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تصدر عن كلية التربية شهرية، ، ة ورقية وإلكترونية محكمة متخصصةمجلة علمي

 بجامعة سوهاج.

افر فيها 1986تم إصدار العدد األول منها عام  م ، وتعني بنشر الدراسات والبحوث التي تتو

هنجيية، ودقة التويي  ي  مجاتات بحوث مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكر ووضوح امل

التربية وعلم الهنفس بشتى الفروع والتخصصات املتهنوعة من جميع دول الوطن العربي، ويشرف 

على إصدارها نخبة من أساتذة التربية ي  جميع التخصصات، وتخضع جميع البحوث والدراسات 

علمية املتميزة ي  مجال للتحكيم من قبل متخصصين من ذوي الخبرة البحثية، واملكانة ال

التخصص، بشكل يتف  مع معايير التحكيم ي  ليان الترقية، وتعد بمثابة فرصة للباحثين من 

جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي، واملواد العلمية التي لم يسب  نشرها باللغة العربية أو 

 اإلنجليزية أو الفرنسية، وتشمل: 

قارير املؤتمرات، واللقاءات، والهندوات، وورش العمل، البحوث، ومشروعات التخرج، وت

 وملخصات الرسائل العلمية.

تخضع أبحاثها لبرنامج اتانتحال العلمي تتميز امليلة بأنها من الدوريات العلمية التي    
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الرؤية والرسالة واألهداف 

 الرؤية:

ة عاملية رائدة،  ة تربوية علميَّ
ّ
تعنى بنشر البحوث املحكمة ي  العلوم التربوية لخدمة مجل

 .وتطوير اإلنسانية

 الرسالة:

 التربوية لنشر البحوث والدراسات  تسعى امليلة لتصبح وعاء  
َّ
 املحك

 
 علميا

 
مة، ومرجعا

 .التربوية للباحثين وف  املعايير العاملية من حيث األصالة، واملهنجيية، والحفاظ على القيم

 :هدافاأل
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 العلميأخالقيات النشر 

أن تفوقها يرجع إلى قدرات أبهنائها العلمية والفكرية ي  إدراك األمم أهمية البحث العلمي تكمن 

يان املعلومات عن اإلنسان، والكون والظواهر التي حيث تكمن فوائد البحث العلمي ي  تب ؛والسلوكية

 للمكانة التي يحتلها البحث ، و نحياها، وي  التغلب على الصعوبات التي قد نواجهها وطرح الحلول لها
 
نظرا

الذي جاء ليساعد ي  « علم أخالقيات البحث العلمي»العلمي وتتعدد اليهات املرتبطة به وتداخلها، ظهر 

وتهنظيمه ووضع قواعد وقوانين تحكم العالقات بين األطراف املشاركة فيه، بما  تطور البحث العلمي

يضمن سير العملية البحثية باملسار الصحيح لتحقي  األهداف املرجوة ومهنع أي تالعب أو استغالل 

وفيما يخص العالقة بين قائد البحث وأعضاء الفري  البحثي من ة، لتحقي  مصالح ورغبات شخصي

عليا أو غيرهم فينبغ  أن تكون قائمة على الثقة والتعاون وبما يعود بالهنفع على الطرفين طلبة دراسات 

 .ويضمن حقوقهم

، وهو اقتباس (Plagiarism) مما يجدر ذكره ي  هذا السياق موضوع السرقة العلمية واألدبية

اقع واألبحاث دون ذكر املصدر  أو املرجع املأخوذة مهنه الباحث ونقله للمعلومات أو األفكار من الكتب واملو

ونسبها إليه دون وجه ح ، ومع عصر اتانفتاح واإلنترنت أصبحت السرقة العلمية من أكبر املشاكل 

املتفاقمة يليأ إليها ضعاف الهنفوس من طلبة املاجستير والدكتوراه إلتمام أطروحة التخرج، ومن أساتذة 

الشهرة واملكاسب املادية. وللحد من هذه الظاهرة جامعيين بهدف الترقية والترفيع، وباحثين للوصول إلى 

اقع التي يمكن استخدامها من قبل جهات النشر العلمي   العديد من البرمجيات واملو
 
افر حاليا يتو

اقع أو األبحاث  واليامعات لتمحيص األبحاث املقدمة وكشف أي محاوتات للسرقة أو الهنقل من املو

طلبة الدراسات العليا والباحثين لتدقي  أبحاثهم وأطروحاتهم  املنشورة، كما يمكن استخدامها من قبل

 س.والتأكد من التويي  الدقي  للمصادر واملراجع وعدم وجود أي خلل ي  اتاقتبا

وي  النهاية فإن قواعد البحث تدعم القيم اتاجتماعية املتعلقة بحقوق اإلنسان والحفاظ         

من املمكن عرض أهم مبادئ البحث والنشر  .د السالمة العامةعلى الثروة الحيوانية واتالتزام بقواع

 :العلمي كاآلتي

 .األمانة والدقة ي  تويي  البيانات والهنتائج وتحليلها ونشرها، دون كذب أو تضليل أو خداع  -1

 .عدم التحيز أو التالعب بتصميم العملية البحثية وتحليل البيانات وعرضها  -2

 .الوعود واتاتفاقات؛ والسع  تاتساق الفكر والعمل اتاستقامة والحفاظ على -3

 .والعمل على تقليل األخطاء البشرية واملهنجيية إلى حدها األدنى اإلهمالالحيطة وعدم  -4

 .اتانفتاحية ومشاركة البيانات والهنتائج مع الباحثين وتقبل الهنقد البهناء -5

ونسب اآلراء ألصحابها وتجهنب انتحالها أو  احترام امللكية الفكرية من براءات اختراع وحقوق نشر، -6

 .سرقتها، وعدم استخدام أي بيانات أو نتائج غير منشورة دون الرجوع إلى صاحبها

 .احترام الخصوصية واملحافظة على سرية املعلومات -7



إفادة البشرية وليس للحصول على مصالح شخصية فقط -8  .النشر بهدف التطوير و

 .مالء ي  العمل، وإعطاء التقدير والشكر ملن يستح احترام الباحثين والز  -9

 .وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم الباحثينمساعدة  -10

اتالتزام باملسؤولية امليتمعية والسع  لتطوير امليتمع وحل مشاكله من خالل األبحاث والدراسات  -11

 .العلمية

 .الينس أو العرق أو الديانة بين الزمالء أو الطلبةتجهنب التميز العهنصري القائم على  -12

 .اتالتزام بالقوانين واألنظمة التي وضعتها املؤسسات واليهات املهنظمة لألبحاث العلمية -13

 .استخدام املوارد املتاحة بحكمة إلنجاز األهداف املرجوة -14

 .حيوية تجهنب الخضوع ملؤيرات حكومية هادفة إلى ترك البحث ي  شؤون عامة -15

احترام الذات البشرية وعدم انتهاك حقوق اإلنسان وكرامته عهند إجراء التجارب عليه، وإدارة  -16

أقل ضرر ممكن. كما يجب معالية الذوات غير  األبحاث العلمية على البشر بما يضمن تحقي  أكبر فائدة و

 .البشرية والحيوانات باحترام وعهناية مهناسبين عهند استخدامها ي  التجارب

تجهنب أي تضارب ي  املصالح كدعم جهات خاصة ذات أجهندة أو اتارتباط مع جهات ذات مصالح  -17

 .خاصة

 أسس وقواعد تضبط كتابة أسماء املؤلفين على املنشورات العلمية بما يضمن         
 
ههناك أيضا

ذين ساهموا حقوق املشاركين واليهات الداعمة، حيث يجب أن تضم قائمة املؤلفين جميع األشخاص ال

ي  بهناء فكرة البحث أو ي  تصميم العملية البحثية وتحليل البيانات أو شاركوا ي  املراجعة الهنقدية ملسودة 

 ي  املسؤولية تجاه صحة 
 
العمل، ويحدد ترتيب األسماء باتاتفاق اليماع  بينهم، بيهنما يشتركوا جميعا

شكل معهنوي ي  البحث ولكن لم يحققوا شروط الهنتائج املنشورة ودقتها. أما األشخاص الذين شاركوا ب

إدراجهم كمؤلفين فيجب توجيه الشكر لهم ي  نهاية العمل املقدم للنشر. بما يتعل  بجهات النشر 

اقع الوصول الحر  ما يعرف بمو
 
اقع الكترونية  (Open Access) والدوريات العلمية فقد ظهر مؤخرا وه  مو

اقع لتسهيل تصدر دوريات الكترونية متاحة بشكل مب اشر ومستمر للباحثين واملستفيدين. جاءت هذه املو

 
 
عملية النشر وتسريعها وضمان وصول آخر ما توصل إليه العلم إلى أكبر قدر ممكن من املستفيدين مجانا

دون الحاجة لالشتراك بالدوريات الورقية التي قد تطلب اشتراكات مالية لالطالع عليها فتكون محصورة 

اقع الوصول الحر إتا أنها فقط على فئة  خاصة من الباحثين. على الرغم من اتايجابيات التي تقدمها مو

أصبحت وسيله لالستغالل املادي فمعظمها يشترط أن يدفع املؤلف مبلغ نقدي مقابل نشر بحثه، ومع 

اق ع تطور التكهنولوجيا أصبح من السهل نشر أبحاث وهمية ومضللة أو ذات جودة مهنخفضة على هذه املو

اقتصاد املعرفة تا بد من ولذا دون أن يكون ههناك مراجعة وتدقي  قبل النشر،  ي  اتاتجاه نحو اإلبداع و

اتاهتمام وتأصيل البحث والنشر العلمي باعتبارها وسيلة تقدم العلم وتوييقه وذلك من خالل تبني 

علم والبحث والريادة عهنوانها الالبحث العلمي مهنظومة أخالق وأعراف تأسس ملرحلة قادمة ي  مسيرة 

 .واإلبداع



 عليها الدورية  قواعد البيانات املتاح
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 التجاري ... (  -اتاقتصاد املنزل  -الفهنون   -العلوم

 ربية املقارنة واإلدارة التعليميةالت

 علم الهنفس التربوي 

 التربية الخاصة 

 تكهنولوجيا التعليم 
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 الصحة الهنفسية 

 عدد كلمات امللخص
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 اجمللة الرتبوية سياسة وقواعد النشر بتعليمات و

 ************** 
تلتزم هيئة التحرير بشروط النشر بشكل كامل؛ إذ إن البحوث التي تا تلتزم بشروط النشر لن 

 شر، ومن هذه الشروط ما يل  :يهنظر فيها، وتعاد إلى أصحابها مباشرة حتى يتم التقيد بشروط الن

 أواًل : الشروط اإلدارية 

تنشر امليلة التربوية بحوث التربية وعلم الهنفس التربوي املقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس  -1

 باليامعات املصرية وغيرها، أو الباحثين ي  اليامعات واملعاهد واملراكز والهيئات.

 للمجلة .تنشر البحوث العلمية بأسبقية ورودها  -2

يقدم الباحث يالث نسخ من كل بحث ) األصل + صورتين + اسطوانة إلكترونية( إلى سكرتير تحرير   -3

امليلة، ومعها رسوم نشر التحكيم، كما يمكن إرسال األبحاث إلكترونيا على البريد اإللكتروني 

 journalofeducationsoh@yahoo.com للمجلة:

ن رأي صاحبه، وتا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير، أو الهيئة كل ما ينشر ي  أعداد امليلة يعبر ع -4

 اتاستشارية.

من بين األساتذة  -ومحكم يالث إن لزم األمر –تقوم هيئة التحرير باختيار ايهنين من املحكمين  -5

واملتخصصين ي  مجال كل دراسة ليقوموا بتحكيم تلك الدراسة أو البحث، وتحديد مدى صالحيته 

 
 
ا لهنموذج تحكيم محكم من قبل وحدة املكتبة الرقمية بامليلس األعلى لليامعات للنشر، وفق

 املصرية.

يجوز لصاحب البحث أن يقترح مجموعة من األساتذة الذين يرغب ي  تحكيمهم لبحثه، حيث تختار  -6

 هيئة التحرير ايهنين من األسماء املقترحة.

، وبدون  -7
 
 تحكيم بحد أقص ى عشرين صفحة.تنشر امليلة مقاتات وبحوث األساتذة مجانا

تنشدددددر امليلدددددة ملخصدددددات رسدددددائل املاجسدددددتير والددددددكتوراه التدددددى تمهنحهدددددا الكليدددددة يدددددى فتدددددرة إصددددددار امليلدددددة علدددددى  -8

 صفحة واحدة لكل رسالة.

افقة كتابية من هيئة التحرير. -9  كل ما ينشر يى امليلة تا يجوز نشره بأى طريقة يى أي مكان آخر إتا بمو

دددا مهنددده، ومدددن جميدددع البددداحثين املشددداركين يقددددم الباحدددث تعهدددد   -10 يفيدددد بدددأن البحدددث لدددم  –إن وجددددوا  –ا موقع 

سيب  نشره، وأنه غير مقدم للنشر ي  جهة أخرى حتدى تنتيدي إجدراءات تحكيمده ، ونشدره يد  امليلدة، أو أن 

ا من كتاب منشور )نموذج التعهد بنشر بحث(.  البحث ليس جزء 



 ثانًيا : الشروط الفنية: 

دددددا مدددددن األخطددددداء الهنحويدددددة واللغويدددددة واإلمالئيدددددة واملطبعيدددددة، وأن تكدددددون كتابدددددة  يراعدددددى -1 أن يكدددددون البحدددددث خالي 

 للقواعدددد العلميدددة املتفددد  عليهدددا، وللبحدددوث باللغدددة العربيدددة أن 
 
البحددث واملراجدددع والكتدددب والرسدددائل طبقدددا

ددددددا بخددددددط  -AL، وتكتددددددب العهندددددداوين بخددددددط Bold( 13بحيددددددم ) Simplified Arabicيكددددددون البحددددددث مكتوب 

Mateen ( 16بحيدددم )Bold ( سدددم أعلدددى 2 سدددم يمدددين ويسدددار الصدددفحة(، )2 وبهدددوامج  يدددم الواحدددد منهدددا

 custom size -24.5* 17.5 -وأسدددفل الصدددفحة
 
( وتدددرك مسدددافة مفدددردة بدددين السدددطور، كمدددا يراعدددى أيضدددا

 الضبط والدقة يى كتابة اليداول واألشكال وأن تكون واضحة ومختصرة.

ددا بخددط  يددةوللبحددوث باللغددة اإلنجليز  ، Bold( 13بحيددم ) Time New Romanأن يكددون البحددث مكتوب 

 3.5سدددم يمدددين ويسدددار الصدددفحة(، ) 3.25وبهدددوامج  يدددم الواحدددد منهدددا ) Bold( 14وتكتدددب العهنددداوين بحيدددم )

 الضددبط والدقددة يددى كتابددة 
 
سددم أعلددى وأسددفل الصددفحة( وتددرك مسددافة مفددردة بددين السددطور، كمددا يراعددى أيضددا

.....  يدددد  جميددددع يهنايددددا   3،  2، 1تسددددتخدم األرقددددام العربيددددة ، ن تكددددون واضددددحة ومختصددددرةاليددددداول واألشددددكال وأ

 البحث، وأن يكون ترقيم صفحات البحث ي  مهنتصف أسفل الصفحة.

يدد  املراجددع العربيددة تمامددا كمددا يدد  املراجددع اتاجهنبيددة يدد  املددتن   APAان يلتددزم الباحددث بددالتويي  تبعددا ل نظددام  -2

 اد على اسم املؤلفوالقائمة وخاصة اتاعتم

( مائتي كلمة، ويشترط ي  البحث املقدم باللغدة األجهنبيدة أن يددرج 200تا تزيد كلمات ملخص البحث عن ) -3

 فيه ملخص باللغة العربية.

، وتكتدددب عهناوينهدددا فوقهدددا، أمدددا املالحظدددات التوضددديحية  -4
 
دددا متسلسدددال تددددرج اليدددداول يددد  الدددهنص، وتدددرقم ترقيم 

 فتكتب تحت اليدول.

 هيئة التحرير ح  الفحص األول  للبحث، وتقرير أهليته، أو رفضه للنشر.ل -5

، ويتحمددددل ( مسددددتالت مددددن الدراسددددة10يدددد  حالددددة نشددددر البحددددث؛ يعطددددي الباحددددث نسددددخة مددددن امليلددددة، وعدددددد ) -6

 .الباحث تكلفة اإلرسال بالبريد 

 ثالًثا : الرسوم املقررة للنشر.

ا فقدط تا خمسد( 500ربويدة )رسم تحكيم بحث املقددم للنشدر بامليلدة الت  -أ غيددر أو مايعادلهدا مائة جهنيهدا مصدري 

 .بالدوتار األمريكي، باإلضافة إلى املصروفات اإلدارية

 بالنسبة للبحوث املقدمة للنشر بامليلة  للباحثين من داخل جمهورية مصر تكون رسوم النشر:  -ب

 صفحة.ياليين ( 30مائة جهنيها رسوم نشر البحث حتى  )ست( 600* )

 جهنيها عن كل صفحة زائدة. ينعشر و ( بخمسة 25( صفحة تحسب الصفحة )30* ما زاد عن )

من خارج  املصريين املعارين للخارج أو غير املصريين بالنسبة للبحوث املقدمة للنشر بامليلة  للباحثين  -ج 

 جمهورية مصر العربية تكون رسوم النشر: 

 ين صفحة . يالي( 30حتى )دوتار رسوم نشر البحث مائة وخمسون ( 150* )

 دوتارات عن كل صفحة زائدة.بخمسة ( 5( صفحة، فتحسب الصفحة )30* ما زاد عن )



 هيئة حترير اجمللة الرتبوية بكلية الرتبية بسوهاج

 أ.د/ خالد عبد اللطيف عمران 1
 كلية التربيةعميد 

 ورئيس تحرير امليلة التربوية

 لية للدراسات العليا والبحوث وسكرتير التحريروكيل الك عبد الباسط محمد ديابأ.د/  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  عبد هللا محمود إسماعيل أ.د/  2

 خدمة امليتمع وتهنمية البيئة وكيل الكلية لشئون  أ.د/ عماد صموئيل وهبه 3

 أصول التربيةرئيس قسم  أحمد حسين الصغير أ.د/  4

 املهناهج وطرق التدريس  رئيس قسم حسين طه عطا سالمأ.د/  5

 علم الهنفس التربوي رئيس قسم  عبد املهنعم أحمد حسينأ.د/  6

 التربية املقارنة واإلدارة التعليميةرئيس قسم  العال عهنتر محمد أحمد عبدأ.د/  7

 لهنفسيةالصحة ارئيس قسم  إيمان محمد أبو ضيفد/  8

  تكهنولوجيا التعليمرئيس قسم  يسري مصطفى السيدد/ أ. 9

 املنس  األكاديمي بجامعة سوهاجمدير وحدة النشر العلمي و  د/ مصطفى أحمد فهمي 10

11 Slavoljub J Hilcenko 
Professor Of Cybernetics In Education And 
Informatics, Informatics And Computing 

12 Slavica Pavlović 
Professor at Faculty of Science and Education, 
Dpt. Of Pedagogy, University of Mostar 

13 Saulo sirigatti 
Human Sciences Department, European 
University Of Rome 

 مدير إدارة الدراسات العليا والبحوث أ/ جمال السيد محمد 14

 تنسي  وإخراج امليلة أ/هالة سعدالدين عبداللطيف 15



 كيمية للمجلة الرتبوية بكلية الرتبية بسوهاجالتحاالستشارية واهليئة أعضاء 

 التحرير و رئيس جملس إدارة وحدة النشر العلميرئيس 

 التربية كلية عميد 

 مستشار النشر العلمي لوحدة النشر واجمللة الرتبوية

        
 

  قسم أصـول الرتبية - اهليئة التحكيميةأعضاء 

 

 اجلامعة االسم م اجلامعة االسم م

  الواديج  أ.د/ فتحى عبد الرسول محمد  27 سوهاج أ.د/ أحمد حسين الصغير   1

 املهنيا  أ.د/ فتح  كامل زيادي  28 أسيوط  حسين عبداملعطي أ.د/ أحمد  2

 سوهاج  أ.د/ فيصل الراوي طايع  29 أسوان  أ.د/ أحمد سيد خليل     3

 سوهاج توفي  أ.د/ فيفي أحمد 30 أسيوط أ.د/ أحمد عبد هللا الصغير  4

 عين شمس  ياء محمد أحمد ملأ.د/  31 املهنيا أ.د/ أحمد محمد محمد       5

 املهنوفية أ.د/ مجدي محمد يونس  32 ج الوادي   أ.د/ أسامة زين العابدين أحمد  6

 املهنصورة  أ.د/ محمد ابراهيم مجاهد  33 املهنوفية أ.د/ جمال عل  الدهشان      7

 سوهاج  أ.د/ محمد األصمع  محروس  34 الزقازي   أ.د/ حمدي حسن املحروق   8

 األزهر  أ.د/ محمد املصيلحى سالم  35 سوهاج  يري   أ.د/ خلف محمد البح 9

 ج الوادي  أ.د/ محمد جابر رمضان  36 أسوان  أ.د/ راض ي عبد املييد طه     10

 نجران   أ.د/ محمد عبدهللا الحازمي  37 العريج أ.د/ رفعت عمر عزوز   11

 ج الوادي مد أ.د/ محمدالهنصر حسن مح 38 املهنيا  أ.د/ سامح جميل عبدالرحيم  12

 سوهاج   أ.د/ محمود السيد عباس  39 أسوان أ.د/ سعيد اسماعيل القاض ى   13

 سوهاج    أ.د/ مصطفى محمد رجب  40 األزهر  أ.د/ السعيد محمود السعيد     14

 املهنصورة أ.د/ منهى محمد غهنايم  41 األزهر أ.د/ سميدر عبد القادر خطاب   15



 دمياط الباسل  مياده محمد فوزىأ.د/  42 طهنطا  الخويت  أ.د/ سمير عبدالوهاب  16

 ج الوادي أ.د/ نصر محمد محمود  43 دمياط  أ.د/ السيد سالمة الخميس ي    17

 املهنيا   أ.د/ هاشم فتح هللا عبدالرحمن  44 اإلسكهندرية  أ.د/ شبل بدران محمد     18

 الفيوم د محموديوسف سيأ.د/  45 املهنوفية أ.د/ صبح  شعبان شرف  19

 بني سويف أ.د/ جمعه سعيد تهامي 46 حلوان  أ.د/ ظالل عادل سليمان  20

 عين شمس أ.د/ محمد ضياء الدين زاهر 47 سوهاج   أ.د/ عبد املعين سعد الدين ههندي  21

 القصيم أ.د/جمال عبد املقصود السيس ي 48 بني سويف  عبد املهنعم محمد محمد أ.د/  22

املركز القومي  أ.د/فاتن أحمد عزازي  49 أسيوط    تواب عبدالاله عبدالتوابعبدالأ.د/  23

 للبحوث

 عين شمس أ.د/فاطمة الزهراء سالم محمود 50 األزهر أ.د/ عصام جابر رمضان  24

 كفر الشيخ أ.د/ياسر مصطفى اليهندي 51 دمياط  عل  صالح جوهر أ.د/  25

 املهنوفية أ.د/ محمود فوزي بدوي  52 سوهاج   أ.د/ عماد صموئيل وهبه  26

   52  أسوان  أ.د/ عماد محمد عطيه 27

 

 قسم املناهج وطرق التدريس - التحكيميةاالستشارية واهليئة أعضاء 
 

 اجلامعة االسم م اجلامعة االسم م

 أسيوط                                               عمر سيد خليل                                       أ.د/   68 سوهاج أ.د/  إبراهيم البرع  السيد                                                                 1

 أسيوط ي عوض حسين محمد التودر  أ.د/   69 عين شمس           أحمد إبراهيم شلبيأ.د/  2

 الوادي ج عيد عبد الغني الديب                                                         أ.د/   70 املهنيا أ.د/ أحمد السيد عبدالحميد      3

 املهنيا                         عيد عبدالواحد على                                                 أ.د/   71 سوهاج            أحمد جابر أحمد السيد أ.د/   4

 حلوان                                                                            فاطمة أبو الهنوارج  أ.د/   72 أسيوط     أحمد سيد محمد إبراهيمأ.د/   5

 بنها                   فاطمة صادق محمد                                                   أ.د/  73 اسيوط               أحمد محمد رشوان                                                                                                              أ.د/  6

 أسيوط فايزة أحمد أحمد السيد                                                       أ.د/   74 املهنوفية أحمد محمد سيف الدين   أ.د/  7

 سوهاج فايزة مصطفى محمد                                                                      أ.د/   75 هنياامل إدريس سلطان صالح                                                                        أ.د/   8

 حلوان                                        فرماوي محمد فرماوي                            أ.د/  76 ق السويس آمال محمد رشوان                                                             أ.د/   9

 سوهاج كوير شهاب الشريف                                                                       أ.د/   77 سوهاج     أمانى حلمى عبد الحميدأ.د/   10

 القصيم ملياء شعبان أحمد                                                                     أ.د/   78 عين شمس                     أماني حهنفي محمد                                        أ.د/   11

 املهنيا                    لوسيل  لويس برسوم                                                        أ.د/   79 حلوان    إيمان عبدالحكيم الصافوريأ،د/  12

 حلوان ليلى حسني إبراهيم حسني                                                                     أ.د/   80 بنها إيمان محمد عبد الح                                  أ.د/    13

 حلوان السيد                                                                           ماجدة مصطفى أ.د/    81 سوهاج     بدرية محمد محمد حسانينأ.د/  14
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 أسيوط                                            ماجدة هاشم بخيت                                      أ.د/   82 عين شمس تغريد عبد هللا عمران                                                         أ.د/   15

 بنها      ماهر إسماعيل صبري                                                                              أ.د/   83 املهنيا جمال توفي  يونس                                                                     أ.د/   16

 أسيوط كامل                                                                 الدين  خير مجدي أ.د/   84 املهنيا            جمال محمد شحاتهأ.د/  17

 عين شمس مجدي مهدي عل                                                                           أ.د/   85 بنها جمال محمد عطيه                                                                      أ.د/    18

 سوهاج                                          محروس محمود محروس                         أ.د/   86 أسيوط حسن محمد حويل                                                                      أ.د/   19

 أسيوط  محمد جابر  قاسم                                                                                 أ.د/   87 سوهاج حسين طه عطا                                                                           أ.د/   20

 دمياط محمد حسن املرس ي                                                                               أ.د/   88 ج الوادي     حسين محمد عبدالباسطأ.د/  21

 الوادي ج                                                                          محمد خيرت محمود أ.د/   89 سيوطأ حمدي محمد البيطار                                                                    أ.د/  22

 جالعري محمد رجب فضل هللا                                                                         أ.د/  90 عين شمس حلمى أحمد الوكيل     أ.د/  23

 حلوان محمد سعيد أحمد زيدان                                                               أ.د/    91 عين شمس حهنان محمد حافظ                                                                   أ.د/   24

 حلوان محمد صالح وهبه                                                                    أ.د/  92 سوهاج                                    حهنان مصطفى أحمد                             أ.د/   25

 املهنيا                            محمد عبدالواحد على                                               أ.د/   93 سوهاج خالد عبد اللطيف عمران     أ.د/   26

 الفيوم محمد فاروق عبدالسميع                                                                  أ.د/  94 جدة خديجة السيد بخيت           أ.د/   27

 أسيوط                                                                محمود  عبدالحليم عبدالكريم   أ.د/  95 آل البيت     خميس موس ى خميس نجم                                                 أ.د/   28

 كفر الشيخ محمود إبراهيم عبد العزيز                                                                  أ.د/   96 سيوطأ    رفعت محمد حسن املليجىأ.د/  29

 أسيوط                                                                     محمود سيد محمود أبو ناج   أ.د/  97 ج الوادي  رفعت محمود بجيات    أ.د/  30

 األزهر محمود عبده أحمد فرج                                                                            أ.د/   98 سوهاج زين العابدين شحاته خضراوي    أ.د  31

 بني سويف محمود محمد نصر                                                                     أ.د/   99 األزهر زينب عاطف خالد                                                                     أ.د/   32

 سوهاج مدحت السيد محروس                                                                  أ.د/   100 حلوان                                                            زينب محمد عبد الصمد   أ.د/  33

 عين شمس مروة حسين إسماعيل                                                                   أ.د/  101 سوهاج زينب محمود احمد عل                                                             أ.د/   34

 سوهاج                                         مصطفى محمد زايد                                     أ.د/   102 أسيوط زينب محمود عطيفي                                                                    أ.د/   35

 أسيوط                                                            مهنصور إبراهيم عبد الهادي أ.د/   103 ج الوادي سامح محمد ريحان                                                                أ.د/   36

 بنها منى سالم زعزع                                                                                        أ.د/   104 حلوان    سرية عبدالرازق صدق أ.د/  37

 أسوان زيز                                                                                  نادي كمال ع أ.د/   105 عين شمس سعيد محمد محمد السعيد                                                 أ.د/  38

 املهنيا                                                   ناصر فؤاد غبيج                                   أ.د/   106 سوهاج سهناء محمد حسن                                                                           أ.د/   39

 املهنيا ناهد عبدالراض ي نوبي                                                                           أ.د/   107 جهنوب الوادي سيد السايح حمدان   أ.د/ 40

 دمنهور  هالة محمد طليمات                                                                                 أ.د/   108 أسيوط املراغ      السيد شحاتة محمد أ.د/ 41

 ج الوادي                                                                      هاني إبراهيم الدسوق         أ.د/   109 القاهرة                                                                 السيد عبدالقادر شريف   أ.د/  42

 سوهاج                                  هدى مصطفى محمد                                                أ.د/   110 الزقازي  السيد عل  شهده                                                                       أ.د/   43

 اسيوط وديع مكسيموس داود                                                                               أ.د/   111 عين شمس شيرين صالح عبدالحكيم                                                        أ.د/  44

 حلوان وفاء محمد فؤاد شلبي                                                                           أ.د/   112    عين شمس      صابر حسين محمودأ.د/  45

 عين شمس                                                                    حيي عطية سليمان خلفي أ.د/   113 املهنيا صفية محمد أحمد سالم                                                                أ.د/   46

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3216
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 الوادي اليديد أ.د/ عقيل  محمد محمد 114 حلوان                                                                  صالح الدين عرفة محمود أ.د/  47

 حلوان أ.د/ ايمن نبيه سعد هللا 115 ق السويس د الهادي                                                             طاهر محم  أ.د/  48

 حلوان حمد راض يأأ.د/ وائل  116 املهنوفية عادل أبو العز سالمة                                                                          أ.د/   49

 طهنطا أ.د/ فتحية سيد الفرارج  117 أسيوط                                                                   عادل رسمى حماد الهنجدي أ.د/   50

 عين شمس أ.د/ إيمان محمد عبد الوارث 118 السويسق  حمد عبادة                                                                                  عبادة أ  أ.د/  51

 عين شمس / غادة محمد درويجأ.د 119 ق السويس عبد الحميد زهرى سعد                                                                       أ.د/  52

 بنها أ.د/ فايز محمد عبده 120 أسيوط عبد الرازق مختار محمود                                                                              أ.د/  53

 اتاسكهندرية  أ.د/  ميسون سعد صالح 121 ج الوادي                         أ.د/  عبد الشايى أحمد أبو رحاب                                                    54

 القاهرة أ.د/  منى محمد جاد 122 نجران                                                                            عبد هللا على إبراهيم   أ.د/   55

 الزقازي   أ.د/  سوزان محمد حسن 123 سوهاج                                                                عبد هللا محمود إسماعيل       أ.د/   56

 امللك خالد  أ.د/  محمود هالل عبدالباسط 124 كفر الشيخ أ.د/  عبداليواد عبداليواد بهوات                                                              57

 امللك خالد  أ.د/ عاصم محمد إبراهيم 125 الفيوم                                                       عبدالرحمن كامل عبدالرحمن    أ.د/   58

 املهنوفية    أ.د/ فتيحة احمد بطيخ 126 طهنطا أ.د/  عبدالرحمن محمد السعدني                                                         59

 بنها  أ.د/ سعيد حامد يحيى    127 حلوان عزة جاد الهنادي                                                                                أ.د/  60

 األزهر  د/  عبدالرحيم سعد الهالل  أ. 128 دمياط عفت مصطفى الطهناوي                                                             أ.د/  61

 القاهرة  أ.د/ شريف درويج اللبان   129 الخليل أ.د/  علم الدين عبدالرحمن حسن                                        62

 سعود امللك أ.د/  مختار عبد الخال  عبدالاله 130 أسيوط  على سيد محمد عبداليليلأ.د/   63

 املهنوفية   أ.د/ ناهد محمد غهنيم     131 املهنيا عل  حسن أحمد                                                                              أ.د/   64

 الفيوم   آمال ربيع كامل أ.د/ 132 املهنصورة السميع قورة                                                             عل  عبد  أ.د/   65

 اتاسكهندرية  كمال نجيب اليهندي  أ.د/ 133 األزهر عل  عبدالتواب محمد                                                                   أ.د/   66

 لقومياملركز  أ.د/  محمد يحيى ناصف  أسيوط عل  كمال معبد                                                                                    أ.د/   67

 

 ة املقارنة واإلدارة التعليمية قسم الرتبي - التحكيميةاالستشارية واهليئة أعضاء 

 

 اجلامعة االسم م اجلامعة االسم م

 سوهاج عبد الباسط محمد دياب أ.د/ 13 حلوان                                            ري الزهي إبراهيم عباسأ.د/ 1

 كفر الشيخ عبد اليواد سيد سعد بكر أ.د/ 14 حلوان     إسماعيل حج  أحمدأ.د/ 2

 كفر الشيخ  أحمد داود ز عبد العزيأ.د/ 15 الطائف أ.د/أحمد عبد الهنبي عبد العال   3

 سوهاج أ.د/عهنتر محمد عبد العال  16 الزقازي  جم الدين عيداروس أ.د/أحمد ن 4

 اإلسكهندرية فاروق شوق  البوه  أ.د/ 17 بني سويف أسامة محمود قرني   أ.د/ 5

 سوهاج محمد أحمد عوض أ.د/ 18 الباحة أ.د/أشرف عبده األلفي  6

 سوهاج نبيل سعد خليل أ.د/ 19 لواديج ا  أشرف محمود أحمدأ.د/ 7

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3317
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 حلوان أ.د/ههنداوي محمد حافظ  20 بنها جمال محمد أبو الوفا أ.د/ 8

 الفيوم وسف عبد املعطي جوهر أ.د/ 21 عين شمس أ.د/سعاد بسيوني عبد الهنبي  9

   22 عين شمس سوزان محمد املهدي أ.د/ 10

   23 عين شمس شاكر محمد فتحىأ.د/ 11

   24 عين شمس  أ.د/عادل عبد الفتاح سالمة 12

 

 النفس الرتبوي قسم الصحة النفسية وعلم - التحكيميةاالستشارية واهليئة أعضاء 

 

 اجلامعة االسم م اجلامعة االسم م

 الطائف طر أ.د/   عبد الفتاح محمد م 31 طهنطا أ.د/  أبوزيد سعيد الشويقي  1

 ج الوادي  عبد املهنعم أحمد الدرديرأ.د/     32 مؤته  أحمد عبد اللطيف أبو اسعدأ.د/    2

 سوهاج  أ.د/   عبد املهنعم أحمد حسين  33 حلوان أحمد عل  بديوي أ.د/    3

امللك   أسامة محمد عبد املييدأ.د/    4

 عبدالعزيز
 اطدمي  عبدالهناصر أنيس عبدلوهابأ.د/     34

 ج الوادي أ.د/   عصام على الطيب   35 طيبة أ.د/    أشرف أحمد عبد القادر  5

 الزقازي   عطية عطية محمد سيدأ.د/     36 كفر الشيخ آمال عبد السميع باظة أ.د/     6

 امللك فيصل أ.د/    عالء الدين أيوب  37 أسيوط أ.د/   إمام مصطفى سيد   7

 امللك خالد أ.د/   عمر بن علوان عقيل   38 املهنيا الرحيم أ.د/    أنور رياض عبد 8

 سوهاج عواطف محمد حسانين أ.د/     39 امللك خالد أ.د/    بشرى اسماعيل أرنوط  9

10 
امللك   بهندر ناصر العتيبيأ.د/    

 سعود
40 

 امللك خالد أ.د/    فتح  عبدالرحمن الضبع  

 الزقازي   محمد السيد عبدالرحمنأ.د/      41 ائفالط أ.د/   جابر محمد عبد هللا   11

 أسيوط محمد رياض أحمد أ.د/     42 مؤته سليمان القرعان جهاد أ.د/     12

 اإلسكهندرية محمود عبد الحليم منس ي أ.د/     43 حلوان حسهنين محمد الكامل أ.د/     13

 دمنهور  فتح  عكاشة  أ.د/    محمود 44 املهنوفية أ.د/    حمدي عل  الفرماوي  14

 ج الوادي أ.د/    محمود محمد شبيب    45 أسيوط  خضر مخيمر أبوزيدأ.د/     15

 ج الوادي أ.د/    مصطفى أبو امليد سليمان  46 سوهاج خلف أحمد مبارك أ.د/     16

 حلوان أ.د/    مصطفى عل  الحاروني  47 أسوان أ.د/   خيري أحمد حسين   17

 البلقاء التطبيقية  مصطفى نوري مصطفى القمجأ.د/    48 األزهر ربيع شعبان عبد العليم أ.د/     18

 اإلسكهندرية  ناج  محمد قاسمأ.د/    49 دمش  أ.د/    رياض نايل العاسمي  19

 وهران أ.د/   نادية مصطفى الزقاي  50 عين شمس أ.د/   سهناء محمد سليمان   20

 جده أ.د/    نايف عابد الزارع   51 القاهرة لبي أ.د/    سوسن أبوالعال ش 21

 ج الوادي أ.د/    هالة خير سهناري   52 املهنيا   محمدالعظيم  سيد عبدأ.د/    22



افع    53 كفرالشيخ أ.د/   السيد أحمد صقر   23  امللك خالد أ.د/   يحيى بن عبد هللا الر

 سوهاج  يوسف عبدالصبور عبدلاله/ أ.د 54 دمياط  املييد السيد محمد عبدأ.د/     24

 الوادي  ج الفضلأ.د/ محفوظ عبدالستار أبو  55 مؤته أ.د/    طه طالب طالفحة  25

 السويسق  أ.د/ عبدا الهناصر السيد عامر 56 اإلسكهندرية أ.د/    عادل السعيد البهنا  26

 املهنيا عبد الصمد أ.د/  فضل إبراهيم 57 الزقازي  أ.د/   عادل عبد هللا محمد  27

 اتاسكهندرية أ.د/حسن محمود عابدين  58 الزقازي  عادل محمد محمود العدل أ.د/    28

 املهنصورة أ.د/عالء محمود شعراوي  59 أسيوط عبد الرقيب أحمد إبراهيم أ.د/     29

 الزقازي  أ.د/إيهاب كمال الببالوي  60 املهنوفية عبد العال حامد عيوة أ.د/     30

 

 

 قسم تكنولوجيا التعليم  - التحكيميةاالستشارية واهليئة أعضاء 

 

 اجلامعة االسم م اجلامعة االسم م

 حلوان أ.د/   محمد إبراهيم الدسوق   15 امللك خالد أ.د/  أحمد صادق عبداملييد  1

 عين شمس أ.د/  محمد أحمد فرج    16 القاهرة  أ.د/    أمل عبد الفتاح سويدان 2

 عين شمس  أ.د/   محمد عطيه خميس  17 حلوان الدين صالح إيمان صالح  .د/  أ   3

 جدة أ.د/    وائل رمضان عبد الحميد  18 حلوان أ.د/   إيهاب محمد حمزة   4

 حلوان وليد يوسف محمد أ.د/     19 سوهاج حسام الدين محمد مازن أ.د/    5

 سوهاج /   يسري مصطفى السيد أ.د  20 سوهاج حسن عل  حسن سالمة أ.د/     6

 حلوان داليا أحمد شوق    أ.د/ 21 الطائف أ.د/  حهنان أحمد زكي   7

 األزهر أ.د/أسامة سعيد ههنداوي  22 عين شمس أ.د/  حهنان محمد الشاعر   8

 حلوان أ.د/خالد محمد فرجون  23 حلوان أ.د/رضا عبده إبراهيم القاض ي   9

املركز القومي  أ.د/حهنان محمد ربيع  24 املهنيا أمين  أ.د/   زينب محمد  10

 للبحوث

    عين شمس أ.د/    زينب محمد حسن  11

    ي ز الزقا  أ.د/  عادل محمد سرايا    12

    القصيم أ.د/  عصام شوقى شبل    13

    املهنصورة  الغريب زاهر إسماعيلأ.د/     14

 


