
 

 = أ= 

 2017 ديسمبر -( 10مسلسل العدد ) - الثاني العدد - الخامسالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 

 
 

 المجلة العلمية المحكمة

 للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي
 

2017 
 

 

 ورئس مجلس إدارة المجلةالرئيس الفخري للجمعية 

 أ.د / محمد إبراهيم الدسوقي
 تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان أستاذ

 

 تحرير المجلةلجمعية ورئيس ادارة إرئيس مجلس 

 أ.م.د / عبدالرحمن أحمد سالم
 أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

 بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد
 
 

  2017 ديسمبر – (10مسلسل العدد ) – الثانيالعدد  -  الخامسالمجلد 

 2020الثالثة الطبعة 
 

 

 2019لسنة  24388رقم اإليداع بدار الكتب 

 ISSN-Print: 2682-2598    ISSN-Online: 2682-2601 

 /http://eaec.journals.ekb.egالموقع على بنك المعرفة المصري      

 

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


 

 = ب= 

 2017 ديسمبر -( 10مسلسل العدد ) - الثاني العدد - الخامسالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 
  



 

 = ت= 

 2017 ديسمبر -( 10مسلسل العدد ) - الثاني العدد - الخامسالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 
 

 المجلة العلمية المحكمة

 المصرية للكمبيوتر التعليمي للجمعية
 

2017 
 
 

 ورئس مجلس إدارة المجلةالرئيس الفخري للجمعية 

 أ.د / محمد إبراهيم الدسوقي
 أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان

 

 تحرير المجلةلجمعية ورئيس ادارة إرئيس مجلس 

 أ.م.د / عبدالرحمن أحمد سالم
 المساعدأستاذ تكنولوجيا التعليم 

 بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد
 
 

  2017يونيو  – (10مسلسل العدد ) –الثاني العدد  -  الخامسالمجلد 

 2020الطبعة الثالثة 
 

 

 2019لسنة  24388رقم اإليداع بدار الكتب 

 ISSN-Print: 2682-2598    ISSN-Online: 2682-2601 

 /http://eaec.journals.ekb.egالموقع على بنك المعرفة المصري      

 

محكم على األقل من أساتذة  2بواسطة عدد  المنشورة محكمة علي كامل البحث البحوث

 التخصص في مصر والوطن العربي
  

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


 

 = ث= 

 2017 ديسمبر -( 10مسلسل العدد ) - الثاني العدد - الخامسالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 حول الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي 
 

أهلية مستقلة وال تتبع أي مؤسسات أو  .... الجمعية 2011لسنة  363مقيدة برقم 

نتطلع ألقصيييييييي درجات اإلحترار والخبرة   وجيييييييعار الجمعية في هذ   -جامعات 

 المرحلة: أنشر فكرة   إبني كيان.

 

 أهدار الجمعية ونشاطها األساسي

  دعم البحوث والدراسيييييييات العلمية في مجال التكنولوجيا وفي مجال الكمبيوتر

الرئيسييييييي للجمعية  ويتم ذلك من خدل العديد من  التعليمي خاصيييييية هو الهدر

األنشييييطة والفعاليات كااللتبام بعقد المؤتمر العلمي السيييينوي للجمعية وإصييييدار 

مطبوعات المؤتمر  وبتشييجيع ودعم الباحثين بالتواجد في كل أنشييطتها العلمية 

 .والتفاعل االيجابي مع لجان الجمعية المختلفة وأجهبتها

 سييات المتخصييصيية في مجال الكمبيوتر التعليمي في سييلسيية نشيير البحوث والدرا

محكمة )مجلة علمية( متخصييييييصيييييية تصييييييدر باسييييييم الجمعية ويشييييييرر عليها 

متخصيييييصيييييون ويحكمها أسييييياتذة في التخصيييييص  يييييمن لجنة علمية خاصييييية 

  .بالجمعية

  تعبيب أواصييييييير التعيياون بين العيياملين والمهتمين والبيياحثين بمجييال الكمبيوتر

ادل الخبرات بينهم من خدل إقامة االجتماعات والندوات التعليمي في مصييير وتب

وورش العمييل والييدورات التييدريبييية والمنتييديييات والمؤتمرات وتن يم الرحدت 

  .والمسابقات

   إصيييدار النشيييرات الدورية والمجدت المتخصيييصييية والصيييحت ومواقع االنترن

لنشيييير والقنوات الفضييييائية وايرها من أسيييياليب التواصييييل االجتماعي الممكنة 

   .الوعي التكنولوجي بصفة عامة والكمبيوتر التعليمي بصفة خاصة

  إنشييام موقع ويب للجمعية متخصييص في التعليم االلكتروني عن بعد يسيياهم في

  .نشر وتقديم الخدمات للعاملين في المجال

  سيييييييييد العجب في برمجييييات الكمبيوتر التعليميييية من خدل إنتيييا  البرمجييييات

خاصييييييية ولمختلت األجهبة التكنولوجية عامة. كما تهتم الكمبيوترية بصيييييييفة 

الجمعية بتطبيق وتوظيت البرمجيات المنتجة في البحوث العلمية والدراسيييييييات 

 .وتشجع الجمعية على ذلك

  إقامة المعاهد والكليات والمدارس الخاصيييييية في المجال التكنولوجي وبخاصيييييية

  .الكمبيوتر التعليمي واللغات

 ية والعلمية في المجال التكنولوجي وبخاصييييية الكمبيوتر إنشيييييام المكتبات الثقاف

  .التعليمي لتدعيم الباحثين والمهتمين

  فتح قنوات اتصال للتعاون العلمي مع األفراد والجمعيات والهيئات والمؤسسات

ثة في مجال  حدي فادة من الخبرات التكنولوجية ال ية والخارجية لدسيييييييت لداخل ا

  :ان الييييجييييمييييعيييييييييةالييييكييييمييييبيييييييييوتيييير الييييتييييعييييليييييييييمييييي  ميييين خييييدل لييييجيييي
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 تعليمات عامة للنشر بالمجلة العلمية ومجلة المؤتمر العلمي السنوي

  عدمات الترقيم والمسافات والتدقيق اللغوي هي مسؤلية الباحث وااللتبام بالقالب

المو وع هو مسئولية الباحث وعليه حذر او إ افة بعض البنود حسب طبيعة بحثه 

وجكله ان كان وصفي ام تجريبي فالقالب استرجادي للمواصفات فقط وعلي الباحث االلتبام 

 A – Zي في حالة العربي ومن  –اجع وانما ترتب من أ وال يتم تقسيم المر APAبقواعد 

 في حالة االنجليبية

 المراجع تو ع كما هي بدون أعمدة كما المستخلص االنجليبي 

 المدحق تو ع كما هي بدون أعمدة كما المراجع 

  كل الخطوط بالبحث تكونTime New Roman 

  للعربية 14 –لدنجليبية  12حجم خط المتن 

 14ين الفرعية حجم خط العناوي Bold  16 –لدنجليبية Bold للعربية 

   18حجم خط عنوان البحث Bold 

  عادي 16حجم خط اسم الباحث 

  14حجم خط جهة العمل للباحث أسفل اسمه وتكون بحجم Bold 

  مقاس الورق B5 

 الجداول واالجكال تكون بدون اعمدة اي في منتصت الصفحات 

  كلمة سوام عربي او انجليبي 200عدد كلمات الملخص ال تبيد عن 

  سم من كل الجهات  3متن البحث يكتب على عمودين والهوامش 

https://eaec-eg.com/
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  المدحق كما تم تطبيقها جكد 

  األرقام تكتب بالعربية وليس  بالهندية 

 البحوث تطبع باالسود ودرجات الرمادي فقط وليس باأللوان لمراعاة ذلك أثنام الكتابة 

 اله بريدية باسم امين صندوق الجمعية او على رقم حساب بالنسبة للرسوم يتم تحويلها بحو

الجمعية ببنك مصر مباجرة وسيتم ابداكم بهذ  االرقام بمجرد اجرام التحكيم وتنسيق وتعديل 

 البحث والموافقة النهائية على نشر 

  االجكال والمخططات التي تصمم بواسطة محرر النصوص وتتكون من مجموعة االجكال

لمربعات واألسهم يجب تجميعها في مجموعه واحدة وتحويلها الي صور وال يقبل التلقائة مثل ا

 باي حال من األحوال البحوث التي تقدم تلك المخططات في صورة مجبئة

  يتم  بط جميع الصور واالجكال والمخططات في البحث )سطري مع النص( وليس أي تنسيق

 ومن مو ع ألخرأخر  أي أنه يجب أال يسهل تحريك الصورة فوق النص 
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3 
المهارات التكنولوجية الدزمة لحل مشكدت تعلم 

الريا يات فى بيئات التعلم التفاعلية والخاصة 

 بمتعلمى المرحلة الثانوية

اادة السيد مصطفى أحمد 

 عسكر
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التفاعل بين نمط تقديم المحتوى ونمط اإلبحار فيه 

داخل بيئة التعلم اإللكتروني وأثر  في تنمية كفامة 

واالتجا  نحوها لدى الطدب اير التعلم 

 المتخصصين في مجال التكنولوجيا

 123 عبدالرحمن أحمد سالم / أ.م.د

 


