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 جامعة مطروح   –كلية التربية 
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 تهتم رائدة، عالمية عمميَّة تربوية مجّمة جامعة مطروح لمعموم التربوية والنفسية )مجمة “ الرؤيـة ”
 .وتطوير العموم اإلنسانية واالجتماعية( لخدمة التربوية العموم في المحكمة البحوث بنشر

 والدراسات البحوث لنشر وعاء   لمحصول عمى معامل تأثير عالي، وان تكون المجمة  ترمي “الرسالة  ”
مة، التربوية  األصالة،  حيث من محكات عالمية وفق لمباحثين عمميا  ثريا   ومرجعا   المحكَّ

 .التربوية القيم والحفاظ عمى والمنهجية،

 تحقيق قدرا من الريادة واالنتشار عبر شبكة المعمومات الدولية لممجمة التربوية.   األهداف:

 األبحاث نشر خالل المعرفة من مجتمع بناء تحقيق قدرا من االسهام الموثق في 
 .المتخصصين من المحكمة التربوية

 واإلقميمية المحمية المستويات عمى الباحثين حاجات االسهام المتنامي في سد 
 .التربية بحوث مجال في ميةوالعال

 المجاالت  في الباحثين لخدمة متخصص إلكتروني عممي بحثي نشر وعاء توفير
  التربوية.

 التربية بمجاالتها التربوية األصيمة. بحوث مجال في لمباحثين عممية مرجعية توفير 

 مختمف في االبحاث النظرية والعممية لنشر والدارسين لمباحثين الفرصة توفير 
 .التربوية المجاالت

 المجتمع المصري  يخدم بما ذات البعد االبتكاري والتطويري  األصيمة االبحاث نشر
 –الوطنية  –)العممية  القيم عمى المستوى المحمى والعالمي، مع التأكيد عمى 

 .االقتصادية.. –االمنية 
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 رئيس التحرير:

   عميد الكلية قائم بعمل                                                         .مصطفى مصطفى عبد القادر أيمن /أ.د

 نائب رئيس حترير اجمللة:

 للدراسات العليا والبحوث. وكيل الكلية قائم بعمل  أ.د/ عايدة الشحات فرج. 
 مدير حترير اجمللة:

 أستاذ المناهج وتكنولوجيا التدريس المساعد  أ.م.د/ كرامي محمد بدوي عزب أبو مغنم 
 هيئة التحرير:

 . النفسية المساعدأستاذ الصحة  دأ.م.د/ شادي محمد أحمد أبو السعو
 . أستاذ علم النفس التربوي المساعد  . أ.م.د/ السيد رمضان محمد بريك

 مدرس الصحة النفسية.  فتحي محمد خليل الشرقاوي.د/  
 . مدرس النحو والصرف د/ محمد أحمد ابو بكر 

 . ة االنجليزي  اللغةمدرس  د/ ناهد محمد أحمد مقالش 
 أصول التربية. مدرس  د/ محمود عبد الحميد مبروك

 التحرير: مستشارو
 اعضاء اللجان العلمية الدائمة في الجامعات المصرية 
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 هيئة حترير جملة جامعة مطروح للعلوم الرتبوية والنفسية



 

 كممة األستاذ الدكتور/ أيمن مصطفي مصطفي عبد القادر
 جامعة مطروح –عميد كمية التربية 

 رئيس هيئة تحرير المجمة
 

ُتعد الدوريات العممية المتخصصة إحدى الوسائل التي ُيعول عميها تشجيع التواصل 
تبؤادل المعؤار  العممي بين الباحثين، وتوفير سبل هذا التواصل بما يؤدد  إلؤت تسؤريع وتيؤر  

وانتشارها بشكل يتناسؤ  مؤع طبيعؤة العصؤرض  فعؤ ك عؤن كونهؤا تمثؤل أدا  مهمؤة مؤن أدوات 
التسويق العممؤي لمجامعؤة، وميمؤة مؤن القؤيع المعياريؤة التؤي يؤتع الرجؤوي إليهؤا فؤي التقييمؤات 

 المحمية والعالمية لمنشاط العممي واإلنتاجية البحثية لمجامعاتض

روح لمعموع التربوية والنفسية من المج ت العممية المحكمؤة وتمثل مجمة جامعة مط
التي تع اصدارها في جامعة مطروح والتي تعنت بؤالعموع التربويؤة فؤي مجؤاصت أصؤول التربيؤة 
والتربيؤؤة المقارنؤؤة واإلدار  التربويؤؤة والمدرسؤؤية والمنؤؤاهد وطؤؤرا التؤؤدريس بكافؤؤة تخصصؤؤاتها 

وع النفسؤؤية بتخصصؤؤاتها المختمفؤؤة والصؤؤحة النفسؤؤية وتكنولوجيؤؤا التعمؤؤيع وكؤؤذل  تعنؤؤي بؤؤالعم
 واإلرشاد النفسي وعمع النفس التعميميض

وتسعي هيئة تحرير المجمة إلت نشر البحوث المتميز  بعد تحكيمهؤا بسسؤمو  عممؤي 
رصؤؤين وفؤؤق تليؤؤات محؤؤدد  لمنهؤؤول بالبحؤؤث العممؤؤيض وتؤؤدعو البؤؤاحثين مؤؤن داخؤؤل الجامعؤؤات 

بيؤؤؤة لمنشؤؤؤر بالمجمؤؤؤة لت ؤؤؤل منبؤؤؤراك عمميؤؤؤاك ومعرفيؤؤؤاك لمدراسؤؤؤات المصؤؤؤرية وخارجهؤؤؤا بالؤؤؤدول العر 
 األكاديمية والتربوية والنفسية الجاد  والمبدعة في مجاصت التربيةض

وص يفوتني أن أتقدع بالشكر الجزيؤل لكؤل مؤن أعؤان وسؤاهع فؤي إخؤراج العؤدد األول  
البؤاحثين التربؤويين حتؤت من المجمة بهذه الصور  الجيد ض وترح  أسر  المجمة بؤررا  القؤرا  و 

 تخرج المجمة في صورتها المثميض

 وهللا ولي التوفيقضضض،                                                         
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 التخصص الكمية / الجامعة االسم
 مناىج وطرق تدريس العموم جامعة االسكندرية –كمية التربية  .نجاة حسن أحمد شاىين /أ.د

 تدريس رياضياتمناىج وطرق  جامعة سوىاج –كمية تربية   .حسن عمى حسن سالمة /أ.د

 جغرافيا تدريس وطرق  مناىج الزقازيق جامعة – التربية كمية .منصور أحمد عبدالمنعم /أ.د
 تاريخ تدريس وطرق  مناىج بنيا جامعة – التربية كمية .أ.د عمى جودة دمحم عبدالوىاب

االمام دمحم بن  جامعة – التربية كمية .خالد بن دمحم الخزيم /أ.د
 سعود االسالمية

 رياضيات تدريس وطرق  مناىج

 رياضيات تدريس وطرق  مناىج الممك سعود جامعة – التربية كمية ىشام بركات بشر حسين /أ.د

الدراسات  تدريس وطرق  مناىج سوىاج جامعة – التربية كمية .المطيف دمحم عمرآنخالد عبد  /أ.د
 االجتماعية)جغرافيا(

الدراسات  تدريس وطرق  مناىج االسكندرية جامعة – التربية كمية .نجالء مجد مجد محمود النحاس /أ.د
 االجتماعية

 تدريس وطرق  مناىج البنات لآلداب والعموم والتربية كمية .أ.د ايمان دمحم عبدالوارث
 االجتماعيات)الجغرافيا(

التربية العممية  تدريس وطرق  مناىج الشيخ كفر جامعة – التربية كمية .محمود ابراىيم عبد العزيز/أ.د 
 وتدريس العموم

 بنيا جامعة – التربية كمية .عبدالقادر دمحم عبدالقادر السيد/أ.د 
 جامعة ظفار، سمطنة عمان

رياضيات  تدريس وطرق  مناىج
 وتكنولوجيا التعميم

 الرياضيات تدريس وطرق  مناىج طنطا جامعة – التربية كمية .احمد دمحم رجائي الرفاعي /أ.د
 اسيوط جامعة – التربية كمية .أشرف عبدالمنعم دمحم حسين /أ.د

جامعة الممك خالد بالمممكة العربية 
 السعودية

 العموم تدريس وطرق  مناىج

الرياضيات  تعميم وطرق  مناىج طنطا جامعة – التربية كمية .يوسف الحسينى اإلمام /أ.د
 )تربويات الرياضيات(

 الرياضيات تدريس وطرق  مناىج الممك خالد جامعة – التربية كمية .ظافر فراج ىزاع الشيرى / أ.د 
الدراسات االجتماعية واساليب  مناىج آل البيت جامعة – التربية كمية .ماىر مفمح أحمد الزيادات /أ.د

 تدريسيا
 تاريخ تدريس وطرق  مناىج عين شمس جامعة – التربية كمية .يحيي عطية سميمان /أ.د

 الرياضيات تدريس وطرق  مناىج العريش جامعة – التربية كمية .دمحم عبدهللا حسنأ.د/ ابراىيم 
الرياضيات  تدريس وطرق  مناىج المنيا جامعة – التربية كمية .أ.د/ زينب أحمد عبدالغنى خالد

 اعضاء الهيئة االستشارية والتحكيمية
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 التخصص الكمية / الجامعة االسم
وتصميم المناىج لذوى االحتياجات الخاصة 

 وذوى صعوبات التعمم والفائقين والموىوبين
 الرياضيات تدريس وطرق  مناىج المنيا جامعة – التربية كمية .أ.د/ احمد السيد عبدالحميد مصطفى

االمام دمحم بن  جامعة – التربية كمية .أ.د/عبدهللا بن سميمان الفيد
 سعود

تطوبر  – تدريس وطرق  مناىج
 التعميم

 الرياضيات تدريس وطرق  مناىج دمياط جامعة – التربية كمية .رضا مسعد السعيد ابوعصر أ.د/
جنوب  جامعة – بقنا التربية كمية .أ.د/ حسين دمحم احمد عبدالباسط

 الوادى
الدراسات  تدريس وطرق  مناىج

 االجتماعية
 جامعة – الدراسات العميا لمتربية كمية .أ.د/ وائل عبدهللا دمحم عمى

 القاىرة
 الرياضيات تدريس وطرق  مناىج

المغة العربية  تدريس وطرق  مناىج جنوب الوادي جامعة – التربية كمية .أ.د/ وحيد حامد عبدالرشيد عبدالوىاب
 والدراسات االسالمية

المركز القومي لمبحوث التربوية  .أ.د/ دمحم غازي الدسوقي
 والتنمية

 -النفس التربوى والتعميمىعمم 
 التربية الخاصة) الموىبة(

 جامعة – لمطفولة المبكرة التربية كمية .أ.د/ أشرف دمحم عبدالغنى شريت
 االسكندرية

الصحة النفسية  –التربية الخاصة 
 والتربية الخاصة 

 النفسية الصحة – الخاصة التربية طنطا جامعة – التربية كمية .أ.د/ زينب محمود أبو العنين شقير
 النفسية الصحة – الخاصة التربية الزقازيق جامعة – التربية كمية .أ.د/ أشرف دمحم عبد الحميد

   الخاصة التربية  - النفسية الصحة العريش جامعة – التربية كمية .أ.د/ السيد كامل الشربينى منصور
   الخاصة التربيةو   النفسية الصحة االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ أحالم حسن محمود عبدهللا

عمم  –عمم النفس التربوى والتعميمى  االسكندرية جامعة – التربية كمية .دمحم دمحمأ.د/ نرمين عونى 
 النفس المعرفى

 عمم – والتعميمى التربوى  النفس عمم االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ ناجي دمحم قاسم الدمنيورى 
 التعميمى النفس

 التربية الخاصة –الصحة النفسية  االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ دعاء عوض سيد احمد
 التربية الخاصة –الصحة النفسية  الطائف جامعة – التربية كمية .أ.د/ دمحم عثمان بشاتوه

 -جنوب الوادى جامعة – التربية كمية .أ.د/ جابر دمحم عبدهللا عيسي
 جامعة الطائف

 -عمم النفس التربوى والتعميمى
 صعوبات تعمم –قياس وتقويم 

عمم النفس  –الصحة النفسية  طنطا جامعة – التربية كمية .الظاىر الطيب مصري  أ.د/ دمحم عبد
 االكمينيكى.

 عمم – والتعميمى التربوى  النفس عمم عين شمس جامعة – التربية كمية .اسماعيل سيد حميدةأ.د/ دمحم 
عمم النفس المغوى  – المعرفى النفس

عمم  –عمم النفس االيجابي  –
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 التخصص الكمية / الجامعة االسم
 النفس االجتماعى

 عمم، والتعميمى التربوى  النفس عمم كفر الشيخ جامعة – التربية كمية .زكريا السيد النجارأ.د/ حسنى 
 وصعوبات التعمم التربوى  النفس

 عمم، والتعميمى التربوى  النفس عمم االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ حسن سعد محمود عابدين
  التربوى  النفس

 التربية الخاصة الطايف جامعة – التربية كمية .أ.د/سعيد عمى الزىرانى
كمينيكى وعمم  –الصحة النفسية  حموان جامعة – التربية كمية .عبدالباقيأ.د/ سموي دمحم 

 نفس اجتماعى
 جامعة – الدراسات العميا لمطفولة كمية .أ.د/ جمال شفيق أحمد

 عين شمس
 ارشاد نفسي –الصحة النفسية 

جميع الفئات  –التربية الخاصة  عين شمس جامعة – التربية كمية .أ.د/ تيانى دمحم عثمان منيب
 الخاصة

 نفسي ارشاد – النفسية الصحة بنيا جامعة – التربية كمية .أحمد عبد القادر السيدأ.د/ أشرف 
 جامعة – لمطفولة المبكرة التربية كمية .أ.د/ شحاتو سميمان دمحم سميمان

 القاىرة
 وتربية خاصة النفسية الصحة

العالج واالرشاد  – النفسية الصحة عين شمس جامعة – التربية كمية .أ.د/ إيمان فوزى سعيد شاىين
 النفسي /عمم نفس االكمينيكي

 وعمم نفس اجتماعى النفسية الصحة عين شمس جامعة – التربية كمية .أ.د/ سميرة دمحم ابراىيم شند
االزىر / جامعة  جامعة – التربية كمية .أ.د/ عبدالفتاح رجب عمى دمحم مطر

 الطائف
 خاصةتربية 

 جامعة – لمطفولة المبكرة التربية كمية .أ.د/ رضا مسعد أحمد الجمال
 القاىرة

 مرحمة الطفولة -صحة نفسية

 االعاقة الفكرية –التربية الخاصة  تبوك جامعة ..د/ ىنادى حسين آل ىادى القحطانىأ
 عمم النفس التربوي والتعميمى االزىر جامعة – التربية كمية .أ.د/ دمحم مصطفى مصطفى الديب

 – والتعميمى التربوي  النفس عمم االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ دمحم انور ابراىيم فراج
 القياس والتقويم

 التربية الخاصة الطائف جامعة – التربية كمية .عبدالحميد طمبةأ.د/ منى حممي 
 عمم نفس التربوى والتعميمي الزقازيق جامعة – التربية كمية .أ.د/ احمد عبدالرحمن ابراىيم عثمان

 التربية الخاصة عموم ذوى االعاقة والتأىيل كمية .عزيز عبدالباقي الببالوي أ.د/ ايياب عبدال
تربية اسالمية  -أصول تربية العريش جامعة – التربية كمية .أ.د/ رفعت عمر عزوز

 واجتماعيات تربية
 تخطيط تربوى  -تربية أصول سوىاج جامعة – التربية كمية .أ.د/ عماد صموئيل وىبة جرجس

 تربية واجتماعيات



 
 

 مجمة جامعة مطروح لمعموم التربوية والنفسية

 التخصص الكمية / الجامعة االسم
وتاريخ  التربية فمسفة -تربية أصول االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ ىانئ عبدالستار فرج

  الفكر التربوى 
 تربية أصول سوىاج جامعة – التربية كمية .أ.د/ مصطفى دمحم احمد رجب

 تربية أصول كفر الشيخ جامعة – التربية كمية .أ.د/ ياسر مصطفى عمى الجندى
مدينة  جامعة –جامعة القصيم  .أ.د/ جمال احمد عبد المقصود السيسي

 السادات
 تربية أصول

 تربية أصول االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ دعاء دمحم احمد ابراىيم
 االدراة التربوية والتعميمية الزقازيق جامعة – التربية كمية .أ.د/ أحمد نجم الدين عيداروس

التربية المقارنة  – تربية أصول االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ فاروق شوقى صادق البوىى
 واالدارة التعميمية

 تكنولوجيا التعميم حموان جامعة – التربية كمية .أ.د/ نبيل جاد عزمى
االمام دمحم بن  جامعة – التربية كمية .أ.د/ابراىيم بن مقحم المقحم

 سعود
 الجغرافيا تدريس وطرق  مناىج

 التاريخ تدريس وطرق  مناىج سوىاج جامعة – التربية كمية .أ.د/ احمد جابر احمد
 عمم نفس اآلداب/ جامعة الطائف  كمية .أ.د/ خديجة ضيف هللا القرشي
 العموموتعميم  مناىج االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ ماجدة حبشي دمحم سميمان

المغة  تدريس وطرق  مناىج المنصورة جامعة – التربية كمية .أ.د/ اسماء عبد المنعم مصطفى
 االنجميزية

 المغة العربية تدريس وطرق  مناىج سعودالممك  جامعة – التربية كمية  .أ.د/ مختار عبدالخالق عبد الاله عطية
المغة  تدريس وطرق  مناىج المنصورة جامعة – التربية كمية .أ.د/ عنتر صمحي عبد الاله طمبة

 االنجميزية
 

 

 

 

 

 

 




