المجمة التربوية (كمية التربية  -جامعة سوىاج)
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

تعميم عن بعد أم بعد عن التعميم  :نظرة تحميمية لمعممية التعميمية فى

 88 0402 04ج0

ثناء ىاشم محمد محمد/

تصور مقترح لمسياسات التعميمية بالجامعات المصرية فى ظل أزمة

ناصر شعبان عمى طمبة

جائحة فيروس كورونا المستجد 0SARS-COV

 88 0402 04ج0

عاطف مسعد الحسينى/

المناعة النفسية وعالقتيا بأساليب مواجية الضغوط لدى أسر أطفال

محمد شوقى عبد المنعم

اضطراب طيف التوحد فى ظل جائحة كورونا

 88 0402 04ج0

جبير بن سميمان بن سمير

برنامج قائم عمى نموذج نيدىام البنائى لتنمية ميارات تدريس القرآن

الحربى

الكريم واكتساب ميارات التفكير التحميمى لدى طالب الدراسات القرآنية

 88 0402 04ج0

حنان مصطفى أحمد

ظل الظروف الراىنة وجائحة كورونا

بجامعة القصيم
ىشام عبد العزيز أبو عاصى

تصور مقترح لتطوير أداء القيادات المدرسية بالمدارس الثانوية فى

 88 0402 04ج0

التنظيم ال نفعالى وعالقتو بأنماط التعمق بالشريك لدى المتزوجين

 88 0402 04ج0

برنامج مقترح قائم عمى عممية التصميم اليندسى لتنمية التفكير

 88 0402 04ج0

ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية
مجدى نجم الدين بخارى

حديثا
مريم رزق سميمان سالمة

الستراتيجى والدافعية لل نجاز لدى طمبة الدبموم المينية ()STEM
بكمية التربية
شارييان محمد محمد الصادق رؤية مستقبمية لتطوير أدوار أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنوفية
عبد اهلل

فى ضوء متطمبات التحول الرقمى

 88 0402 04ج0

المجمة التربوية (كمية التربية  -جامعة سوىاج)
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

مقارنة معامالت ثبات درجات الختبار فى ظل مجموعة من

نسرين محمد سعيد زارع

الشتراطات  :دراسة محاكاة مونت كارلو
Mojib Alzahrani

رقم

س

ع

مج

 88 0402 04ج0

 88 0402 04 The Concept of Esthetics and Beauty in Islam asج0
one of the components of Islamic art

المجمة التربوية (كمية التربية  -جامعة سوىاج)
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

سناء محمد حسن

القراءة الرقمية ضرورة لمتنمية المينية لمطالب المعمم  :الواقع والمأمول

 88 0402 04ج2

حمودة عبد الواحد حمودة

الدور الوسيط لكل من التدين وأساليب التفكير فى العالقة بين األسموب

 88 0402 04ج2

وحدة مقترحة فى كيمياء الغذاء لتنمية بعض المفاىيم العممية والوعى

 88 0402 04ج2

أحمد عبد الفتاح حمدى/

تطوير سياسات ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعميم قبل الجامعى

أحمد محمد عبد السالم

بمصر فى ضوء أفضل الممارسات العالمية " رؤية مستقبمية "

 88 0402 04ج2

إيناس السيد محمد سميمان

دور القيادة الرؤيوية فى تطبيق الخطط االستراتيجية بالتعميم المصرى

 88 0402 04ج2

زىير عبد العظيم عموى آل

تأثير أنماط الحياة الصحية لطمبة جامعة حفر الباطن عمى القمق

سالم

النفسى اثناء انتشار جائحة كوفيد 28 -

 88 0402 04ج2

محمد صبرى األ نصارى/

القدرات الديناميكية لمجامعة كمتغير وسيط بين قدرات إدارة المعرفة

رجب أحمد عطا محمد

وسموكيات العمل البتكارى ألعضاء ىيئة التدريس  :دراسة تطبيقية

 88 0402 04ج2

المعرفى واألحكام الخمقية لدى طالب المرحمة الثانوية
أميرة محمد زكى فتح اهلل

الغذائى لدى تالميذ المرحمة البتدائية

قبل الجامعى

بجامعة جنوب الوادى
عبد الرحمن محمد سعيد

نموذج تدريسى مقترح قائم عمى نظرية الحقول الداللية لتنمية ميا ارت

الجينى

الكتابة البداعية لدى متعممى المغة العربية الناطقين بمغات اخرى

Nahed Mohammed
Mahmoud / Heba

Elsayed Abdelsalam

 88 0402 04ج2

 88 0402 04 Using a VAKT Based Program to Develop EFL Primaryج2
Stage Dyslexic Pupils' Reading Skills

المجمة التربوية (كمية التربية  -جامعة سوىاج)
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

سيام محمد صالح كعكى/

التنمر الدارى وانعكاسو عمى بيئة العمل النسائية فى جامعة األميرة

دالل بنت منزل النصير

نورة بنت عبد الرحمن

 88 0402 04ج0

تفاعل أنماط الدعم ال لكترونى (الحى  /المرئى) وأساليب تنظيم

 88 0402 04ج0

محمد محمود عبد الوىاب

المحتوى (كمى  /جزئى) فى بيئات التعمم الفتراضية عمى التحصيل
وتنمية ميارات إنتاج عناصر التعمم الرقمية لدى طالب شعبة
تكنولوجيا التعميم

صبحية أحمد عبد القادر/

تفضيالت أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ فى إطار نموذج

سميمان عبد الواحد يوسف

المياقة العقمية (ميمميتيكس  )Memleticsلدى فئات متباينة من

 88 0402 04ج0

ذوى صعوبات التعمم النوعية
ليمى جمعة صالح يوسف

أثر استخدام نموذج الندا البنائى لتنمية بعض عادات العقل
والدافعية لل نجاز فى مادة العموم بالمرحمة العدادية

دعاء محمد أحمد دسوقى

 88 0402 04ج0

تصور مقترح لتحقيق البراعة التنظيمية بجامعة  6أكتوبر عمى ضوء  88 0402 04ج0

مدخل القيادة الجديرة بالثقة

األخالقيات الرقمية أثر جائحة كوفيد  28 -من منظور طالب كمية

 88 0402 04ج0

مستوى الوعى الصحى بفيروس كورونا لدى طمبة الجامعة من

 88 0402 04ج0

سعيد السيد أحمد عبد العال/

استخدام نموذج " بوسنر " فى تصحيح بعض األخطاء الشائعة فى

عمر صاحب األمير إسماعيل

المفاىيم النحوية لدى تالميذ المرحمة البتدائية

 88 0402 04ج0

رشا سيد أحمد حمدى

استخدام نموذج " بوسنر " فى تصحيح بعض األخطاء الشائعة فى

 88 0402 04ج0

منة اهلل محمد لطفى محمود

التربية النوعية جامعة دمياط
سماح مصطفى عبده

المعاقين بصريا

المفاىيم النحوية لدى تالميذ المرحمة البتدائية

المجمة التربوية (كمية التربية  -جامعة سوىاج)
اسم كاتب المقال
حسين طو عطا

عنوان المقال
التنافى والتقارب بين النمو المينى وتقويم المعمم  :قراءة فى طبيعة

 88 0402 04ج3

التخطيط الستراتيجى لمنيج الجغرافيا بالصف األ ول الثانوى

 88 0402 04ج3

العالقة وديناميكيتيا
أميرة محمد أبازيد محمد

رقم

س

ع

مج

باستخدام التحميل الرباعى  SWOT Analysisلتنمية ميارات
القرن الحادى والعشرين
إبتسام عمى أحمد إبراىيم

برنامج تدريبى لمعممى العموم الجدد قائم عمى استراتيجيات وأدوات

تمساح

التقويم البديل لتنمية ميارات التقويم والمتابعة

 88 0402 04ج3

ىبة محمد إبراىيم سعد

ال نيماك بالتعمم فى ضوء اختالف الجنس ونوع العاقة والمرحمة

 88 0402 04ج3

تصور مقترح لتربية ذوى الحتياجات الخاصة فى ضوء توجو الدولة

 88 0402 04ج3

فاطمة الزىراء كمال أحمد/

استخدام استراتيجية تدريس قائمة عمى الدعامات ال لكترونية

شعبان حسن عمى

لتصويب األخطاء الشائعة فى الميارات العممية وخفض الضغوط

 88 0402 04ج3

العمرية لدى ذوى الحتياجات الخاصة
حامد أبو عقرب إبراىيم

المصرية نحو الستفادة من التقنيات الرقمية

األ كاديمية
سيى بدوى محمد منصور

أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بالتفكير البتكارى لدى التالميذ

 88 0402 04ج3

الضطرابات الحسية وعالقتيا بالسموكيات النمطية التكرارية

 88 0402 04ج3

الموىوبين ذوى صعوبات التعمم
وائل ماىر محمد غنيم

واضطراب القمق لدى عينة من ذوى اضطراب طيف التوحد

المجمة التربوية (كمية التربية  -جامعة سوىاج)
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

رؤية نقدية لبرنامج تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس فى

 84 0402 04ج2

عبد الناصر السيد عامر/

جودة الحياة الجامعية والخوف من جائحة كورونا ()28- COVID

منى زايد سيد عويس

فى بيئة التعمم ال لكترونية بين طالب الجامعة

 84 0402 04ج2

يحيى عمى عقيل قناعى/

مدى تضمين مقرر لغتى بالمرحمة البتدائية لميارات الستماع من

أحمد عمى محمد الصغير

وجية نظر معممى ومعممات المغة العربية بمدارس المرحمة البتدائية

 84 0402 04ج2

محمد سعيد أحمد أحمد زيدان

الجامعات المصرية

بمدينة أبيا
رضا إبراىيم محمد األشرم

فعالية النمذجة بالفيديو فى تحسين ميارات العيش المستقل لدى

 84 0402 04ج2

فعالية استخدام مدخل التعمم القائم عمى التكامل بين المحتوى والمغة

 84 0402 04ج2

المراىقين ذوى العاقة الفكرية
وفاء محمد معوض عبد العال

(  ) CLILفى تنمية بعض كفايات تدريس العموم بالمغة ال نجميزية
وخفض قمق التدريس لدى الطالب المعممين

 84 0402 04ج2

عاصم عبد المجيد كامل أحمد/

العواطف الفوقية وتنظيم الدافعية لمتعمم وتوجو اليدف كمنبئات

عمرو محمد إبراىيم يوسف

بفضائل الحزن اليادئ من خالل حل المشكالت النصية والمصورة

ىانم خالد محمد محمد سميم

األمن التربوى لألسرة المصرية فى ظل جائحة كورونا من وجية نظر  84 0402 04ج2
النخبة التربوية  -تصور مقترح

عبداهلل ابراىيم يوسف

تصور مقترح لتطوير منيج عمم الجتماع فى ضوء رؤية مصر

عبدالمجيد

لمتنمية المستدامة  0434وأثره عمى تنمية الوعى االقتصادى وقيم

 84 0402 04ج2

المواطنة الرقمية لدى طالب الصف الثانى الثانوى
منال عبد اليادى باخت

دور التعميم عن بعد فى تفعيل المواطنة الرقمية فى الدراسات

الحازمى الحربى

الجتماعية بالتعميم الجامعى فى المممكة العربية السعودية من وجية

 84 0402 04ج2

نظر أعضاء ىيئة التدريس
عبير عبد الصمد بيومى/

فاعمية بعض األ لعاب ال لكترونية فى تنمية الميارات القيادية لدى

ىدى إبراىيم عمى عمى محمد

طفل الروضة فى ظل الثورة الصناعية الرابعة

 84 0402 04ج2

مبارك غياض محمد العنزى

التحديات التى تواجو الطالب ذوى الفقدان السمعى فى فصول برامج

 84 0402 04ج2

الدمج كما يدركيا المعممون بالمممكة العربية السعودية

المجمة التربوية (كمية التربية  -جامعة سوىاج)
اسم كاتب المقال
جمال رجب محمد عبد الحسيب

عنوان المقال
واقع ال نتاجية العممية بعد األستاذية ألعضاء ىيئة التدريس فى

 84 0402 04ج0

قمق المستقبل وعالقتو بالمناخ األسرى لدى طالب جامعة تبوك

 84 0402 04ج0

فاعمية استراتيجية المحطات العممية الرقمية فى تنمية بعض ميارات

 84 0402 04ج0

فاعمية التعمم التشاركى عبر نظام إدارة التعمم ( )Blackboardفى

 84 0402 04ج0

كميات التربية بمصر وسبل تفعيميا من وجية نظرىم
اليام سرور معزى البالل

السنة التحضيرية تعميم عن بعد
إيمان عمى أحمد إبراىيم

الكتابة التاممية والكفاءة الرقمية لدى طالب المرحمة الثانوية
تغريد بنت عبد الفتاح الرحيمى

رقم

س

ع

مج

تنمية ميارات تصميم الصور الرقمية المتحركة والشعور بال نتماء
لممجتمع لدى طالبات جامعة طيبة
مستوى الوعى الصحى عن األمراض الوبائية فى ضوء وباء فيروس

شاىنده محمود محمود بدير

كورونا المستجد كوفيد  28-لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسى

 84 0402 04ج0

(البتدائى  -العدادى) فى بعض المحافظات المصرية

 84 0402 04ج0

ىناء محمد زكى/

فاعمية برنامج قائم عمى الرأفة بالذات فى الضغوط األ كاديمية

سامح حسن سعد الدين حرب

وال زدىار النفسى لدى عينة من طالب الجامعة المتفوقين عقميا

حنان عبد العزيز عبد القوى/

استراتيجية مقترحة لمتعميم المنزلى فى مصر عمى ضوء خبرات بعض  84 0402 04ج0

منى محمد أبو الفتوح إمام

الدول األجنبية

شعبان حسن عمى/

فاعمية التمميحات البصرية بالكتاب المعزز فى تنمية التحصيل

مصطفى أحمد عبد اهلل

الدراسى وال تجاه نحو أسموب الدمج لدى طالب التربية الفنية الصم

 84 0402 04ج0

وضعاف السمع
باسم صبرى محمد سالم

فاعمية توظيف االستراتيجيات المحفزة لمتشعب العصبى بوحدة
مقترحة فى الدراسات االجتماعية لتنمية الوعى بقضية العدالة البيئية

 84 0402 04ج0

لدى تالميذ الصف الثالث العدادى

 84 0402 04ج0

محمد ناصر عقيل آل ابراىيم/

اتجاىات طالبات المرحمة الثانوية نحو استخدام بيئة الفصول

نادية حسن زين زربطان

الفتراضية فى تدريس مادة الرياضيات بإدارة تعميم صبيا

سماح أحمد حسين محمد

مقرر مقترح فى كيمياء الجزيئيات باستخدام التمثيل الجزيئى المعزز  84 0402 04ج0

لتنمية ميارات كتابة المعادلة الكيميائية لمطالب المعمم

