذى كلُذذات التربُذذة واححُاحذذات ظذذوق العمذذذل التربذذوى ؟ املذذاثمش العلمذذا السذذاوذ لقعذذذم  -خٍش

ل  55-54اضول التربُة كلُة التربُة حامعة الفُوم   .5116ابٍش

مذذاثمش كلُذذذة  -5115الححذذذًات ال ذذا ثواحذذذي خؿذذة ثؿذذذوٍش الحعلذذُم املطذذشى الجذًذذذذ  -155

ثؿوٍش الحعلُم  –ة املىوفُة بالحعاون مع لجىة التربُة باملجلغ   لى للسقافة التربُة حامع

ل  14 –فى مطش الواقع وافاق املعحقبل   .5116ابٍش

 - مجاهُة الحعلُم غشوسة مجحمعُة لححقُي ثكافا الفشص الحعلُمُة والعذل التربوي  -156

امعذذة ظذذوهاج ثحذذد  ىذذوان ل املذاثمش العلمذذا  ول لقعذذم اضذذول التربُذذة  بكلُذذة التربُذذة ح

 –. مجلذة التربُذة املعاضذشة 5116 -مجاهُة الحعلُم بين القبول والذشفؼ سئى وثوحهذاتل  

 .حامعة العَشش –، مجلة كلُة التربُة  5115اغطؿغ  126العذد  – 12العىة 

اصمة اليشش العلمذا العشبذذ فذى العلذوم  وعذاهُة فذى  طذش الشقمىذة ، املظذاهش ، وظذبل  -111

املاثمش العلما الذولى الساوذ لكلُة  داب حامعة املىوفُة ل العلوم  وعاهُة بين  -احهةاملو 

 .5116 -الواقع واملامول ل  
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ة مجحمعُذذذا  -111 املذذذاثمش العذذذىوى  -محذذو  مُذذذة القاهوهُذذذة مذذذذخال لحمكذذذين املذذذشاة املطذذذٍش

ة املهذاسات بذالوؾً العا ع  شش ملشكض جعلُم الكباس بجامعة  ين شمغ لجعلذُم الكبذاس وثىمُذ

ل  15 -12العشبذ الواقع واملامول   .5116ابٍش

 -هحو ادواس حذًذة ملاظعاثىا الجامعُة فى غوء ثحذًات ومحؿلبات العطش الشقما  -115

املاثمش العلما الفادى  شش الذولى الساوذ بكلُة التربُة حامعة املىُا ل ثؿوٍش الحعلُم ودىاء 

ل  51 وعان املعاضش   .5116ابٍش

املذذذاثمش  -اهترهذذد  شذذذُاء وثوالاُفذذذي فذذي الحعلذذذُم  )املبذذذرسات ، املجذذايت ، الححذذذذًات(  -111

ي الذساظات الىو ُة فذى  العىوى السالث  الذولى الساوذ لكلُة التربُة الىو ُة حامعة الضقاٍص

 .5116ماسط  1-5املجحمعات العشدُة الواقع واملامول  

ل الحعلذُم العذالى ملواحهذة ث -111 حذذًات العوملذة  املبذرسات ، قلُذات ، املحذارًش وسقذذة ثذذٍو

 مذل مقذمذة الذى املذاثمش الذذولى  ول لكلُذة التربُذة حامعذة مذًىذة العذادات بايشذتراك مذذع 

ً»ثحد  ىوان   املىعقذذ بالحعذاون مذع الجمعُذة « التربُذة وثحذذًات القذشن الفذادى والعشذٍش

 .5116ًوهُي 11الى  56ى الفترة مً ة فالعلمُة لعمذاء كلُات التربُة بالجامعات العشدُ

ذذذذة  -112 ذذذال فذذذذى الحو ُذ ذذذذاع  ؾفذ ذذذذة ودوس ٍس الاذذذذاهشة ادمذذذذان  ؾفذذذذال للشاشذذذذات  لكتروهُذ

ذذذذاع  بمخاؾشهذذذا والُذذذات مواحهالهذذذا وسقذذذة  مذذذل مقذمذذذة الذذذى املذذذاثمش الذذذذولى السذذذاوذ لكلُذذذة ٍس

ىعقذ بقا ة امل5111 ؾفال حامعة اظُوؽ بىاء ؾفل الجُل الشا ع فى غوء سئٍة الحعلُم 

 .ًولُو 15-14املاثمشات بجامعة اظُوؽ فى الفترة مً 

املاثمش العلمذا الشا ذع ملعامذل  – ثجاهات الفذًسة فى اليشش العلما ومعاًير ثقُُمي  -113

الحارير العشبذ ، الحطيُا  كادًما للجامعات العشدُة املىعقذ بجامعة الىُل فى الفترة مً 

 .5116ًوهُة 51 -51

ة الى مُساق اخالقى  لحؿبُقذات الذزكاء  ضذؿىاعىحا -114  –ابذذا ات ثشدوٍذة  -حة البشٍش

 . بسابؿة التربوٍين العش  5116لُة  ذد ًو 

مجلة كلُة  –اهترهد  شُاء وثوالاُفي في الحعلُم  )املبرسات ، املجايت ، الححذًات(  -115

ل  –العذد السامً  شش  –التربُة حامعة العَشش   .5116ابٍش

الىذذوة العلمُذة ال ذا ٌعقذذها  - ثجاهات الفذًسة فذى اليشذش العلمذا ومعذاًير ثقُُمذي  -116
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ذذذاء   ذ ذذذذك ًذذذذوم  سبعذ ذذذذوب الذذذذوادى  ورلذ ذذذا حامعذذذذة حىذ ذ ذذذذة التربُذذذذة بقىذ ذذذذول التربُذذذذة بكلُذ قعذذذذم اضذ

55/6/5116 . 

 - ثجاهذذات الفذًسذذة فذذى اليشذذذش العلمذذا ومعذذاًير ثقُُمذذذي ، معامذذل الحذذارير همورحذذذا   - 111

مُذذة ال ذذا  قذذذها مشكذذض ثؿذذوٍش الحعلذذُم الجذذاممى حامعذذة اظذذُوؽ   ورلذذك ًذذذوم الىذذذوة العل

 .55/6/5116 سبعاء 

الىذذوة العلمُذة ال ذا ٌعقذذها  - ثجاهات الفذًسة فذى اليشذش العلمذا ومعذاًير ثقُُمذي  -111

 5116دٌعمبر 51قعم اضول التربُة بكلُة التربُة حامعة اظوان   ورلك ًوم  رىين  

املاثمش الذولى  -بشامج ا ذاد املعلم ملواكبة محؿلبات السوسة الطىا ُة الشا عة ثؿوٍش  -115

 -املعلم ومحؿلبات العطش الشقما ، مماسظات وثحذذًات   –لكلُة التربُة بجامعة ظوهاج 

 –املجلذذذة التربوٍذذة لكلُذذذة التربُذذة حامعذذذة ظذذذوهاج  511هذذوفمبر  55-54 سبعذذاء والخمذذذِغ 

 .5116دٌعمبر  -35العذد 

لذى اؾفالىا احذ محؿلبات الفُاة   Digital intelligence  DQثىمُة الزكاء الشقم   -111

International Journal of research in Educational Sciences. (IJRES ) - فى العطش الشقما

 .5116-العذد الشا ع  -املجلذ الساوي  -املجلة الذولُة للبحوذ في العلوم التربوٍة 

 International Journal of - اهذات الفذًسذة فذى اليشذش العلمذا ومعذاًير ثقُُمذي ثج -111

research in Educational Sciences. (IJRES املجلة الذولُة للبحوذ في العلوم التربوٍة )- 

 .5151-العذد  ول  -جلذ السالث امل

  -140- Revolution" ustrialEthics of Scientific Research in the Era of theFourth Ind، 

Lecture in The international  workshop on the ethics of scientific research  "Ethics 

in Scientific Research methods,Place at Bayero University Kano (BUK), Nigeria 9 

Desember 2019. 

141- Roles and responsibilities of Scientific Research Ethics  committee 

Workshop for social, humanities , and law review Ethics committee   The 

international  workshop on the ethics of scientific research "Ethics in Scientific 

Research methods,Place at Bayero University Kano (BUK), Nigeria 10 

https://www.natureindex.com/institution-outputs/nigeria/bayero-university-kano-buk/57984abb140ba08e538b4595
https://www.natureindex.com/institution-outputs/nigeria/bayero-university-kano-buk/57984abb140ba08e538b4595
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Desember2019. 

لوحُا املعلومات و ثطايت فى س اًة وجعلُم روى  ححُاحات الخاضة ثوالاُا ثكىو  -115

املاثمش الذولى  ول ثاهُل  شخاص روى  -ل املبرسات ، املجايت ، املحؿلبات ، املعوقاتل 

 51-55  اقذة والحىمُذذة املعذذحذامة ثحذذد شذذعاس ليعذاهم معذذا فذذى ا مذذاس  سع الفتذذرة مذذً 

 .5116دٌعمبر 

حارير العشبذ مذخال للحميز فى ثقُُم وثطيُا  هحاج العلما امليشوس بالل ة معامل ال -111

محاغشة  فى  ححفالُة بالُوم العالما لل ة العشدُة  عىوان الل ة العشدُة واليشش  - العشدُة

قعم الل ة العشدُة وادابها بالحعاون مع وحذة اليشذشالعلما بكلُذة البىذات لذالداب  -العلما 

 .5116دٌعمبر  15 – ربُة  حامعة  ين شمغوالعلوم والت

املذاثمش العلمذذ  الحاظذذع  - املعػذالت  خالقُذذة لحؿبُقذذات السذوسة الطذذىا ُة الشا عذذة -111

لالتربُة الخلقُة في املجحمعات العشدُة    عىوان الذولي الشا ع لكلُة التربُة حامعة املىوفُة 

 .5116اكحودش  11-11 -)الواقع واملإمول( ل

ة الذى مذوهذة اخالقُذة لحؿبُقذات السذوسة الطذىا ُة الشا عذة ل  الذذزكاء ل  -112 حاحذة البشذٍش

بين حامعة املىوفُذة وحامعذة هذاًا العشدُذة الىذوة العلمُة املشتركة  -لهمورحا  ضؿىاعى

للعلوم  مىُة حذول ؤخالقُذات البحذث العلمذ  فذي  طذش السذوسة الطذىا ُة الشا عذة والذزكاء 

املذذذاثمش العلمذذ  الحاظذذذع الذذذولي الشا ذذذع لكلُذذة التربُذذذة   مً فعالُذذاتغذذذاملقامذذة    ضذذؿىاعي

فذذذي  لالتربُذذة الخلقُذذة فذذي املجحمعذذات العشدُذذة )الواقذذع واملذذإمول( ل   عىذذوان حامعذذة املىوفُذذة

 .5116  اكحودش 11-11الفترة مً 

ش  ً هذوة:  ثجاهات الفذًسة في اليشش العلم ، ومعاًير ثقُُمي: معامل الح -113 إرير ثقٍش

 وال    قذها مشكض ثؿوٍش الحعلُم الجذاممي بجامعذة اظذُوؽ 
ا
معامذل الحذإرير العشبي همورحا

International Journal of research in Educational Sciences. (IJRES ) -العشبي همورحا 

 .5151-العذد  ول  -املجلذ السالث  -املجلة الذولُة للبحوذ في العلوم التربوٍة 

ل الحارير العشبذ مذخال للحميز فى ثقُُم وثطيُا  هحاج العلما امليشوس بالل ة معام -114

ً ًىاًش  -مجلة كلُة التربُة حامعة العَشش  -العشدُة   .5151العذد الفادى والعشٍش

معامل الحارير العشبذ مذخال للحميز فى ثقُُم وثطيُا  هحاج العلما امليشوس بالل ة  -115
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 ححفالُة بالُوم العالما لل ة العشدُة  عىوان ل الل ة العشدُة واليشذش محاغشة فى  العشدُة

 . 15/15/5116وم و داب والتربُة قعم الل ة العشدُة بكلُة البىات للعل -العلما ل

ثؿذذوٍش بذشامج الحذذذٍسل ملواكبذذة الحذذذا ُات التربوٍذة و خالقُذذة للسذذوسة الطذذىا ُة  " -115

املاثمش العلما الذذولى العذىوى الشا ذع ملشكذض ثىمُذة القذذسات  وسقة  مل مقذمة الى  "الشا عة

ثؿوٍش مىظومة الحذٍسل باملاظعات العشدُة فى غوء ثحذًات القشن  "  عىوان بجامعة بنها

ً  .5151ماسط – 25- 26 "الفادى والعشٍش

-  الحذذا ُات التربوٍذة و خالقُذة للسذوسة الطذىا ُة الشا عذة وكُفُذة الحعامذذل معهذا  -116

املذذوثمش الذذذولي الشا ذذذع لقؿذذاع الذساظذذذات العلُذذا والبحذذذوذ بكلُذذة البىذذذات لذذ داب والعلذذذوم "

قُذذا  5151مذذاسط  56-55والتربُذذة  : آفذذذاق  5131املعىذذذون ل بحذذوذ املعذذحقبل وؤحىذذذذة ؤفٍش

 . "الحكامل والحىمُة

ذذذ  فذذذي الاذذل ادواس  الجذًذذذة فذذذى العطذذشالشقما -121 ماثمشقعذذم اضذذذول  - املعلذذم الذذزى هٍش

 55 -54فذى الفتذرة مذً  «التربُذة .. املذأل وقمذال كلُذات» ُة كلُة التربُة حامعة الفُذوم الترب

ل   .5116ابٍش

ش  ً هذوة:  ثجاهات الفذًسة في اليشش العلم ، ومعاًير ثقُُمي: معامل الحإرير  -121 ثقٍش

 وال    قذها مشكض ثؿوٍش الحعلُم الجذاممي بجامعذة اظذُوؽ 
ا
إرير معامذل الحذالعشبي همورحا

International Journal of research in Educational Sciences. (IJRES ) -العشبي همورحا 

 .5151 –العذد  ول  -املجلذ السالث  -املجلة الذولُة للبحوذ في العلوم التربوٍة 

ذذذا    -125 ذ ذذذذة كوسوهذ ذذذذذ حائحذ ذذذا  عذ ذ ذذذذالمُة مذ ذذذذة و ظذ ذذذذذول العشدُذ ذذذى الذ ذ ذذذذُم فذ ذذذذحقبل الحعلذ  معذ

(nCoV2019)  ذذذِىاس ذ ذ ذذذذى ، ظذ ذ ذ ذذذذة الذ ذ ذذذذل مقذمذ ذ ذ ذذذذة  مذ ذ ذذذذشافُة  وسقذ ذ ذ ذذذذذولي ٍوهات  اظخشذ ذ ذ ذذذذاثمش الذ ذ املذ

الذذذزى  ل الححذذذًات ال ذذذ  ثواحذذي الحعلذذذُم إلاظذذالمي العذذذالي  عذذذ ؤصمذذذة كوسوهذذا ل ) فتراضذذ  (

 11ًىظمذي العذذالم  للمجحمعذات املعذذلمة بالحعذاون مذذع سابؿذة الجامعذذات إلاظذالمُة ًذذوم فذذي 

 .5151ًولُو

مذا للبذذاحسين وامليشذذوس بالل ذة العشدُذذة مذذً خذذالل هحذو ماشذذشات لجذذودة  هحذذاج العل 121

اغذُات  - ومقترحذات لحفعُلهذا  Web Matrixقُاظذات الشذبكة املذاثمش العلمذا الحاظذع للٍش

 . و لوم املعلومات
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ذذذذادة   مذذذذال فذذذي املذذذذذاسط: دساظذذذذة ثحلُلُذذذة -121 ذذذذة ومحؿلبذذذذات  جعلذذذُم ٍس ملىؿلقاثذذذذي الفكٍش

ذذذادة املذذذاثمش الذذذذولى العذذذا ع لكلُذذذة ا -العملُذذة  لتربُذذذة حامعذذذة العذذذلؿان قذذذابوط  الحعلذذذُم ٍس

 .5151/  1-5ححذًات  فى الفترة مً   مال الفشص وال

  ضؿىاعى الزكاء ثقىُات مً  ظحفادة ًمكً  ضؿىاعى كُا والزكاء العشدُة الل ة -122

ض فى   ول  جضءال - 73 العذد ظوهاج حامعة التربُة كلُة التربوٍة املجلة -؟  العشدُة الل ة جعٍض

 .5151 ماًو  –

  ضؿىاعى الزكاء ثقىُات مً  ظحفادة ًمكً  ضؿىاعى كُا والزكاء العشدُة الل ة -123

ذض فذى  وادابهذا ثحذد العشدُذة الل ذة لقعذم السالذث الذذولى العلمذا املذاثمش -؟ العشدُذة الل ذة جعٍض

 م كلُة 5151فبراًش   12 بلى 11 مً الفترة فى " بُيُة سئٍة" للخؿاب الىقذى الححلُل "  ىوان

 املىوفُة. حامعة  داب

ذذض الل ذذة العشدُذذةل    -124 املذذاثمش العلمذذا العشبذذذ  الشا ذذع  شذذذش   -ل الذذزكاء  ضذذؿىاعى وجعٍض

الذذذولى الفذذذادى  شذذذش لجمعُذذذة السقافذذذة مذذذً احذذل الحىمُذذذة  ثحذذذد  ىذذذوان ل الل ذذذة العشدُذذذة 

ل 13بلى  12والهوٍة فى الحعلُم ل فى الفترة مً   بجامعة ظوهاج  .  م5151  ابٍش

ة الجامعات لححوٍل مقترحة سئٍة -125  مبادسة غوء في ركُة الي حامعات الفكومُة املطٍش

املجلذة التربوٍذة كلُذذة  - للجامعذات  بايشذتراك مذذع د ظذمال العذُذ محمذذذ الشقمذ  الححذول 

 . 5151اكحودش  45التربُة حامعة ظوهاج  العذد 

دساظذذذة  الُذذذة : الذذذوعي بمخذذاؾش بدمانهذذذا وؤظذذذالُل مواحهالهذذذا لعذذاب إلالكتروهُذذذة القح -126

 لى ؤولُاء ؤموس ثالمُز املشحلة املحوظؿة في مىؿقة حاصان بايشتراك مذع د محمذذ  مؿبقة

املعذابقة العذا عة   بحذث مقذذم بلذى حذائضة ساشذذ بذً حمُذذ للسقافذة والعلذوم -محمذذ غىذُم 

 .5151تربوٍة والىفعُة( لذساظات الوالسالرون محوس الذساظات إلاوعاهُة )ا

املجلة التربوٍة  -دوس الزكاء  ضؿىاعى فى مواحهة حائحة كوسوها فى مشحلة الحعاٌش  -131

 . 5151 -كلُة التربُة حامعة ظوهاج

مجلذة  - دوس ثؿبُقات الزكاء  ضذؿىاعى فذى مواحهذة فيذروط كوسوهذا الطذين هموحذا -131

 .5151ًولُو  51العذد  –ىة حامعة العَشش  العىة السام -كلُة التربُة 

وسقة  -ل ثحذًات هظم الحعلُم العشدُة ما  عذ حائحة كوسوها ، والفشص املحاحة لهال -135
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ل الححذًات ال   ثواحي الحعلُم إلاظالمي العالي  املاثمش الذولي ) فتراض  ( مل مقذمة الى 

ون مع سابؿذة الجامعذات الزى ًىظمي العالم  للمجحمعات املعلمة بالحعا  عذ ؤصمة كوسوها ل

 .5151ًولُو  11إلاظالمُة ًوم في 

قافلذة محاغذشة فذى احذذى قوافذل قؿذاع خذمذة  - حائحة كوسوها بذين املحىذة واملىحذة -131

ذذذا  ًذذذذوم  املجحمذذذع وثىمُذذذذة البِئذذذذة بحامعذذذذة املىوفُذذذذة غذذذمً هذذذذذوات الحو ُذذذذة بجائحذذذذة كوسوهذ

 .مقبول لليشش بمجلة التربُة املعاضشة 6/5/5151

 - بُي الفوكمة  لكتروهُة بجامعاثىا العشدُة ، املبرسات واملحؿلبات  والححذًاتثؿ -131

 .5151 -العذد الساوذ –املجلذ الساوذ  –املجلة العلمُة للعلوم التربوٍة والافة الىفعُة 

 خحبذذذاسات  لكتروهُذذذة غذذذشوسة ثشدوٍذذذة ومجحمعُذذذذة فذذذي الاذذذل ظُاظذذذُة الحعذذذاٌش مذذذذع  -132

ش الذذولى للجمعُذة العشدُذذة للقُذاط والحقذوٍم بالحعذذاون مذع اكادًمُذذة املذذاثم - حائحذة كوسوهذا

ؾُبة للعلوم املحكاملة ثحد  ىوان  خحباسات  لكتروهُة في الال الذحعلم  ذً  عذذ املىعقذذ 

 .5151اكحودش ( 4- 3)ًومين العبد و حذ خالل 

)املبذذذرسات الحعلذذذُم الهجذذذين ؤحذذذذ الحوحهذذذات املعذذذحقبلُة للحعذذذاٌش مذذذع اصمذذذة كوسوهذذذا  -133

مذذذذاثمش حامعذذذذة املىوفُذذذة ثحذذذذد  ىذذذذوان ل الحوحهذذذذات املعذذذذحقبلُة  -املحؿلبذذذات الححذذذذذًات( 

 .5151ؤكحودش  2-1ل خالل ًومذ  nCoV2019)للحعاٌش مع كوسوها )

ة  -134  -مقترحات لحؿوٍش هظم والُات ثشقُات ؤ ػاء هُئات الحذَسغ بالجامعات املطٍش

 4املقذذام ًذذوم  سبعذذاء  -لعشدُذة لحكىولوحُذذا التربُذذة املذاثمش العلمذذ  العذذا ع  شذذش للجمعُذذة ا

 –ثحد  ىوان ل الححول الشقم  ومواحهة  صمذات ، الفذشص والححذذًات ل   5151ؤكحودش 

5151. 

 -هذذوة خؿذة ومحؿلبذات ثؿبُذي الحعلذُم الهجذين فذي الاذل الحعذاٌش مذع حائحذة كوسوهذا  -135

اغُة حامعة املىوفُة  الىذوة العلمُة لقؿاع خذمة املجحمع وثىمُة البِئة بكلُة التربُة الٍش

 .5151ظبحمبر  11 –

ة في الال حائحذة كوسوهذا " -361 الىذذوة العلمُذة  - "هظام جعلُم  حذًذ في الجامعات املطٍش

 5151ظبحمبر  55–لقؿاع خذمة املجحمع وثىمُة البِئة بكلُة العلوم حامعة املىوفُة 

ةهذذذذوة ثؿبُقذذذات الحعلذذذذُم الهجذذذين فذذذذي الجام -141 املجلذذذذة العلمُذذذة للعلذذذذوم  - عذذذات املطذذذٍش
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 .5151 – 1العذد  – 5املجلذ  –عُة التربوٍة والافة الىف

مخاؾش ادمان الحالمُذز لاللعذاب  لكتروهُذة القحالُذة واظذالُل مواحهالهذا ل دساظذة  " -114

اًش   املجلة التربوٍة لكلُة الذساظات العلُا للتربُة حامعذة القذاهشة العذذد  ول ًىذ - "مُذاهُة

5151. 

الحعلذذذُم الهجذذذذين ؤحذذذذ الحوحهذذذذات املعذذذحقبلُة للحعذذذذاٌش مذذذع اصمذذذذة كوسوهذذذا، الحجشدذذذذة  -145

ة ماثمش الذذولي للحعلذُم إلالكترووذي بذولذة الذُمً وصاسة الحعلذُم العذالي بذذول الذُمً  -املطٍش

 .11/11/5151املىعقذ في ًوم 

املاثمش الذولي  - املذون املفترط  بتزاص  كادًم  احذ ضوس الفعاد في اليشش العلم  : -141

ين العذذشب  مذًىذذذة الشذذُخ صاًذذذذ  -الخذذامغ ملعامذذذل الحذذإرير العشبذذذي املقذذام بمقذذذش اثحذذاد قرذذذاٍس

 .5151هوفمبر  51الى  16في الفترة مً  -بالقاهشة  

ثمكذذذين املعلذذذم فذذذي  طذذذش السذذذذوسة الطذذذىا ُة الشا عذذذة: مذذذاثمش الجمعُذذذة الحكىولوحُذذذذة  -141

 .15/5151/ 2لشقما والزكاء  ضؿىاعى في العشدُة الحمكين ا

ض رقافة  بذاع مذخال للىجال في ثحقُي الححول الشقم   -142 املاثمش العلم  العاشش جعٍض

الذولي الشا ع ثحد  ىوان ل التربُة وثىمُذة  بذذاع فذي املجحمعذات العشدُذة ل سئٍذة ومعذاًير ل 

 .5151دٌعمبر  11الي  6في الفترة مً 

 

 


