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 2018األربعون العدد                     مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                 

  أ.د/ عبد السالم عبد الغفار            دعوة لتطوير التعميم الجامعي               
 في الحياة الجامعية في مصر.تحميل وتفسير لسمبيات الوضع الراىن 

 أ.د/ سعيد إسماعيل عمى                                                          
    أ.د/ حامد عمار            من ىمومنا االجتماعية                        

 قانىأ.د/ أحمد حسين الم          النمو العممي والميني لممعمم الجامعي            
صالحو"  اتجاىات جديدة "في تطوير التعميم الجامعي وا 

 أ.د/ عبد الفتاح أحمد حجاج                                                       
   أ.د/ محمود أبو زيد إبراىيم         مؤشرات تقويمية لبرامج التعميم المفتوح في مصر

 أ.د/ عبد السميع سيد أحمد                التعميم المفتوح في مصر نظرة تقويمية    
 األصول االجتماعية واالقتصادية والثقافية لمتعميم المفتوح في الجامعات 

 فيميأ.د/ محمد سيف الدين                                                       
 نادية عبد المنعمأ.د/  الييكل التنظيمي لمجامعات وعالقتو باستقالليا المالي واإلداري

 عرض كتاب " خمسة وجوه من ىارفارد "    مصطمحات في التعميم الجامعي
 تغير الشخصية خالل السنوات الدراسية الجامعية                           

 العدد الثاني
 أ.د/ أحمد حسين المقانى                                           افتتاحية العدد

  أ.د/ محمد صابر سميم        في الجامعات  البيئية في برامج إعداد المعممينالتربية 
  أ.د/ عبد الغنى عبود                                            الجامعة نظام قيمي
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 التموث )دراسة ميدانية(  اتجاىات كميات التربية بالدقيمية نحو حماية البيئة من
 أ.د/ إبراىيم محمد عمى سميمان                                                     
                   وعالقتيا بمستوى أداء الطالب. القدرات العقمية الالزمة لعممية التشكيل عمى المانيكان

 د./ زينب عبد المطيف            محمد د./ نجوى شكرى            
 بعض أساليب التدريس العالقة بين تدريس المعمومات وتحصيميا خاللدراسة 

 االجتماعية بكمية التربية بالمدينة المنورة  الجامعي لدى طالب العموم
 د./ عبد المنعم بن صفى الجزار                                                   

بعض أساليب التدريس  دراسة العالقة بين تدريس المعمومات وتحصيميا خالل
 االجتماعية بكمية التربية بالمدينة المنورة  الجامعي لدى طالب العموم

 عفيفىأ.د/ يسرى عفيفى                                                          
 األوراق االمتحانية بكمية التربية جامعة السمطان قابوس تقويم

  د./ عبد المطيف بن صفى الجزار                                                  
دراسة مقارنة ألثر توزيع وتتابع الجانب العممى مع الجانب النظرى عمى الييكل 

 تكنولوجيا التعميم فى برامج إعداد المعممين بالجامعة  النيائى فى تصميم مقرر
 عرض كتاب  ر التعميم الجامعى وتوصياتياندوة تطوي                    

 Teaching Large Classes in Higher Education: How to Maintain 
Quilty With Reducer Resources. Kogan Pagel, land, 1992. 

 أ.د/ عبد السميع سيد أحمد
واألجنبية بالمغة القومية  عرض رسالة دكتوراه: دراسة مقارنة لمخبرات العربية

مكانية االستفادة  منيا فى جميورية مصر العربية  بالجامعات وا 
 الباحث/ أحمد فريد عباس عبد العال                                              

 أ.د/ محمد أمين المفتى                           مصطمحات العدد: نظام الساعات 
 



 

71 

 2018األربعون العدد                     مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                 

   أ.د/ حسن شحاتو                                                   كممة االفتتاح
  "وزيــر التعميـم"   أ.د/ حسين كامل بياء الدين             التعميم قضية أمن قومي 

 أبحاث ودراسات
 د./ بيومى محمد ضحاوى  قطر-نظام الساعات المعتمدة بكمية التربية، سمطنة عمان 
  د./ سعاد بسيونى عبد الغنى    التوسع في الفرص التعميمية وجودة التعميم الجامعي 

 د./ محمد أحمد حسن القضاه                   أسباب الطالق في المجتمع العماني
 ممف العدد

 جامعة حموان  –خبرة جامعة حموان في مجال تقويم الجامعات  التقويم الجامعي
 د./ فتحية حسنى محمد                                                           

 التقويم الذاتي: مدخل جديد لتطويره الممارسات التعميمية 
 أبحاث بالمغة اإلنجميزية 

 أ.د/ فايز مراد مينا                    الجامعة التقميدية وتحوليا: حالة العالم العربي 
 ممخصات رسائل جامعية

 د./ زينب عبد النبى أحمد       دور جامعة قناة السويس في خدمة المجتمع المحمى 
نجمترا   د./ محمد طو حنفى            نظم تقويم الطالب بكميات التربية في مصر وا 

 أ.د/ محمد أمين المفتى            موسوعة التعميم الجامعي جامعة القدس المفتوحة 
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 أ.د/حسن شحاتو                                                    االفتتاحكممة 
 أبحاث ودراسات

  / إمام مختار حيدةد      التربيةالمسئولية االجتماعية لدى طالب شعبة التاريخ بكمية 
العالقة بين تحصيل الطالب في الرياضيات بالمرحمة الثانوية وتحصيميم في 

   د./ شكرى سيد أحمد                                        الرياضيات بالجامعات 
برنامج مقترح لتنمية بعض ميارات التواصل البصرية لدى الطالبات المعممات 

                                                       د./ أحمد جابر أحمد السيد                                     بالكميات المتوسطة 
 موقف بن األثير من االستشياد بالشعر في كتابو الكامل في التاريخ

 د./ طاىر راغب حسين                                                            
 –شعبة التعميم االبتدائي  –برنامج اإلعداد األكاديمي لمعممة العموم بكمية البنات 

  د./ منى عبد الصبور محمد                                         دراسة تقويمية 
  د./ منصور عبد المنعم                           المناخ التعميمي وتدعيم االبتكارية

                                                                            دى طالب المعممين من خالل نظرية إتقان التعمم أخطاء اإلنشاء ل
 د./ عزة أحمد حمدى                                                               

 ممخصات رسائل جامعية 
 المركزية بجامعة عين شمسبناء وتنمية المجموعات في المكتبة 

 د./ محمد يوسف محمد مراد                                                       
 د/ محمد أحمد حسن القضاه     دراسة مقارنة  –طالق التعسف في الفقو اإلسالمي 
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 عمى السيد الشخيبىأ.د/                                             كممة االفتتاح
 أبحاث ودراسات

 أ.د/ الياللى الشربينى الياللى            اتجاىات حديثة فى تمويل التعميم الجامعى
                        التنظيمىتحسين الفعالية التنظيمية لمجامعات المصرية فى ضوء مدخل التعميم 

 د/ أسامة محمود قرنى                   د/ أحمد محمد غانم             
" التعميم المتناوب كصيغة تربوية لتعميم الكبار، فمسفتو وأىدافو ومتطمبات تطبيقو فى 

 د/ محمد إبراىيم أبو خميل                        مصر فى ضوء خبرة بعض الدول"
" تعميم المرأة السعودية ومدى إسيامو فى التنمية االقتصادية واالجتماعية فى عيد 

  "د/ جواىر بنت أحمد صديق قناديمى                        م الحرمين الشريفينخاد
 الحقيبة التدريبية لتطوير كفايات رؤساء األقسام بالجامعات العربية 

 مركز تطوير التعميم الجامعى                                                      
 ممخصات رسائل عممية

العربية "الفمسطينية" نحو تطوير جامعة القدس المفتوحة فى ضوء اتجاىات النخبة 
 د/ انشراح مصطفى محمد الجبرتى              االتجاىات المعاصرة لمتعميم عن بعد

بعض متطمبات تطوير الدراسات العميا فى كميات التربية بمصر فى ضوء بعض 
 ممدوح سعد أحمد ىاللى /  أ                                   االتجاىات المعاصرة

        تصور مقترح لتطبيق نظام التعميم المفتوح بجامعة األزىر فى ضوء رسالة األزىر 
 أحمد السيد إبراىيم / إبراىيمأ                                                     

-" تجربة التعميم المفتوح فى مصر دراسة تقويمية لتجربة التعميم المفتوح بكمية التجارة 
 عبد الرحمن ىراس / مىأ                                            القاىرة جامعة
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 ممف العدد
عاليات المؤتمر القومى ف اإلعالن العالمى بشأن التعميم العالى لمقرن الحادى والعشرين

 .3004السنوى العاشر "العربى الثانى" )جامعة المستقبل فى الوطن العربى( ديسمبر 

 أ.د/ عمى السيد الشخيبى                                            كممة االفتتاح
 وبحوث  دراسات

التعميم "التحالفات والشراكات بين الجامعات والمؤسسات االنتاجية )مدخل لتطوير 
 د/ يوسف سيـد محمود                                                   (الجامعى

                                           الجوانب األساسية لتقويم الطالب المعمم من وجية نظر المشرفين والمعممين المتعاونين 
 د/ عبد المطيف بن حسين فرج                                                    

 " التعميم والمجتمع العممى فى ضوء التحديات المعاصرة "دراسة تحميمية
 د/ سعيد إبراىيم عبد الفتاح طعيمو                                                

تأثير برنامج تدريبى باستخدام الموانع عمى قمق االمتحان واألمان النفسى ومستوى 
 د/ نادية عبد القادر أحمد                                 داء عمى أجيزة الجمبازاأل

“Co operative Learning” د/ رجاء أحمد عيد                  التعميم المتعاون 
 ممخصات رسائل عممية

"استقالل الجامعات "دراسة لمواقع والممكن من خالل آراء اعضاء ىيئة التدريس 
 د/ عبد العزيز الغريب مجاىد                                             والطالب 

 الدين د/دينا إبراىيم أحمد جمال  دور التعميم العالى فى التمايز االجتماعى في مصر
 ممف العدد

"قواعد تشكيل واالجراءات المنظمة لسير العمل بالمجان العممية الدائمة " الدورة 
 د. حسـن طنـطـاوى                "وقائع ندوة تقويم األداء" 3008-3005التاسعة 
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 أ.د. عمى السيد الشخيبى                                             مقدمة العدد
 دراسات وبحوث

 معمم محو األمية وتعميم الكبار: اختياره، إعداده، تدريبو، تقويم أدائو"
 جامعة عين شمسو  الجامعيمركز تطوير التعميم 

 والييئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار
 أ.د/ أحمد كامل الحصرى            التعميم المستمر وتكنولوجيا التعميم بحث مرجعي

عالقة ميارات ما وراء المعرفة بأىداف اإلنجاز أسموب عزو الفشل لدى طالب 
 د/ الفرحاتى السيد محمود الفرحاتى        د/ ىانم أبو الخير الشربينى    الجامعة"

 دور التربية فى مواجية تداعيات العولمة" عمى اليوية الثقافية
 أ.د/ حمدى حسن عبد الحميد المحروفى                                           

تأثير األلعاب الشعبية بمصاحبة مثيرات بصرية وسمعية عمى النشاط الزائد وبعض  
 نقص االنتباه وفرط الحركة" ذوييرات البدنية لألطفال المتغ

 د/ زينب محمد أحمد اإلسكندرانى                                                  
مشكالت التعميم الثانوى العام لمبنات بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية كما 

 بن عبد القادر الكوردى مكياح بنت د/ مصب                          تراه المعممات
 ممخصات رسائل عممية

فعالية برنامج تربوى مقترح لتدريب المدرسين المساعدين والمعيدين بكميات جامعة 
 األزىر وأثره عمى تنمية بعض ميارات التدريس واتجاىاتيم نحو مينة التدريس"

 رجاء محمود محمد عثماند/                                                      
 دور الجامعة الفمسطينية بغزة فى تنمية النسق القيمى لدى الطمبة"

 د/ ىدى أحمد خميل درباش                                                        
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 ممف العدد
 توصيات ندوة جامعة عين شمس فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة "الواقع والمأمول"

 .............المركزاصدرات 

 أ.د. عمى السيد الشخيبى                                             مقدمة العدد
 دراسات وبحوث

 بحث مرجعي     "تقييم أداء األستاذ الجامعي في ضوء معايير الجودة
 د. نادية حسن السيد عمى                                                                                                        

 "تأثير البطالة عمى االنتماء لدى الشباب الجامعي بصعيد مصر"
 د. عبد المعين سعد الدين ىندي                                                   

العامين  مصر خالل"توجيات التناول الصحفي لقضية الجامعات الخاصة في 
 د. سامية يوسف صالح                   دراسة تحميمية" 3005-3003الجامعيين 

 الشراكة بين المدارس والجامعات والتنمية المينية لممعممين في مصر"                               
 القادر ىاشمد. نيمة عبد                                                          

حجاميم عنو "   عوامل إقبال شباب الخريجين عمى برنامج التدريب التحويمي وا 
 د/ إيمان محمد عارف                                                                                                              

عمى المستقبالت الحسية وبعض "تأثير برنامجيين لمتمرينات مختمفة المقاومة 
 المتغيرات الكيميائية ومستوى األداء الميارى لبعض الوثبات في التمرينات اإليقاعية"

 د/ سموى سيد موسى    د/ وفاء السيد محمود                                    
 كمال/ سناء أحمد إعداد أ                                 ممخصات رسائل عممية

أداء الجامعات في خدمة المجتمع وعالقتو باستقالليا دراسة مقارنة في جميورية 
 د/ عبد الناصر محمد رشاد                  مصر العربية والواليات المتحدة األمريكية والنرويج
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  العوامل األكاديمية المرتبطة بالرضا الوظيفي ألستاذ الجامعة دراسة ميدانية عمى   
 د/ سناء أحمد كمال عبد السالم                                     لتربية"كميات ا 

 ممف العدد
                              شباب وتعميم

جامعة في  600الشباب والتعميم وحصاد عام من القضايا" أين جامعاتنا بين أفضل 
  بقمم لبيب السباعي                                              3005العالم عام 

 .............اصدرات المركز

 أ.د/ عمى السيد الشخيبى                                             مقدمة العدد
 دراسات وبحوث

 صادق شريف د. سيير محمد  متطمبات إعداد المعمم في ضوء التحديات العالمية   
 د. موسى عمى الشرقاوى        وعى طالب الجامعة ببعض قيم المواطنة          

فعاليات برنامج ترويحى حركى اجتماعى عمى تنميو الميارات االجتماعية وخفض 
الشعور بالخجل لدى األطفال بمؤسسات الرعاية االجتماعية في مرحمة الطفولة 

 لطفيد. منى عبد الفتاح                                                   المتأخرة
 فايزة احمد محمد خضر د.   الذاتالضغوط المينية لمدربى الجودو وعالقتيا بمفيوم 

تأثير استخدام تدريبات التصادم عمى كثافة العظام وعالقتو بمستوى األداء الميارى  
 ىالة نبيل يحى د.                                           الجودو   لدى العبات

 أ. سناء احمد كمال إعداد:                                ممخصات رسائل عمميو
تطوير األداء اإلدارى في كميات التربية بجامعة قناة السويس في ضوء إدارة الجودة 

                           عبير فتحى محمد ابو سميموأ /                                             الشاممة
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                                                 رؤية مستقبمية إلنشاء جامعة مفتوحة في الجميورية اليمنية 
 د. خالد محسن ثابت الجرادى                                                     

 ممف العدد  
                                      شباب وتعميم

 استمرار غياب الجامعات المصرية والعربية عالمًيا وأفريقيا
 .............اصدرات المركز

 أ.د/ عمى السيد الشخيبى                مقدمة العدد                        
 دراسات وبحوث

  د/ إيمان عبده حافظ عبد الصمد المعموماتيةمدى وعى طالب الدراسات العميا بالتربية 
تأثير برنامج تعميمي مقترح لبعض ميارات الحركات األرضية عمى مستوى األداء 

 د/ ىويدا فتحي السيد                             والسموك التكيفى لممعوقين ذىنيا  
             د/ جواىر أحمد قناديمى                                                                                                          التخطيط إلنشاء جامعة أىمية فى المممكة العربية السعودية 

تأثير برنامج تدريبي لتنمية بعض الميارات النفسية عمى ىرمونات الكاتيكوالمين 
 لمبارزة وبيتاأندروفين ومستوى األداء الميارى لرياضة ا

 د/ شرين أحمد يوسف             د/جييان يسري أيوب            
 تقويم أداء جامعة األقصى بغزة كخطوة عمى طريق تحقيق جودتيا الشاممة 

                                                                                       د/ ناجى رجب سكر                                                                                                          
 أ. سناء أحمد كمال إعداد:                               ممخصات رسائل عممية 

 تخطيط سياسات التعميم العالى فى مصر فى ضوء متغيرات االقتصاد الحر  
 أحمد السيد لمياء محمدد/                                                         

 أحمد حسن  / ماىرد      كفاءة التعميم الجامعى فى ضوء بعض المتغيرات العصرية
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 ممف العدد 
تطوير أداء  الرابع( )العربيالبيان الختامي لممؤتمر القومي السنوي الثاني عشر 

 .3006الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة الشاممة ونطم االعتماد ديسمبر 
 .............اصدرات المركز

 أ.د/ عمى السيد الشخيبى                                            مقدمة العدد
 دراسات وبحوث

مقياس تقدير االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات 
 إعداد المعممين بالمممكة العربية السعودية في ضوء مفيوم الجدارة 

 نيد/ أسامة ماىر حس                     
    تصور مقترح لتييئة خريجى مرحمة التعميم الثانوى العام لسوق العمل                            

 د/ أمال سيد محمد مسعود                                                        
تأثير برنامجين مختمفى الشدة عمى بعض عوامل التجمط فى الدم لالعبات ألعاب 

 د/ ىالة عمى مرسى                                                         القوى.
 العام.دور اإلدارة فى مواجية العنف فى مدارس التعميم الثانوى 

 د/ نجدة إبراىيم عمى سميمان               
لبيوكيميائية اتأثير الكارتنين كأحدى المكمالت الغذائية عمى بعض المتغيرات 

 ومكونات الجسم وتحسين مستوى األداء فى السباحة
 د/ عبير عبد الرحمن شديد         د/ أمل محمد أبو المعاطى عمر                

 أ. سناء أحمد كمال إعداد:                                ممخصات رسائل عممية
                             3002 – 3::2اتجاىات الصحف الحزبية فى مصر نحو قضايا التعميم الجامعى 

 د/ ىشام يوسف مصطفى                                                          
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                           تصور مستقبمى لتطوير دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة لخدمة المجتمع.
  د/ سماح زكريا محمد                                                             

 ممف العدد 
واإلدارة توصيات المؤتمر العممى السنوى الرابع عشر لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة 

 .3007يناير  33 – 32التعميمية باالشتراك مع مركز تطوير التعميم الجامعى 
 .............اصدرات المركز

 العدد الثانى عشر:

 الشخيبىأ.د/ عمى السيد                   مقدمة العدد
 دراسات وبحوث

جاىزية الجامعات السعودية الستخدام إدارة الجودة الكمية كما يراىا أعضاء ىيئة 
 د/ نجاة بنت محمد سعيدالصائغ                        التدريس بجامعات المممكة 

                            تقويم أداء عضو ىيئة التدريس من وجية نظر طالبات كمية التربية لمبنات بالرياض.
 د/ سيام بنت محمد صالح كعكى            د/ نوال بنت محمد عبد الرحمن الراجح

 تحميمية.رؤية وصفية  لمجامعة:التحول فى الصيغة التقميدية 
 د/ نجوى يوسف جمال الدين               

فى التعميم / تعمم  M-Learningاستراتيجية مقترحة لتفعيل نموذج التعمم المتنقل 
المغة الفرنسية كمغة أجنبية فى المدارس الذكية فى ضوء دمج تكنولوجيا المعمومات 

 د/ أحمد محمد سالم                                 المعرفة.واالتصاالت واقتصاد 
متطمبات تييئة البيئة المدرسية لتحقيق ميارات التعمم الذاتى والمستمر لدى تالميذ 

 د/ أمال سيد مسعود                                         االعدادى.حمقة التعميم 
تنمية قيم المواطنو لدى تالميذ التعميم األساسى فى ضوء خبرات بعض 

 د/ عبد الخالق يوسف سعد                                                الدول.
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 إعداد / أ. سناء أحمد كمال                               ممخصات رسائل عممية
 تطوير إدارة كميات التربية بالجميورية اليمنية فى ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة.

 شوعى ناجى عمر جاشىعمى أ/                                                  
 مصر.رؤية مقترحة لتطوير التعميم العالى التكنولوجى فى 

 أحمد محمد عبد العزيزأ/                   
 ممف العدد 

الى الثانى عشر  5::2األول سبتمبر  )منبيان باألبحاث المنشورة بؤتمرات المركز 
 (.3006ديسمبر 

 .............اصدرات المركز

 أ.د/ عمى السيد الشخيبى                                             مقدمة العدد
 كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد الثانى عشر

 دراسات وبحوث
 “.مساعدات االتحاد األوربى لمتعميم الجامعى المصرى " دراسة تقويمية 

 د/ عمى عبد الرؤوف نصار                             د/ جمال أحمد السيسى    
 بالجامعة.األخالق المينية ألخصائى شئون التعميم والطالب 

 د/ أشرف عرندس حسين                           شعبان شرف صبحيد/        
 د / ىدى حسن حسن                        البعد المستقبمى لبعض قضايا الفكر التربوى

              المفتوحة.دراسة تقويمية لنمط التعميم فى الجامعة العربية 
 د/ صفاء أحمد محمد شحاتة                                                      

                                                                        التدريس.إدارات التطوير ودورىا فى التنمية المينية المستدامة ألعضاء ىيئة 
 الحربيد/ حياة بنت محمد بن سعد                                                 
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 أ. سناء أحمد كمال                                                                          إعداد:                                ممخصات رسائل عممية
مكانية اإلفادة منيا فى  دراسة مقارنة لنظم التعميم الممتد لبعض الجامعات االجنبية وا 

  عبد اهلل سميمان حسن / شريفد                               الجامعات المصرية 
جية العممية ألعضاء ىيئة التدريس السعوديات بكميات التربية لمبنات بالمممكة االنتا

 العربية السعودية "دراسة تقويمية 
 د/ ىدى حسن حسن       أ.د/ عمى السيد الشخيبى    د/ فكرى شحاتو احمد     

 ممف العدد 
"  بعنوان:الخامس(  )العربيالبيان الختامي لممؤتمر القومي السنوي الثالث عشر 

 الواقع والرؤى "  والعشرين:الجامعات العربية فى القرن الحادى 
 .............اصدرات المركز

    أ.د/ عمى السيد الشخيبى                                             مقدمة العدد
 كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد الثالث عشر 

 وبحوثدراسات 
المصريين المعارين لبعض دول الخميج  واقع التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس

 د/ محمد عبد الوىاب حامدين الصيرفى        العربية " دراسة ميدانية              
مستوى الدافعية لإلنجاز وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية من 

  األنفال ـ فاقدي األب ـ وأقرانيم أبناء اآلخرين أبناء ضحايا عمميات
 أ.م.د/ عمر إبراىيم عزيز              مدرس مساعد/ أيوب خسرو اليماوندى

باستراليا وجميورية مصر  مدخل المدرسة من أجل العمل وتطبيقاتو في التعميم الثانوي
 عبد الفتاح محمد محمدد/ أمل                              مقارنة.دراسة  –العربية 
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مدى ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في جامعة تعز ألدوارىم اإلرشادية من وجية  
 د/ أنيسة دوكم                                       نظرىم ومن وجية نظر الطمبة

 د/ رمضان أحمد عيد حسين نقدية.السياسات البحثية بالجامعات المصرية رؤية تحميمية 
 أ. سناء أحمد كمال                                                                                     إعداد:                                رسائل عمميةممخصات 

مكانية اإلفادة منيا  دراسة مقارنة لبعض الخبرات األجنبية فى تدويل التعميم الجامعى وا 
 أمانى محمد محمد حسن نصرأ/                       فى جميورية مصر العربية. 

    دراسة نقدية.                          المعاصر:مفيوم اليوية الثقافية وتداعياتو فى الفكر التربوى المصرى 
 فاطمة الزىراء سالم محمود مصطفى أ/                                             

 ممف العدد 
 المينية؟ىل يحتاج العمماء الى نظام لألخالقيات 

Do Scientists Need a Professional Ethics? 
 .............اصدرات المركز

 أ.د/ عمى السيد الشخيبى                                             مقدمة العدد
 كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد الرابع عشر 
 دراسات وبحوث 
 مستوى الوعي البيئي لدى طالب التعميم األساسي بكمية التربية جامعة المنوفية 

 د/ أحمد محمود عياد                                                              
التنمية المينية لمقيادات التربوية إلدارة مدرسة المستقبل بدول الخميج العربي في ضوء 

 الحربيد/ قاسم بن عائل                                           القيادة التحويمية 
 ".نماذج مقترحة لتحسين التعميم الجامعى المفتوح فى مصر 

 د/ محمود فتحى عكاشة أ.                           سيير محمد حوالة أ.        
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التدريب عمى تكنولوجيا المعمومات وتمكين المرأة فى ضوء المتطمبات التربوية لمعمل 
 د/ إيمان محمد عارف                                        فى مجتمع المعرفة " 

                                            حالة(دراسة  القرى:أم  )جامعةتقويم الممارسات التربوية ألعضاء ىيئة التدريس 
 د/ فائقة بنت عباس محمد سعيد                                                  

1- Environmental Awareness, Comparison among Egyptian and 
Arab Students. 

Prof.  Sana Yousef El Daba                  Dr. Hossam Altaher 
2- Evaluating the first standard-based English language 

textbook in Egypt: Hand-in-Hand series 1- 3 
Dr. Safaa Abdallah Hassan Eissa 

 أ. سناء أحمد كمال  إعداد:                             ممخصات رسائل عممية  
تطوير نظام التنمية المينية لمديرى المدارس الثانوية بالمممكة العربية السعودية فى   

 الحربيعبد اهلل مزعل عوض أ/                 ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة 
                    مفيوم اليوية الثقافية وتداعياتو فى الفكر التربوى المصرى المعاصر " دراسة نقدية " 

 الزىراء سالم محمود / فاطمةأ                                                    
 ممف العدد

تطوير التعميم حقيبة تدريبية لتطوير كفايات رؤساء األقسام بالجامعات العربية مركز 
 الجامعى

 .............اصدرات المركز
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 سعيد ابراىيم طعيمة أ.د/                                               مقدمة العدد
 عشر الخامسكشاف المجمة من العدد األول إلى العدد 

 دراسات وبحوث 
القومية فى واقع الكفايات التدريسية الالزمة لمعمم عمم األجتماع فى ضوء المعايير  

 امال احمد اسماعيل د/                        مصر لممرحمة الثانوية "دراسة تقويمية 
  خالد بن عمى بن عبدان الغامدىد/             انواعيا  مفيوميا،القراءات التفسيرية 

          سعاد محمد عمرد/       وجية نظر الطالب معمم الفمسفة دراسة وصفيةالديمقراطية من 
الخطاء الشائعة لدى قيادات اإلدارة المدرسية من وجية نظر المعممين كمدخل مقترح  

  عبد الرازق محمد زياند/                                  لتطوير الكفايات القيادية 
                التوسع فى بيع التقسيط وآثاره االقتصادية مع التطبيق عمى بعض المصارف السعودية 

 الشريف عبد اهللفيد بن د/                                                        
فاعمية استخدام مدخل الطرائف التاريخية فى تدريس التاريخ عمى التحصيل وتنمية 
 بعض ميارات الفيم القرائى واالتجاه نحو مادة التاريخ لدى تالميذ المرحمة االعدادية 

 د / فايزة احمد الحسينى مجاىد                                                    
فى التربية البيئية فى تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى الطالب  فاعمية برنامج اثرائى

     د / ليمى ابراىيم احمد معوض       المعممين بشعبة التعميم االبتدائى               
1- L'Utilisation du Recit Litteraire Pour Developper Quelques 

Competences de L'Expression E'crite chez les Futurs Maitres  
Dr. Abdul Nasser Cherif Mohammed  

 ممخصات رسائل عممية   
 المقاومة فى النظرية النقدية وتوظيفيا التربوى فى التعميم المصرى 

             دينا ابراىيم احمد جمال الباحثة /                                                   
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التخطيط الشبكى إلتخاذ القرارات التربوية الخاصة باألبنية التعميمة " التعميم األساسى  
    رأفت عبدالماجد قويسالباحث /                                             كحالة 

 ممف العدد   
                                            البيان الختامى لممؤتمر السنوى القومى الرابع عشر           

 .............اصدرات المركز

 أ.د/ سعيد إبراىيم طعيمة                                              مقدمة العدد
 كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد السادس عشر

 دراسات وبحوث
 تحميمية( )نظرةالتعميم الجامعي األلماني بين دينامية التحول وثقافة التميز  

 د/ أحمد نجم الدين عيداروس                                                     
 الواقع وسيناريوىات المستقبل"“السكانيــة األبعــاد التربوية لممشكمة  

 د/ حنــان أحمد رضوان                                                             
مدى استخدام معممات العموم ميارات التفكير المنظومي في تدريسين لمقررات العموم 

         د/ خديجة محمد سعيد جانفي الصف األول الثانوي بمحافظات منطقة مكة المكرمة 
 استكشافية[المواطنة لدي الشباب الفمسطيني ]دراسة  عمى مفيومأثر العولمة الثقافية 

 حماد عطيةد/ صالح الدين إبراىيم                                                 
المتأخرة في  دور منظمات المجتمع المدني في إشباع االحتياجات التربوية لمطفولة

الريف )دراسة ميدانية مطبقة عمي العاممين بجمعيات تنمية المجتمع ومراكز الشباب 
  د/ ميا صالح الدين محمد حسن                القميوبية(بقرى مركز طوخ بمحافظة 
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1- Production d un Livre Electronique Proposé via Internet en 
Didactique du FLE à la Lumière de l Application de la 
Technologie de l Apprentissage Electronique pour les Etudiants 
des Facultés de Pédagogie         Dr. Ahmed Mohamed Salem 

 ممخصات رسائل عممية  
              الباحث / محمد سيد شباسى                اليوية الثقافية ومتطمبات تنميتيا لدى طالب الجامعة" 

تصور مستقبمى لمتعميم ما قبل المدرسي فى مصر باستخدام أسموب التحميل البيئى  
sowt Analysis                                     الباحثة / إيمان محمد شوقي   

 )) التعميم الصناعي وحتمية التطوير((                                                      ممف العدد  
 .............اصدرات المركز

 أ.د/ سعيد إبراىيم طعيمة                                             مقدمة العدد
 كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد السابع عشر

 دراسات وبحوث 
البنية العاممية لمقياس الدافعية األكاديمية )الداخمية والخارجية( وعالقتيا باستراتيجيات  

 د/ إسماعيل الفقي                       التعمم ما وراء المعرفية لدى طالب الجامعة
أنماط المشكالت الطالبية في مراحل التعميم العام في ضوء بعض المتغيرات  

    د/ حمد بن ناصر احمد المحرج                                         الديموغرافية
واقـــع تنميــة التربية من أجــل المواطنـــة فى المـدارس الثانويـــة بمصر  فى ضـوء  

 د/ رانيا عبد المعز الجمال                               الخبـرات العالميــة المعاصــرة
 م2:70م وحتى 2:59اقع التعميم في كتاتيب مدينة غزة منذ النكبة و  

   د. زياد بن عمي بن محمود الجرجاوي                                             
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وحدات التدريب والتقويم في مدارس التعميم العام والفني بمحافظة الشرقية دراسة 
   د/رجب عميوة عمى حسن                                تقويمية في ضوء أىدافيا  

 ميدانية( مصر )دراسةثقــافة الحوار لدى طالب كميات التربية في 
  د. فاطمة عمى السعيد جمعة                                                      

 ممخصات رسائل عممية  
 نقـديـة(تربيـة القمـب في الفكـر اإلسـالمي )دراسـة تحـميميـة 

 صبحـي متـولي النحـراوي  / السيـدأ                                                 
تقويم برامج تدريب موجيي الحمقة األولى من التعميم األساسي في ضوء االتجاىات 

 أ/ رييام عبد الونيس جودة مصطفى                     التربوية العالمية المعاصرة
 ممف العدد

 د/ حافظ فرج أحمد0أ                   العممي( الحوار واإلقناع فى البحث  أىمية) 
 .............اصدرات المركز

 
 كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد الثامن عشر

 دراسات وبحوث 
األفكار الالعقالنية وعالقتيا بالتكيف األكاديمي لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن 

      د/ صالح العريني                                            سعود اإلسالمية     
المتغيرات المجتمعية المؤثرة في المكانة االجتماعية لعضو ىيئة التدريس الجامعى 

 التحديات التى تواجيوبمصر، وأبرز 
 د/ محمد أحمد إسماعيل                   د/ باسنت فتحي محمود                 

 د/ عادل السكري                     نظرية التعميم عند إكسينوفون                  
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مكانية  دراسة مقارنة لخبرات بعض الدول في تحويل الجامعة إلى منظمة تعمم وا 
 د/ سامي عمارة              د / فتحي عشيبة              منيا في مصر اإلفادة

تحميل مواقف أعضاء الييئة التعميمية واإلدارية من تطبيق إدارة الجودة الشاممة )كمية  
 د/ فوزية صالح الشمري            (                 التربية األقسام العممية كنموذج

إدارة المواىب مدخل لتفعيل االنتماء التنظيمي ألعضاء ىيئات التدريس بالجامعات  
 مرفت صالح يوسف            د/ أمل محسوب زناتي /د          المصرية 

واقع المكون الوجداني ومتطمبات تفعيمو بمنظومة اإلعداد التربوي لممعمم من وجية  
 د/ أمال محمد حسن عتيبة                 نظر الطالبات المعممات                

THE EFFECT OF EF TEACHING COMPETENCIES ON THE  
ACHIEVEMENT OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THE 

           LIGHT OF THE NATIONAL STANDARDS فاطمة أحمد محمد مغربي/د
 ممخصات رسائل عممية  

 فتحي محمود / باسنتأ                 األبعاد المجتمعية لتطور كمية التربية       
التحوالت في األنساق القيمية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية " دراسة 

 أحمد عمي أحمد / مصطفىأ                                     تحميمية استشرافية "
 ممف العدد

 د/ حافظ فرج أحمد0أ                     العممي(الحوار واإلقناع فى البحث  أىمية)

 أ.د/ آمال عبد اهلل خميل                                                 مقدمة العدد
   كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد التاسع عشر

   دراسات وبحوث
 دور كمية التربية النوعية جامعة المنوفية في خدمة المجتمع المحمي 

 حمدي محمدعمار               / إيماند                                                        
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 معايير تميز اآلداء البحثي في الجامعات العربية"دراسة تحميمية"
د. عبد الناصر عبد الرحيم فخرو                                                  

 األىمية، المصرية:استخدام األساليب السردية في برامج كميات التربية بالجامعات 
د/ ىيثم محمد الطوخي          د/ نسرين محمد عبد الغني             والتطبيق.

 / إيمان النقيب  د    األطفالرؤية جديدة لمتعمم في رياض  االجتماعي:المعب الدرامي 
وأثر استخدام  أثره،تصور مقترح لمقرر في اإلمالء لمصف األول اإلعدادي ودراسة  

 التغذية الراجعة في تدريسو في عالج األخطاء اإلمالئية لدى التالميذ 
   د / سناء محمد حسن أحمد                                                       

  ماجدة إبراىيم الجارودي   /د    إدارة المعرفة أسسيا ومفاىيميا في سورة الكيف    
  عبد السالم عبد المؤمـن مكـي / رحابد             القـصـة فـي الحـديث النـبـوي    

             من الخدمة التعميميةتمويل التعميم الجامعى من وجية نظر المستفيد المباشر 
   د. ناجى عبد الوىاب ىالل                                                        

   ممخصات رسائل عممية  
فاعمية برنامج مقترح إلعداد الطالب المعمم بقسم الجغرافيا بكمية   التربية في ضوء   

  الحكيم عميد /  محمد رجب عبد                          المستحدثات التكنولوجية
أثر برنامج قائم عمى تكامل المعرفة لتنمية األداءات المينية لدى الطالب المعمم بشعبة 

  دعاء عبد الكريم عبد الرجال د /                        المغة األلمانية بكمية التربية
  ممف العدد  

 البيان الختامي لممؤتمر القومي السنوي الخامس عشر )العربي السابع( 
   " " نحو خطة استراتيجية لتطوير التعميم الجامعى العربى

 .............اصدرات المركز
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 أ.د/ آمال عبد اهلل خميل                                                مقدمة العدد
     كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد الواحد والعشرين

   وبحوثدراسات 
 الدور التربوي الدعوي لبعض مساجد تورنتو لمجالية المسممة في كندا

 د. حميمة عمي مصطفى                                                            
 العولمة ودور النظرية التربوية اإلسالمية في تفسيرىا 

 د. إكرام بنت كمال بن عوض المصري                                                      
بالمموثات فى البيئة المنزلية لدى طالب كمية  الوعيفعالية برنامج إلكترونى لتنمية  

  د. سماح حممي يس إبراىيم             التربية النوعية                            
استخدام اإلنترنت لدى عضوات ىيئة التدريس في كميات جامعة أم القرى واتجاىاتين 

 أ. د. نوال بنت حامد ياسين                                                نحوه     
 ممخصات رسائل عممية  

  ىناء عودة خضير الباحثة.       " إطار فكري تربوي ُمقترح لمتعميم اإللكتروني "   
تنمية بعض متطمبات حماية النفس من خالل تدريس البيولوجى لطالب المرحمة 

  الباحث. محرم يحيى محمد                               الثانوية                  
  ممف العدد 

   الدورات التي يعقدىا المركز  
 .............اصدرات المركز
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 أ.د/ آمال عبد اهلل خميل                                               مقدمة العدد
    كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد الحادي والعشرين

   دراسات وبحوث
متطمبات تطويرالتعميم الجامعي الزراعي المفتوح لتفعيل التنمية بمجتمع شمال سيناء " 

    محمد عبد الوىاب حامد د.                                     دراسة ميدانية " 
فعالية استخدام الوسائط المتعددة في تنمية بعض المفاىيم العممية لدى أطفال ما قبل  

           صباح بنت محمد الخريجي د.                    مكة المكرمة المدرسة في مدينة
مدارس بناء الميارات الحياتية وتنميتيا في المممكة العربية السعودية لمقرن الحادي 

  نجالء عمي مصطفى د.                نوف بنت ناصر التميمي     .د   والعشرين
مكانية   رؤية مقترحة(                       تطويره )اتخاذ القرار لدى مسئولى اإلدارة العميا التربوية وا 

 عقيل محمود رفاعي د.                                                           
                                    ممخصات رسائل عممية

فى ضوء متطمبات دمج  المؤسسى فى التعميم الجامعى المصرى" تخطيط التغيير 
 ىناء عودة خضيري  د.       العممية التعميمية  فىواالتصاالت تكنولوجيا المعمومات 

المدخـــل الجزيـئــي في منيج مقترح لمبيولوجيبالمرحمة الثانوية وفاعميتو في تنمية   
 د.محرم يحيى محمد                  اه نحو دراسة البيولوجياالتفكير واالتج المفاىيم البيولوجية وميارات

  ممف العدد 
 "                       البيان الختامي لممؤتمر القومي السنوي السابع عشر" العربي الثامن 

 .............اصدرات المركز
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 أ.د/ عادل السكري                                                      مقدمة العدد
    كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد الثاني والعشرين

   دراسات وبحوث
  تصورات المتعممين عن استخدام ممف اإلنجاز اإللكتروني في التعمم والتقويم                         

 د. أحمد بن زيد آل مسعد                                                         
 ممارسات إدارة المعرفة لدى القيادات الجامعية دراسة تطبيقية عمى جامعة اإلسكندرية              

  د. السيدة محمود إبراىيم سعد                                                     
بـرنـامــج مـقـتــرح لتحـقيــــق االستثمار األمثل لمموارد المتاحةأ. باسم زغمول الشحات بدوي 

 تطوير عمميات إدارة المعرفة في الجامعات السعودية " دراسة ميدانية "               
 د. سعاد بنت فيد الحارثي                                                            

 التأثيرات الحضارية اإلسالمية عمى الغرب األوربي خالل الحروب الصميبية
 د. عبد العزيز بن راشد العبيدي                                                        

  أ. لينا زياد صبيح                                التعميم الجامعي ومجتمع المعرفة     
  دور شراكة األسرة والمدرسة فى تعزيز اليوية الثقافية فى ضوء تحديات العولمة                            

 أ. نازي محمد فتحي                                 ممخصات رسائل عممية
تطوير الكتاب المدرسي لمادة المغة األلمانية كمغة أجنبية ثانية فى المرحمة الثانوية 

  أ / ىبو قناوى إبراىيم صالح               بمصر                                    
فعالية استخدام مدخل السير والتراجم في تنمية بعض القيم االجتماعية لتالميذ الصف 

    أ / أمل محمد فرغمي أحمد                          ي               الثاني اإلعداد
  ممف العدد  

   د. ىناء عودة                            دليل ضوابط الممكية الفكرية                 
 .............اصدرات المركز
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 .د/ عادل السكري أ                                                       مقدمة العدد
    كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد الثالث والعشرين

   دراسات وبحوث
  د. إنشراح الجبريني      ماجد حمايل د.    المعرفةودورىا في بناء  المصادر المفتوحة

لمطالب قبل الجامعي "توظيف الفن الرقمي لتنمية الوعي اإلدراكي ومفيوم العولمة 
 واالنتماء نحو القضية الفمسطينية" الثقافية باليوية وعالقتو

  أ.م.د/ إيمان أحمد حمدي إمام                                                       
وحدة مقترحة لتضمين جوانب التراث الفمسطيني بكتب المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية 

 عربيةبجميورية مصر ال
   أ. م. د/ خمف حسن الطحاوي             د/ كريستين زاىر حنا            

تطوير األداء البحثي في الجامعات الناشئة في ضوء الشراكة المجتمعية والتشبيك 
                               السميع رضوان سامي عبدد /                                               المؤسسي

  شفاء محمد أحمد القاضيأ.                 حماية األطفال من سوء المعاممة واإلىمال
 أ. طيبة عمر محمد العموديمنظور إسالمي  والمتعمم منالتربية بالحوار بين المعمم 

Emploi de la Technique des Chapeaux de Réflexion Mélangée 
avec les Stratégies de Compréhension pour Développer Quelques 
Compétences de la Compréhension Critique chez les Futurs 
Maîtres de FLE                Dr. Abdel Nasser Chérif Mohammed  
   Les difficultés de l'apprentissage de la langue Française au 
Cameroun                    Dr Ali Moustafa Youssef Mahmoud      
 The Implementation of Actions and Reactions as Checked upon 
by Styles of Thinking : An Analytical Comparative    Study  
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      Dr. Mohammad A. Qasaimeh    Dr. Yousof A. Qasaimeh.   
   أ. منال بنت حسين بن حسن الحميدي   تطبيق الجودة الشاممة في المدارس األىمية

التربية جامعة األميرة نورة في ضوء  األكاديمي لكميةتصور مقترح لمجودة واالعتماد 
  بنت محمد ىضيبان الدوسري د.نوف                          .العالميةبعض التجارب 

دور التربية الفنية فى تأكيد اليوية الشخصية لدى المراىقين الفمسطينيين المغتربين من 
 د. ىناء عبد الوىاب فريد                                             الجنسين"       

                                  ممخصات رسائل عممية
فاعمية برنامج إثرائى قائم عمى بعض الذكاءات لتنمية ميارات الجغرافيا لدى طالب 

  أ.محمد سعيد عبد النبي                           الصف األول الثانوى              
منيج مقترح فى الكيمياء لممرحمة الثانوية العامة بمصر فى ضوء مستويات معيارية 

  . أسامة جبريل أحمدأ                                                         مقترحة
   ممف العدد  

         رؤية مستقبمية لمتعميم قبل الجامعى فى مصر فى ظل تغيرات وتحوالت                     
 د. يسري عفيفي عفيفي                                                              

 .............اصدرات المركز
 

  خميفةد/ زينب محمد حسن م.أ.                                         مقدمة العدد
    كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد الرابع والعشرين 

   دراسات وبحوث
دراسة تحميمية   -البناء  "التعميم العالي والجامعي المصري بين معاول اليدم وأدوات

تصور مقترح  د. حمدي عبد الحافظ محمد" تقويمية عمى ضوء االتجاىات العالمية
في ضوء االتجاىات  لتطوير برامج تدريب موجيي الحمقة األولى من التعميم األساسي

   أ .  رييام عبد الونيس جودة                           التربوية العالمية المعاصرة 



 

22 

 2018األربعون العدد                              مجمة دراسات فى التعميم الجامعى        

 ضوء ثوراتلطالبيا عمى  تفعيل دور كميات التربية بمصر في تحقيق األمن التربوي
  مــدىالدين محمد حسيني د.صالح                 الربيع العربي "إطار تصوري مقترح"

                                                       فاعميـــة برنامـــج مقتـرح باستخـدام منيــج ستانسالفسكـــى إلثــراء األداء التمثيمــى
د/ فاطمة مبروك مسعود                                                          

فاعمية وحدة مقترحة لتدريس التاريخ باستخدام خرائط العقل في تنمية ميارات التفكير  
 ألول اإلعداديالبصري والدافعية لالنجاز لدى تالميذ الصف ا

 د. فايزة أحمد الحسيني مجاىد                                                     
 أيوب عبد العزيز أيوب أ. ىشام           صعوبات التعمم والقواعد النحوية والصرفية

 ممخصات رسائل عممية    
                                     المرحمة االبتدائية فاعمية كتاب إلكترونى لعالج صعوبات تعمم الرياضيات لدى تالميذ

  أ . محمود مصطفى عطية
 أ / شريف شعبان إبراىيم محمد   معايير تصميم الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب

   ممف العدد 
 أ.م.د / زينب محمد حسن                     فى التعميم          3استخدام الويب 

 .............المركزاصدرات 
  

 د/ زينب محمد حسن 0مأ.                                             مقدمة العدد
  والعشرين الخامسكشاف المجمة من العدد األول إلى العدد  

  دراسات وبحوث
عبد الرحمن في مدينة  نورة بنتواقع ممارسة رئيسات األقسام العممية بجامعة األميرة  

 حنان حسن سميمان .د          ميدانية اإلنسانية: دراسةالرياض لميارات العالقات 
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 "رؤية مستقبمية إلعداد المعمم العربي في ضوء متطّمبات مجتمع المعرفة" 
  د / راضى عدلى كامل         )دراسة حالة عمى محافظة أسوان(                 

د/ رجاء فؤاد غازى           القيم المربية في مسرحية " ليمي والمجنون "" دراسة   
 د / سارة بنت ىميل دخيل اهلل المطيريتحميل التعمم عند برىان اإلسالم الُزرنوجي    

 ضوابط الدراسات المستقبمية في ضوء التربية اإلسالمية    دلفاي نموذجاً 
 د. طالل عقيل عطاس الخيري                                                    

 األساليب التربوية المناسبة لعالج بعض القيم السمبية لدى الشباب بمحافظة جدة 
 د. محمد بن عمر أحمد المدخمي                                   ميدانية()دراسة 

 مقترحا لتطوير منظومة التعميم الثانوى العام بمصر المعتمدة مدخالنظام الساعات 
 د. ىناء عودة خضرى                    أ.د. عمى السيد الشخيبى                 

  ممخصات رسائل عممية
 شريف شعبان إبراىيم محمدأ/    معايير تصميم الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب

ية عمى تنمية مفاىيم الرياضيات لدى أطفال فاعمية استخدام األلعاب اإللكترون 
 ا. مروة سميمان أحمد سميمان                                      الروضة       

  ممف العدد 
 أ.م .د / زينب محمد حسن خميفو  الصفوف المقموبة مدخل لخمق بيئة تعميمية شاممة

 .............اصدرات المركز
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 د/ زينب محمد حسن م.أ.                                             مقدمة العدد

  كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد السادس والعشرين 
  دراسات وبحوث

تصور مقترح لضبط وضمان الجودة فى كميات التربية المعتمدة فى ضوء معايير 
 د. باسم سميمان صالح      جودة التدقيق الداخمى                                  

تأثير استخدام المعمل األفتراضى فى تنمية الميارات العممية وعمميات العمم لدى 
 أ.  سحر حسن عثمان                         طالب المرحمة                    

 صباح عبد اهلل محمد فضل  د.     التصغير بين األصالة والتجديد                
جامعة  “تنميتيا واقع ممارسة طمبة الجامعة لممواطنة العالمية ودور الجامعة فى 

  محمد محمد عطية د. عماد                 اسوان نموذجا "                       
القيم المتضمن سمسمة كتب المغة األنجميزية المطورة بالمممكة العربية السعودية فى 

غيداء بنت عمى صالح الزىرانى د/  ضوء نواتج المنيج الخفى " دراسة وصفية تحميمية "
                 التوضيحات التربوية فى حفظ األعراض عمى ضوء اليدى النبوى الشريف                      

منال صالح عبد رب النبى د.                                                     
فاعمية المدخل الكمى لمغة فىتنمية االداء الكتابى فى المغة العربية لدى تالميذ الصف 

 محمد عادل عبد العزيز ىأ. من                 الخامس االبتدائى                  
معوقات استخدام المقررات اإللكترونية فى التعميم عن بعد فى ضوء معايير جودة 

 د. وضحى شبيب العتيبى                  التعميم االلكترونى                      
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 ممخصات رسائل عممية
أثر توظيف المجتمعات اإلفتراضية فى تقديم أنماط مختمفة من التغذية الراجعة فى 

نتاج قواعد البيانات لدى طالب المعاىد األزىرية وميوليم تنمية  ميارات تصميم وا 
 أ . محمد وحيد محمد سميمان                                               نحوىا

فاعمية برنامج مقترح إلكساب طالب تكنولوجيا التعميم ميارات إنتاج الصور المولدة 
 أ. وليد محمد عبد الحميد دسوقى                                         بالحاسوب

  ممف العدد 
 توصيات المؤتمر القومى السنوى الثامن عشر العربى العاشر بعنوان

" تطوير منظومة االداء فى الجامعات العربية فى ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة " 
  3025أغسطس  22 – 20فى الفترة 

 .............اصدرات المركز

 أ.م.د/ زينب محمد حسن                                             مقدمة العدد
 كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد السابع والعشرين

 دراسات وبحوث
استراتيجيات تفعيل دور الجامعات المصرية في دعم اإلنتاجية العممية ألعضاء ىيئة 

 أ.م.د جمعو سعيد تيامي                                        التدريس          
د.خديجة بنت محمد           األمن االجتماعي في ميزان العدل واإلحسان

 تحقيق األمن النفسي" دراسة نظرية "دور االلتزام الديني في الجيزاني
 أ . طيبة عمر محمد العمودي                                                     
 ثقافة الجودة الشاممة ودورىا في تعزيز األمن بالمجتمع

 د. عدنان أحمد الورثان                        د. خالد عبداهلل الخزاعمة         
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األبعاد التربوية المتضمنة في الحوار من المنظور القرآنى وتطبيقاتيا التربوية لدى 
طالب كميات التربية في بعض جامعات جميورية مصر العربية والمممكة العربية 

 د . عزة ياقوت ياقوت العزبالسعودية أ.م.د . محمد أحمد محمد إسماعيل          
 التكنولوجية المستحدثات استخدام ميارات تنمية عمى الشبكة عبر مقترح  برنامج أثر
 السعودية. العربية بالمممكة  المدارس مديري لدى

 أ.د/ محمد ابراىيم الدسوقى                       د/ عبير حسين عونى فرحات
 أ/محمد بن عمي عياد العتيبي                       

                                       "تقويم أداء االكاديمية المينية لممعممين في ضوء أىدافيا واستراتيجية مقترحة لتطويرىا 
 أ.م. د . معوض حسن ابراىيم مرعى                                             
 أ . ىناء قاسم حسانين               معايير ضبط المفردات وعالقتيا بالفيم القرائى

 ممخصات رسائل عممية
برنامج إلعداد معممي البيولوجيا في ضوء المتغيرات البيومعموماتية والبيوأخالقية في  

 أ. أماني محمد عبد الحميد أبوزيد                  عصر الجينوم البشري " 
نحو تصور مقترح لتوظيف شبكات اإلعالم االجتماعى فى توجيو طالب الجامعة 

 أ. دينا خالد سميمان محمودالمشاركة السياسية                                    
 ممف العدد 

 انجازات مركز تطوير التعميم الجامعى
 .............اصدرات المركز
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 2018األربعون العدد                     مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                 

 أ.م.د/ زينب محمد حسن                                             مقدمة العدد
 والعشرين الثامنكشاف المجمة من العدد األول إلى العدد 

 دراسات وبحوث
القيم التربوية المتضمنة من آيات اإلحسان في القرآن الكريم وأساليب األسرة في 

 د.أماني بنت محمد بن محمد قميوبي                       تنميتيا "دراسة تحميمية".
نحو  اتجاىات أعضاء ىيئة تدريس جامعة سممان بن عبد العزيز بمدينة الخرج

 أ . أمجاد بنت سعود بن حوتان                استخدام األجيزة الموحية في التدريس
  التأصيل االسالمي لمتقويم التربوي في ضوء توجييات بعض آيات سورة القصص                            

  د. اليام عبدالوىاب مغربي                                                        
" جامع بيان العمم وفضمو وما ينبغي في  اآلراء التربوية لألمام القرطبي من كتاب

 سمر إبراىيم محمود جميسةأ.                              وتطبيقاتيا روايتو وحممو"
  شعبان إبراىيم محمد أ. شريف    التكيفية عبر الويبمعايير تصميم الوسائط الفائقة 

                                  الدولية               وبعض المواثيق التشريع اإلسالميكل من    المرأة فىالتربية وبعض قضايا 
  د / عزة ياقوت ياقوت العزب

كميات التربية في  موقف المجالت التربوية العربية من بعض القضايا الخاصة بدور
                            “تحميمية دراسة " م 3020-2::2في الفترة من  وتعميم الكبارمجال محو األمية 

 محمد أحمد محمد اسماعيل  أ.م.د.                                               
سعود تحقيق مسار الكميات اإلنسانية في السنة التحضيرية بجامعة الممك 

  ألىدافيا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب
 األكمبي عبد اهللمحمد  عبد اهللأ.           الزامل عبد اهللد.محمد              
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 ممخصات رسائل عممية
تطوير مناىج التاريخ في ضوء أبعاد األمن المجتمعي والوعي بيا وأثره في تنمية 
   بعض الميارات االجتماعية واالنتماء لدى طالب المرحمة الثانوية                   

  أمل محمد فرغمي أحمد سيد أ.                                                    
المفاىيم الجغرافية لدى تالميذ الصف  االفتراضى لتنميةبرنامج قائم عمى تقنية الواقع 

  عمى محمد أبو المعاطى إبراىيمأ.                                  األول اإلعدادى
 ممف العدد

 الى الثامن3007 نوفمبر عشر من الثالث المركز بمؤتمرات باألبحاث المنشورة بيان
 3025 أغسطس عشر

 .............اصدرات المركز

 أ.م.د/ زينب محمد حسن                           مقدمة العدد             
 والعشرين التاسعكشاف المجمة من العدد األول إلى العدد 

 دراسات وبحوث
                                 ".مؤسسات التعميم قبل الجامعى بمصر متطمبات تطبيق بحوث الفعل فى

  أحمد عبد اهلل الصغير البناد.أ.م.                                                 
فاعمية التعميم المدمج في عالج صعوبات تعمم القواعد النحوية لدى تالميذ المرحمة 

  أحمد محمد حسين  أ.                                                 االبتدائية
واقع التمكين الوظيفي لدى القيادات التربوية وعالقتو بمدى تحقيق اإلدارة الرشـيدة في 

 فواز مالح العنزى د.                    مــدارس التعميـم الثانوي العـام بدولــة الكويـت
  منار محمد إسماعيل د.             تقويم سياسات التعميم قبل الجامعي في مصر
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 2018األربعون العدد                     مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                 

                                                           تفسير آيات من سورة مريم تفسيرًا تحميميًا مع مقدمة عن إختصاص السورة بيذا االسم
 ناىد محمد عياش  أ.                                                             

                                   المعمم بكمية التربية بين المشروعية والمشروعاتجيود اعتماد إعداد 
  شياب محمد الرافع عبد الدين . نصرأ.م.د                                       

فاعمية إختالف حجم مجموعات التشارك في العصف الذىني اإللكتروني لتنمية 
 ىنادي محمد أنور عبد السميع  أ.    ميارات التفكير لدي طالب تكنولوجيا التعميم 

التفاعمي النشط عمى التحصيل االجل لمقرر طرق  استراتيجيات التدريساثر استخدام 
     تربية جامعة أم القرىلطالبات لكمية ال شعبة الكيمياءتدريس 

 د. ىنيو بنت عبد اهلل بن سراج سعداوي                                            
 ممخصات رسائل عممية
أدوات الجيل الثاني  لمتعمم التشاركي قائم عمى توظيف مقترح نموذج تصميم تعميمي

بكمية لدى الطالب المعممين في تكنولوجيا التعميم اإلبداعي  اإلنتاجتنمية لمن الويب 
 سميمان أحمد سميمان مرويأ /                                             التربية

بناء بيئة تعميمية قائمة عمى شبكات الوييب اإلجتماعية وأثرىا فى تنمية ميارات 
 أ. أحمد محسن محمد ماضى                       تطوير بيئات التعمم االلكترونية

 ممف العدد
توصيات المؤتمر القومى السنوى التاسع عشر العربى " الحادى عشر " بعنوان " التعميم 

 2012سبتمبر  11 – 11الجامعى العربى وازمة القيم فى عالم بال حدود " فى الفترة 
 .............اصدرات المركز
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أ.د/ زينب محمد حسن                                                                      مقدمة العدد
  كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد الثالثون

  دراسات وبحوث

 واقع توظيف معممات رياض األطفال لمتطبيقات التربوية في األجيزة الذكية في التعميم 
 د. أماني بنت حمد بن منصور الشعيبيأ.م.                                    

لبعض إصدارات الييئة المصرية العامة  التحميل القيمي لمضمون قصص األطفال
 زينب عبد النبي أحمد محمد د.                                              لمكتاب

ة                             الحكومي الثانويةالمرحمة  لطالبالغياب المتكرر ظاىرة مواجية ل رؤية مقترحة
 د. ظالل محمد عادل سميمان                                           " دراسة ميدانية"

في ضوء متطمبات تحقيق ضمان  التطوير التنظيمي لكمية التربية جامعة عين شمس
 د. لمياء محمد أحمد                                             "رؤية مستقبمية" الجودة

 التربية الوقائية لممؤسسات التربوية فى مواجية التطرف الفكرى
 . / محمد النصر حسن محمدأ.م.د                                                      

المفتوح فى ضوء الخبرات  التعميم الجامعىنظام  مقترحة لتطويرتصميم بيئة الكترونية 
  أ.م.د. منى محمود محمد جاد            د. دينا ماىر عاصم            األجنبية

القراءة اإلبداعية لدى تالميذ المرحمة  فاعمية استراتيجية توليفية لتنمية ميارات
  ميا رفعت صابر أ.                                                          اإلعدادية

فاعمية التعمم اإللكتروني القائم عمى المشروعات في تنمية ميارات المقررات 
 الجندي يعبد الغنأ. ىبو عادل        اإللكترونيو لدى طالب تكنولوجيا التعميم      
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  ممخصات رسائل عممية
     ممخص رسالة دكتوراة 

االفتراضية فى تنمية ميارات التفكير فاعمية األنماط المختمفة لمتفاعل ضمن الفصول 
 الرياضى والميل نحو التعمم الرياضى لدى طالب الثانوية العامة

                        . محمود مصطفى عطيةأ                                                          

 ممخص رسالة ماجستير
التكنولوجية في تنمية الميارات الحياتية فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى المستحدثات 

 أحمد عبد النبي عبد الممك نظير أ.                       لذوي اإلعاقة الذىنية القابمين لمتعمم

  ممف العدد 
  زينب محمد حسن خميفة أ.د. التعميميةالحوسبة السحابية خدماتيا ودورىا في العممية 

 .............اصدرات المركز

 مقدمة العدد                                   أ.د/ زينب محمد حسن خميفة 
  كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد الحادى والثالثون

  دراسات وبحوث

سيناريوىات إلعداد الصف الثاني من القيادات التربوية في ضوء اتجاىات الفكر 
 احمد محمد نبوىد.                               اإلداري الحديث "رؤية مستقبمية" 

 ضمان جودة التعميم المفتوح مدخاًل لتحقيق متطمبات التنمية المستدامة                            
 زينب عبد النبي أحمد محمد د.                                                  
 أ. السيد  صبحي متولي النحراوي  التنظير لممصطمح في الخطاب التربوي اإلسالمي

 االبتدائية بمدينة الرياض  المرحمة مدارس وجية نظر معممي
  د. ظالل محمد عادل سميمان                 معايير الجودة الشاممة في التعميمفي 
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 الميارات السمعية الالزمة لمتالميذ المكفوفين بالمرحمة االبتدائية
  أبوشوك معبد العظيأ. فاطمة السيد                                                

                                                     الموازنة فى الشعر العربى الموجو لألطفال بين الجوانب الوجدانية والمعرفية 
 فاطمة مبروك مسعود .د                                                         

  ممخصات رسائل عممية
 ممخص رسالة دكتوراة 

لكترونية قائمة عمى بعض أنماط الوكيل الذكي وقياس فاعميتيا عمى إبناء بيئات 
واالتجاه نحوىا لدى التالميذ الموىوبين منخفضي التحصيل بالمرحمة التحصيل 
 أ.أحمد عبد النبي عبد الممك نظير                                        اإلعدادية

 ممخص رسالة ماجستير 
فاعمية فصل إفتــراضي في تحــصيل التـــالميذ المعاقين سمعيًا لمفاىيم الحاسب اآللي 

  أ. مصطفى أمين إبراىيم عبد العال                              عداديةبالمرحمة اإل
  ممف العدد 

                                            E. Portfolioممفات اإلنجاز اإللكتروني وتحسين العممية التعميمية
  خميفةأ.د. زينب محمد حسن                                   الجزء األول      

 .............اصدرات المركز
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  أ.د/ زينب محمد حسن خميفة                                                  مقدمة العدد

  والثالثون الثانىكشاف المجمة من العدد األول إلى العدد 
  دراسات وبحوث

التعميم الثانوي الصناعي وقطاع الصناعة في كل من الواليات المتحدة األمريكية 
مكانية اإلفادة منيم في مصر   "دراسة مقارنة "                               والمممكة المتحدة وفرنسا وا 

  النبى د. احمد محمد نبوى حسب                                                  
 نقد مبادىء التربية الدولية من منظور التربية األسالمية                                                             

 د / طالب بن صالح بن حسن                                                      
 نية "                                     تنويع مصادر التمويل الذاتى لممدارس الحكومية فى مصر  "دراسة ميدا

 د. ظالل محمد عادل سميمان                                                      
تطوير األداء اإلدارى لمقيادات الجامعية فى ضوء مدخل ادارة التغير جامعة األمير 

 عبدالعزيز محمد عمى صفرد.       سطام بن عبدالعزيز نموذجاً 
  أ. ليمى احمد عبدالحكيم عبدالسالم          القيم التربوية لدى طالب كمية التربية 

 اإللكتروني التفاعل وميارات التحصيل تنمية عمى المدمج التعميم نمط اختالف أثر
 السيد السيد سميمانالتربية  د. محمد  بكمية التعميم تقنيات طالب لدى التعمم أثر وبقاء

 التربية من أجل السالم فى مواجية ظاىرة العنف بالمدرسة الثانوية فى مصر                                          
 .مروة أحمد محمد محمود أ                                                         

قات السحابة الكمبيوترية لتنمية معايير إنتاج بيئة تعمم تشاركية قائمة عمى تطبي
 أ. ىشام أحمد إسماعيل الصياد              ميارات إنتاج مستودعات البيانات    

 إشراف
 م.د/عمرو محمد محمد أحمد درويش            أ.د/منى محمود محمد جاد        
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  ممخصات رسائل عممية
 ممخص رسالة دكتوراة 

أثــــــــر اختـالف أنمـــــــــــاط العـــــــوالـــــــم اإلفتـراضيـة ثــالثيـةاألبعـــــــاد عمي التحصيل والتفكـير 
البصـــــــري لـدي الطــــالب ذوي صعــوبــات التعمــم في مقـــــــــرر شبكـــــــات الحـــــــــاسب 

 . مصطفى امين ابراىيم عبدالعال أ                             اآللـــــــــي             
 ممخص رسالة ماجستير 

مستويات تنور الطالب المعممين بكمية التربية شعبة التعميم األساسى في تكنولوجيا 
  أ.  عمر سيد أحمد محمود                       "دراسة تقويمية"              التعميم

  ممف العدد 
                                            E. Portfolioاإللكتروني وتحسين العممية التعميميةممفات اإلنجاز 

  "  أ.د. زينب محمد حسن خميفةالثانى " ممف انجاز الطالب واساليب التقويم الجزء  
 .............اصدرات المركز

 مقدمة العدد                                    أ.د/ زينب محمد حسن خميفة 
  كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد الثالث والثالثون

  دراسات وبحوث

 أثر استخدام استراتيجية مقترحة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة عمى
  المرحمة اإلعدادية بميبياتنمية التحصيل وميارات حل المشكالت لدى تالميذ 

 أ. امنو ميالد امحمد حسن                                                        
 "تفعيل المشاركة الطالبية في انتخابات أندية الطالب السعوديين بالمممكة المتحدة 

 عبد اهلل بن مزعل الحربي .د                                         " رؤية مقترحة
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رؤية تربوية مقترحة لمواجية مخاطر شبكات التواصل االجتماعي عمى القيم 
المجتمعية وأساليب الحوار المجتمعي في ضوء خبرتي الواليات المتحدة األمريكية 

 د. عماد عبد المطيف محمود                                                 دوالين
عناصر التعمم عبر الويب في تنمية ميارات تصميم المقررات االلكترونية لدى فاعمية 

 البر متولي صبحي/ ماجدة أ                                طالب تكنولوجيا التعميم
الميارات الالزمة إلستخدام الكمبيوتر الموحى فى التدريس لدى معممى مرحمة التعميم 

 محمد السيد شعبان السعداوىأ.                                          االساسى 
  ممخصات رسائل عممية
 ممخص رسالة دكتوراة 

برنامج إلعداد معممي البيولوجيا في ضوء المتغيرات البيومعموماتية والبيوأخالقية في 
 د . أماني محمد عبد الحميد أبوزيد                         عصر الجينوم البشري

 ممخص رسالة ماجستير 
فاعمية استراتيجية دروس الفروض والتجارب فى تصويب التصورات البديمة لبعض 

 د . عصام محمد سيد أحمد     ول الثانوىألالمفاىيم الكيميائية لدى طالب الصف ا
  ممف العدد 
 الجامعات المصرية: رؤية واقعية فى الطالبى ظاىرة العنف

 أ.د. صفية حمدى                 أ.د.عمى السيد الشخيبى
 .............اصدرات المركز
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أ.د/ زينب محمد حسن خميفة                مقدمة العدد                     
  كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد الرابع والثالثون

  دراسات وبحوث

 أمل حسان السيد حسن أ.               معايير تصميم اإلنفوجرافيك التعميمى      
مكانية اإلفادة منيا  ةالتوجيات المعاصرة لمتنمي المينية القائمة عمى المدرسة، وا 

  أميرة خيري عمى أحمد د.                      بمؤسسات رياض األطفال فى مصر
فى تنمية  "المنتظم"مية تصميم قصة رقمية قائمة عمى مدخل الشكل الخطى عفا

                              ت بالمرحمة االبتدائيو صعوبات تعمم الرياضيا لدى التالميذ ذوى التحصيل
 سارة شاكر محمد زغمول أ.                                                       

التعمم عبر الويب في تنمية ميارات تصميم المقررات االلكترونية لدى فاعمية عناصر  
  متولي صبحي/ ماجدة أ                                    طالب تكنولوجيا التعميم

سوىاج  بمحافظة اإلعدادية في المرحمة اإللكتروني التربوي اإلشراف تطبيق معوقات
  ميدانيةمن وجية نظر المشرفين التربويين: دراسة 

 د/ عبد العاطى حمقان أحمد عبد العزيز                                            
 الميارات العممية الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة التربية الزراعية

 لمياء محمود عبد الحميد عبد الصمد أ.                                           
فى مجمة قراءات  " دول األكواس"  دول غرب أفريقيا التعميم بمجموعةبعض قضايا 

 محمد أحمد محمد إسماعيل أ.م.د.                          " دراسة تحميمية" أفريقية
االتجاىات  بعض فى ضوءرؤية مقترحة لمتنمية المينية لمعممات رياض األطفال 

 أ.م.د/ محمد النصر حسن محمد                                          المعاصرة
 مريم بنت أحمد الخالد د.       الشبية المثارة حول أرث المرأة المسممة والرد عمييا
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                           تنمية التفكير االبتكاري لمتالميذالصم عمىبرنامج تعميمي باستخدام السبورة الذكية أثر 
 والء كمال حسن مرسي أ.                                                        

  ممخصات رسائل عممية
 ممخص رسالة دكتوراة 

االحتياجات التكامل بين  قائم عمىمنيج مقترح فى الكيمياء لطالب المرحمة الثانوية 
    المينيةالميول و  اتخاذ القرارميارة ومتطمبات العمل لتنمية  الحياتية

  عصام محمد سيد أحمد أ.                                                         
 ممخص رسالة ماجستير 

فعالية المدخل الجمالى فى تدريس البيولوجى لتنمية بعض المفاىيم العممية الكبرى، 
 وآراء الطالب والمعممين بالمرحمة الثانوية نحو استخدامو

 أمانـى محمد عبد الحميد أبوزيـــد أ.                                                
  ممف العدد 

 مركز تطوير التعميم الجامعى               مستحدثات التكنولوجيا فى تطوير التعميم
 .............اصدرات المركز

أ.د/ زينب محمد حسن خميفة                   مقدمة العدد                  
  كشاف المجمة من العدد األول إلى العدد الخامس والثالثون

  دراسات وبحوث

اليوسي ماس وتنمية االتجاه نحو الرياضيات وتنمية التحصيل لدى طالب المرحمة 
 أحمد بن سالم بن سممان السميري  أ.م.د.                               االبتدائية
مكانية تايالند في والتنافسية التعميم  قبل التعميم نظام تطوير في منيا اإلفادة وا 

 حسب النبي أحمد محمد نبوي  د.                    مصر          في الجامعي
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 "دراسة مقارنة" مشروعية الدليل االلكتروني الصادر عن التفتيش الجنائي
 العدواني دخين فيد/ د                                                            

  العالمية                         التوجيات ضوء عمى مصــر في األساسـي التعميــم لتطوير مقترح تصور
 جـــويــــميأم.د. مــيا عــبد الباقـــي                                                  

فاعمية تنوع األنشطة ببرامج الكمبيوتر التعميمية في تنمية التحصيل المعرفي واإلدراك 
 أ. مي فتحي حسن رشاد أبوبكر          البصري لدى الطالب ذوي صعوبات التعمم

تصور مقترح لتطوير نظام الدراسة واالمتحان بشيادة الثانوية العامة في مصر عمى 
 د.ىناء إبراىيم إبراىيم سميمان                  القبول بالتعميم العاليضوء سياسات 

 أثر بعض متغيرات عرض المثيرات البصرية في برامج الكمبيوتر التعميمية 
 د.ىناء عبدالعال محمد  عمى تنمية ميارات االتصال االلكتروني لدى ضعاف السمع

  ممخصات رسائل عممية الثالث:القسم 
 ماجستيرممخص رسالة 

فاعمية برنامج مقترح إلكساب طالب تكنولوجيا التعميم ميارات إنتاج الصور المولدة 
 دسوقى دعبد الحميوليد محمد  أ.                         بالحاسوب              
 ممخص رسالة دكتوراة

التدريسي فاعمية برنامج تدريبي مدمج قائم عمى االحتياجات المينية لتنمية األداء 
واالتجاه نحو مينة التدريس لدى معممي الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم األساسي 

 أ.عمي محمد أبوالمعاطي إبراىيم                                     "بحث إجرائي"
  ممف العدد الرابع:القسم 

   في عمميتى التعميم والتعمم                       وتطبيقاتيا Augmented Realityتقنية الواقع المعزز 
 / ىناء رزق محمد م. دأ.                                                        

 .............اصدرات المركز
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مقدمة العدد                                    أ.د/ زينب محمد حسن خميفة 
  والثالثون السادسكشاف المجمة من العدد األول إلى العدد 

  دراسات وبحوث

أدوار مؤسسات المجتمع المدنى التطوعية فى تحقيق العدالة االجتماعية فى الواليات 
مكانية اإل  فادة من خبراتيا فى مصرالمتحدة األمريكية والسويد وا 

 حسب النبي د.  أحمد محمد نبوي                                                 
المضامين التربوية االجتماعية لصالح األمة المستنبطة من كتاب اآلداب الشرعية 

 البن مفمح المقدسى وتطبيقاتيا فى الحياة اليومية والمنح المرعية 
 . رجاء بنت سيد عمى بن صالح المحضارد                                        

فاعمية الرسوم الكاريكاتورية عمى التحصيل الدراسى والتفكير اإلبداعى فى مقرر العموم 
 لدى طالبات الصف األول المتوسط بالعاصمة المقدسة

 رشا بنت احمد ىاشم فمبمان.أ                                                
فمسفة دمج ذوى االحتياجات الخاصة بمدارس العاديين ومشكالتو كما يراىا المعممون 

 ىويدا محمود اإلتربى. د                       " دراسة حالة عمى محافظة الغربية"  
  ممخصات رسائل عممية الثالث:القسم 

 ممخص رسالة ماجستير
أثر استخدام التعميم المدمج فى عالج صعوبات تعمم القواعد النحوية لدى تالميذ 

 أحمد محمد حسين مصطفى أ.                                   المرحمة االبتدائية 
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 ممخص رسالة دكتوراة
مجسم الرؤية" لفيمم تعميمى ثالثي األبعاد –أثر اختالف نظام العرض "أحادى الرؤية

                                      فى تنمية ميارات التفكير البصرى وحل المشكالت لدى طالب تكنولوجيا التعميم  
 أ.وليد محمد عبدالحميد دسوقى                                                    

  ممف العدد الرابع:القسم 
 عزة محمد عبدالسميع .دأ.                                التعمم المستند الى المخ

.............اصدرات المركز

مقدمة العدد                                    أ.د/ زينب محمد حسن خميفة 
  والثالثون السابعكشاف المجمة من العدد األول إلى العدد 

  دراسات وبحوث

 القراءة ميارات تنمية فى الذىني العصف استراتيجية عمى قائمة مقترحة وحدة فاعمية
                                   المتحدة العربية اإلمارات بدولة التاسع الصف طالب لدى اإلبداعية

 الظاىر عـزت أحمد عبد.د                                               
نشاء قواعد البيانات لـدى طالب شعبة تكنولوجيا التعميم   الميارات الالزمة لتصميم وا 

 طـاىر عـبد المنعــم ســيد محــمــد أ.                           جامعة األزىر
التربية الريادية ومتطمباتيا من التعميم الجامعي في ضوء اقتصاد المعرفة من وجية 

 محمود فعماد عبد المطيأ.        نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سوىاج 

تطوير األداء البحثي بالجامعات المصرية في ضوء قياس كفاءتو النسبية باستخدام 
 عمى جامعة بنيا(تطبيق مع ال) مدخل التحميل التطويقي لمبيانات

 د/ وفاء عبد الفتاح محمود                د/ فاطمة أحمد زكي               
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فاعمية األلعاب التعميمية االلكترونية في تنمية التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعمم في 
                            لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي بمنطقة مكة المكرمة الرياضيات

 أ.مشاعل محمد عبداهلل السويمم                                             
األنظمة  تطوير األداء اإلداري بالجامعات السعودية باالستفادة من أبرز نماذج

 د/ىالة فوزي محمد عيد         الناجحة لحوكمة الجامعات عمى المستوى العالمي
 مقترحة إلنشاء حاضنات لممعرفة التربوية بالجامعات المصريةرؤية 

 د. ىيام عبد الرحيم أحمد عمى                                              
 .............اصدرات المركز

 مقدمة العدد                                    أ.د/ زينب محمد حسن خميفة 
 مكرر والثالثون السابعكشاف المجمة من العدد األول إلى العدد 

  دراسات وبحوث 

تقويم مدى تمكن تالميذ الصفوف الثالثة األولى من المرحمة االبتدائية بدولة اإلمارات 
 العربية المتحدة من المستويات المعيارية لميارتي القراءة والكتابة

 د.  أحمد عبد الظاىر عـزت                                            
مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في ىولندا وألمانيا وفنمندا وانجمترا والواليات المتحدة 

مكانية اإلفادة منو في مصر  د. أحمد محمد نبوي حسب النبي األمريكية وا 
قميمية  أفضل الممارسات فى التدريب والتنمية المينية )اتجاىات ونماذج عالمية وا 

 أ.  دعاء السيد عبد المطمب مسعود             وطنية(                و 
" تصور مقترح لمتنمية المينية لمعممي التعميم الثانوي الصناعي في ضوء االتجاىات 

  أ. دعاء محمد فتحي محمد سعدون             التربوية المعاصرة "       
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المستنبطة من كتاب اآلداب الشرعية المضامين  التربوية االجتماعية لصالح األمة 
 والمنح المرعية البن مفمح المقدسي وتطبيقاتيا في الحياة اليومية

  د. رجاء بنت سيد عمي بن صالح المحضار                                
تصور مقترح لتطوير المسؤولية المجتمعية بالجامعات السعودية في ضوء االتجاىات 

  د. سعد مبارك الرمثي                                    العالمية الحديثة  
البنائي لدى معممات الرياضيات في المرحمة االبتدائية بمدينة  التدريسواقع ممارسات 

  أ.نادية بنت طمق بن صالح العتيبي                     الرياض.          
  القسم الثالث : ممخصات رسائل عممية

عالقة مستوى الكتابة وأسموبيا باستراتيجيات الكتابة ممخص رسالة ماجستير بعنوان 
 رياض سميمان السيد طو.  د          " لدى متعممي المغة األلمانية كمغة أجنبية

فعالية برنامج قائم عمى استخدام بعض المستحدثات  ممخص رسالة دكتوراة "
 " العممي لطالب الشعب األدبية بكمية التربيةالتكنولوجية في تنمية أبعاد التنور 

 حنان حامد سيد إسماعيلد.                                              
  القسم الرابع : ممف العدد
  Learning Analyticsتكنولوجيا تحميالت التعميم

  أ.د. زينب محمد حسن خميفة                                          
  اصدارات المركز .....
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 مقدمة العدد                                    أ.د/ زينب محمد حسن خميفة 
 مكرر والثالثون السابعكشاف المجمة من العدد األول إلى العدد 

  دراسات وبحوث 

األطفال وتحسين الجودة أىم التجارب العالمية في مجال زيادة االستيعاب برياض 
مكانية اإلفادة منيا في مصر  د.أحمد محمد نبوي حسب النبي              وا 

أثر مستوى تقديم التغذية الراجعة )التصحيحية والتفسيرية( داخل بيئة تعمم إلكترونية 
                                          سحابية في تنمية التحصيل لدى طالب الدراسات العميا بمادة اإلحصاء

 حنان فوزي سيد حمادأ.                                                 
                                      فى ضوء التنمية المستدامة  األخضرفى تحقيق االقتصاد التعميم الجامعى دور 

 دينا خالد سميمان محمودأ.                                             
مقرر الكمبيوتر ى بتنمية ميارات التفكير اإلبداع عمى بيئة تعمم افتراضية أثر

 سالم ىالسيد عم ىعمأ.     وتكنولوجيا المعمومات لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية
عمم أثر نمط تقديم المنظمات التمييدية ببيئة ميام الويب في تنمية التحصيل بمقرر 

  فكرية رأفت ممدوح عبد السالأ.          االجتماع لدى طالب المرحمة الثانوية
 من القضايا األدبية عند بنت الشاطئ دراسة تطييقية  لمقاالتيا المنشورة في األىرام                                  

  زيزمحمد أحمد عبد العأ.                                              
 عوامل تعزيز قيم التسامح بين طالب المرحمة الثانوية

  نازى محمد فتحي محمد سالم الوكيل                                   
 تالميذ مرحمة التعميم االساسيلميارات المواطنة الرقمية الالزمة 

  أ. نسرين يسرى حشيش                                                  
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  القسم الثالث : ممخصات رسائل عممية
فاعمية استخدام بيئة تعمم تشاركى عبر اإلنترنت  ممخص رسالة ماجستير بعنوان "

 "                     لتنمية بعض ميارات إدارة المعرفة لدى طالب الدراسات العميا بكميات التجارة
  إبراىيم رحمة ابتسام سامى محمودأ .                                  

ممخص رسالة دكتوراة "دور بعض المتغيرات المغوية والذاكرة العاممة في فيم 
نتاجيا وتكامميما لدى متعممي المغة األلمانية كمغة أجنبية"                                         النصوص المكتوبة وا 

  السيد طو رياض سميماند .                                           
  القسم الرابع : ممف العدد

 Personalized learning التعمم  شخصنة
 خميفة حسن محمد زينب. د.أ                                           

  اصدارات المركز .....
......................................... 

 


