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 مجلة تربويات الرياضيات

وأبريل  يناير  أشهر  في  أعدادها  تصدر  سنوية  ربع  محكمة  علمية  مجلة 

لتربويات   المصرية  الجمعية  عن  وتصدر  عام،  كل  من  وأكتوبر  ويوليو 

 جامعة بنها.  –الرياضيات ومقرها كلية التربية 

عام   المجلة  من  األول  العدد  الدراسات  1998صدر  بنشر  وتهتم  م، 

للمعلم   والبحوث  الميدانية  العلمية  ين  والدراسات  الرسائل  وملخصات 

التي تتوافر فيها مقومات البحث العلمي من وباللغتين العربية واإلنجليزية  

تخصص   في  وذلك  الصحيحة  العلمية  والمنهجية  واالبتكار  األصالة  حيث 

للباحثين   الرياضيات"  تدريس  وطرق  مصر والمعلمين  "المناهج  من 

العربية  الدول  على  واألجنبية  وجميع  ويشرف  من ،  نخبة  إصدارها 

 األساتذة في تخصص المناهج وطرق تدريس الرياضيات. 

وتخضع جميع البحوث والدراسات للتحكيم العلمي من قبل أساتذة خبراء  

معايير  مع  يتفق  بشكل  الرياضيات  تدريس  وطرق  المناهج  تخصص  في 

للمجلة   المقدمة  البحوث  وتخضع  للترقيات،  العلمية  اللجان  في  التحكيم 

 لبرنامج االنتحال العلمي. 

 18117/2009:  رقم اإليداع بدار الكتب المصرية

(Print) :  (ISSN 2090 – 0562) 

                     (Online) : (ISSN 2682- 4337) 

 الموقع على بنك المعرفة المصري
http://armin.journals.ekb.eg/ 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

ممنــوع طبــع أو نشــر هــذ  المجلــة بــوس شــكل وبــوس وســيلة ســواء كانــ  

ــى  ــك التصــوير والتســجيل أو التخــزين عل ــى ذل ــا ف ــة بم ــة أو يلي إلكتروني

الكمبيوتر أو النشر فى صورة ورقية أو على اإلنترن  قبل الحصـول علـى 

 لالسـتخدامموافقة كتابية مـن الجمعيـة، ويمسـمل للبـاحثين بالتصـويرمنها  

 الشخصى لغرض البحث العلمى.  
    EM: mathedu1997@hotmail.com                                 كلية التربية – جامعة بنها 

 قواعد النشر بالمجلة

mailto:mathedu1997@hotmail.com
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فــي تخصــص منــاهج وطــرق تــدريس الرياضــيات باللغــة  تقبل المجلة نشر البحــوث والمقــاالت (1

 التي لم يسبق تقديمها إلى جهات علمية أخرس.و العربية أو اللغة اإلنجليزية

 Times New، بخــ  WORD2010مــن خــالل  تقــدم البحــوث مطبوعــة علــى الكمبيــوتر (2

Roman   16والعناوين بن    14بن Bold  بحجم ورق المجلةA5 

مسئولية كاملة عن بحثه وعن مراجعته مراجعة لغوية ومطبعيــة قبــل ارســاله الباحث مسئول    (3

 للمجلة في شكله النهائي عبر لنك المجلة على بنك المعرفة.

يرفق الباحث مع البحث مستخلصاً باللغة العربيــة ويخــر باللغــة اإلنجليزيــة فــي حــدود صــفحة   (4

 واحدة للمستخلصين معا.

يفته وبريد  اإللكتروني وعنوان البحث بــاللغتين العربيــة يكتب الباحث اسمه وجهة عمله ووظ  (5

 واألجنبية على صفحة مستقلة ببداية البحث.

ترتيب عرض البحوث وأوراق العمل بالمجلة يكون وفــق اعتبــارات تنةيميــة خاصــة بالمجلــة   (6

 والعالقة لها بمكانة البحث أو الباحث.

 20جنيــه للبحــث حتــى    400يــة هــي:  تكاليف النشر للباحثين من داخل جمهورية مصر العرب  (7

جنيــه قيمــة التحكــيم  600جنيهات لكــل صــفحة، باإلضــافة إلــى  10يزيد عن ذلك  صفحة وما

 .من جامعة بنها Ithenticateواستخراج تقرير االنتحال العلمي للبحث  

أو ما يعادلهــا بالجنيــه المصــري( )دوالر    300تكاليف النشر للباحثين من الدول العربية هي:    (8

لكــل   و ما يعادلهااا لاليهياام رلم اا   أ)  دوالرات  5صفحة وما يزيد عن ذلك    20بحث حتى  لل

ــى  أو مــا يعادلهــا بالجنيــه المصــري( قيمــة رســوم التحكــيم )دوالر  70صــفحة، باإلضــافة إل

 من جامعة بنها. Ithenticateواستخراج تقرير االنتحال العلمي للبحث  

يرسل الباحث بحثه للنشر في المجلة من خالل موقع المجلة على بنك المعرفة المصري وهو:   (9

ls.ekb.eg/http://armin.journa  .ليتم تحكيمه وفق القواعد المحددة 

تقوم إدارة المجلة بإخطار الباحث ورقيــاً أو الكترونيــاً عبــر بريــد  االلكترونــي بتكلفــة تحكــيم   (10

 وقياس نسبة االنتحال العلمي ونشر البحث.

تعيد المجلة البحث إلى الباحــث للمراجعــة والتعــديل إذا زادت نســبة االنتحــال العلمــي بــه عــن   (11

25%. 

يــتم إخطــار الباحــث بالتعــديالت ونســبة االنتحــال العلمــي  عند اجتياز البحث لمرحلــة التحكــيم    (12

 .بنسخة إلكترونية معدلة من البحثالكترونياً  المطلوبة لينفذها، ثم يزود إدارة المجلة 

 .يفيد قبول البحث للنشرمعتمدا من رئيس تحرير المجلة خطاباً  للباحث  رسل إدارة المجلة ت  (13

 مــن بحثــه تمســتال 6بعد طباعة المجلة يحصل الباحث على نسخة واحدة من المجلــة وعــدد   (14

 .جمهورية مصر العربية -جامعة بنها   -من مقر الجمعية بكلية التربية 

ئل الماجستير والدكتوراة وقيــاس نســبة االنتحــال العلمــي يتم تحكيم البحوث المستلة من رسا  (15

 بها ويتحمل الباحث مجمل التكاليف لنشر البحث.

ببنــك المعرفــة المصــري وهــو  جميع أعداد المجلة يتم نشرها إلكترونياً علــى موقــع الجمعيــة (16

http://armin.journals.ekb.eg/ ــاً  ويســتطيع ــه الكتروني ــد وبحث ــل المجل الباحــث تحمي

 من على موقع المجلة.  PDFبنةام  

بحوث  مالهيئة االستشارية لتحكي

 المجلة

http://armin.journals.ekb.eg/
http://armin.journals.ekb.eg/%20ويستطيع
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 )مرتبون أبجديًا( 

 الدولة  الجامعة االلكتروني البريد  االسم كامال بالعربية 

i.shara@ju.edi.jo أ.د/ ابراهيم احمد الشرع    .1  االردن الجامعة األردنية  

 مصر جامعة الزقازيق  drebrahimattia@yahoo.com أ.د/ ابراهيم أحمد السيد عطية    .2

 مصر جامعة بورسعيد Imrefaat72@yahoo.com أ.د/ ابراهيم رفع  إبراهيم   .3

 السعودية جامعة شقراء  amabdullah@su.edu.sa أ.د/ ابراهيم محمد عبدهللا   .4

 مصر طنطاجامعة  i.shara@ju.edi.jo أ.د/ ابراهيم حسن عساف   .5

 مصر جامعه المنيا amoustaf@hotmail.com أ.د/ أحمدالسيد مصطفي  .6

 مصر جامعة طنطا dr.ahmedr@edu.tanta.edu.eg أ.د/ أحمد محمد الرفاعي   .7

 مصر جامعة بنها alazabzahran@hotmail.com أ.د/ العزب محمد زهران   .8

 مصر المركز القومي لالمتحانات والتقويم  abarashedd@yahoo.com أ.د/ أشرف راشد علي  .9

 السعودية جامعة  أم القرس  I_h_assaf@hotmail.com أ.د/ بثينة محمد بدر    .10

 األردن جامعة الطفيلة التقنية  D_qaysee@hotmail.com أ.د/ تيسير خليل بخي  القيسي   .11

 مصر جامعة سوهاج   gamalhamid77@yahoo.com أ.د/ جمال حامد محمد منصور   .12

 مصر جامعة أسيوط fkryabo@yaboo.com أ.د/ جمال محمد فكري خليفة  .13

 السعودية جامعة الملك خالد  dr_hamza@hotmail.com  أ.د/ حمزة عبد الحكم الرياشي    .14

 السعودية جامعة االمام محمد بن سعود  kalkhuzaim@gmail.com أ.د/ خالد محمد ناصر الخزيم  .15

 األردن جامعة يل البي   khnejem@yahoo.com أ.د/ خميس موسى خميس نجم    .16

 سلطنة عمان  جامعة السلطان قابوس  abuelwan@squ.edu.om أ.د/ رضا ابوعلوان السيد  .17

 مصر جامعة بنها abouserie@hotmail.com أ.د/ رضا عبدهللا أبو سريع   .18

 مصر جامعة دمياط Rmasar@hotmail.com أ.د/ رضا مسعد السعيد عصر   .19

 مصر أسيوط Refaatelmeligy@yahoo.com أ.د/ رفع  محمد المليجي    .20

 مصر جامعه المنيا Z_2004eg@yahoo.com أ.د/ زينب أحمد عبد الغني   .21

 مصر جامعة اسيوط zotiefy@yahoo.com أ.د/ زينب محمود عطيفي   .22

 مصر جامعة المنوفية sgmenoufy@yahoo.com أ.د/ سعيد جابر المنوفي  .23

 السعودية جامعة الملك سعود  Salshalhoub@ksu.edu.sa أ.د/ سمر عبدالعزيز الشلهوب    .24

 مصر جامعة قناة السويس shabanhefny@hotmail.com أ.د/ شعبان حفني شعبان    .25

 مصر جامعة قناة السويس shabanhefny@hotmail.com أ.د/ شعبان حفني شعبان    .26

 مصر جامعة عين شمس   Shreen.salah@yahoo.com أ.د/ شيرين صالح عبد الحكيم   .27

 االردن الجامعة األردنية  h2000hrty@gmail. Com أ.د/ صبري محمد حتوت  .28

 السعودية جامعة طيبة ، السعودية tsalharbi@hotmail.com أ.د/ طالل الحربي   .29

 السعودية جامعة الملك خالد  alshehri2014997@gmail.com أ.د/ ظافر فراج هزاع الشهري  .30

 مصر جامعة الزقازيق adelalbaz@yahoo.com أ.د/ عادل إبراهيم الباز   .31

 السعودية جامعة تبوك Aa.albalawi@ut.edu.sa عايد بن علي البلوي أ.د/   .32

 مصر جامعة  الزقازيق Hah_mrmr2003@hotmail.com أ.د/ عايدة سيدهم إسكندر    .33

 مصر جامعة دمياط Prof41260@yahoo.com أ.د/ عبد الناصر أنيس عبدالوهاب    .34

 السعودية جامعة حائل  a.altamimi5@gmail.com أ.د/ عبدالرحمن ابراهيم التميمي   .35

 مصر جامعة بنها lana_dana2005@yahoo.com أ.د/ عبدالقادر محمد عبدالقادر    .36

 مصر جامعة عين شمس  Drazza2006@yahoo.com أ.د/ عزة محمد عيد السميع    .37
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 الدولة  الجامعة االلكتروني البريد  االسم كامال بالعربية 

 مصر جامعة بنها dralaasaad2014@gmail.com أ.د/ عالء الدين سعد متولي    .38

 مصر جامعة الزقازيق aabdelrahim@gmail.com أ.د/ على عبد الرحيم حسانين    .39

 العراق  جامعة ميسان   atjsm2005@yahoo.com  أ.د/ عمار طعمة جاسم الساعدي    .40

 مصر جامعة أسيوط tdary6000@yahoo.com أ.د/ عوض حسين التودري    .41

 السعودية جامعة ام القرس   Uqusmt@gmail.com أ.د/ عوض صالل المالكي   .42

 مصر جامعة بورسعيد tamtam_hadid@yahoo.com أ.د/ فاطمة عبد السالم ابو الحديد    .43

 مصر جامعة عين شمس  fmmina@link.net أ.د/ فايز مراد مينا  .44

 مصر جامعة أسيوط Fayzahamada33@gmail.com أ.د/ فايزة احمد محمد حمادة   .45

 مصر جامعة المنوفية  fatiha_batikh@yahoo.com أ.د/ فتيحة أحمد بطيخ    .46

 مصر جامعة دمياط Maths_proff@yahoo.com أ.د/ فريال عبد  عبد  أبو ستة    .47

 األردن جامعة عمان العربية  zfhalshehri@hotmail.com أبوزينة  كامل أ.د/ فريد  .48

 مصر جامعة  المنصورة fouadmm50@yahoo.com أ.د/ فؤاد محمد موسى    .49

 مصر جامعة االسكندرية  magda33saleh@yahoo.com أ.د/ ماجدة محمود صالل    .50

 العراق  جامعة بغداد  dr.mejbel.aljouani@gmail.com أ.د/ مجبل حماد عواد الجوعاني   .51

 مصر جامعة  عين شمس  elmofti44@hotmail.com أ.د/ محمد أمين المفتى  .52

 السعودية جامعة الملك سعود  alnatheer@ksu.edu.sa أ.د/ محمد بن عبدهللا النذير  .53

 مصر جامعة المنيا prof.r_58@yahoo.com أ.د/ محمد ربيع حسني    .54

 مصر جامعة  دمياط dr.hasaballa@gmail.com أ.د/ محمد عبد الحليم حسب هللا   .55

 مصر جامعة بنها mibadr@gmail.com أ.د/ محمود إبراهيم بدر    .56

 مصر جامعة بني سويف m_nasr1010@yahoo.com أ.د/ محمود أحمد نصر   .57

 مصر جامعة أسيوط mhawad2000@yahoo.com أ.د/ محمود حسن عوض    .58

 مصر جامعة الزقازيق morad1955@hotmail.com أ.د/ محمود عبداللطيف مراد   .59

 مصر جامعة أسيوط mhawad2000@yahoo.com أ.د/ محمود محمد حسن عوض   .60

 مصر جامعة بنى سويف madihahm2004@yahoo.com أ.د/ مديحة حسن محمد    .61

 مصر جامعة عين شمس  drmervat23@yahoo.com مرف  محمد كمال  أ.د/   .62

 السعودية جامعة الملك سعود  misfer5@yahoo.com أ.د/ مسفر بن سعود  السلولي  .63

 مصر عين شمس  Makka.elbanna@women.asu.edu.eg أ.د/ مكة عبد المنعم البنا    .64

 مصر جامعة طنطا nagimichael@hotmail.com أ.د/ ناجي ديسقورس ميخائيل   .65

 مصر جامعه طنطا Nabilahimaya@hotmail.com أ.د/ نبيله زكى ابراهبم   .66

 مصر جنوب الوادي nasrmowd@gmail.com أ.د/ نصرهللا محمد محمود معوض    .67

 مصر جامعة عين شمس  info@nazla-khedre.com أ.د/ نةلة حسن خضر    .68

 السعودية جامعة األميرة نورة بن  عبد الرحمن  Dr.nawal123@hotmail.com أ.د/ نوال محمد الراجل العنقري   .69

 السعودية جامعة الملك سعود   hbisher@hotmail.com حسين أ.د/ هشام بركات بشر   .70

 مصر جامعة القاهر  drwaelabdallah@gmail.com أ.د/ وائل عبد هللا محمد على    .71

 مصر جامعة القاهر  wmkefafe@cu.edu.eg أ.د/ وفاء مصطفى محمد كفافي   .72

 مصر جامعه المنيا dryasmenzedan@yahoo.com أ.د/ ياسمين زيدان حسن   .73

dr.yelemam@gmail.com أ.د/ يوسف الحسيني االمام   .74  مصر جامعة طنطا 

75.  Professor Dr.William 

Renwick Speer 

william.speer@unlv.edu University of Nevada 

Las Vegas 

USA 
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 محتويات العدد

 
المفاهيمي   (1 االستيعاب  تنمية  في  المتعددة  الذكاءات  نةرية  إستراتيجيات  فاعلية 

   .الرياضي لدس طالب المرحلة االبتدائية في جدة

 7................    د. عبد الملك بن مسفر المالكي، أ.عبد هللا بن علي الشمراني                  

 

 دس طالبهم. لدور معلمي الرياضيات في تنمية مهارات التفكير الناقد   (2

ديأ.                                                         مَّ  45................  علي محمد حم
 

  وحل المشكالت لتنميةعادات العقل  استراتيجية مقترحة قائمةعلى العصف الذهني (3

 . تالميذ المرحلة االبتدائية سلد  ومهارات التفكيرالناقد في الرياضيات

 80................  د/ فايز محمد منصور محمد                                            
 

التنور الرياضي   في تدريس الرياضيات لتنمية المعرفية التلمذة على برنامج قائم (4

 . االبتدائية تالميذ المرحلة لدس وخفض التجول العقلي

 152................  د/ أسامة محمود محمد الحنان                                       

 

مدخل   (5 علي  قائمة  الرياضيات  في  مطورة  وحدة  ومعايير    STEMفاعلية 

حل    ىلع  لتحسين قدرة تالميذ المرحلة اإلعدادية  CCSSMالممارسة الرياضية  

   .الحياتية  الرياضيةالمشكالت 

 207................  د.مروة نبيل عبد النبي األحول                                      

 

األبعاد   (6 تنمية  متطلبات  في ضوء  الرياضيات  لمعلمي  التدريسية  الممارسات  تقييم 

 العقلية للبراعة الرياضية لدس طالب المرحلة المتوسطة

 273................  د. محمد عواض ساير القرشي                                      

 

على   (7 القائم  المهني  التطوير  نحو  عممان  سلطنة  في  الرياضيات  معلمي  تصورات 

 . وعالقتها ببعض المتغيرات Lesson Studyبحث الدرس 
 273................  الغافريمحمد بن سعيد بن حمد ، ناصر بن سعيد بن سيف العنبوري

 



 

 


