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مجلة البحث العلمي في التربية

فهرس احملتوايت
و
1
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عُٕاٌ انثسث
ذصٕس يقرشذ نرفعٛم أدٔاس ٌيعهى انرعهٛى األعاع ٙتًصش ف ٙضٕء يرطهثاخ انثٕسج
انصُاعٛح انشاتعح
د /إتشاْٛى انغٛذ عٛغٗ غُٛى
ذفعٛم انسٕكًح انشقًٛح نهدايعاخ انًصشٚح ف ٙضٕء أتعاد انٛقظح االعرشاذٛدٛح
ذصٕس يقرشذ

انصفسح
1

56

د  /يصطفٗ أزًذ أيٍٛ
د َ /داذ سزٕيح أزًذ
انعالقح ت ٍٛاأليم ٔانرفاؤل ٔانغعادج نذٖ ٔانذٖ األطفال رٖٔ اضطشاب انرٕزذ
3

4

5

6

111
د  /انغٛذ ٚظ انرٓايٗ يسًذ
فعانٛح تشَايح نرًُٛح يٓاساخ إداسج انزاخ ٔأثشِ فٗ دعى انًُاعح انُفغٛح نذٖ
عُٛح يٍ طالب كهٛح انرشتٛح خايعح زهٕاٌ
د /فاطًح انضْشاء عثذانثاعط عثذانٕازذ*
االعٓاو انُغث ٙألعانٛة انرفكٛش ف ٙانرُثؤ تًذٖ انٕع ٙتانرًُٛح انًغرذايح
نذٖ طالب كهٛح انرشتٛح تانغٕٚظ
دْ /ثّ عهٗ فشزاخ يسًذ
فاعهٛح إعرشاذٛدٛح يقرشزح قائًح عه ٙديح انشعٕو انكاسذَٕٛح فًَٕ ٙرج
""S,E5انثُائ ٙف ٙذصٕٚة انرصٕساخ انثذٚهح عٍ انًفاْٛى انعهًٛح ف ٙانعهٕو
نذٖ ذهًٛزاخ انصف انغادط اإلترذائ ٙتًسافظح انشط تانقصٛى

149

202

254

د /اترغاو عثذ انعظٛى يسًٕد األصفش
أثش انصف انًقهٕب ف ٙذسقٛق تعض َٕاذح ذعهى انعهٕو :ذسهٛم تعذ٘
325

7
د .سٚى أزًذ سيض٘ انغايذ٘
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انصفسح
356

عُٕاٌ انثسث
ٖح نهرعهى نذٛح ٔانذافعٛادج اندًانٛح انقًُٛ ذٙ فٙح اعرخذاو انًذخم اندًانٛ"فاعه
"انطانثاخ انًعهًاخ شعثح انفهغفح ٔاالخرًاع

و
8

ظ تذسٛ صفاء عثذ اندٕاد عثذ انسف.د

404

َ أثش تشَايح
حٛح يٓاساخ انطالقح اإلخشائًُٛ ذٙش فٛ انصغّٙ انخ َٕا ِسص ِي
حٛز انًشزهح االترذائٛ٘ نذٖ ذالي
ّ ظ انعذد
ّ ٔان ِس
ٙذ انسشتٛذ يضعم عثٛ عث.د

427

476

517

540

9

ُٙ عاسِ صانر َاصش انعط.أ

ظ عٍ تعذ أثُاءٚى انعاو نًٓاساخ انرذسٛيغرٕٖ يًاسعح يعهًاخ انرعه
)COVID -19-ذٛخائسح كٕسَٔا (كٕف
٘ة تٍ يسًذ انذٔعشٛ ٔفاء تُد شث.د
Utilisation des images sequentielles pour développer
l'interprétation et la cohérence textuelle des futurs
enseignants de la faculté de pédagogie à l’université de
Minia et son effet sur la production écrite
Par/ Saif Elislam lofty Abdul Hakeem
The Effect of Content and Language Integrated Learning
(CLIL) on Developing English Majors' Linguistic
Competence and Critical Cultural Awareness
Dr. Amr Fathy Abdelwahab
Higher Education’s Leadership Soft Skills Reflected in
Covid-19 Responses
DR. Mossab Saud Alholiby
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