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 حول الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

 

.... الجمعيددة أهليددة مسدددددددتقلددة و  تتبع أي  2011لسدددددددنددة  363مقيدددة برقم 

اإلحتراف والخبرة ، وشدددعار  نتطلع ألقصدددي درجات -مؤسدددسدددات أو جامعات 

 الجمعية في هذه المرحلة: أنشر فكرة ، إبني كيان.

 

 أهداف الجمعية ونشاطها األساسي

  دعم البحوث والدددراسدددددددددات العلميددة في مجددال التكنولوجيددا وفي مجددال

الكمبيوتر التعليمي خاصدددددددة هو الهدف الرئيسدددددددي للجمعية، ويتم ذلك من 

والفعاليات كا لتزام بعقد المؤتمر العلمي السنوي خالل العديد من األنشطة 

للجمعية وإصدددددار مطبوعات المؤتمر، وبتشددددجيع ودعم الباحثين بالتواجد 

في كل أنشدددددددطتها العلمية والتفاعل ا يجابي مع لجان الجمعية المختلفة 

 .وأجهزتها

  نشدددر البحوث والدراسدددات المتخصدددصدددة في مجال الكمبيوتر التعليمي في

)مجلة علمية( متخصددصددة تصدددر باسددم الجمعية ويشددرف  سددلسددة محكمة

عليها متخصدددصدددون ويحكمها أسددداتذة في التخصدددل يدددمن لجنة علمية 

  .خاصة بالجمعية

  تعزيز أواصر التعاون بين العاملين والمهتمين والباحثين بمجال الكمبيوتر

التعليمي في مصدددددددر وتبددادل الخبرات بينهم من خالل إقدامدة ا جتمدداعدات 

ورش العمددل والدددورات التدددريبيددة والمنتددديددات والمؤتمرات والندددوات و

  .وتنظيم الرحالت والمسابقات

  إصددددددار النشدددددرات الدورية والمجالت المتخصدددددصدددددة والصدددددح  ومواقع

ا نترنت والقنوات الفضدددددائية و يرها من أسددددداليب التواصدددددل ا جتماعي 

صفة الممكنة لنشر الوعي التكنولوجي بصفة عامة والكمبيوتر التعليمي ب

  .خاصة

  إنشاء موقع ويب للجمعية متخصل في التعليم ا لكتروني عن بعد يساهم

  .في نشر وتقديم الخدمات للعاملين في المجال
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 أهداف الجمعية ونشاطها األساسي تابع :

  تاج البرمجيات سددددددددد العجز في برمجيات الكمبيوتر التعليمية من خالل إن

األجهزة التكنولوجية عامة. كما تهتم الكمبيوترية بصدددفة خاصدددة ولمختل  

الجمعيددددة بتطبيو وتواي  البرمجيددددات المنتجددددة في البحوث العلميدددة 

 .والدراسات وتشجع الجمعية على ذلك

  إقددامددة المعدداهددد والكليددات والمدددارا الخدداصددددددددة في المجددال التكنولوجي

  .وبخاصة الكمبيوتر التعليمي واللغات

 ي المجددال التكنولوجي وبخدداصددددددددة إنشدددددددداء المكتبددات الثقددافيددة والعلميددة ف

  .الكمبيوتر التعليمي لتدعيم الباحثين والمهتمين

  فتح قنوات اتصدددددددددال للتعددداون العلمي مع األفراد والجمعيدددات والهي دددات

والمؤسددددددسددددددات الداخلية والخارجية لالسددددددتفادة من الخبرات التكنولوجية 

  :الحددددديثددددة في مجددددال الكمبيوتر التعليمي، من خالل لجددددان الجمعيددددة

لجنة النشدددددداط والتواصددددددل -لجنة البرمجة -لجنة التدريب  –اللجنة العلمية 

 ا جتماعي

 نطاق عمل الجمعية الجغرافي:

 والعنوان المتخذ مركًزا إلدارتها بورسعيد. على مستوى جمهورية مصر العربية 

 

 العنوان البريدي:

 بورسعيد مصر 42311األمين وروا   60ص.ب  

 

 الموقع ا لكتروني

https://eaec-eg.com/ 
 

 موقع المجلة علي بنك المعرفة المصرى

http://eaec.journals.ekb.eg/ 
 

 يمكن متابعة صفحة الجمعية على الفيس بوك

http://www.facebook.com/EAEC.EG 
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 للنشر بالمجلة العلمية ومجلة المؤتمر العلمي السنوي تعليمات عامة  

  عالمات الترقيم والمسافات والتدقيو اللغوي هي مسؤلية الباحث وا لتزام بالقالب

المويوع هو مس ولية الباحث وعليه حذف او إيافة بعض البنود حسب طبيعة بحثه 

وعلي الباحث ا لتزام  وشكله ان كان وصفي ام تجريبي فالقالب استرشادي للمواصفات فقط

 – Aي في حالة العربي ومن  –و  يتم تقسيم المراجع وانما ترتب من أ  APAبقواعد 

Z في حالة ا نجليزية 

 المراجع تويع كما هي بدون أعمدة كما المستخلل ا نجليزي 

 المالحو تويع كما هي بدون أعمدة كما المراجع 

  كل الخطوط بالبحث تكونTime New Roman 

  للعربية 14 –لالنجليزية  12حجم خط المتن 

  14حجم خط العناويين الفرعية Bold  16 –لالنجليزية Bold للعربية 

   18حجم خط عنوان البحث Bold 

  عادي 16حجم خط اسم الباحث 

  14حجم خط جهة العمل للباحث أسفل اسمه وتكون بحجم Bold 

 مقاا الورق  B5بهوامش معكوسة 

 ون بدون اعمدة اي في منتص  الصفحاتالجداول وا شكال تك 

   كلمة سواء عربي او انجليزي 250تزيد عن  و  150يقل عن  عدد كلمات الملخل 

  سواء عربي او انجليزي 5إلى  3عدد الكلمات الرئيسية من 

  1مع مساحة تجليد سم من كل الجهات  1.27والهوامش  عمود واحدمتن البحث يكتب على 

 سم من جهة اليمين

  المالحو كما تم تطبيقها شكال 

  األرقام تكتب بالعربية وليست بالهندية 

  الطباعةالبحوث تطبع با سود ودرجات الرمادي فقط وليس باأللوان لمراعاة ذلك أثناء 

  على رقم حساب الجمعية ببنك  بنكية أو باإليداع المباشربالنسبة للرسوم يتم تحويلها بحواله

بمجرد اجراء التحكيم وتنسيو وتعديل البحث  برقم الحساب الباحث وسيتم ابالغ ،مصر مباشرة

 والموافقة النهائية على نشره

  ا شكال والمخططات التي تصمم بواسطة محرر النصوص وتتكون من مجموعة ا شكال

و   يجب تجميعها في مجموعه واحدة وتحويلها الي صورالتلقائة مثل المربعات واألسهم 

 حوال البحوث التي تقدم تلك المخططات في صورة مجزئةيقبل باي حال من األ

 ( وليس أي مع النل ةسطرييتم يبط جميع الصور وا شكال والمخططات في البحث )

 تنسيو أخر، أي أنه يجب أ  يسهل تحريك الصورة فوق النل ومن مويع ألخر



 

 = د= 

 2020 يونيو -( 15مسلسل العدد ) - األول العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 

 

 

 

  

 ا تصال والمراسالت

 رئيس تحرير المجلةو رئيس مجلس ادارة الجمعية: 

 966580229954+////      201223699600+/  واتس تليفون محمول

EAEC.EG@gmail.com 

 وانتماؤهم المؤسسي الحالي هي ة تحرير المجلة العلميةأسماء 

 رئيس مجلس ادارة المجلة

 مصر ....  یالدسوق میأ.د/ محمد إبراه 

 رئيس التحرير

 السعودية مصر /....  دیحمسالم .م.د/ عبد الرحمن أحمد سالم أ 

 مساعد رئيس التحرير

 مصر ....  .م.د/ عبدهللا محمود محمد أحمدأ 

 المحرر المشارك

 مصر....  شعبان خوجه می.د/ سلأ 

 مصر....  شنودة میرضا جرجس حک /د 

 مصر....  میمحمد عبد الکر  یسیع یمن /د 

 سكرتير التحرير

 السعودية....  سعد محمود أحمد اسری.م.د / أ 

 ىسلطنة برونا....    أحمد نیالد ید. محمد مح 

 محرر

 السودان....   کمتور الحسن سی.د/ عصام إدر أ 

 مصر....  محمود محمد بقلاوة ایدال /د 

 مصر....  ریصبحى خ لینب ندایل /د 

 المحرر اللغوي

 السعودية....  أحمد شتا دیجمال مصطفى س /د 

 الصفحةمصمم 

 السعودية....  یالأکلب زیبن سعد فا دیی.م.د / سعأ 

 مصر....  / محمد أحمد أحمد سالم د 

 المحرر الفني

 العراق....   یالباو یعل می.د /ماجدة ابراهأ 
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 :مرتبه أبجديا في هذا العددالمختارين للتحكيم قائمة بأسماء السادة المحكمين 

 

 

 جامعة ا سكندرية –التعليم تكنولوجيا   أ.د أحمد الحصري .1

  المملكة العربية السعودية – الملک عبد العزيزجامعة  –تكنولوجيا التعليم   أكرم فتحي أ.د .2

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان  - ةيالجامعة األردن   يأ.د خالد العجلون .3

 جامعة حلوان –تكنولوجيا التعليم   أ.د خالد فرجون .4

  المملكة العربية السعودية – القصيمجامعة  – اللغة العربية الجيلعبدالعزيز صافي  أ.د .5

  دولة السودان –جامعة الخرطوم  –تكنولوجيا التعليم    أ.د عصام كمتور .6

  المملكة العربية السعودية – الملک عبد العزيزجامعة  –تكنولوجيا التعليم   علياء الجندي أ.د .7

 العراقدولة  – جامعة بغداد - ةيالترب ةيکل -  وطرق تدريسمناهج  یالباو یعل ميماجدة ابراهأ.د  .8

 جامعة بنها – وتكنولوجيا التعليم مناهج وطرق تدريس أ.د ماهر إسماعيل صبري .9

 جامعة حلوان –تكنولوجيا التعليم  أ.د محمد إبراهيم الدسوقي .10

  السعوديةالمملكة العربية  – القصيمجامعة  –تكنولوجيا التعليم   محمد الشويعي أ.د .11

 جامعة ا زهر –تكنولوجيا التعليم   أ.د محمد جابر أحمد .12

 جامعة حلوان –تكنولوجيا التعليم   عزمي أ.د نبيل جاد .13

 جامعة حلوان –تكنولوجيا التعليم              أ.د وليد يوس  .14

 سوهاججامعة  –تكنولوجيا التعليم  يسري مصطفى السيدأ.د  .15

 

 مختصر إحصائيات المحكمين:

 مختلفة  عربية دول 5محكم من  15

 بحث لكل محكم 1.5بحوث بمعدل  10لعدد 



 

 = ر= 

 2020 يونيو -( 15مسلسل العدد ) - األول العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

  



 

 = ز= 

 2020 يونيو -( 15مسلسل العدد ) - األول العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 قائمة المحتويات

 م
اسم المؤل  

 )عربي(
 العنوان العربي

 الصفحات

 الي من

سىیجالل ع 1  

التعلم  قاتیتطب ةیتنم یأثر استخدام التعلم المدمج ف

واتجاهاتهم  شةیلدى طالب جامعة ب یااللکترون

 نحوها

1 38 

2 
منتصر عثمان 

 صادق هالل هالل

 –)الثابت  کینمط االنفوجراف نیاثر التفاعل ب

التعلم االلکترونى المرنة  ئاتیالمتحرک ( فى ب

( جىیاسترات - قیعم –ونموذج انتوستل )سطحى 

 ةیالدافع ادةیبعض نواتج التعلم وز نیفى تحس

 للطالب نحو التعلم

39 96 

3 
محمد  سىیمنى ع

میعبد الکر  

التعلم القائم على  میتقد قةیاختالف طرأثر 

 ةیتنم ی( فیدیتقل -مدمج -یالمشروعات )إلکترون

 ةیاإللکترون باتیمهارات إنتاج اإلختبارات والتدر

یلدى طالب شعبة إعداد معلم الحاسب اآلل  

97 616  

4 

حسناء عبد العاطى 

 ةیالطباخ؛ آ لیإسماع

طلعت أحمد 

 لیإسماع

نمط  نیالتفاعل ب

جالمرن(ومرکزالضبط)الداخلى/الخار/الدعم)الثابت

قائمة على  ةیشخص ةیتعلم إلکترون ئةیفى ب (ي

مهارات  ةیوأثره على تنم اءیإنترنت األش قاتیتطب

والدافع المعرفى لدى  بیوإنشاء مواقع الو میتصم

 ةیطالب المرحلة اإلعداد

167 226  

 وفاء عبدالفتاح 5

قائمة  ةیتعلم شخص ئةیب یف یفیأنماط الرجع التک

مهارات  ةیتنم یوأثرها ف ةیالدالل بیعلى الو

 یلدى الطالب معلم ةیالتفاعل ةیإنتاج القصة الرقم

الستخدامها  تهمیالخاصة وقابل اجاتیاالحت یذو

 وفق أسلوب تعلمهم

263 340 

 جمال شتا 6

اللغة  یوأخطاء متعلم ةیقیالتطب اتیاللغو

 یمواقع التواصل االجتماع یف نییاألصل

 أنموذجا ونیوالسعود ونیالمتواصلون المصر

341 378 
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7 
عبد المولى  دیالس

 أبو خطوة دیالس

وزمن العرض  ویدیالف حاتیأنماط تلم نیالتفاعل ب

 ةیتنم یالمصغر النقال وأثره ف بیللتدر ئةیب یف

للفصل المعکوس  یمیالتعل میمهارات التصم

وخفض العبء  ب،یالتدر ئةیواالتجاه نحو ب

 نیالمعلم یلد یالمعرف

379 468 

8 
صالح أحمد شاکر 

 صالح صالح

المستندة الى  ةیاستخدام أنظمة التعلم الذک ریتأث

على إتقان مهارات البرمجة  ةیاسیالق رییالمعا

وحل المشکالت لدى طالب شعبة معلم الحاسب 

 جامعة المنصورة ةیالنوع ةیالترب ةیبکل

469 520 

9 

محمد  دیأسماء الس

عبد الصمد محمد؛ 

محمود  مةیکر

 محمد أحمد

نمط األسئلة السابرة، وأنشطة التعلم  نیالتفاعل ب

 لیالتحص ةیلتنم ة؛یالمناقشات اإللکترون ئةیبب

لدى  ن،یوالعشر یبمهارات القرن الحاد یوالوع

 یالصناع میالتعل ةیالطالب / المعلم بکل

521 588 

10 
حمد أعبدالرحمن 

 سالم سالم حمید

مقترحة  یإلکترون بیتدر اتیجیأثر استرات

 – ویدیبالف یالذات بیالتدر - ةی)الفصول اإلفتراض

 ةیتنم یالمعکوسة( ف ةیالفصول اإلفتراض

واالتجاه  ةیمهارات إنتاج المقررات االلکترون

 میبجامعة القص سیالتدر ئةینحوها لدى أعضاء ه

589 678 

  كوا بالمجلد من اليسار(ع) ترقيم م اإلنجليزيةبحوث باللغة  

11 
حسن الصباغ؛ 

 عماد حامد

للتعلم لدى  ةیأنماط التعلم والدافع نیالعالقة ب

 طالب جامعة أم القرى
1 30 


