
  

       

 

 

 

 

 المجمة التربوية لتعميم الكبار 
 سيوطبأكمية التربية   -مركز تعميم كبار

 مج ع س رقم عنوان المقال اسم كاتب المقال

 عمى سيد محمد عبد الجميل/
 لبيطارحمدى محمد محمد ا

استخدام تطبيقات الحاسوب الموحى لتنمية بعض ميارات التعمم 
 المتنقل لدى معممى المرحمة االعدادية

:7 0202 2 3 

 حسنية محمد حسن المميجى/
 داليا سمير الفى

استخدام تطبيقات الحاسوب الموحى لتنمية بعض ميارات التعمم 
 المتنقل لدى معممى المرحمة االعدادية

:7 0202 2 3 

 نجاة عفيفى حامد عمى/
 عمى كمال معبد عادل رسمى حماد/

برنامج مقترح قائم عمى النظام الذكى فى معالجة المعرفة 
لتدريس الدراسات االجتماعية فى تنمية بعض ميارات التفكير 

 المركب لدى تالميذ المرحمة االعدادية المعاقين سمعيا

:7 0202 2 3 

 عمر سيد خميل/
 السيد شحاتو محمد

فى تدريس العموم لتنمية بعض ميارات التفكير  STEMدخل م
 التحميمى لدى تالميذ المرحمة االعدادية

:7 0202 2 3 

فى تدريس العموم لتنمية بعض ميارات التفكير  STEMمدخل  مانى عبد الشكور عبد المجيد محمدأ
 التحميمى لدى تالميذ المرحمة االعدادية

:7 0202 2 3 

 نعمات عبد الناصر/
 اسماء صالح محمد فرغمى

دور القوانين والتشريعات فى تدعيم االبداع االدارى لدى القيادات 
 دراسة تقويمية -الجامعى بمصرالتربوية فى التعميم ما قبل 

:7 0202 2 3 

دور القوانين والتشريعات فى تدعيم االبداع االدارى لدى القيادات  مصطفى حسن محمد كيالنى
 دراسة تقويمية -ما قبل الجامعى بمصرفى التعميم  التربوية

:7 0202 2 3 



 نرمين محمد جمال/
 حمد حسين عبد المعطى/أ

 اشرف محمد طو

 3 2 0202 7: متطمبات التمكين الوظيفى لذوى االحتياجات فى التعميم الجامعى

 3 2 0202 7: دور التدوير الوظيفى فى تطوير االداء االدارى يمان فوزى عبد الحميد عمىإ

 باح رمزى عبد الجميل الضبع/ر 
 ىناء فرغمى عمى محمود

 3 2 0202 7: دور التدوير الوظيفى فى تطوير االداء االدارى

 حمدى محمد مرسى/
 زينب محمود عطيفى/
 سامية جمال البدرى

( Montessoriبرنامج قائم عمى بعض انشطة منتيسورى )
ئية المعاقين لتنمية الميارات الحسابية لدى تالميذ المرحمة االبتدا

 عقميا ) القابمين لمتعمم (

:7 0202 2 3 

دور بعض العوامل الثقافية فى نمو ظاىرة الغش االلكترونى لدى  حمدأىاجر عمى عبد العزيز محمد 
 طالب الجامعة " دراسة ميدانية "

:7 0202 2 3 

 حمد حسين عبد المعطى/أ
 حمد محمد السمان اسماعيلأ

فى نمو ظاىرة الغش االلكترونى لدى دور بعض العوامل الثقافية 
 طالب الجامعة " دراسة ميدانية "

:7 0202 2 3 

 ىبة عمى حسن/
 ىناء فرغمى عمى غادة السيد السيد/

 3 2 0202 7: التمكين المينى مدخل لتحقيق الميزة التنافسية لممعمم

 

 

 

 

 

 المجمة التربوية لتعميم الكبار 
 طمركز تعميم كبار كمية التربية اسيو 

 مج ع س رقم عنوان المقال اسم كاتب المقال

 حمد جالل/أصابر  حمد/أحمد زارع أ
 حمد محمدأيمان كامل إ

الموىوبين  بداعى لدى الطالبالذكاء المنظومى كمنبأ لمحل اإل
 عداديةاكاديميا بالمرحمة اإل

:7 0202 0 3 

 غادة السيد السيد/
 مانى عمى محمدأ ىناء فرغمى عمى/

الخالقية لدى طالب جامعة اسيوط فى العصر الرقمى واقع القيم ا
 ) دراسة ميدانية (

:7 0202 0 3 

 حمدى محمد مرسى/
 لما محمد بكار زكريا جابر حناوى/

ثر استخدام استراتيجية التعميم المتمايز فى تدريس الرياضيات أ
 لتنمية ميارات حل المسالة الرياضية لدى طالب المرحمة الثانوية

:7 0202 0 3 



 غادة السيد السيد الوشاحى/
 يمان عبد الوىاب ىاشمإ

االنضباط المدرسى فى التعميم  دارة بالقيم مدخل لتحقيقاإل
 ساسى " دراسة ميدانية "األ

:7 0202 0 3 

االنضباط المدرسى فى التعميم  دارة بالقيم مدخل لتحقيقاإل الزىراء ابراىيم عمى سالم محمود
 ساسى " دراسة ميدانية "األ

:7 0202 0 3 

 عمى سيد محمد/
 حسن محمد حويل/

 يمن صالح موسىأ

ثر التعمم التشاركى باستخدام مراسى التعمم لتنمية المفاىيم أ
العممية بمقرر تكنولوجيا االلكترونيات لدى طالب المعاىد الفنية 

 الصناعية

:7 0202 0 3 

فى تصميم االدوات المشكالت التى تواجو طالب الدراسات العميا  صالح يوسف الفرىود
 البحثية فى الجامعات السعودية من وجية نظرىم

:7 0202 0 3 

 عمى سيد محمد/
 اسامة عربى محمد/

 اسماء السيد عبدالمطيف

فاعمية تدريس مقرر مقترح فى عمم النفس الصناعى لتنمية 
بعض المفاىيم النفسية لدى طالب الصف الثانى الثانوى 

 الصناعى

:7 0202 0 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (سوىاججامعة  -المجمة التربوية )كمية التربية 
 مج ع س رقم عنوان المقال اسم كاتب المقال

2ج 7; 0202 72 الذكاء االصطناعى وتطبيقاتو فى التعميم العالى مانى عبد القادر محمد شعبانأ  

 حمد عمى طمب/أ
 خالد محمد ابو الغيث

ى معممى الذكاء الروحى وعالقتو باليناء الذاتى المينى لد
الطالب ذوى االحتياجات التربوية الخاصة فى ضوء بعض 

 المتغيرات

 2ج 7; 0202 72

الذكاء الروحى وعالقتو باليناء الذاتى المينى لدى معممى  محمد مصطفى عبد الرازق
الطالب ذوى االحتياجات التربوية الخاصة فى ضوء بعض 

 المتغيرات

 2ج 7; 0202 72

 عامر مترك سياف/
 جمعة حمدأمل أ

التحديات التقنية والنفسية لتفعيل التعميم عن بعد لمواجية 
 جائحة كورونا لدى اعضاء ىيئة تدريس وطالب جامعة بيشة

 2ج 7; 0202 72



استخدام االنفوجرافيك فى بيئة تعميمية الكترونية لمقرر مبادئ  بدرية حسن عمى حسن
طالب التدريس لتنمية التحصيل المعرفى والتفكير البصرى لدى 

 كمية التربية النوعية

 2ج 7; 0202 72

اثر وضوح مخرجات التعمم المستيدفة وطرق ومعايير التقييم  يمان صالح محمد ضحاإ
عمى مداخل تعمم الطالب وادائيم االكاديمى ودقة معايرتيم لو 

 ومدى رضاىم عن المقرر

 2ج 7; 0202 72

 رشا محمد عبد الرحمن/
 شرف محمد العزبأ

رونة النفسية لدى طمبة المرحمة الجامعية فى ضوء التنبؤ بالم
 -بعض المتغيرات دراسة عمى عينة من طمبة جامعة عجمان 

 االمارات العربية المتحدة

 2ج 7; 0202 72

 وائل صالح محمد سيد/
 مانى حامد مرغنىأ

فى ضوء  TPACKفاعمية برنامج تدريبى قائم عمى اطار تيباك 
مى المغات لتنمية التطبيقات المينية المعايير العالمية العداد معم

والثقة فى التعميم االلكترونى لدى الطالب المعممين شعبة المغة 
 العربية

 2ج 7; 0202 72

 مروة عزت عبد الجواد/
 وليد محمد عبد الحميم

رؤية مستقبمية لتعزيز االحتواء االجتماعى لمتالميذ الميمشين 
 فى ضوء بعض المواثيق والتشريعات

 2ج 7; 0202 72

دور الذكاء االصطناعى فى رفع كفاءة النظم االدارية الدارة  نورة محمد عبد اهلل العزام
 الموارد البشرية بجامعة تبوك

 2ج 7; 0202 72

نموذج تدريسى قائم عمى نظريات القراءة فى النقد االدبى لتنمية  براىيمإسيد رجب محمد 
لدى طالب المرحمة  ميارات القراءة التفسيرية والقراءة التاممية

 الثانوية الفائقين دراسيا فى المدارس الحكومية

 2ج 7; 0202 72

Fatma Farid Fakhry 
Tharwa 

The Mechanisms of Practicum in the Faculty 
of Education-Majmaah University during the 
Coronavirus (COVID-2<) pandemic:  
( Descriptive and analytical study) 

 2ج 7; 0202 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (سوىاججامعة  -المجمة التربوية )كمية التربية 
 مج ع س رقم عنوان المقال اسم كاتب المقال

تصور مقترح لتدريب التالميذ ذوى االعاقة العقمية البسيطة  براىيم عبد العزيز طوإمحمود 
 عمى بعض المستحدثات التكنولوجية فى ضوء جائحة كورونا

 0ج 7; 0202 72

 يوسف محمد شمبى/
 عايض عبد اهلل آل معيض

نمذجة العالقات السببية بين التجول العقمى وكل من : اليقظة 
 العقمية واالنفعاالت االكاديمية والتحصيل لدى طمبة الجامعة

 0ج 7; 0202 72

آليات تفعيل اخالقيات المواطنة الرقمية بالمدارس الثانوية فى  شعبان احمد ىمل
 النماذج العالمية ضوء بعض

 0ج 7; 0202 72

واقع استخدام الحاسب االلى كوسيمة تعميمية مع التالميذ ذوى  فارس حسين القحطانى
 االعاقة العقمية من وجية نظر معممييم

 0ج 7; 0202 72

فاعمية تدريس االحياء باستخدام استراتيجية فى تنمية  ايمان فتحى جالل جاد
لمسائل الوراثية : والدافعية ا REACTالتحصيل وميارات حل 

 لمتعمم لدى طالبات المرحمة الثانوية

 0ج 7; 0202 72

دور معممات التعميم الثانوى ببيشة فى مواجية االثار السمبية  شيخة عبد اهلل البريكى بالعبيد
 لمتطور التقنى عمى القيم االجتماعية واليوية الثقافية لمطالبات

 0ج 7; 0202 72

توظيف استراتيجيات " كاجان " لتنمية ميارات نقد النص  دصفاء محمد محمو 
 المسموع والمقروء لدى تالميذ الصف السادس االبتدائى

 0ج 7; 0202 72

( فى تدريس  Cs Modelاستخدام نموذج رباعى المراحل )  عمرو جابر قرنى سيد
عمم االجتماع لتنمية الكفايات االجتماعية والوجدانية لدى 

 لثانويةطمبة المرحمة ا

 0ج 7; 0202 72

عبير محفوظ محمد آل مداوى/والء 
 بدوى محمد بدوى

ادارة االزمات وعالقتيا بالضغوط النفسية لدى القيادات 
 االكاديمية بجامعة الممك خالد اثناء جائحة فيروس كورونا 

(2<- COVID  ) 

 0ج 7; 0202 72

 ىناء رفعت عبد المطيف/
 جييان عمى محمد

لالبداع االنفعالى فى التنبؤ بمستوى الطموح االسيام النسبى 
 وفعالية الذات لدى طمبة كمية التربية جامعة سوىاج

 0ج 7; 0202 72

Marwa Said Mustafa El-
Garawany 

Using Wordfast Anywhere Computer-
assisted Translation ( CAT ) Tool to Develop 
English Majors' EFL Translation Skills 

 0ج 7; 0202 72

 



 (سوىاججامعة  -المجمة التربوية )كمية التربية 
 مج ع س رقم عنوان المقال اسم كاتب المقال

  –ثورة المناىج التعميمية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة  خالد عبد المطيف محمد عمران
 رؤى مستقبمية

 2ج 8; 0202 72

 محمود عطا محمد عمى/
 د العظيمحنان زاىر عبد الخالق عب

كفايات مديرى مدارس المتفوقين فى العموم والتكنولوجيا واليندسة 
فادة مكان اإلا  فى الواليات المتحدة االمريكية و  STEMوالرياضيات 

 منيا فى مصر

 2ج 8; 0202 72

فاعمية برنامج قائم عمى متطمبات التربية المينية لتنمية الميارات  مانى عمى السيد رجبأ
ه نحو العمل البدوى فى الدراسات االجتماعية لدى العممية واالتجا

 التالميذ المعاقين عقميا بالمرحمة االبتدائية

 2ج 8; 0202 72

ميارات سوق العمل الالزمة لطالب المدارس الثانوية الفنية  اسماء مراد صالح مراد زيدان
 الصناعية بمصر عمى ضوء الثورة الصناعية الرابعة ومتطمبات تنميتيا

 2ج 8; 0202 72

فاعمية برنامج مقترح قائم عمى الحوار فى القرآن الكريم لتنمية  يناس عمى عبد السميع الحممىإ
 ميارات التحدث لدى طالبات المرحمة الثانوية

 2ج 8; 0202 72

درجة ممارسة التنمر االلكترونى عبر مواقع التواصل االجتماعى  عبد العزيز حجى العنزى
مرحمة الثانوية فى مدارس مدينة تبوك والتعرض لو لدى طالب ال
 بالمممكة العربية السعودية

 2ج 8; 0202 72

ساسية الدنيا فى جات التدريبية لمعممى المرحمة األاالحتيا بو الربأعماد 
 المحافظات الشمالية الفمسطينية

 2ج 8; 0202 72

جيزة أم ثر توظيف السبورة التفاعمية فى تنمية ميارات استخداأ السيد محمد مرعى
 ثر التعمم لدى طالب الفرقة الثانية بشعبة تكنولوجياأالعرض وبقاء 

 زىر واتجاىاتيم نحوىاالتعميم بكمية التربية جامعة األ 

 2ج 8; 0202 72

 عمى عبد الكريم الكساب/
 بو عمىأمحمد زىران 

ردنية نحو أل مبة تخصص معمم صف فى الجامعات ااتجاىات ط
 التخصص من وجية نظرىم

 2ج 8; 0202 72

اتجاىات طمبة تخصص معمم صف فى الجامعات االردنية نحو  محمود جميل السمطى
 التخصص من وجية نظرىم

 2ج 8; 0202 72

تطوير سياسة حوافز المعممين فى المممكة العربية السعودية عمى  بدر جمعان الشاعرى
 راء بعض الخبراء : آضوء خبرتي فنمندا وسنغافوره و 

 دراسة مستقبمية

 2ج 8; 0202 72



Hasnaa Sabry Abdel - 
Hamid Ahmed Helwa 

The Effectiveness of Using Multiple Intelligences 
Supported Project Based Learning and 
Participatory Learning in Developing Prospective 
Teachers' EFL Receptive Skills and English 
Language Learning Satisfaction 

 2ج 8; 0202 72

 

 

 

 

 (سوىاججامعة  -المجمة التربوية )كمية التربية 
 مج ع س رقم عنوان المقال اسم كاتب المقال

رشادى الكترونى قائم عمى التعاطف مع الذات فى إفعالية برنامج  فتحى عبد الرحمن محمد الضبع
خفض مستوى القمق متعدد االوجو لمحجر المنزلى اثناء جائحة 

 لدى طالب الجامعةCovid   ->2كورونا 

 0ج 8; 0202 72

ثر استخدام استراتيجية المناظرة فى تنمية بعض ميارات الحوار أ حسين بن عيظة الصيعرى
 واالقناع فى مادة المغة العربية لدى طالب الصف الثانى ثانوى

 0ج 8; 0202 72

فى برنامج صفوف الموىوبين بمدارس واقع الميارات والمعارف  عبد الحميد بن عبد اهلل العرفج
الييئة الممكية بينبع وجازان لدى عينة من الكوادر التعميمية فى 

 ضوء بعض المعايير العالمية

 0ج 8; 0202 72

فعالية استخدام دورة التغذية الراجعة التكوينية المصاحبة لمتقويم من  انتصار محمد السيد
اجل التعمم فى تدريس مقرر التفكير العممى لطالب كمية العالج 
 الطبيعى فى تنمية الفيم العميق وميارات التنظيم الذاتى لدييم

 0ج 8; 0202 72

موت لدى طالب الجامعة فى الذكاء الروحى واالمن النفسى وقمق ال عمى عبد اهلل عمى مسافر
 ظل جائحة كورونا : دراسة تنبؤية

 0ج 8; 0202 72

صناعة الوعى عبر شبكات التواصل االجتماعى فى سياق الزمن  صفاء طمعت مدكور
 االعالمى ) الميدياتيكى( دراسة تحميمية

 0ج 8; 0202 72

  محمد مصطفى عبد الرازق/
 محمود محمد الطنطاوى

ى فى تنمية ميارات تقرير المصير وتحسين جودة فعالية برنامج تدريب
 الحياة لدى عينة من طالب الجامعة المكفوفين

 0ج 8; 0202 72

 وائل صالح محمد سيد/
 مانى حامد مرغنىأ

فاعمية استخدام استراتيجية التعمم المتمايز لتدريس القراءة فى تنمية 
تالميذ الوعى الصوتى واالستيعاب القرائى والطالقة الشفوية لدى 

 0ج 8; 0202 72



 الصف الثالث االبتدائى

تصور مقترح لرفع جودة عمميات التقييم والتشخيص فى برامج  با حسينأوداد عبد الرحمن 
 صعوبات التعمم

 0ج 8; 0202 72

Ali Alsagheer A. 
Mohammad/ 
Ahmad Atif Alshehri 

The Impact of Learning Platforms on Fostering 
Listening Comprehension among Saudi High School 
Students 

 0ج 8; 0202 72

Khalid Habib Alshamri The challenges of online learning for teachers of 
children with intellectual disability in the COVID – 2<  
pandemic : qualitative method 

 0ج 8; 0202 72

 (سوىاججامعة  -ة )كمية التربية المجمة التربوي
 مج ع س رقم عنوان المقال اسم كاتب المقال

دور لجان المراجعة االخالقية بالجامعات فى مراقبة وضبط نزاىة  رنوطأحمد أسماعيل إبشرى 
 الباحثين والتزاميم بالمعايير االخالقية لمبحث العممى

 2ج  9; 0202 72

 يناس محمد عبد اهلل محمود/إ
 عيسى محمد عيسىمحمد 

كاديمى ة والذكاء الوجدانى فى الصمود األ ثير موقع اليقظة العقميأت
دراسة مقارنة فى ضوء  -لدى الطالب المعممين بكمية التربية 
 النماذج البنائية لمعالقات السببية

 2ج  9; 0202 72

التحميل التاريخى  فاعمية نموذج التعمم التفارغى فى تنمية ميارات حمدأسارة عبد الستار الصاوى 
 والكفاءة الذاتية لدى طالب المرحمة الثانوية

 2ج  9; 0202 72

برنامج تدريبى مقترح قائم عمى التعمم المقموب وتاثيره عمى تنمية  مسفر بن عيضو المالكى
مية بمحافظة ميارات العمل التطوعى لدى معممى التربية االسال

 المعرفىنجاز وفقا السموبيم الطائف ودافعيتيم لل 

 2ج  9; 0202 72

دور جامعة الجوف فى تعزيز قيم الوحدة الوطنية لدى طمبتيا من  فاضل بن محمد العمرى
 وجية نظر اعضاء ىيئة التدريس بيا

 2ج  9; 0202 72

فاعمية برنامج قائم عمى عادات العقل فى تنمية ميارات اتخاذ  رضا عبد الرازق جبر جبر
 دى الطالب المعممين بكمية التربيةالقرار والدافعية العقمية ل

 2ج  9; 0202 72



تصميم برنامج تدريبى لتحقيق الرفاىة فى التعميم االبداعى غير  بو زيدأرييام حسين سالمة 
 ) جامعة الطفل بالسويس كنموذج ( 0232الرسمى 

 2ج  9; 0202 72

 حمود بن عبد اهلل/
 ىناء عزت محمد/

 حمدأميمى السيد 

لمعالقات السببية بين الذكاء وقوى الدافعية واثر  النموذج البنائى
 االقران والتقديرات السابقة والمعدل التراكمى لدى طمبة الجامعة

 2ج  9; 0202 72

خديجة ضيف اهلل ابراىيم 
 القرشى/حسنين عمى يونس عطا

فعالية برنامج ارشادى توعوى قائم عمى القرآن والسنة فى تحقيق 
 امعة الطائفاالمن البيئى لدى طالب ج

 2ج  9; 0202 72

 حمد عبد اليادى ضيف/أ
 بو الميل محمدأرباب عبد الفتاح 

رشادى توعوى قائم عمى القرآن والسنة فى تحقيق إفعالية برنامج 
 االمن البيئى لدى طالب جامعة الطائف

 2ج  9; 0202 72

لسنة فى تحقيق رشادى توعوى قائم عمى القرآن واإفعالية برنامج  ماجد محمد عثمان عيسى
 االمن البيئى لدى طالب جامعة الطائف

 2ج  9; 0202 72

Hanan Ahmad Abdel-
Hafez Mahmoud 

Using Teaching Activities for Developing Some 
Receptive Language Skills Determined in the 
light of The (ABLLS-R) at children with Autism 
Spectrum Disorder Integrated in Primary 
Schools 

 2ج  9; 0202 72

 (سوىاججامعة  -المجمة التربوية )كمية التربية 
 مج ع س رقم عنوان المقال اسم كاتب المقال

ميارات التفكير العميا فى مجتمع المعرفة منظور مستقبمى فى عالم  فاطمة الزىراء سالم محمود
 التربية

 0ج 9; 0202 72

لكترونية فى تطبيق الرشاقة التنظيمية لتحقيق الميزة دارة اإل دور اإل مد صالح كعكىسيام بنت مح
 –التنافسية فى ضوء عمميات ادارة المعرفة بالتعميم الجامعى 

 دراسة ميدانية

 0ج 9; 0202 72

 فتحى عبد الرحمن الضبع/
 عادل سيد عبادى

تنمية نا اليادئة فى رشادى قائم عمى ميارات األ إفعالية برنامج 
 التواضع الفكرى لدى طالب الجامعة

 0ج 9; 0202 72



مكتسبات اعضاء الييئة التعميمية من التحول لمتعميم عن بعد اثناء  لطيفة بنت حمد آل فريان
جائحة كورونا : دراسة تقويمية لممخرجات بجامعة االميرة نورة بنت 

 عبد الرحمن

 0ج 9; 0202 72

ثر جائحة كورونا أفسية المترتبة عمى التباعد الجسدى االضطرابات الن جييان محمد بكرى
 وعالقتيا بالعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية لدى طالب الجامعة

 0ج 9; 0202 72

مستوى الرضا الوظيفى لدى اختصاصى النطق والمغة فى منطقة مكة  محمد بن مبارك مشيط الشيرانى
 المكرمة

 0ج 9; 0202 72

دارة المعرفة البيئية فى المدارس الحكومية إتطبيق عمميات واقع  عصام جمال سميم غانم
 دراسة تطبيقية عمى محافظة الجيزة -بمصر 

 0ج 9; 0202 72

تصور مقترح النشاء جامعة العمر الثالث لتعميم الكبار بالمممكة  ىند حسين محمد حريرى
العربية السعودية فى ضوء االستفادة من خبرة جامعة العمر الثالث فى 

 راليااست

 0ج 9; 0202 72

سرعة التجييز البصرى والذاكرة العاممة المفظية كمنبئين بتعرف  حمد حسينأرفاعى شوقى 
وطالقة تعرف الكممة لدى التالميذ ذوى صعوبات تعرف الكممة 

 بالمرحمة االبتدائية

 0ج 9; 0202 72

Laila Ismail Hashem A Strategy Based on Scaffolding to Develop EFL 
Essay Writing and Reduce Writing Anxiety Level 

among Secondary Stage Students 

 0ج 9; 0202 72

 (سوىاججامعة  -المجمة التربوية )كمية التربية 
 مج ع س رقم عنوان المقال اسم كاتب المقال

ذاتية لمطفمة فى تاثير المعمم / المعممة فى رسم الصورة ال بو الرجالأدعاء عبد الكريم 
 ضوء تجربة من احد المدارس بالمانيا لمتوجو المينى

 3ج  9; 0202 72

العالقة بين ما وراء الذاكرة ووجية الضبط لدى عينة من  عزة عبد الرحمن مصطفى عافية
 طالبات الجامعة فى ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية

 3ج  9; 0202 72



لنسبى لالنيماك فى العمل والرضا المينى فى التنبؤ االسيام ا حسن بن ادريس عبده صميمى
بادارة الذات لدى المرشدين الطالبيين والمرشدات الطالبيات فى 

 مدارس ادارة تعميم جازان

 3ج  9; 0202 72

رانيا محفوظ حبيب/نوال سعد 
 مبطى/سامية منصور ناصر

المنصات التعميمية االلكترونية فى الجامعات السعودية ودورىا 
مواجية جائحة كورونا بين الواقع والمأمول )رؤية فى 

 مستقبمية(

 3ج  9; 0202 72

سعد رياض محمد البيومى/محمد 
 احمد اهلل الحاج طيفور

فعالية برنامج لمتوعية باالمراض المعدية والوبائية من منظور 
 اسالمى فى تحقيق االمن الصحى لدى طالب جامعة الطائف

 3ج  9; 0202 72

ى محمود/محمد احمد عبد اهلل عم
 احمد/تغريد محمد محمود

فعالية برنامج لمتوعية باالمراض المعدية والوبائية من منظور 
 اسالمى فى تحقيق االمن الصحى لدى طالب جامعة الطائف

 3ج  9; 0202 72

فاعمية برنامج لمتدريب عمى اليقظة العقمية فى خفض العبء  ىبة محمد ابراىيم سعد
 ت المرحمة الثانويةالمعرفى لدى طالبا

 3ج  9; 0202 72

تقييم مستوى الممارسات التدريسية لدى معممى الرياضيات  مانع عمى محمد الشيرى
 بالمرحمة المتوسطة فى ضوء ميارات القرن الحادى والعشرين

 3ج  9; 0202 72

Sahar Mohammed Saad 
Alshawaf 

Investigating Pre-Service Science Teachers' 
Technological Pedagogical Content Knowledge 
through License and Master's Program ( LAMP ) 

 3ج  9; 0202 72

 (سوىاججامعة  -المجمة التربوية )كمية التربية 
 مج ع س رقم عنوان المقال اسم كاتب المقال

 (Internet Gamingلعاب عبر االنترنت اضطراب األ  سامية محمد صابر محمد عبد النبى
Disorder  IGD )لكترونيةلعاب اإل دمان األ إ 

 ج ا :; 0202 72

 نجالء احمد عبد القادر/
 الشيماء السيد محمد محمد

برنامج قائم عمى تطبيقات النظرية البنائية : لتنمية ميارات : 
فيم المسموع والتفكير الجمعى لدى الطالب معممى المغة 

 ساسىالعربية بشعبة التعميم اال

 ج ا :; 0202 72



االسيام النسبى لميقظة العقمية والذكاء االنفعالى ووجية الضبط  حنان عبد الفتاح المالحة
 فى التنبؤ بالتوجو نحو المستقبل لدى طمبة المرحمة الثانوية

 ج ا :; 0202 72

 عماد عبد المطيف محمود/
 مصطفى احمد امين

ات ريادية فى متطمبات تحويل الجامعات المصرية الى جامع
 دراسة ميدانية -ضوء اليندسة العكسية 

 ج ا :; 0202 72

دور االنشطة الطالبية فى تنمية بعض الميارات الناعمة لدى  اميرة سعد محسن الزىرانى
 طالبات المرحمة الثانوية من وجية نظر معمماتين

 ج ا :; 0202 72

لكترونية عمى تنمية بعض اثر استخدام الخرائط الذىنية اال  ايمان جمال سيد احمد
 المفاىيم الجغرافية وتحقيق متعة التعمم بالمرحمة االعدادية

 ج ا :; 0202 72

 رواء محمد عثمان عثمان/
 نورا احمد محمود حافظ

رؤية مقترحة لمتطمبات تطبيق التعميم اليجين بالجامعات 
 المصرية فى ضوء خبرات بعض الجامعات االجنبية

 ج ا :; 0202 72

النموذج السببى لمعالقات المتبادلة بين االفصاح الوجدانى عن  محمد الدواشفؤاد 
الذات وكل من االليكسيثيميا والغضب الكمينيكى والوحدة 

 النفسية لدى طالبات جامعة الشرقية بسمطنة عمان

 ج ا :; 0202 72

برنامج تدريبى قائم عمى دورة بحث الدرس المطورة لتنمية  اسماء زكى محمد صالح
ممارسات التدريس الشامل والكفاءة الذاتية وخفض قمق 

 التدريس لدى معممى الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية

 ج ا :; 0202 72

Hanan Ahmed Abdel- 
Hafez Mahmoud 

Using a Situated Learning -based Strategy to 
Develop some Critical Thinking Skills and 
Enhance English Language Learning Interest 
at Preparatory Stage Pupils 

 ج ا :; 0202 72

 (سوىاججامعة  -المجمة التربوية )كمية التربية 
 مج ع س رقم عنوان المقال اسم كاتب المقال

 ماجد محمد عثمان عيسى/
 رضا مسعد احمد الجمال

ت التدريسية دارة الصف كمنبئ بقمق التدريس وكفاءة الذاإنمط 
 لدى معممات الطفولة المبكرة

 0ج  78 0402 04



 سماعيل/إمحمد المرى محمد 
 سماعيلإحمد أميمى السيد 

داء التفاضمى الختبار تحصيمى الكترونى فى مقرر القياس األ
والتقويم لدى طمبة الفرقة الثالثة بكمية التربية بالجامعة 

 باستخدام نموذج التقدير الجزئى

 0ج  :; 0202 72

ثر استخدام نموذج التعمم المرتكز الى السيناريو عمى تنمية أ بو حاصلأبدرية سعد 
ميارات التفكير المنتج واتخاذ القرار فى مادة العموم لدى 

 تمميذات الصف السادس االبتدائى

 0ج  :; 0202 72

برنامج قائم عمى التحوالت التربوية فى ادارة اقتصاديات  غادة عبد الفتاح زايد
المعرفة لتنمية ميارات القرن الحادى والعشرين والميل نحو 

 مادة التاريخ لدى تالميذ مرحمة التعميم االساسى

 0ج  :; 0202 72

تعزيز الدور الريادى لمجامعات السعودية فى ظل التحوالت  فيصل عمى نجمى
 العالمية : جامعة التفرد انموذجا

 0ج  :; 0202 72

الصمود االكاديمى وعالقتو بالكفاءة الذاتية لدى طالبات  رسمية فالح قاعد العتيبى
 الدراسات العميا

 0ج  :; 0202 72

برنامج قائم عمى نظرية تضافر القرائن النحوية : لتنمية  براىيمإىبة طو محمود 
شعبة  -ميارات االستدالل النحوى : لدى طالب الدبموم العامة 

 االسكندريةجامعة  -المغة العربية : فى كمية التربية 

 0ج  :; 0202 72

 حمد امين عبد الرحمن/أنجالء 
 يمان محمد مكرم مينىإ

واثرىا  Near Podبيئة التعمم النقال عبر تطبيق النير بود 
عمى تنمية ميارات انتاج القصة الرقمية والتنور التقنى لدى 

 طالبات الطفولة المبكرة

 0ج  :; 0202 72

ضاء ىيئة التدريس لكفايات معمم تعميم الكبار فى عأرؤية  فاطمة رمضان عوض النجار
 ضوء التحول الرقمى لممجتمع المصرى

 0ج  :; 0202 72

Laila Ismail Fahmy Hashem The Effect of Utilizing the Six Thinking Hats 
Strategy on Developing the English Language 
Speaking Skill and Attitudes towards it among 
Online EFL General Diploma Students 

 0ج  :; 0202 72

 


