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 سكرتري اجلمعية

 أ.د/ على أمحد اجلمل
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 هيئة حترير اجمللة
 رئيس التحرير                                                   سكرتري اجلمعية  

 أ.د/ حيىي عطية سليمان                                  أ.د/ على أمحد اجلمل
 

 أعضاء جملس اإلدارة
  عبد الوىابعلى جودة أ.د/                           أ.د/ إمام خمتار محيدة

 سهام حنفى دمحمأ.د/                          أمني عطوة  أ.د/ دمحم
 سعاد سيد الفجالأ.د/                                   أ.د/ صالح عرفو

                    أ.د/ دمحم رفعت عبد العزيز                            عزة فتحى نعمة هللاد/أ.
 فهيمة سليمان عبد العزيزد/ م.أ.                        دمحم أ.د/ جيهان كمال

 
 السكرتري اإلدارى

 مصطفى فتحى مصطفى
 

  

 

 

 

 

 

تنشر اجمللة اليكرتونياً على موقع دار املنظومة للنشر والتوزيع 
  االليكرتوىن، وذلك على املوقع التاىل:

http:// mandumah.com  
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 ىيئة املستشارين
 أ.د/ أمحد الشوادىف دمحم                                              أ.د/ أمحد إبراىيم شلىب                

 أ.د/ إسحق اتضروس عبيد                          أ.د/ أمحد ماىر عبد هللا                  
 أ.د/ أمري إبراىيم أمحد القرشى                            أ.د/ إهلام عبد احلميد فراج           

        .د/ حسام الدين أبو اهلدى         أ.د/ مجال شقرة                                                   أ
 أ.د/ حسني دمحم عبد الباسط                                      أ.د/ حسن عايل )السعودية(

 أ.د/ رأفت الشيخ خالد عبد اللطيف عمران                                     أ.د/
 رجاء دمحم عبد اجلليل أ.د/                                             أ.د/ رجاء أمحد عيد 

 أ.د/ سعاد فتحى                                             أ.د/ سامية خضر                        
         أ.د/ صفاء دمحم على                            أ.د/ سعيد عبده انفع                 

 .د/ عاطف دمحم بدوى أ                                  أ.د/ عادل رمسى محاد        
  دمحم عبد الرمحنأ.د/ عبد احلفيظ                                    أ.د/ عاطف دمحم سعيد      

                                            أ.د/ عالء إبراىيم زايد                        أ.د/ عبدالرمحن أمحد األمحد)الكويت(
 أ.د/ على كمال معبد                                 ني عطية           أ.د/ على حس

                       أ.د/ فارعة حسن دمحم                                                        أ.د/ عيد عبد الغىن الديب 
 فايزة امحد احلسيىنأ.د/                                   فايزة أمحد أمحد السيد  أ.د/ 

                      أ.د/ فوزى  عبد السالم الشربيىن                                 أ.د/ فتحية حسىن دمحم                
                      أ.د/ دمحم إمساعيل عبد املقصود                                  أ.د/ كمال جنيب كامل              

                           أ.د/ دمحم عبد اجمليد حزين                                     أ.د/ دمحم أمني عطوة            
                         أ.د/ مصطفى دمحم البغدادى                               أ.د/ حممود حافظ أمحد                 

 قطب اجلزارأ.د/ جنفو                       أ.د/ منصور عبد املنعم                   
                                     أ.د/ واىل عبد الرمحن امحد

 *األمساء مرتبة أجبديً 
 توجو مجيع املراسالت ابسم رئيس التحرير 

 على العنوان التاىل
 أ.د/ حيىي عطية سليمان

 أستاذ املناىج وطرق التدريس
 جامعة عني مشس -كلية الرتبية

 90995655572موبيل :     955222220ت: 
األراء الواردة ىف البحوث املنشورة تعرب عن رأى كاتبها وال تعرب عن رأى اجمللة أو  

 اجلهة الصادرة منها
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 قواعد النشر بالمجمة

 تقبل المجمة نشر البحوث بالمغة العربية، وذلك وفقًا لمقواعد التالية:

ميدان المناهج وطرق تدريس المواد أن يكون البحث معنيًا بقضايا ومشكالت واتجاهات وتجديدات  -1
 االجتماعية فى مصر والعالم العربى.

أن يرفقققا بالبحقققث ممحصقققان أحقققدهما بالمغقققة العربيقققة وايحقققر بالمغقققة االنجميزيقققة عمقققى أال يزيقققد كقققل  -2
 ممحص عن نصف صفحة.

 أن يشار فى هامش الصفحة األولى إلى وظيفة الباحث ومكانها. -3
 الحاسب ايلى ومرفا به القرص المرن بالكيفية التالية.أن يكون البحث مطبوعًا عمى  -4
  تكقون الكتابقة عمقى جهقازIBM  يوافققة، ويقتم االعقداد لمصقفحة عمقى النحقو التقالى: مققاس  أو مقا

سم مقن عمقى الصقفحة ويكقون  5.12سم، عمى أن يترك )الوضع اإلفتراضى( 51* 1..5الورقة 
سقم ، 5.12سقم شقمالها، ومقن أسقفل .7.5ة، سقم يمقين الصقفح.7.5 الترقيم داحقل هقذا المسقافة:

 51، وبققن  57، وتكققون الكتابققة لمققتن البحققث ببققن  Simplified Arabic بحقق  وتكققون الكتابققة 
لمعناوين الجانبية، والمسافة بين  52لمعناوين الرئيسية، وبن   51لممراجع فى نهاية البحث، وبن  

وحجققم  Normalسققطرًا تقريبققًا، ونمقق  الحقق   51السققطور مفققرد، عمققى أال يزيققد عققدد السققطور عققن 
 .B5الصفحة 

 األحطاء المغوية. أن يكون البحث حاليًا تمامًا من -5
تحضققع األبحققاث المقدمققة لمتحكققيم ويحطققر الباحققث بنتيجققة التحكققيم، وفققى حالققة أيققة تعققديالت عمققى  -6

 البحث يطمب منه إجراء هذا التعديالت.
 ترسل لمباحث نسحتان من العدد المنشور فيه بحثه إضافة الى حمسة مستالت لمبحث. -7
 :العنوان التالىعمى  توجه جميع المراسالت باسم رئيس التحرير -8

 عين شمس جامعة-التربيةكمية              أ.د/ يحيى عطية سميمان     
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 تقــــــــــديــــــــم

 يوليقو - 552ة أن تققدم لقرائهقا األعقزاء العقدد يسر مجمس إدارة الجمعيقة التربويقة لمدراسقات االجتماعيق
 متضمنًا األبحاث التالية: 5152

رقم  االسم العنوان
 الصفحة

 االجتماعى التواصل مهارات لتنمية المعب عمى قائم تدريبى برنامج
 الصم التالميذ من عينة لدى

 دسوقى الحميم عبد سعيد سوسن
 )باحثة دكتوراة(

5 

 لدى االبتكارى  التفكير عمى القدرة لمقياس السيكومترية الحصائص
 المراهقين من عينة

 سماحه حسين دمحم نهى
 )باحثة ماجستير(

52 

 تققققققدريس فقققققق    SCAMPER سققققققكامبر إسققققققتراتيجية  اسققققققتحدام تقققققق ثير
 العقققققل عققققادات وبعققققض الجققققانب  التفكيققققر مهققققارات تنميققققة عمقققق  الجغرافيققققا
 اإلعدادية المرحمة لتالميذ

 حسن إبراهيم دمحم المعز عبد/ د
 القمعاوي 

12 

 لطققققققالب األكققققققاديم  القققققققرار صققققققنع لمقيققققققاس السققققققيكومترية الحصققققققائص
 الثانوية المرحمة وطالبات

 ابراهيم السعيد دمحم غادة
 )باحثة ماجستير(

515 

 مهققارات لتنميققة المشققكالت لحققل أيققديل نمققوذج باسققتحدام التققدريس فاعميققة
 مققادة فقق  الثققانوى  األول الصققف طققالب لققدى الققذات وتقققدير القققرار اتحققاذ

 الجغرافيا

 552 رجب السيد عم  أمان / د.م.أ

 مهقققارة لتنميقققة القققنفس عمقققم مقققادة تقققدريس فققق  التبقققادل  التقققدريس اسقققتراتيجية
 الثانوي  الثان  الصف طالب لدى بالذات الوع 

  دمحم دمحم سيد رضوي 
 (ريتسجام ةثحاب)

521 

 المفققاهيم لتنميققة االجتماعيققة اليوتيققوب قصققص عمققى قققائم أنشققطة برنققامج
 الروضة أطفال لدى الحياتية والمهارات والمكانية الزمانية

مرواد أحمد هللا عبد عالء/ د.م.أ

 الجيزاوي  إبراهيم صبري / د
 

557 

 


