
   

 

 

   

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

 2ج  92 0402 04 المواجياتسباب و مؤسسات تعميمية مأزومة : األ صمعى محروسمحمد األ

 مصطفى محمد الشيخ
 الرؤوفعبد

برنامج تدريبى فى ضوء متطمبات الثورة الصناعية الرابعة لتنمية الوعى 
( واالدوار المستقبمية لمعمم الجيل الرابع Edu 0,4) 0,4بتوجو تعميم 
Teacher 0,4 لدى الطالب المعممين الشعب العممية بكمية التربية 

 2 ج 92 0402 04

 العال/حمد عبدأسعيد السيد 
 سماعيلإمير صاحب األ عمر

ثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلى فى فيم المقروء وتنمية أ
ميارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائى فى مادة المغة 

 العربية

 2ج  92 0402 04

س التبادلى فى فيم المقروء وتنمية ثر استخدام استراتيجية التدريأ حمد حمدىأرشا سيد 
ميارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائى فى مادة المغة 

 العربية

 2ج  92 0402 04

دور المواطنة الرقمية فى الحد من مشكالت التنمر االلكترونى لدى  مين المممىأعادل حممى 
 طالب الثانوية العامة

 2ج  92 0402 04

فاعمية استخدام تطبيقات جوجل التعميمية فى تدريس الجغرافيا لتنمية  محمد حسب عمياء عباس
ميارات البحث الجغرافى واالنخراط فى التعمم لطالب الصف االول 

 الثانوى

 2ج  92 0402 04



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

ثر القراءة الحرة فى تنمية القراءة المتعمقة وبعض ميارات القرن أ سميرة سعيد عبد الغنى داود
 شرين لدى الطالب المعممين بكمية التربيةالحادى والع

 2ج  92 0402 04

Hala Abd Ellatif 
Elsayed 

Psychometric Properties for the Arabic Version of 
Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) in Non-
clinical Individuals 

 2ج  92 0402 04

Hanan Ahmad Abdel 
Hafez / Mohamed 
Elsayed Hussein 

Using an Online Collaborative Translation Technique to 
Develop English Majors' Translation Competence and 
their Attitudes towards Online Collaboration 

 2ج  92 0402 04

 

 

 

 

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

رؤية بحثية لتفعيل المنصات الرقمية فى تحقيق اىداف العممية  عصام محمد عبد القادر
 التعميمية فى ضوء تحديات االوبئة )الكورونا انموذج(

 0ج 92 0402 04

محمد ماىر محمود 
حنفى/والء محمد رضا حافظ 

 ابو حسين

واجية دور معممات رياض االطفال فى تنمية القيم الصحية لمطفل لم
 (29 -التحدى الصحى العالمى لفيروس كورونا ) كوفيد 

 0ج 92 0402 04

ايمان وصفى كامل السيد 
 حرب

مدارس المختبر فى كل من الواليات المتحدة االمريكية وكندا وامكان 
 االفادة منيا فى مصر

 0ج 92 0402 04

ابتسام عمى احمد ابراىيم 
 تمساح

لعموم لتنمية ميارات التدريس مقرر تفاعمى مقترح فى طرق تدريس ا
االلكترونى وتصميم ممف االنجاز االلكترونى لدى الطالب المعممين 

 بكمية التربية

 0ج 92 0402 04



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

فاعمية برنامج قائم عمى االنشطة الحسية والرقمية فى تنمية بعض  احالم قطب فرج
 المفاىيم الجغرافية والوعى السياحى لدى اطفال الروضة

 0ج 92 0402 04

دراسة مقارنة لتطبيقات التعميم عبر الوطنى فى جامعات كل من الصين  فيوال منير عبده منصور
 واستراليا وامكان االفادة منيا فى مصر

 0ج 92 0402 04

 خميفة/ حمد محمدأ وليد السيد
 بو زيدأحمد ألبنى شعبان 

طفال أميات دى )عن بعد( لمميارات الحياتية ألفاعمية برنامج ارشا
طفالين أضة ذوى االعاقة الفكرية فى تحسين تقدير الذات لدى الرو 

 ثناء جائحة كوروناأ

 0ج 92 0402 04

Badr Abdelfattah 
Abdelkafy Badr 

The Effect of Proposed Blended Project-Based 
Learning Program on Developing the 0Cs Skills for 
Secondary Stage Students 

 0ج 92 0402 04

 

 

 

 

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

 عبدالباسط ىالل محمود

 القادرعبد

ىداف منشودة وضرورة تربوية فى تعميم المغة أبداعية الممارسات اإل
 العربية

 3ج 92 0402 04

بين الروحانية والتدين واكرام الذات وتقدير نمذجة العالقات السببية  ىناء عزت محمد عبد الجواد
 االخرين والضغوط المدركة لدى الطالب المعممين

 3ج 92 0402 04

نتاج لتنمية مفاىيم اقتصاد المعرفة دارة اإل ا  تطوير منيج تخطيط و  شرف فتحى محمد عمىأ
 لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية

 3ج 92 0402 04

ات التربوية المقترحة لتطوير برامج التعمم المستمر فى اطار لياآل حمد حسنأعمرو مصطفى 
خدمة المجتمع عمى ضوء التحوالت التكنولوجية لمثورة الصناعية 

 الرابعة

 3ج 92 0402 04



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

 حمد عويس عمى/أمحمد 
 رشا صبحى محمد عبد اهلل

فاعمية برنامج مقترح قائم عمى فنيات الحجاج المغوى فى تنمية 
بتكارية والتفكير االحاطى لدى الطالبات الفائقات ميارات الكتابة اال

 بالصف االول الثانوى العام

 3ج 92 0402 04

التفاعل بين اساليب التواصل بالمسرحيات المتمفزة ونمط المناقشة  شيماء اسامة محمد نور الدين
الصفية ببيئة الفصل المعكوس واثره فى تنمية االتجاه نحو مادة 

تماعى لدى تالميذ المرحمة االبتدائية المعاقين العموم والتواصل االج
 سمعيا

 3ج 92 0402 04

واقع الدمج التعميمى وصعوباتو بين التالميذ المعاقين عقميا فى ظل  العالبراىيم عبدإبوعقرب أحامد 
 تشريعات الدمج الشامل بمدارس التعميم العام )دراسة تحميمية(

 3ج 92 0402 04

Hasnaa Sabry Abdel 
Hamid Ahmed Helwa 

Using a Program Based on Embodied Learning 
and Online Task Activities For Developing 
Student Teachers' EFL Critical Listening Skills 
and Willingness to Communicate 

 3ج 92 0402 04

 

 

 

 

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

 0ج 92 0402 04 التربية وتنمية التفكير االيجابى النبىعبد محمد صابر محمد سامية

دراسة تقييمية الثر الثورة الصناعية الرابعة عمى منظومة البحث  الرحمن عبد اهلل محمدمجدى عبد
 العممى بجامعة الوادى الجديد

 0ج 92 0402 04

 راىيم/بإمحمد ناصر عقيل آل 
 براىيم يحى دبشإء اآل

اتجاىات معممى المرحمة الثانوية نحو توظيف منصة مدرستى فى 
 التعميم االلكترونى بعد تجربتو اثناء جائحة كورونا بمنطقة جازان

 0ج 92 0402 04



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

استراتيجية مقترحة لتطوير منظومة فروع الجامعات الدولية  رشا سعد عبد الشافى شرف
 ية فى ضوء بعض الخبرات الدوليةبجميورية مصر العرب

 0ج 92 0402 04

ر فى قسم اصول دارة الوق لدى طالبات الماجستيإتنمية ميارات  ىيمة بديع مسفر الجوفان
سالمية فى ضوء مبادئ مام محمد بن سعود اإلالتربية بجامعة اإل

 سالميةالتربية اإل

 0ج 92 0402 04

 حمد محمد عبد اهلل مغارى/أ
 يد عسافمحمود عبد المج

غتراب النفسى لدى طمبة الجامعات كاديمى وعالقتو باإلالتسويف األ 
 الفمسطينية

 0ج 92 0402 04

عضاء ىيئة أسالم ومدى تحققو فى ممارسات الوفاء العممى فى اإل يوب عبد الرازقأحمدى حسن 
 التدريس بالجامعات المصرية تجاه اساتذتيم

 0ج 92 0402 04

Abdulnaser A. M. 
Fakhrou/Tarek Abd 
Almageid Kamel 

The Effect of vovational rehabilitaion Program 
in improvement of self-concept of Qatari 
students with special needs 

 0ج 92 0402 04

 

 

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

زىر فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة تفعيل التعمم الرقمى بجامعة األ  الحسيب عبد محمدجمال رجب 
 وظل جائحة كورونا

 5ج 92 0402 04

التكامل بين البحث التربوى والواقع التعميمى فى ضوء مدخل بحوث  حمد يونسأاسماء محمد 
 الفعل " دراسة تحميمية نقدية "

 5ج 92 0402 04

 زمة فيروس كورونا المستجد بجامعة طنطا : أدارة إواقع  كريمة محمد الشين
 COVID - 29دراسة ميدانية 

 5ج 92 0402 04

لتمكن من عمميات تقويم مستويات تالميذ الصف الرابع االبتدائى فى ا الشيماء السيد محمد محمد
لمتنور  جتياز اختبارات " التقدم فى الدراسة الدولية الفيم الالزمة إل

 PIRLSالقرائى " 

 5ج 92 0402 04



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

برنامج مقترح فى النانوتكنولوجى لتنمية المعرفة النانوية والقدرة عمى  وفاء ماىر المنوفى الزنطاحى
 اتخاذ القرار لدى الطالب المعممين شعبة العموم الزراعية

 5ج 92 0402 04

 5ج 92 0402 04 ب الجامعةالخصائص السيكومترية لمقياس الدافعية العقمية لدى طال ىبة محمد ابراىيم سعد

Manar Soud Alotaibi Early Childhood Education and the Saudi Vision 
0434 

 5ج 92 0402 04

Abeer Ali Mahmud 
Diab 

An ESP Program Based on Cognitive Academic 
Language Learning Approach for Enhancing 
Academic Reading and Technical Writing Skills 
among Microbiology and Biochemistry Students 

 5ج 92 0402 04

 

 

 

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

سس الكتابة العممية فى ضوء البراديجم البحثى ومنيجية توقعات أ رنوطأحمد أسماعيل إبشرى 
 مرجعيةالقارئ : دراسة 

 6ج 92 0402 04

برنامج قائم عمى مدخل تناقضات المؤرخين لتنمية البراعة التاريخية  ىبة صابر شاكر عالم
 -والتأمل النقدى التاريخى لدى الطالب معممى التاريخ بكمية التربية 

 جامعة االسكندرية

 6ج 92 0402 04

يقظة العقمية فى تحسين الشفقة رشاد المعرفى القائم عمى الفعالية اإل  سعاد كامل قرنى سيد
 ثره عمى وصمة الذات لطالب الجامعة المعاقين حركياأبالذات و 

 6ج 92 0402 04

م القرائى لدى تالميذ سعة الذاكرة العاممة والمرونة المعرفية والفي سيد محمدى صميده حسن
ات النموذج المعرفى عدادية : دراسة فى اطار متغير المرحمة اإل

 بو حطبالمعموماتى أل

 6ج 92 0402 04



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

فاطمة الزىراء محمد مميح 
 جاد المصرى

نفعالية ونقد الذات فى ضوء بعض الجانب السمبى لمحساسية اإل 
 بمدارس STEMالمتغيرات الديموجرافية لدى الطالب الممتحقين 

 6ج 92 0402 04

تأممى(  / طسموب التعمم )نشأنماط التقويم البديل و أثر التفاعل بين أ حمد حسينأمى حسين 
ببيئات التعمم الشخصية عمى تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالب 

 كمية التربية وانخراطيم فى بيئة التعمم

 6ج 92 0402 04

 حمد/أعبد اهلل بن 
 محمد جعفر جمل/
 ىشام محمد مخيمر

جودة الحياة الجامعية وعالقتيا بدافعية التعمم ومستوى الطموح لدى 
 رىطالب جامعة أم الق

 6ج 92 0402 04

Marwa A. Naeem Designing a TEFL Mobile Application for EFL 
Teachers : An Empirical Study 

 6ج 92 0402 04

 

 

 

 

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

 7ج 92 0402 04 ستراتيجى فى الجامعاتداء اإلاألدراسة تحميمية لمقاييس تميز  جمعة سعيد تيامى

 سماعيل/إبراىيم إمال محمد أ
 حمد صادق عمىأعزة 

تصور مقترح لحاضنة اعمال تكنولوجية بجامعة جنوب الوادى كمدخل 
 لتحقيق التنمية المستدامة فى صعيد مصر

 7ج 92 0402 04

ط فى تدريس عمم النفس استخدام بعض استراتيجيات التعمم النش ىبة محمد حسن غنايم
ساليب التفكير المرتبطة بنصفى المخ الكرويين والتدفق ألتنمية 

 النفسى لدى الموىوبين ذوى صعوبات التعمم بالمرحمة الثانوية

 7ج 92 0402 04

خضر الرقمى لدى طالب لتخطيط لتعزيز ميارات التعميم األمتطمبات ا يناس السيد محمد سميمانإ
 لتطبيقية )رؤية مستقبمية(مدارس التكنولوجيا ا

 7ج 92 0402 04



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

 يناس محمد عبد اهلل محمود/إ
 مانى كمال عثمان يوسفأ

تصميم استراتيجية وفق تداعيات جائحة كورونا فى تدريس عمم 
النفس لتنمية ميارات التفكير الحكيم وقبول التكنولوجيا لدى طالب 

 المرحمة الثانوية

 7ج 92 0402 04

( LTSAبرنامج فى التربية التراثية قائم عمى تكنولوجيا ىندسة التعمم ) دوىنور العأمروة صالح 
لتنمية الوعى بالتنمية المستدامة لتراثنا الطبيعى لدى الطالب معمم 

 الدراسات االجتماعية بكمية التربية جامعة االسكندرية

 7ج 92 0402 04

تنمية العالقات البينشخصية ثرائى فى الثقافة النفسية : لإبرنامج  حمدأحمد شوقى أرحاب 
 واليوية العالمية : لدى الطالب معممى عمم النفس

 7ج 92 0402 04

برنامج قائم عمى نظرية البنتاجرام لتنمية االستدالل العممى المجتمعى  شيماء سعيد سعيد الحديدى
 -وشخصية المواطن العالمى لدى الطالب معممى العموم بكمية التربية 

 جامعة االسكندرية

 7ج 92 0402 04

 

 

 

 

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

التوجو نحو تطبيق االختبارات االلكترونية والمحوسبة والمختبرات  سماعيلإمحمد المرى محمد 
 آليات التفعيل(-التحديات-المعرفية فى الجامعات المصرية )المشكالت

 8ج 92 0402 04

رؤية مستقبمية مقترحة لتطوير التعميم الثانوى الفنى فى مصر فى  حمد توفيق خميلأفيفى 
 ضوء االتجاىات الحديثة

 8ج 92 0402 04

عبد اهلل جبر  شيماء جبر
 الحبشى

كاحدى المقاربات التربوية الحديثة  -معوقات تطبيق التكامل المعرفى 
معممين : دراسة ميدانية بمحافظة بالصفوف المبكرة من وجية نظر ال

 االسكندرية

 8ج 92 0402 04



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

 8ج 92 0402 04 ردنلكترونى لدى طمبة الجامعة فى األ التنمر اإل  سييمة محمود صالح بنات

عبد المحسن سعد البالىدى 
 الحارثى

التحديات التى تواجو القيادات المدرسية عند تطبيق التعميم عن بعد فى 
 زمة كوروناأظل 

 8ج 92 0402 04

دعاء حمدى محمود مصطفى 
 الشريف

نجاح التحول الرقمى فى التعميم سيس بيئة التمكين إل أتصور مقترح لت
 واستدامتو فى ضوء رؤية مصر الرقمية

 8ج 92 0402 04

دارة المدارس الثانوية العامة فى إتفعيل المشاركة الطالبية فى  الستارعبد محروس عبدالستار
 ةجميورية مصر العربي

 8ج 92 0402 04

Sayed Mohamed 
Sayed Tantawy 

A Mobile Learning Environment based on Using 
Interactive Infographics in Developing Listing 
Comprehension Skills of English Language among 
the Students of the Egyption Japanese Schools 

 8ج 92 0402 04

 

 

 

 

 

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

 9ج 92 0402 04 ساسى لشباب الجامعات وتنمية لممجتمعأبداعية مطمب التربية اإل عواطف محمد محمد حسانين

( رؤية تحميمية فى بحوث تفاعل المعالجات )بيئات التعمم االفتراضية يسرى مصطفى السيد
 ساليب التعمم(أاالستعدادات ) -

 9ج 92 0402 04

 راضى عدلى كامل/
 حاتم فرغمى ضاحى

سوان كجامعة ريادية فى ضوء مستجدات أتصور مقترح لجامعة 
 اقتصاد المعرفة

 9ج 92 0402 04



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

فعالية برنامج تدريبى قائم عمى نظرية العقول الخمسة لجاردنر  فاطمة محمود الزيات
Gardener لتفكير التأممى لدى الطالبات المعمماتلتنمية ا 

 9ج 92 0402 04

 -جامعة الفيوم " جامعة خضراء داعمة لمبحث العممى المستدام  العالعبد عبدالفتاح ىدى معوض
تصور مقترح عمى ضوء خبرتى جامعة فاغينينغين والبحوث 

(WUR بيولندا وجامعة شيربروك )Udes بكندا 

 9ج 92 0402 04

نموذج جون زاىوريك فى تدريس الدراسات االجتماعية أثر استخدام أ حمدأ والء جمعة محمد
باعدى لدى تالميذ عمى التحصيل المعرفى وتنمية ميارات التفكير الت

 عدادىالصف الثانى اإل

 9ج 92 0402 04

 

 

 

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

اسباب تدنى ترتيب الجامعات المصرية الحكومية فى التصنيفات  حمد حسين الصغيرأ
 العالمية " دراسة تحميمية نقدية "

 24ج 92 0402 04

 بو ىاشم حسنأالسيد محمد 
 توجيات بحوث عمم النفس العربى فى جائحة كورونا : 

 Systematicمؤشرات باستخدام المراجعة المنظمة 

 24ج 92 0402 04

 الصمد/ء السيد محمد عبداسما

 حمد عباس محمدأىند 

سموب اختيار مصادر التعمم الرقمية )انتقائى/عشوائى( باختبارات أ
الكتاب المفتوح عبر الويب فى ضوء استراتيجية التساؤل الذاتى 

ثره فى تنمية التفكير ما وراء المعرفى لدى طالب تكنولوجيا أو 
 قمقيم من االختباراتالتعميم مختمفى وجية الضبط وخفض مستوى 

 24ج 92 0402 04

الدافعية العقمية وعالقتيا بجودة الشخصية لدى المتفوقين دراسيا  حمد عبد المالكأىدى حسن 
 من طالب الصف االول الثانوى

 24ج 92 0402 04



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

لكترونى بالمرحمة الثانوية العامة تصور مقترح لتدعيم التقويم اإل  براىيم المسممانىإلمياء 
 فى مصر

 24ج 92 0402 04

نا والمناعة النفسية تحميل مسار العالقات بين قمق فيروس كورو  مروة حمدى عبد اهلل ىالل
 كاديمى لدى طمبة الجامعةوالتسويف األ 

 24ج 92 0402 04

لمصف الثالث  3حياء لعممية المضمنة فى محتوى كتاب األالقيم ا تيانى عبد الرحمن المزينى
 السعودية ثانوى بالمممكة العربية

 24ج 92 0402 04

Sameh Gomaa Abdel 
Meguid Mohammad 

Effet d'utilisation de deux stratégies " SVA " et " 
SQL0R "sur le développement des compétences 
de la lecture interprétative auprès des étudiants 
étrangers non arabophones à l'institut des 
missions islamiques d'Al Azhar 

 24ج 92 0402 04

 

 

 

 


