مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الرابع 2021

فهرس احملتوايت
م
1

2

عنوان البحث
دور المدرسة في تعزيز التربية من أجل المواطنة العالمية لدي طالبها علي ضوء
بعض المتغيرات المعاصرة "دراسة تحليلية"
فاطمة "محمد البردويلي" عطا للا
سيدة سالمة محمد
تحقيق الرشاقة التنظيمية للجامعات المصرية باستخدام مدخل الهندسة المتزامنة
من وجهة نظر بعض القيادات الجامعية

الصفحة
1

45

محمود عمر أحمد عيد
مصطفى أحمد أمين
التمكين النفسى وعالقته بكل من الرضا الوظيفى واإللتزام المهنى لدى المعلم
3

4

5

76
إيمان مختار محمود عامر
فعالية برنامج لتحسين قصور اللغة البراجماتية لدى األطفال ذوي اضطراب اللغة
النوعي
د .حنان ناجي عبد النعيم
السيطرة الدماغية لدى الطالب الموهوبين أكاديميا ً وعالقتها بأنماط االستثارة
النفسية الفائقة (العقلية -االنفعالية -التخيلية).

118

154

أ.م .د طارق نور الدين محمد عبد الرحيم
فعالية برنامج ارشادي ديني قائم على التوعية بمخاطر السلوك االجرامي في
تحقيق األمن االجتماعي لدى طالب جامعة الطائف.
6

7

8

186
د /سعد رياض محمد البيومي  ,د /محمد أحمد كرم هللا الحاج طيفور ،د /عبد هللا
على محمود بنيان  ،د /محمد أحمد أحمد عيسى  ،د/تغريد محمد محمود الضلع
نموذج تدريسي مقترح في ضوء نظرية الحمل المعرفي لتنمية مهارات معالجة
المعلومات وعادات االستذكار لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي المتأخرين
دراسيًا
هبة فؤاد سيد فؤاد
فاعلية استخدام نموذج مكارثي ( )4Matرباعي األنماط التعليمية في تنمية
مهارات علم العروض للطالب المعلمين شعبة اللغة العربية بكلية التربية
مروة دياب أبو زيد عبدللا

217

268
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فهرس احملتوايت
م

عنوان البحث

الصفحة

9

أثر المناقشة االلكترونية القائمة علي استراتيجية توليد األفكار(ٍ )Scamperفي
تنمية مفاهيم التسويق االبتكاري ومهارات التنظيم الذاتي لدي طالب المدرسة
الثانوية التجارية.

317

10

أ.م.د /حنان السيد عبد الرحمن الحجري
تقييم جودة التدريس الطارئ عن بُعد في مادة األحياء للمرحلة الثانوية
في ظل جائحة فيروس كورونا ال ُمستَ َج ّد في ضوء معايير ُمقترحة

362

11

د .احمد عمر احمد محمد
فاعلية وحدة مقترحة فى رياضيات الروبوت قائمة على مدخل  STEMعلى تنمية
البراعة الرياضية والتفكير المستقبلي لدى طالب المرحلة الثانوية

د.أحمد على إبراهيم على خطاب
فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية
في التحصيل وتنمية المهارات الحياتية واالتجاه نحو المادة وتقدير الذات لدى
تالميذ مدارس التعليم المجتمعى
12

13

14

د /.سعــيد محـــمـد صـديـق حسـن
أثر بيئة تعليمية إلكترونية ثالثية األبعاد في تدريس التاريخ لتنمية أبعاد الحوار
الحضاري العالمي والمثابرة األكاديمية لدى طالب الصف األول الثانوي
د /محمد سعد الدين محمد أحمد
د /طاهر محمود محمد محمد الحنان
توظيف نموذج مقترح لتطوير كتب الواقع المعزز للتالميذ ذوي قصور االنتباه
المصحوب بالنشاط الزائد لتنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم
م.د /مي حسين أحمد حسين

م.د /شيماء أسامة محمد نورالدين

415

479

547

593

