المجلد 22

مجلة البحث العلمي في التربية

العدد الخامس

2021

فهرس احملتوايت
م

عنوان البحث

الصفحة

1

التحالف االستراتيجي بين وزارة التربية والتعليم وكليات التربية لتحقيق التطوير
التنظيمي في المدارس المصرية

1

2

أ.م.د.هالة أمين مغاورى
التدريب الرقمى :جائحة كورونا والتخطيط إلدارة األزمة
فى مصر

28

3

د /إيناس السيد محمد سليمان
ضغط الصدمة الثانوي األسري كمنبئ بالتمعن الوجداني لدى طالب المرحلة
الثانوية

58

4

د .أحمد رمضان محمد علي
القيمة التنبؤية لمنظور زمن المستقبل في التدفق النفسي لدى عينة من أعضاء
هيئة التدريس

85

5

نعمات محجوب
حب الحياة وعالقته بمستوي الطموح األكاديمي لدي عينة من طالبات جامعة
الطائف في المملكة العربية السعودية

109

6

د .إيناس محمد سليمان علي منصور
"فعالية استراتيجية الفصل المعكوس على كل من التحصيل الدراسي ومهارات
التفكير اإلبداعي وفاعلية الذات االبداعية وأثرها على الرضا عن المقرر واالتجاه
نحو تعميم التعلم عن بُعد لدى طالب كلية التربية جامعة دمنهور"

132

7

د/إيمان صالح ضحا
تقييم األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء مداخل تعلمهم
وتحصيلهم الدراسي

175

8

د .إيهاب السيد أحمد محمد علي
د .أحمد رمضان محمد علي
أثر استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية بمقرر طرق تدريس االقتصاد المنزلي
( )1على الذكاء المنظومي والحاجة الي المعرفة لدي طالبات كلية االقتصاد
المنزلي جامعة االزهر

204

9

د /هبه حامد عبد الستار عفيفي
د /انتصار شبل عبد الصادق سالم
استخدام نموذج "شوارتز" في تدريس اللغة العربية؛ لتنمية مهارات القراءة
التأملية ،وعادات العقل لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

235

أ.م.د صفاء محمد محمود إبراهيم
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12

عنوان البحث
فاعلية برنامج مقترح قائم على التعليم الهجين في تنمية كفايات التدريس اإلبداعي
وفق منحى  STEMلدى الطالب معلمي العلوم والرياضيات بكلية التربية
د /محمـد محمود رسالن
د /عماد محمـد هنداوي
تطوير بيئة تعلم اجتماعي قائمة على تنوع أساليب عرض المحتوى في ضوء
إستراتيجية إعادة استخدام عناصر التعلم لتنمية مهارات إنتاج اإلنفوجرافيك
المتحرك والذكاء الرقمي لدي طالب تكنولوجيا التعليم
د .سلوى حشمت حسن عبد الوهاب
نمطا ممارسة األنشطة والمهمات التطبيقية (فردي – تشاركي) بالتعلم المصغر
النقال في بيئة للتعلم المدمج وأثرهما علي التحصيل وتنمية مهارات اتخاذ قرار
اختيار مصادر التعلم عند تصميم المواقف التعليمية لدى الطالب معلمي ذوي
االحتياجات الخاصة ورضاهم عنهما
د /أمل عبد الغني قرني بدوي

الصفحة
310

367

420

