
  التربية كمية
 مجمة الكمية

 م1078/ يهليه (الثالث()أ)( الجزء الثالث( العدد )17السجمد ) ،فيرس السجمةتابع 
 

رقم  عشهان البحث واسسو م
 الرفحة

7 

السيارات االجتساعية فاعمية وحدة مظهرة في التاريخ قائسة عمى التربية بالقدوة في اكداب بعض 
 واالتجاه نحه السادة لدى طالب السرحمة الثانهية

 أستاذ المناهج وطرق تدريس االجتماعيات المشارك، د/ عبدهللا عبدالخالق عبداليادي جسيل
 جامعة القصيم –التربية كمية 

7 

1 
السرحمة الثانهية  األمن الشفدي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز واالتجاه نحه السدرسة لدى طالبات

 )الرف األول والثالث الثانهي(
 مدرس بكمية التربية النهعيه ـ جامعة دمياط، الرهافماني دمحم فتحي د/ أ

95 

3 

الترهرات السعرفية عن مفيهم تجديد الخظاب الديشي  تشسية فاعمية دورة التعمم الخساسية في
 التربية بجامعة األزىركمية ومدتهى الهعي بو لدى طالبات 

بنات جامعة  –بكمية التربية ساعد أستاذ المناهج وطرق التدريس الم، خزرة سالم عبد الحسيد د/
             األزهر

بنات جامعة  –بكمية التربية ساعد ريس المأستاذ المناهج وطرق التد ،د/ فايزة أحسد عبد الدالم
             األزهر

771 

1 

في تدريس الرياضيات عمى التحريل الدراسي لتالميذ الرف   STEM دخلفاعمية استخدام م
 االبتدائيالدادس 

 –كمية التربية  أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المشارك، إبراهيم بن سميم رزيق الحربي /د
 أم القرى جامعة 

719 

9 

أثر استخدام استراتيجية الرف السعكهس في التحريل األكاديسي والدافعية نحه تعمم مقرر 
األول الستهسط في السسمكة العربية  الدراسات االجتساعية والتربية الهطشية لدى طالب الرف

 الدعهدية
كمية التربية  امعة شقراءأستاذ المناهج والتدريس المشارك ـ ج، د/ دمحم بن خزيم بن عسير الذسري 

 المممكة العربية السعهدية بمحافظة الدوادمي

170 

6 
لدى  ر الخامس(داصبيشية )اإل -وفق مقياس ستانفهرد المفظية وغير المفظية الذاكرة العاممة 

 صعهبات التعممذوي التالميذ العاديين و 
 جامعة جدةعمهم االجتماعية  قسم عمم النفس  كمية ال -أستاذ مشارك ، إبراهيم بن عبده صعديد/ 

131 

1 
البرمجة السمسهسة القائسة عمى نسهذج التعمم البشائى فى  فاعمية األنذظة التعميسية بسكعبات
 لدى تالميذ السرحمة االبتدائية  تشسية بعض ميارات التفكير الحدابي

 جامعة عين شمس –مدرس تكنهلهجيا التعميم د/ سيام عبد الحافظ مجاىد، 
169 

8 

  blackboard أثر نسظى التعمم السدمج الدوار )السقمهب/ الستشاوب( القائم عمى نظام إدارة التعمم   
 عمى تشسية ميارات الحاسب اآللى واالتجاه نحه بيئة التعمم 

أستاذ مساعد تكنهلهجيا التعميم والمعمهمات جامعة األمير سطام  د/ غادة شحاتو إبراهيم معهض،
      جامعة عين شمس -تكنهلهجيا التعميم والمعمهمات كمية البنات عبد العزيز مدرس بن 

310 
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5 
 من وجية نظرىم وعالقتيا في مرحمة اإلعداداالحتياجات األكاديسية لسعمسي التربية الخاصة 

 في ضهء بعض الستغيرات باتجاىاتيم نحه السيشة
  جامعة جازان –كمية التربية ، لظفيى دمحم يحي ةأميش /د

197 

70 
من وجية نظرىن في ضهء  معهقات التشسية السيشية لسعمسات رياض األطفال وسبل التغمب عمييا

 بعض الستغيرات
بكلية العلوم واآلداب القريات أستاذ مساعد ـ قسم رياض االطفال ـ ، د/ رباب طه علي طه يونس

 جامعة الجوف

115 

77 
 بعض الستغيراتفي ضهء  السعمسين لدى التدريدي واألداء الذاتلية عاف
 مدرس عمم النفس التعميمى بكمية التربية بالدقهمية، عبدالرحسن دمحم عبدالرحسن مدعهد/ د

 جامعة األزهر
991 

71 

أثر التفاعل بين أدوات التعمم االلكتروني التذاركي واألسمهب السعرفي في تشسية ميارات إعداد 
 رس الدعهديةلدى مديري السدا واستخدام برامج اإلدارة اإللكترونية

جامعة األزهر  –كمية التربية  مدرس المكتبات والمعمهمات وتكنهلهجيا التعميم، دمحم مجاىد نرر الديند/ 
 بالقاهرة

953 

73 
 "رؤية مقترحة" حدائق التكشهلهجيا مدخل لتعزيز الريادة االستراتيجية بجامعة بشي سهيف

 جامعة بني سهيف                -ية التربية مدرس أصهل التربية  كم ،د/ سسر عبد هللا عبد المظيف

 جامعة بني سهيف -كمية التربية  مدرس أصهل التربية، د/ وليد عبدالحميم دمحم
697 

71 
 دور برامج الحساية االجتساعية فى سد احتياجات األسر الفقيرة 

جامعة  –نسانية كمية الدراسات اال -مدرس عمم االجتماع ، د/ شيساء عبدالعزيزعبد الباسط الدالى
 االزهر

167 

 


