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صدر کلية التربية جامعة طنطا مجلة علمية تربوية محکمة تسمي ت

جامعة  –التربية کلية  –)مجلة کلية التربية( عن قطاع الدراسات العليا 

 طنطا وتهدف المجلة إلي:

 .المشارکة في تشجيع وتنشيط حرکة البحث العلمي والتربوي•

تحقيق إضافة جديدة علي الساحة العلمية في مجاالت العلوم •

 .التربوية

نشر وتعزيز الدراسات واألبحاث العلمية في مجال العلوم •

 .التربوية علي المستويين المحلي واإلقليمي

االرتقاء بالمستوي العلمي لألبحاث في مجال العلوم التربوية •

 .بحيث تالئم سوق العمل وحل المشکالت التعليمية والمجتمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:dean_edu@unv.tanta.edu.eg
mailto:dean_edu@unv.tanta.edu.eg


 

 

 
 
 

 

 Phone: +0403308953 0403308953 تليفون:

 Fax:0403359368 0403359368:فاكس

 .Address: Tanta- ElGish St طنطا شارع الجيش: العنوان

 ww.tanta.edu.eg/ar/Tanta/edu Website: www.tanta.edu.eg/ar/Tanta/edu :الموقع اإللكترونى 

 dean_edu@unv.tanta.edu.eg E-mail: dean_edu@unv.tanta.edu.eg البريد اإللكترونى:

 

 

 
 https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

mailto:dean_edu@unv.tanta.edu.eg
mailto:dean_edu@unv.tanta.edu.eg


 

 

 
 
 

 

 Phone: +0403308953 0403308953 تليفون:

 Fax:0403359368 0403359368:فاكس

 .Address: Tanta- ElGish St طنطا شارع الجيش: العنوان

 ww.tanta.edu.eg/ar/Tanta/edu Website: www.tanta.edu.eg/ar/Tanta/edu :الموقع اإللكترونى 

 dean_edu@unv.tanta.edu.eg E-mail: dean_edu@unv.tanta.edu.eg البريد اإللكترونى:

 

 

 
 https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 

 

 

mailto:dean_edu@unv.tanta.edu.eg
mailto:dean_edu@unv.tanta.edu.eg


 

 

 
 
 

 

 Phone: +0403308953 0403308953 تليفون:

 Fax:0403359368 0403359368:فاكس

 .Address: Tanta- ElGish St طنطا شارع الجيش: العنوان

 ww.tanta.edu.eg/ar/Tanta/edu Website: www.tanta.edu.eg/ar/Tanta/edu :الموقع اإللكترونى 

 dean_edu@unv.tanta.edu.eg E-mail: dean_edu@unv.tanta.edu.eg البريد اإللكترونى:

 

 

 
 https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dean_edu@unv.tanta.edu.eg
mailto:dean_edu@unv.tanta.edu.eg


 

 

 
 
 

 

 Phone: +0403308953 0403308953 تليفون:

 Fax:0403359368 0403359368:فاكس

 .Address: Tanta- ElGish St طنطا شارع الجيش: العنوان

 ww.tanta.edu.eg/ar/Tanta/edu Website: www.tanta.edu.eg/ar/Tanta/edu :الموقع اإللكترونى 

 dean_edu@unv.tanta.edu.eg E-mail: dean_edu@unv.tanta.edu.eg البريد اإللكترونى:

 

 

 
 https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 

 

mailto:dean_edu@unv.tanta.edu.eg
mailto:dean_edu@unv.tanta.edu.eg


 

 

 
 
 

 

 Phone: +0403308953 0403308953 تليفون:

 Fax:0403359368 0403359368:فاكس

 .Address: Tanta- ElGish St طنطا شارع الجيش: العنوان

 ww.tanta.edu.eg/ar/Tanta/edu Website: www.tanta.edu.eg/ar/Tanta/edu :الموقع اإللكترونى 

 dean_edu@unv.tanta.edu.eg E-mail: dean_edu@unv.tanta.edu.eg البريد اإللكترونى:

 

 

 
 https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 

 

mailto:dean_edu@unv.tanta.edu.eg
mailto:dean_edu@unv.tanta.edu.eg


 

 

 
 
 

 

 Phone: +0403308953 0403308953 تليفون:

 Fax:0403359368 0403359368:فاكس

 .Address: Tanta- ElGish St طنطا شارع الجيش: العنوان

 ww.tanta.edu.eg/ar/Tanta/edu Website: www.tanta.edu.eg/ar/Tanta/edu :الموقع اإللكترونى 

 dean_edu@unv.tanta.edu.eg E-mail: dean_edu@unv.tanta.edu.eg البريد اإللكترونى:

 

 

 
 https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 ة هيئة تحرير المجلة الرئيسي 

  البريد االلكتروني  الوظيفة بالمجلة  االسم 

 رئيس هيئة التحرير أ.د/ أحمد الحسيني هالل 

 ةعميد الكلي 

 أستاذ الصحة النفسية 

ahmed.hilal@edu.tan

ta.edu.eg 

 

  هيئة التحرير 

 استاذ أصول التربية  هويدا محمود األتربي أ.د/ 

 العليا والبحوث  توكيل الكلية للدارسا 

   ةالمجل تحريرمدير 

hwaida.elatrebi@edu.ta

nta.edu.eg 

 
تدر أ.د/ ياسر عبدالرحيم بيومي  وطرق  المناهج    س ي أستاذ 

 اتي اضي الر

yasser.bayoumi@edu.t

anta.edu.eg 
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واإلدارة  ا.د الهاللي الشربيني الهاللي  التربوى  التخطيط  أستاذ 

ووزير   - جامعة المنصورة    - التعليمية

 التربية والتعليم والتعليم الفني السابق

drelhelali@gmail.com 

 

 
أ.د/ إيهاب عبد العزيز  

 الببالوي 

كلية   وعميد  الخاصة  التربية  أستاذ 

 علوم اإلعاقة جامعة الزقازيق 

drihabelbeblawi@yahoo

.com 

 
أ.د/ عبد الملك طه عبد  

 الرحمن 

العلوم  تدريس  وطرق  المناهج  أستاذ 

 جامعة طنطا  –المتفرغ كلية التربية 

abdelmalk.elrefai@edu.t

anta.edu.eg 
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المتفرغ كلية التربية    استاذ علم النفس  أبو زيد سعيد الشويقي ا.د/  

 جامعة طنطا   –

abozaid.mohamed@edu.

tanta.edu.eg 

 
أ.د/ سالمة صابر محمد  

 العطار 

التربية   اصول  الكلية  –أستاذ  ووكيل 

   - لشئون البيئة وخدمة المجتمع األسبق 

 جامعة عين شمس  –كلية التربية 

dr.salama_elatar@yahoo

.com 

 
التربية أ.د/ عبدهللا مزعل الحربي  اصول  التربية    –أستاذ  كلية 

للشئون  الباطن  حفر  جامعة  ووكيل 

 السعودية   –التعليمية 
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  الهيئة االستشارية 

Prof\Ahmed 

Moustafa,  

Associate professor in 

Cognitive and Behavioral 

Neuroscience , 

Marcs Institute for Brain 

and Behaviour& School of 

Social Sciences and 

Psychology, Western 

Sydney University. 

Australia. 

 

a.moustafa@westrensydne

y.edu.au 

 
Dr. Nasser 

Mansour 

Associate Professor of 

Science Education, Centre 

for Research in STEM 

Education (CRISTEME) 

Editor: Social Sciences & 

Humanities Open SSHO 

Journal 

Graduate School of 

Education 

Exeter University, St. 

Luke's Campus  ,Heavitree 

Road, Exeter, EX1 2LU, 

UK. 

N.Mansour@exeter.ac.uk 

 

Prof\Mona M. 

Amer,  

Associate Professor & Chair 

Department of Psychology 

The American University in 

Cairo, Egypt 

monaamer@aucegypt.edu 
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أ.د/ صالح بن دوس  

 الزهراني 

التربية اصول  التربية  و    أستاذ 

 –جامعة جده    –كلية التربية  –المقارنة

 السعودية  

oldosi@yahoo.com 

 
احمد الرفاعي بهجت   / . د أ

 العزيزي 

التربيه)اقتصاديات   اصول  استاذ 

رئيس قسم وتفرغ  مالتعليم وتخطيط (ال

التربيه التربيه  و  اصول  كليه  عميد 

 جامعه الزقازيق. 

لشئون  الزقازيق  جامعه  رئيس  نائب 

رئيس   بعمل  والقائم  والطالب  التعليم 

 الجامعه األسبق. 

التربويه   العلوم  قطاع  لجنه  عضو 

 بالمجلس االعلي للجامعات األسبق. 

abelazizy1@gmail.com. 

 
النفس   أ.د/ حسين علي الخروصي  علم  القياس    –استاذ  قسم 

 –جامعة السلطان قابوس    –والتقويم  

 سلطنة عمان 

Hussein5@squ.edu.om 

 
النفس   أ.د/ سعيد سليمان الظفري  علم  النفس    –استاذ  علم  قسم 

 –جامعة السلطان قابوس    –التربوي  

 سلطنة عمان 

aldhafri@squ.edu.om 
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د أبو  ./أ.  علي  بن  صالح 

اد   عرَّ
الملك  بجامعة  التربية  اصول  أستاذ 

 خالد بالمملكة العربية للسعودية 
abuarrad@gmail.com 

 
 النجمي  حسين  علي   /ا. د

 

بجامعه   العلمي  البحث  عمادة  وكيل 

 السعودية  -  تبوك

a.najmi@ut.edu.sa 

 
  أحمد ا.د/عبدالرحمن

 األحمد 

تدريس   وطرق  المناهج  استاذ 

التربية    - الجغرافيا جامعة    –كلية 

 الكويت 

Aslahmad4u@gmail.com 

 
 –العلوم    استاذ المناهج وطرق تدريس أ. د /لبنى حسين العجمي 

 السعودية  - جامعة الملك خالد  

d.alajmilubna@gtmail.co

m 
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بقسم المناهج وطرق التدريس  األستاذ   اني بع الربن حمد ا.د/أحمد 

التربية    – السلطان   –كلية  جامعة 

 سلطنة عمان  –قابوس 

arabaani@squ.edu.om 

 
ب  ضحى عادل محمود /ا.د. االطفالأستاذ  رياض  كلية    -   قسم 

 العراق    - جامعة بغداد- التربية  للبنات

Hh.uu10@yahoo.com 

 
مصطفى محمد عبد  أ.د/ 

 العاطي بدر 

تدريس   وطرق  مناهج  اللغة  أستاذ 

التربية    –االنجليزية   جامعة    – كلية 

 طنطا  

mostafa_badr@edu.tanta.e

du.eg 

 
ناجي ديسفورس   أ.د/  

 ميخائيل عبد السيد 

تدريس   وطرق  مناهج  أستاذ 

التربية    – الرياضيات   جامعة    –كلية 

 طنطا 

nagy_abdelsayed@edu.tan

ta.edu.eg 

 
مجدى عبد الكريم   أ.د/ 

 حبيب أصالن 

التربويأستاذ   النفس  كلية    –  علم 

 جامعة طنطا  –التربية 

magdy.aslan@edu.tanta.ed

u.eg 
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العلوم  أ.د/ ثناء مليجي عودة  تدريس  وطرق  المناهج  أستاذ 

 طنطا جامعة   –المتفرغ كلية التربية 

Thanaaouda@edu.tanta.ed

u.eg 

 
أ.د/ عزة عبد الرازق عبد  

 ربه

تدريس   وطرق  المناهج  اللغة  أستاذ 

التربية    الفرنسية كلية   –المتفرغ 

 طنطا جامعة  

azza.abdrabo@edu.tanta.e

du.eg 

 
تدريس   أ.د/ سعاد أحمد شاهين  وطرق  المناهج  أستاذ 

كلية    تككنولوجيا المتفرغ  التعليم 

 جامعة طنطا  –التربية 

soad.shahin@edu.tanta.ed

u.eg 

 
أ.د/ محمد متولى قنديل  

 رمضان 

األطفال رياض  بقسم  کلية  -   أستاذ 

 جامعة طنطا   –التربية 

mohamed.ramadan@edu.t

anta.edu.eg 
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أ.د/ سمير عبد الوهاب  

 الخويت  

كلية   المتفرغ  التربية  أصول  أستاذ 

 جامعة طنطا  –التربية 

samir.abdelkader@edu.tan

ta.edu.eg 

 
عبد الرؤف محمد عبد  أ.د/ 

 الرؤف بدوى

 –كلية التربية      -  استاذ أصول التربية 

 جامعة طنطا 

abdelraouf.badawi@edu.ta

nta.edu.eg 

 
مصطفى احمد   أ.د/ 

 عبدالحليم صادق 

االطفال  رياض  بقسم  كلية    أستاذ 

 جامعة طنطا  –التربية 

mostafa.sadek@edu.tanta.

edu.eg 

 
النفس ا.د/ فؤاد طه طالفحة  علم  لكلية    لعميدوااستاذ  االسبق 

 االردن -العلوم التربوية / جامعة مؤتة

fuad_talafha@hotmail.co

m 
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إبراهيم الشافعى  أ.د/  

 الشافعى إبراهيم

النفسية  الصحة  التربية    أستاذ   –كلية 

 جامعة طنطا 

ibrahim.ibrahim@edu.tant

a.edu.eg 

 
 لم النفس اإلكلينيكي ع ا.د/أحمد عبدالفتاح عياد 

 وكيل الدراسات العليا السابق 

 كلية اآلداب جامعة طنطا 

 وقائم بعمل رئيس قسم علم النفس 

dr.ayaid@yahoo.com 

 
أ.د/ محمد السيد عبد  

 الرحمن إبراهيم 

أستاذ الصحة النفسية وعميد کلية  

 التربية جامعة الزقازيق سابقًا 

msaid55300@yahoo.com 

 
ا.د/عبدالجوادعلي عبد  

 الجواد النادي 

االنجليزي والتخصص  أستاذ األدب 

 كلية اآلداب جامعة طنطا 

professorelnady@gmail.co

m 

 
- استاذ التخطيط التربوي المتفرغ أ.د/ على صالح جوهر 

 جامعة دمياط  –کلية التربية 

gohar.1140@yahoo.com 
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 قسم العلوم تربوية  استاذ ب  ا.د صفاء احمد محمد 

 التخصص العام تربية الطفل  

 التخصص الدقيق مناهج الطفل 

Sam10@fayoum.edu.eg 

 
سعيد محمد الجوهري  أ.د/ 

 الفخراني 

وآدابها أستاذ اللغة االنجليزية 

 المتفرغ بكلية اآلداب جامعة طنطا. 

said.elgouhari@art.tanta.e

du 

 
أ.د/ عبد الفتاح أحمد  

 شحاتة 

أستاذ ورئيس قسم التربية اإلسالمية  

بكلية التربية بنين جامعة األزهر  

 بالقاهرة

shehata236@yahoo.com 

 
فاطمة محمود علي  أ.د/

 نصر 

 دب فرنسي األأستاذ 

 ( فرانكوفوني و أدب مقارنأدب  )

fatma.nasr@art.tanta.edu.e

g 
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 نفسية وتربية خاصة  صحةأستاذ ال شريت  محمد ا.د/أشرف

كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة  

 االسكندرية

ashrafshereit@yahoo.com 

 
استاذ التربية االسالمية جامعة   أ.د/محمود خليفة رشاد 

 األزهر

drmahmoudrashadk@gmai

l.com 

 
إيمان عبد الرحيم عبد  أ.د/

 الرؤف صحصاح 

بقسم اللغات األجنبية كلية  أستاذ

 جامعة طنطا  –التربية 

iman_sehsah@edu.tanta.e

du.eg 

 
فاتن عبد المجيد  أ.د/

 السعودى فوده. 

العلوم  أستاذ مناهج وطرق تدريس 

جامعة    –كلية التربية  –التجارية 

 طنطا 

faten.fouda@edu.tanta.edu

.eg 
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فتحية سيد محمود  أ.د/

 الفرارجى 

أستاذ بقسم اللغات األجنبية كلية  

 جامعة طنطا  –التربية 

fatheya.elfarargi@edu.tant

a.edu.eg 

 
عبد الناصر محمد رشاد  أ.د/ 

 عبد الناصر محمد 

المقارنة واإلدارة  أستاذ التربية 

التعليمية بكلية التربية جامعة عين 

 شمس 

ووكيل الكلية للدراسات العليا 

 والبحوث 

drnasser1966@yahoo.com 

 
اإلعاقة   أ.د/ عيد جالل أبو حمزة  برنامج  في  المشارك  األستاذ 

 الذهنية بجامعة الخليج العربي

eidhamza@gmail.com 

 
واإلدارة  أ.د/ أحمد عابد طنطاوي  المقارنة  التربية  أستاذ 

التربية   كلية  المتفرغ   –التعليمية 

 جامعة طنطا 

Ahmed.Tantawy@edu.ta

nta.edu.eg 

 
األجنبية   أ.م.د/ وليد سمير علي   اللغات  بقسم  مساعد  أستاذ 

 جامعة طنطا  –كلية التربية 

waleedsamir74@edu.tan

ta.edu.eg 
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  هيئة التحرير الفنية 

  Mohamed.turky@edu.tanta.edu.eg )محرر فني (عضو وحدة النشر العلمي تركي  د/محمد عبد هللا

  amir.shahin@edu.tanta.edu.eg )محرر فني (عضو وحدة النشر العلمي د/أمير أبو المجد شاهين 

 سكرتارية المجلة 

عضو وحدة النشر )سكرتير المجلة(  أحمد حجازي  ا/عبد هللا

 العلمي

m.abdullah_hegazy@yahoo.com  

mailto:dean_edu@unv.tanta.edu.eg
mailto:dean_edu@unv.tanta.edu.eg

