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ة بكلية السياح –أستاذ االقتصاد المنزلي  أ.د/ محمد السيد الزغبي  58
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 –أستاذ أصول التربية بقسم العلوم التربوية 
ة جامع –كلية التربية للطفولة المبكرة 
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 (ن)                       0202 آخر مارس –أول يناير عشر ( الثامن العدد ) 

 كلمة رئيس التحرير

 شرررررررع الثامن أن تقدم العددبالعلمية  المجلة تحرير سرررررررةأ تتشررررررف   
ا لجهوٍد سرررررررابقٍة في سررررررربيل تطوير واسرررررررتمرارية  يالذ نجاح و ُيعد تتويج 

أول عدد يصررردر ربع سرررنوي بعد  اإلصررردارويعتبر هذا  ,المجلة العلمية
نصررررررف سررررررنوية, وهذا يعد مؤشررررررر ا في أعداد أن كانت المجلة تصرررررردر 

ة ؛ لمررا حتيررت برره في الفتر عليهرراعلى نجررراح المجلرررة واقبرررال البررراحثين 
ت وما حاز  سرررررمعٍة طيبٍة في األوسرررررراط العلمية واألكاديميةالسرررررابقة من 

عليرره من مكررانررٍة متقرردمررٍة في التصرررررررررررررنيف الرردوري في المجلس األعلى 
ويعرد هرذا العدد من األعداد المتميزة نتر ا ألنه يحتوي على للجرامعرات, 

مجموعة من األبحاث متنوعة التخصررررررررصررررررررات في العلوم ) النفسرررررررررية, 
ضررمن هذا العدد بحف في تخصررص أصررول التربوية, واألسرراسررية(, ويت

التربية, وخمسررررة أبحاث في تخصررررص المناهج وطرق التدريس, وأربعة 
أبحاث في العلوم النفسرررررية, وبحثين في العلوم األسررررراسرررررية, كما تنوعت 
لغة النشرررررررررررررر بالمجلة بين اللغة العربية واإلنجليزية, وقد تضرررررررررررررمن هذا 

 ي حرصرررررررررررت إدارة المجلةالعدد بحف باللغة اإلنجليزية وهو االتجاه الذ
 لنشرررررررررررررر الرردولي في المجالتلالتجرراه لعلى ترردعيمرره؛ لتمهررد للبرراحثين 

ا أحرزترره المجلررة العلميررة لكليررة ريرراض  األجنبيررة, وان كرران هنرراً نجرراحرر 
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 (س)                       0202 آخر مارس –أول يناير عشر ( الثامن العدد ) 

ة لجهود ودعم إدارة الجامع تتويجاألطفال ببورسررررررررررعيد, فجن هذا النجاح 
بني هذا لى تإدارة امجلة عفي سرررربيل تطوير التعليم الجامعي وتشررررجيع 

  لدولي. االمحلي و مكانة متقدمة في التصنيف المجلة تبوأ لتاالتجاه 
 ثراءإ يف اميةالسرر رسررالتهم يف والسررداد التوفيق الباحثين لجميع ونتمنى
 ي.العلم البحف

 . الموفق والله
  
 التحرير ورئيس دارةاإل مجلس ئيسر 

 عميد الكلية                                       
 .أ.د/ أمل محمد حسونة                                           
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 (ع)                       0202 آخر مارس –أول يناير عشر ( الثامن العدد ) 

 :رؤية المجلة 

أن يكون للمجلة الريادة والتميز في نشر البحوث التربوية والنفسية    
والنوعية في الطفولة, وأن تتبوء المجلة مكانة  متقدمة  في التصنيف 

 المحلي واإلقليمي والعالمي.
 

  المجلة :رسالة 

تسعى المجلة لنشر البحوث المحكمة علميا  المتخصصة في    
مجاالت دراسات الطفولة وفق المعايير المهنية واألكاديمية والعلمية 

 المتميزة.
 

 : أهداف المجلة 
 

مساعدة الباحثين المتخصصين في مجال الطفولة على االطالع  (1
 ية(.النفسية, النوععلى أبحاث في تخصصات الطفولة ) التربوية , 

إتاحة الفرصة للباحثين لنشر أبحاثهم في مجلة متخصصة في مجال  (2
 الطفولة.
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 شروط وقواعد النشر بالمجلة العلمية:

لكلية الدراسات والبحوث المقدمة من الباحثين لتقبل المجلة العلمية  
وعية وجميع التخصصات الن -التربوية -في مجاالت الطفولة )النفسية

أدب  -التربية الفنية للطفل -األطفال ىاألساسية ومنها موسيقللعلوم 
 -طفل تغذية ال -التربية الرياضية لألطفال -التكنولوجيا -األطفال

 لتالية: ا إعالم الطفل( وفق شروط وقواعد النشر العلمية -مسرح الطفل

 أواًل: إجراءات التقدم بورقة بحثية :

كذلك ات الورقة البحثية ,و يتم سحب استمارة التقدم يدرج بها بيان -1
بيانات المؤلفين والمؤلف المسؤول عن التواصل 

"Corresponding Author " مع المجلة والبريد االلكتروني لهم
 وتاريخ استالم الورقة البحثية.

يتم استيفاء استمارة خاصة من خالل المؤلف المتقدم بمقترح  -2
 للمحكمين الداخليين والخارجيين.

( نسخ ورقية باإلضافة إلى 3التقدم للمجلة عدد)يرفق مع استمارة  -3
 2"كل محكم نسخة لعدد Wordنسخة على أسطوانة في ملف 

 محكمين ونسخة تحفظ بجدارة المجلة.
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 (ص)

يقوم المؤلف المسؤول بتقديم شهادة بنسبة التشابهة والنزاهة  -4
 األكاديمية معتمدة من الجامعة.

أوال   د الباحفتقدر رسوم النشر طبقا  لعدد صفحات البحف ويسد -5
رسوم التحكيم فقط بخزينة الكلية بناء  على أمر توريد صادر من 
مالي المجلة ,وعند قبول البحف للنشر من قبل المحكمين يستكمل 

 رسوم النشر أيضا  بناء  على أمر توريد صادر من مالي المجلة. 

ية لاألبحاث العلمية المكتوبة باللغة العربية البد من توافر النقاط التا -6
  -بها:

 العنوان مترجم باللغة اإلنجليزية . -

 . "Abstractعمل ملخص باللغة العربية للبحف " -

" باللغة Key Wordsترجمة الكلمات المفتاحية للبحف " -
 اإلنجليزية.

 . "Referencesقائمة بالمراجع مترجمة باللغة اإلنجليزية " -
 

األبحاث العلمية المكتوبة باللغة اإلنجليزية البد من توافر النقاط  -7
  -التالية بها:

 العنوان مترجم باللغة العربية. -

 .عمل ملخص باللغة العربية للبحف -
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يكون التواصل بين المؤلف المسؤول مع المجلة عن طريق سكرتير  -8
 المجلة ومن خالل البريد االكتروني المسجل باستمارة التقدم.

 ثانيًا: إجراءات تحكيم الورقة البحثية :

بعد سداد الرسوم المقررة للتحكيم يعرض على مجلس اإلدارة لتحديد -1 
 يفاالعتبار مقترحات المؤلفين المسجلة  فيالمحكمين مع األخذ 

استمارة التقدم من خالل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة من األقسام 
 العلمية الرئيسية تسمى )لجنة توزيع األبحاث(. 

تعرض ردود المحكمين الواردة على األبحاث التي سبق أن حدد  -2
  -ة:الحاالت التاليفيها المحكمين العتماد قرار النشر من عدمه وتحدد 

  على البحف يتم الموافقة على نشر الورقة في حالة موافقة المحكمين
 البحثية بالمجلة.

  في حالة رفض أحد المحكمين للورقة البحثية , تختار لجنة توزيع
األبحاث محكما  ثالثا  ,وفي حالة موافقته تنشر الورقة البحثية ,واذا رفض 

 يتم رفض النشر.

 .وفي حالة رفض المحكمين يتم رفض نشر الورقة البحثية بالمجلة 

يتم إثبات تاريخ قبول البحف للنشر بتاريخ موافقة سكرتير المجلة   -3
 بناء على رأي المحكمين ,ويمكن استخراج إفادة للمؤلفين بذلك.
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يتم تحديد ميعاد النشر ورقم المجلد وسنة النشر حسب الدور  -4
بأولوية تاريخ النشر وحسب حجم المجلد أو مايحدده من مجلس اإلدارة 

 كون المسؤول عن تطبيقها سكرتير المجلة.من قواعد وي

في حالة رفض البحف لعد استيفاء معايير التحكيم ,فجن المجلة  -5
 غير مسئولة عن إعادته للباحف مرة أخرى.

 تكاليف نشر البحث بالمجلة: 

 -أواًل: إجراءات رسوم التحكيم للورقة البحثية :

تحكيم فقط , جنيها  مصريا  رسوم  333يحصل من الباحف مبلغ  -1
محكم فقط ,وفي حالة  2وهي منفصلة عن رسوم النشر لعدد 

جنيها   153الحاجة لوجود محكم ثالف يجب أن يسدد الباحف مبلغ 
 إضافيا .

بالنسبة لرسوم التحكيم لألجانب والوافدين يحصل مبلغ بالجنيه  -2
دوالر بسعر البنك المركزي في يوم تسديد  53المصري مايقابل 

 .رسوم التحكيم
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          نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من داخل ثانيًا:
 :الجامعة 

جنيها  للبحف الواحد حتى  633بعد قبول البحف للنشر يحصل مبلغ 
صفحات للبحف باللغة  13صفحة للبحف باللغة العربية و 23عدد 

 جنيها . 15اإلنجليزية , ومايزيد عن ذلك يكون مقابل الصفحة الواحدة 

نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من خارج  ثالثًا:
  :الجامعة

جنيها  للبحف الواحد حتى  833بعد قبول البحف للنشر يحصل مبلغ 
صفحات للبحف باللغة  13صفحة للبحف باللغة العربية و 23عدد 

 جنيها . 23اإلنجليزية ,ومايزيد عن ذلك يكون مقابل الصفحة الواحدة 
 

  :نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من المعارين رابعًا: 

جنيها  للبحف الواحد حتى  1233بعد قبول البحف للنشر يحصل مبلغ 
صفحات للبحف باللغة  13صفحة للبحف باللغة العربية و 23عدد 

 .جنيها   23اإلنجليزية ,ومايزيد عن ذلك يكون مقابل الصفحة الواحدة 

 : نشر ورقة بحثية لألجانب والوافدين خامسًا:

 253ابل مايق المصري بعد قبول البحف للنشر يحصل مبلغ بالجنيه 
صفحة  23يوم التسديد حتى عدد  يف ي دوالر بسعر البنك المركز 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (ت)                       0202 آخر مارس –أول يناير عشر ( الثامن العدد ) 

صفحات للبحف باللغة اإلنجليزية ,ومايزيد  13للبحف باللغة العربية و
 دوالر. 7عن ذلك يكون مقابل الصفحة الواحدة 

 :نشر ورقة بحثية لمؤلفين مشاركين بين مصريين وغير المصريين سادسًا:

احد و  إذا كان البحف مشتًر بين باحف مصري واحد ,باحف وافد -أ
يتقاسم الباحثان مناصفة رسوم النشر والتحكيم " الباحف المصري 

بالعملة المصرية األجنبية بماهو وارد بالالئحة في هذا          
الباحف الوافد بمايقابل العملة األجنبية بماهو وارد بالالئحة الشأن,و 

 في هذا الشأن أيضا ".

إذا كان البحف مشتًر بين ثالثة باحثين أو أربعة باحثين مختلفين  -ب
تنطبق عليهم نفس اإلجراءات السابق ذكرها كل منهم حسب نسبة 

 مشاركتهم في البحف.
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 قائمة األبحاث
 

 الصفحة عنوان البحث            م
 
 
8 

الخرائط الذهنية في خفض بعض متاهر  توظيف
ذوي  ما قبل المدرسة أطفال ىلد نقص اإلساءة

 .أمل محمد حسونة/ د.أ*      صعوبات التعلم.
 .منى محمد إبراهيم هبد/ د**                      
           .إيمان حسن صالح حراز***                     

 

 
 

558-611 

 
9 
 

 ىلد آلخرا تقبل مهارات بعض لتنمية تدريبي برنامج
 يف وأثره المدمجين باألطفال المتنمرين األطفال

                                                            .  لديهم التنمر ًسلو  خفض
 .د. سارة أحمد مصطفى *                         

 .. ماهيتاب أحمد الطيبد**                        
 

 
612-735 

 
11 

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الوعي الفونولوجي لدى 
              .عينة من أطفال الروضة

 .علي الصفتي عمر سالمة محمد زينب/  د*          

 
736-815 

 
11 

 ةالصحي العادات بعض لتنمية إلكتروني برنامج
              .الروضة طفل لدى 

 .منسي محمود عبير/  د.م.أ*                     
 .فكري  جمال إيمان/ د.م.أ**                      
 .مي محمد مصطفى مسلم***                     

 
816-888 
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 الصفحة عنوان البحث            م
 
 
 
 
 

20 

فاعلية برنامج تدريبي قائم على نترية برونر في 
روضة ألطفال ال خفض تشتت االنتباه وفرط الحركة

                    ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة .
 .أمل محمد حسونة/ د.أ*                        

 .منى محمد إبراهيم هبد/ د**                        
           .والء محمد السيد عبد الله***                     

 
 

889-938 

 
13 

اد ة بعض أبعفاعلية برنامج متعدد األنشطة لتنمي
ة في للطفل بمرحلة الطفولة المبكر التربية االقتصادية 
 .2333ضوء رؤية مصر 

 

                  . فاتن أحمد ربيع علي.د*                         
 

 
 

939- 1118 
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 الحد يف التعليمية المحطات على قائم برنامج فاعلية
 داتلمفر  الروضة طفل لتعرض السلبية اآلثار من

                                                            .  االفتراضي العالم
 .د. سحر سامي صالح منصور *                     

 

 
 

1119- 1117 

  


