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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

 

 .... الجمعية أهلية مسننننتقلة وب تتبع 2011لسنننننة  363مقيدة برقم 

اإلحتراف والخبرة تطلع ألقصي درجات ن -أي مؤسسات أو جامعات 

 ، وشعار الجمعية في هذه المرحلة: أنشر فكرة ، إبني كيان.

 

 أهداف الجمعية ونشاطها األساسي

 دعم البحوث والدراسات العلمية في مجال التكنولوجيا وفي مجال 

الكمبيوتر التعليمي خاصنننننة هو الهدف الرئيسننننني للجمعية، ويتم 

كنابلتاا  بعقند  ذلنك من خلل العنديند من األنشننننننطنة والفعنالينات

المؤتمر العلمي السنننننوي للجمعية وإصنننندار مطبوعات المؤتمر، 

ها العلمية  بالتواجد في كل أنشننننننطت باحثين  وبتشننننننجيع ودعم ال

 .والتفاعل ابيجابي مع لجان الجمعية المختلفة وأجهاتها

  نشنننننر البحوث والدراسنننننات المتخصنننننصنننننة في مجال الكمبيوتر

ية( متخصصة تصدر باسم التعليمي في سلسة محكمة )مجلة علم

الجمعية ويشنننننرف عليها متخصنننننصنننننون ويحكمها أسننننناتذة في 

  .التخصص ضمن لجنة علمية خاصة بالجمعية

 ل تعايا أواصنننر التعاون بين العاملين والمهتمين والباحثين بمجا

الكمبيوتر التعليمي في مصننننننر وتبننادل الخبرات بينهم من خلل 

ندوات وورش العمل  قامة ابجتماعات وال ية إ تدريب لدورات ال وا

  .والمنتديات والمؤتمرات وتنظيم الرحلت والمسابقات

   إصنننندار النشننننرات الدورية والمجلت المتخصننننصننننة والصننننح

ومواقع ابنترنن  والقنوات الفانننننننائينة وأيرهنا من أسنننننننالينب 

التواصننننل ابجتماعي الممكنة لنشننننر الوعي التكنولوجي بصننننفة 

  .عامة والكمبيوتر التعليمي بصفة خاصة

  إنشننناو موقع ويب للجمعية متخصنننص في التعليم ابلكتروني عن

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

 سننننننند العجا في برمجيات الكمبيوتر التعليمية من خلل إنتاج البرمجيات 

م التكنولوجية عامة. كما تهتالكمبيوترية بصفة خاصة ولمختل  األجهاة 

الجمعينننة بتطبيت وتو ي  البرمجينننات المنتجنننة في البحوث العلمينننة 

 .والدراسات وتشجع الجمعية على ذلك

  إقننامننة المعنناهنند والكليننات والمنندارا الخنناصنننننننة في المجننال التكنولوجي

  .وبخاصة الكمبيوتر التعليمي واللغات

 التكنولوجي وبخاصنننننننة  إنشننننننناو المكتبات الثقافية والعلمية في المجال

  .الكمبيوتر التعليمي لتدعيم الباحثين والمهتمين

  فتح قنوات اتصننننننننال للتعنناون العلمي مع األفراد والجمعيننات والهي ننات

والمؤسننننسننننات الداخلية والخارجية للسننننتفادة من الخبرات التكنولوجية 

  :الحنننديثنننة في مجنننال الكمبيوتر التعليمي، من خلل لجنننان الجمعينننة

جنة النشنننناط والتواصننننل ل-جنة البرمجة ل-لجنة التدريب  –لعلمية اللجنة ا

 ابجتماعي

 نطاق عمل الجمعية الجغرافي:

 والعنوان المتخذ مركًاا إلدارتها بورسعيد على مستوى جمهورية مصر العربية. 

 العنوان البريدي:

 بورسعيد مصر 42311األمين وروا   60ص.ب  

 للجمعية الموقع ابلكتروني

https://eaec-eg.com/ 

 موقع الجمعيةالمجلة علي  نظا 

https://journal.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 

 

https://eaec-eg.com/
https://journal.eaec-eg.com/
http://eaec.journals.ekb.eg/
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 تعليمات عامة للنشر بالمجلة العلمية ومجلة المؤتمر العلمي السنوي

 قالب علمات الترقيم والمسافات والتدقيت اللغوي هي مسؤلية الباحث وابلتاا  بال

الموضوع هو مس ولية الباحث وعليه حذف او إضافة بعض البنود حسب طبيعة 

بحثه وشكله ان كان وصفي ا  تجريبي فالقالب استرشادي للمواصفات فقط وعلي 

ي في حالة  –اجع وانما ترتب من أ وب يتم تقسيم المر APAالباحث ابلتاا  بقواعد 

 في حالة ابنجلياية A – Zالعربي ومن 

 المراجع توضع كما هي بدون أعمدة كما المستخلص ابنجلياي 

 الملحت توضع كما هي بدون أعمدة كما المراجع 

  كل الخطوط بالبحث تكونTime New Roman 

  للعربية 14 –للنجلياية  12حجم خط المتن 

  14حجم خط العناويين الفرعية Bold  16 –للنجلياية 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 

 الجداول وابشكال تكون بدون اعمدة اي في منتص  الصفحات 

 كلمة سواو عربي او انجلياي 250تايد عن  وب 150يقل عن  مات الملخص بعدد كل 

  سواو عربي او انجلياي 5إلى  3عدد الكلمات الرئيسية من 

  مع مساحة تجليدسم من كل الجهات  1.27والهوامش  عمود واحدمتن البحث يكتب على 

 سم من جهة اليمين 1

  الملحت كما تم تطبيقها شكل 

  األرقا  تكتب بالعربية وليس  بالهندية 

  البحوث تطبع بابسود ودرجات الرمادي فقط وليس باأللوان لمراعاة ذلك أثناو

 الطباعة

   قيمتها )صفر( حيث أن التحكيم والنشر للبحوث بالمؤتمر العلمي بالنسبة للرسو

 لمية،المؤتمرات العالسنوي للجمعية مجاناً بشكل كامل، لدعم الباحثين وتشجيع ثقافة 

يه، عل والموافقة النهائيةوعرضه بالمؤتمر بمجرد اجراو التحكيم وتنسيت وتعديل البحث 

 على بنك المعرفة المصري. نشرهسيتم 

  ابشكال والمخططات التي تصمم بواسطة محرر النصوص وتتكون من مجموعة ابشكال

واحدة وتحويلها الي  يجب تجميعها في مجموعهالتلقائة مثل المربعات واألسهم 

 ئةوب يقبل باي حال من األحوال البحوث التي تقد  تلك المخططات في صورة مجا صور

 ( وليس أي مع النص ةسطرييتم ضبط جميع الصور وابشكال والمخططات في البحث )

 .تنسيت أخر، أي أنه يجب أب يسهل تحريك الصورة فوق النص ومن موضع ألخر
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 والمراسلتابتصال 

 رئيس تحرير المجلةو رئيس مجلس ادارة الجمعية: 

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

EAEC.EG@gmail.com 

 ليأسماو هي ة تحرير المجلة العلمية وانتماؤهم المؤسسي الحا

 رئيس مجلس ادارة المجلة

  /مصر ....  یالدسوق میمحمد إبراهأ.د 

 رئيس التحرير

 السعودية مصر /....  دیحمسالم 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 

 سلطنة بروناى....    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 

 مصمم الصفحة

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

 مصر....  / محمد أحمد أحمد سالم د 

 المحرر الفني

 العراق....   یالباو یعل می.د /ماجدة ابراهأ 

  

mailto:EAEC.EG@gmail.com
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 قائمة المحتويات

  
اسم المؤل  

 )عربي(
 العنوان العربي

 الصفحات

 الي من

 أوراق عمل األساتذةأوبً 

1 
عبدهللا  اءیعلأ.د/ 

 یالجند

الوطن  یف میوالتعل بیالتدر یماذا بعد کورونا بمجال

 ؟یالعرب
1 8 

2 
 سیعصام إدرأ.د/ 

 کمتور الحسن

 یف یالعال میمنظومة التعلُّم عن بعد بمؤسسات التعل

 : الواقع والمأمول19 دیِظل جائحة کوف
9 26 

3 
خالد محمد أ.د/ 

 محمد فرجون

 ةیاالفتراض ئاتیأجهزة االدخال الالزمة إلنشاء الب

 االبعاد ةیثالث
27 66 

 74 67 قیمتطلبات التطب (Smart Learning) یالتعلم الذک یعیمحمد الشوأ.د/  4

 البحوث المحكمةثانياً 

5 
 نیالد یمحمد مح د/ 

 أحمد

ظل الثورة  یف یببرونا ةیواقع مقررات اللغة العرب

 الرابعة ةیالصناع
75 94 

6 
منتصر عثمان  د/ 

 صادق هالل هالل

 یاإللکترون بیحجم محتوى التدر نیاثر التفاعل ب

 میتقد تی( وتوقریکب -متوسط  – ریالمصغر )صغ

 بیالتدر ئةیب یمؤجل( ف -)فورى  یمیالدعم التعل

 اناتیالفعال للب میالتنظ اتیبعض کفا ةیالنقال لتنم

مستوى الرضا  نیوتحس (Big Data) الضخمة

 میبجامعة القص یالرقم بیالتدر یمنسوب نیللمتدرب

95 180 

7 

عبدالرحمن أ.م.د/ 

أحمد سالم سالم 

 نبیزأ.م.د/   د؛یحم

 یالسماح یموس

مقترح متعدد الوسائط قائم على  یبرنامج تفاعل ةیفاعل

التحکم من خالل  -)التحکم من خالل البرنامج 

لدى طفل  یالتکنولوج یالوع ةیتنم ی( فویدیالف

 الروضة

181 258 

8 
د/  محمد أحمد؛ د/ 

 دینهى س

 اتیلمواجهة تداع ةیاإللکترون میالتقو اتیآل لیتفع

أثرها على  اسیوق (COVID-19جائحة )کورونا ، 

لدى طالبات قسم علوم  یمیاألکاد فیمستوى التک

المعلومات  ةیعلوم الحاسب وتقن ةیبکل -الحاسب 

 ةیالسعود ةیالمملکة العرب –بجامعة جازان 

 وإتجاهاتهم نحوها

259 288 
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9 
جمال مصطفى د/ 

 سیدأحمد شتا

األخطاء اللغویة في أسئلة االختبارات بجامعة القصیم 

في ضوء علم اللغة التطبیقي "االختبارات الورقیة 

 واإللکترونیة"

289 352 

10 

عازة حسن فتح د/ 

الرحمن حاج 

 منصور

کفایات عضو هیئة التدریس التدریس الفائق  

 کيفي بیئات التعلم الذ
353 372 

11 
رضوى رجب؛  د/

 رانیا العراقيد/ 

فاعلیة استراتیجیة الفصل المعکوس في تعلیم 

التراکیب النسجیة البسیطة واالتجاه نحوها وأثرها 

على التحصیل الدراسي واألداء المهاري واکتساب 

مهارتي تحدید األهداف والتقویم الذاتي لدى طالبات 

 االقتصاد المنزلي

373 422 

 جالل عیسىد/  12

تصمیم منظومة تعلیمیة الکترونیة في ضوء  

نموذج آشور لتنمیة مهارات تصمیم البورتفولیو 

االلکتروني لدى طالب کلیة التربیة في ضوء 

 احتیاجاتهم

423 454 

  شهادات قبول النشر للبحوث المحکمة و المنشورة بالعدد الحالي  


