
كشاف البحوث المنشورة بمجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس 
 م7024 ينايرلشهر  45م وحتى عددها 7002من عددها األول يناير 

 

 اسم الباحث عنوان البحث م
رقم وتاريخ عدد 

 المجلة
 الصفحات

2.  
فعالية برنامج لتنمية مهارات 

االستعداد للقراءة والكتابة لدى 
 طفل ما قبل المدرسة

 52-2 م7002يناير  2العدد  فضيلة زمزمي/ د 

7.  

برنامج مقترح لتنمية مهارة حل 
المشكالت لدى أطفال الروضة 

بمدينة مكة المكرمة                           
 (دراسة تجريبية ) 

 .فضيلة زمزمي/ د 
 

 88-55 م7002يناير  2العدد 

5.  

فعالية استخدام مدخل حل 
 المشكالت مفتوحة النهاية في

تنمية بعض العمليات المعرفية 
العليا والتحصيل في مادة العلوم 

والدافع لإلنجاز لدى تالميذ الصف 
األول لمتوسط بالمملكة العربية 

 السعودية

. إبراهيم عبد العزيز محمد و د/د
 .ياسر بيومي أحمد عبده

 
 278-88 م7002يناير  2العدد 

4.  

فعالية برنامج تدريبي لتنمية 
بعض األجهزة  مهارات استخدام

التعليمية لدى معلمي العلوم قبل 
الخدمة وأثره على تحصيل 

 تالميذهم

 م7002يناير  2العدد  سعيد حامد محمد يحيي/ د
252-
268 

5.  

الـكـفايـات الالزمة لمعلم 
الدراسات االجتماعية في ضوء 

المتطلبات التربوية لذوي 
 –المعاقون ) االحتياجات الخاصة 

 (الموهوبون

 م7002يناير  2العدد  .مؤمن محمد عبدهعبد ال/د
268-
282 

6.  

فعالية برنامج مقترح لتدريب 
معلمات الروضة السعوديات على 
إجابة التساؤالت العلمية المحرجة 

 الشائعة لدى األطفال

ماهر صبري               / د/ أ 
 .نجاح السعدي/ ود 

 م7002يناير  2العدد 
288-
755 

2.  

فكير في فعالية استخدام خرائط الت
تحصيل الكيمياء وتنمية بعض 
مهارات التفكير وعادات العقل 
لدي الطالبات بالصف الحادي 

 عشر بسلطنة عمان

 فاطمة محمد عبد الوهاب/ د / ا 
مارس   7العدد

 م7002
8-20 

8.  

أثر استخدام دائرة التعلم فـوق 
المعرفيــة في تدريــس العلوم 

على التحصيل الدراسي 
مادة لدى واالتجاهات نحو ال

 تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

 .عطيات محمد يس/ د 
 

مارس   7العدد
 م7002

22-88 

8.  
أثر استخدام برنامج مقترح في 

تنمية الذكاء االنفعالي لدى طالب 
 كلية التربية بالمنيا

 .أسماء محمد عبد الحميد/ د 
مارس   7العدد

 م7002
88-252 

20.  
أساليب التفكير لــــدى النساء 

يــــات العامـــالت في السعود
 .عواطف أحمد زمزمي/ د 

مارس   7العدد
 م7002

255-
288 



وظائف مهنيـــــة مختلفــة 
) بمدينــــة مكــة المكرمـــــة 

 دراســـة مقارنـــــة

22.  

فعالية برنامج إلكتروني متعدد 
الوسائط في تنميــة مستوى 

تعرف طالبــات شعبة الكيمياء 
الوقائية بكليات البنات للرموز 

 وفهم مدلوالتها

ماهر إسماعيل صبري  د / د/ أ 
 نجوى عبد الرحيم شاهين/ 

مارس   7العدد
 م7002

288-
775 

27.  

أثر استخدام بعض استراتيجيات 
التعلم النشط فى تحصيل العلوم 
وتنمية بعض مهارات التفكير 

العلمي وعمليات العلم لدي تالميذ 
 الصف األول اإلعدادي

بد المجيد عماد الدين ع/ د 
 الوسيمي

 68-8 م7002يوليو 5العدد

25.  
فعالية الوسائط التعليمية المتعددة 
فى تنمية مهارات الكتابة العربية 

 لدى أطفال ما قبل المدرسة

منال شوقي بدوي             / د
 .فاطمة عبد العال شريف/ د

 86-68 م7002يوليو 5العدد

24.  

فعالية برنامج مقترح لتنمية بعض 
خدام تكنولوجيا مهارات است

الحاسوب وثقة تعلم الطالبات 
المعلمات به في التدريس لذوات 

 اضطرابات التعلم

نادية محمد شريف عبد / د 
 .القادر

 257-82 م7002يوليو 5العدد

25.  

الوعي الوقائي لدى طالب 
المدارس الثانوية الصناعية 
وعالقته بممارستهم لبعض 

 السلوكيات الخطرة

بري  د ماهر إسماعيل ص/ د / أ
 .أسامة خيري محمد عبد هللا/ 

 م7002يوليو 5العدد
255-
258 

26.  
تقويم األنشطة الطالبية بكلية 

التربية للبنات بأبها من وجهة 
 نظر الطالبات

غادة حمزة الشربيني                        / د
 عبد العزيز السيد عبد العزيز/ د

 م7002يوليو 5العدد
262-
725 

22.  

ة وأثرها في القصص الكاريكاتوري
تعديل أنماط السلوك غير الصحي 

وتنمية الوعي به لدى األطفال 
 المعاقين سمعيا

ماهر إسماعيل صبري                / د/ أ
منى عبد المقصود السيد / أ 

 .علي

 4العدد 
 م7002اكتوبر

8-66 

28.  

 -زاوج  -فكر )تطوير استراتيجية 
، وأثرها في تنمية بعض ( شارك

لكتابي لدى مهارات التعبير ا
 تالميذ المرحلة االبتدائية

صفاء عبد العزيز محمد / د
 سلطان

 4العدد 
 م7002اكتوبر

62-228 

28.  

فاعلية وحدة تعليمية مقترحة 
قائمة على أسلوب التعلم الذاتي 

عن بعد في تنمية المهارات 
التطبيقية في مقرر ووسائل 
تقنيات التعليم لدى طالبات 
اههن االنتساب بكلية التربية واتج

 نحوه

فائزة محمد عبد الرحمن / د 
 المغربي

 4العدد 
 م7002اكتوبر

228-
226 

70.  

عالقة الوساوس القهرية ببعض 
اللوحة ) مكونات الذاكرة العاملة

البصرية المكانية الضبط 
 (التنفيذي

 محمود علي أحمد السيد/ د 
 

 4العدد 
 م7002اكتوبر

222-
770 

72.  
التأليف والمراجعة الثقافية حسب 

 جاك ماجي" ة بيتر كاريرواي
 عبد المجيد محمد خالد/ د

 4العدد 
 م7002اكتوبر

7-42 

 42-22 م 7008يناير  5العدد ماهر إسماعيل صبري/ د / أ مداخل مستحدثة لبناء مناهج   .77



 التعليم وتطويرها

75.  
برنامج تدريبي مقترح لمعلمات 
المرحلة الثانوية بمنطقة عسير 
 على ضوء احتياجاتهن المهنية

حصة محمد عامر                /د
 .أل ملوذ

 27-45 م 7008يناير  5العدد

74.  

أثر استخدام طريقة الويب كويست 
في تدريس العلوم علي تنمية 
أساليب التفكير واالتجاه نحو 
استخدامها لدي طالبات كلية 

 التربية

ياسر بيومــــي أحمـــد عبده / د 
 وداد عبـد السميع إسماعيل/ د 

 208-25 م 7008ر يناي 5العدد

75.  

فعالية برنامج في التعليم 
اإللكتروني لتنمية مهارات تصميم 

وإنتاج دروس العلوم والوعي 
اإللكتروني لدي معلمي المرحلة 

 اإلعدادية

نادية محمد شريف عبد / د 
 القادر

 م 7008يناير  5العدد
222-
257 

76.  
وحدة مقترحة لتنمية معلومات 

) طالبات المرحلة الثانوية عن
 لمخاطر البيولوجـيةا

 م 7008يناير  5العدد .نسرين حسن سبحـــي/ د 
255-
280 

72.  

اتجاهات معلمى اللغة االنجليزية 
أثناء الخدمة نحو المدخل 

االتصالي وتصوراتهم للمعوقات 
 التى تحول دون تنفيذه

جمال حامد محمد علي / د 
 جاهين

 52-2 م 7008يناير  5العدد

78.  
قافة الفعاليات الحية لنشر الث

العلمية بالمملكة العربية السعودية 
 دراسة مسحية.. 

 68-22 م 7008يوليو  2العدد ماهر إسماعيل صبري/ د / أ 

78.  

دراسة ميدانية لواقع نشر الثقافة 
العلمية ومعوقاتها بالمملكة 

العربية السعودية وفق آراء طالب 
 الجامعات

ماهر إسماعيل صبري  / د / أ 
 اليمانـيمها بنت عبد الجبار / د

 248-22 م 7008يوليو  2العدد

50.  

برنامج إلعداد مشرفات وميسرات 
رياض األطفال للعمل ضمن 

مشروع المشاركة اإليجابية ودعم 
 قدرات المجتمع

/ حسين عبد الرحمن حسن   د/ د
 محمد حيدر اليماني الناغي

 م 7008يوليو  2العدد
252-
287 

52.  
إدارة شؤون المتدربين بالكليات 

فهومها أهدافها ، التقنية م
 أهميتها الخدمات التي تقدمها

 عبدهللا بن علي التمام/ د
 

 م 7008يوليو  2العدد
285-
706 

57.  
المناحي النفسية المفسرة لأللم 

 المزمن وتطبيقاتها العملية
 م 7008يوليو  2العدد أحمد حسانين/ د

702-
754 

55.  

أثر استراتيجيه التعلم التعاوني 
وحدة على التحصيل الدراسي في 

التطريز لطالبات الصف الثاني 
 متوسط بالمدينة المنورة

صفاء عبد الوهاب بلقا سم / أ 
 بعطوط

 م 7008يوليو  2العدد
755-
767 

54.  

مستوى الوعي التكنولوجي لدى 
طالب المرحلة اإلعدادية وأولياء 

أمورهم في تعاملهم مع 
المستحدثات التكنولوجية وعالقته 

 باتجاهاتهم نحوها

 م 7008يوليو 2العدد بـده فـرج أحمـدفـرج ع/ د
765-
780 

55.  
رؤية ) المدخل البيئي في التعليم 

 (شاملة ومنظور جديد 
 ماهر إسماعيل صبري/ د / أ 

اكتوبر  8العدد
 م7008

22-84 

 258-85اكتوبر  8العددشاكر عبد العظيم قناوي                 / د أثر التفاعل بين بعض أشكال   .56



البيئة الصفية المبتكرة وأساليب 
التعلم ، فى تنمية مهارات 
ميذ التواصل والقيادة لدى تال

 المرحلة اإلعدادية

 م7008 شحاتـــــــــة محروس طـــــه/ د 

52.  
فاعلية برنامج مقترح في تنمية 
مهارات تدريس التفكير واالتجاه 

 نحوه لدى معلمات العلوم

 .مها عبدالجبار اليماني
 

اكتوبر  8العدد
 م7008

258-
287 

58.  

فعالية أنشطة تعليمية مقترحة في 
تنمية بعض قيم العمل و تحسين 
مستوي جودة المنتج الفني لدي 

طلبة المدرسة الصناعية الثانوية 
 الزخرفية

 .مني حمودة حسين أحمد
 

اكتوبر  8العدد
 م7008

285-
778 

58.  

برنامج عالجي إلكتروني مقترح 
لتبسيط بعض المفاهيم الكيميائية 

تلميذات المرحلة الصعبة لدى 
المتوسطة في المملكة العربية 

 السعودية

لبنى بنت إبراهيم يعقوب / أ 
 .كتبي

اكتوبر  8العدد
 م7008

778-
747 

40.  
التعلم اإللكتروني وإعداد معلم 

 الفيزيــاء
 46-22 م7008يناير 8العدد  ناهد عبد الراضي/ د / أ 

42.  

آليات إدارة االحتراق النفسي لدى 
يــة بجامعتي القيـادات الجامع

الطائف والزقازيق وأثرها على 
 تأصيل ثقافة اإلبداع اإلداري

 257-48 م7008يناير 8العدد  أحمد نجم الدين عيداروس/ د

47.  

فاعلية أنشطة الدراما اإلبداعية 
في تنمية المفاهيم العلمية 

واالتجاه نحو مادة العلوم لدى 
 تالميذ المرحلة االبتدائية

 م7008يناير 8دد الع صالح محمد صالح/ د
255-
265 

45.  

فعالية برنامج باستخدام الحاسوب 
في تنمية الوعي الفونولوجي 

وأثره على الذاكرة العاملة 
والمهارات اللغوية لدى ذوي 

 صعوبات تعلم القراءة

 .واصف محمد سالمة العايد/ د
 عبد الفتاح رجب علي مطر/ د

 م7008يناير 8العدد 
262-
725 

44.  
عنى في فاعلية اإلرشاد بالم

تحسين جودة الحياة النفسية لدى 
 طالبات كلية التربية

سمية على عبد الوارث أحمد  / د
 وفـــــاء سيد محمــــــد حسين/ د

 م7008يناير 8العدد 
725-
747 

45.  
األخطاء اللغوية الشائعة في 

البحوث التربوية المنشورة ؛ 
 تشخيصها ، ومقترحات عالجها

صفاء عبد العزيز محمد / د 
 .انسلط

 م7008يناير 8العدد 
745-
720 

46.  

إستخدام ملفات اإلنجاز 
اإللكترونيــة وأثرها على تنمية 

التحصيل واإلتجاهات لدى طالب 
" المصريين"الدراسات العليا 

 بكلية التربية جامعة المنيا

 50-2 م7008يناير 8العدد  عيد عبد الواحد علي/ د 

42.  
مفاهيم مفتاحية في المناهج 

 وطرق التدريس
 ماهر إسماعيل صبري/ د / أ

مارس 20العدد 
 م7008

22-74 

48.  
العفو وعالقته بكل من الرضا عن 

الحياة العوامل الخمسة الكبرى 
 للشخصية والغضب

 السيد كامل الشربيني منصور/ د
مارس 20العدد 

 م7008
72-202 

48.  
فعالية تدريس العلوم بمساعدة 

الكمبيوتر في التحصيل الدراسي 
 سميحة محمد سعيد سليمان/ د

مارس 20العدد 
 م7008

205-
258 



األول لدى طالبات الصف 
 "المتوسط بمحافظة الطائف 

50.  

تصور مقترح لتطوير مناهج 
بالمرحلة ( الجبر)الرياضيات

المتوسطة فى المملكة العربية 
السعودية فى ضوء المعايير 

 NCTMالعالمية 

سامية حسنين عبد الرحمن / د
 بيومى هالل

مارس 20العدد 
 م7008

258-
268 

52.  

اإلفراط في استخدام االنترنت " 
وبعض تغيرات الشخصية لدى 

المصريين )طالب الجامعة 
 (والسعوديين

 محمود علي أحمد السيد/ د 
مارس 20العدد 

 م7008
222-
728 

57.  
تنمية مهارات التفكير في دروس 

 التربية اإلسالمية
 صفية بنت عبدهللا احمد بخيت/ د

مارس 20العدد 
 م7008

772-
752 

55.  
منهج مقترح فى الكيمياء للمرحلة 

الثانوية العامة بمصر فى ضوء 
 مستويات معيارية مقترحة

أسامة جبريل أحمد عبد / د
 .اللطيف

مارس 20العدد 
 م7008

762-
768 

54.  

المدخـــل الجزيـئــي في منهج 
مقترح لبيولوجي بالمرحلة 
الثانوية وفاعليته في تنمية 

 المفاهيم البيولوجية ومهارات
التفكير واالتجاه نحو دراسة 

 البيولوجيا

محرم يحيي محمد محمد / د 
 عفيفي

مارس 20العدد 
 م7008

768-
728 

55.  

برنامج مقترح في التربية 
التكنولوجية لتنمية الوعي 

التكنولوجي وبعض مهارات 
التعامل مع تطبيقات التكنولوجيا 

الحديثة لدى طالب المرحلة 
 الثانوية

 فرج عبده فرج أحمد/ د
مارس 20العدد 

 م7008
728-
785 

56.  
مناهج الفيزياء ومعايير التربية 

 العلمية
 .ناهد عبد الراضي/ د/ أ 

يوليو  22العدد 
 م7008

22-58 

52.  

فاعلية التعليم المبنى على التخيل 
الموجه في تنمية مهارات ما 
وراء المعرفة لدى تلميذات 
المرحلة المتوسطة في مادة 

 العلوم

 لجونكوثر جميل سالم ب/ د
 

يوليو  22العدد 
 م7008

42-67 

58.  

أثر التدريس بنموذج 
على مستوى  HBDIهيرمان

التحصيل وسمات اإلبداع لدى 
طالبات الفرقة الثالثة بكلية 

 التربية

 نجاة عبد هللا محمد بوقس/ د
يوليو  22العدد 

 م7008
65-204 

58.  

فاعلية الخرائط العقلية لتدريس 
 الكيمياء في تنمية التفكير الناقد
واستيعاب المفاهيم لدى طالبات 
المرحلة الثانوية ذوات األساليب 

/ التعقيد ) المعرفية المختلفة 
بالمملكة ( التبسيط المعرفي 
 العربية السعودية

هالة سعيد أحمد باقادر / د
 العامودي

 

يوليو  22العدد 
 م7008

205-
254 

60.  
المعتقدات المعرفية وبعض 

 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا
لدى عينة من طالب الجامعة ذوي 

محمود عوض هللا سالم  / د / أ 
 أمل عبد المحسن زكي/ د 

يوليو  22العدد 
 م7008

255-
725 



 أساليب التعلم المختلفة

62.  

فعالية برنامج قائم على التدريس 
المصغر في تنمية مهارات تدريس 

البالغة لدى الطالبات المعلمات 
بقسم اللغة العربية في كلية 

 ربية للبنات بمكة المكرمةالت

/ نوال بنت علي حسن زايد د / أ 
 حسن جعفر الخليفة الحسـن

يوليو  22العدد 
 م7008

722-
755 

67.  

فاعليـــة نموذج دورة التعلم فوق 
المعرفيــة في تدريس العلوم على 

تنميــــة بعض مهارات ما وراء 
المعرفــــة لدى طـــالب المرحلة 

 المتوسطة

/ شيدان الحربي  أسلمان بن ر/ أ
 ماهر إسماعيل صبري/ د 

يوليو  22العدد 
 م7008

752-
728 

65.  

فكر ــ زاوج ) فاعلية استراتيجية 
لتعلم العلوم في تنمية ( ــ شارك 

العمليات المعرفية العليا واالتجاه 
نحو المادة لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة بالمدينة المنورة

        عبد العزيز الفي الحربي        / أ 
 .ماهر إسماعيل صبري/ د / ا 

يوليو  22العدد 
 م7008

728-
525 

64.  
تعليم المفاهيم العلمية الخاصة 

 بموضوع الصوت للمعاقين سمعيا
ماهر إسماعيل صبري   / د / أ 

 ناهد عبد الراضي/ د/ أ
 27العدد
 م7008اكتوبر

22-58 

65.  

تقييم مدى فاعليـــة معاهد 
ـــة التربيـــة الخاصـــة بالمملك

العربية السعودية دراسية ميدانية 
لمعاهد المدينة المنورة في العام 

 2472) الدراسي                 
 (هـ  2478 -

 جمال مثقال مصطفى القاسم/ د
 27العدد
 م7008اكتوبر

45-27 

66.  

واقع استخدام معلمي الرياضيات 
بالمملكــة العربيــة السعوديــــة 

لمبادىء النظرية البنائية 
معوقات توظيفها من وجهة و

 نظرهم

محمد بن عبد العزيز عواد / د
 الحجيلي

 27العدد
 م7008اكتوبر

25-206 

62.  
فاعلية حقيبة تعليمية في تنمية 

مهارات حل المشكالت لدى أطفال 
 الروضة

 صفاء أحمد محمد محمد/ د
 27العدد
 م7008اكتوبر

202-
250 

68.  

حقوق اإلنسان المتضمنة في كتب 
ة بالصفوف الثالثـــة اللغـة العربيــ

األولى من برنامج محو األمية 
وتعليم الكبيرات في المملكة 

 العربية السعودية

 غادة محمد حمزة الشربيني/ د 
 27العدد
 م7008اكتوبر

252-
222 

68.  
دور مناهج التاريخ في تحقيق 

األمن الفكري في عصر 
 المعلومات

 عبد العزيز السيد عبد العزيز/ د 
 27العدد
 م7008اكتوبر

228-
702 

20.  

فعاليـــة استراتيجيـة ما وراء 
المعرفــــة في تنميـة مهـارات 

الفهم القرائي لدى طالبات الصف 
 األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة

 .بسينة عبد هللا سعيد الغامدي/ أ 
 

 27العدد
 م7008اكتوبر

705-
757 

22.  

فاعليـــة برنامــج مقترح في 
لـــدى تنميــــة مهــارات التدريس 
الطالبات المعلمات للتربية 

اإلسالمية في كلية إعداد المعلمات 
 بمكة المكرمة

 وداد جمال راوة/ أ 
 27العدد
 م7008اكتوبر

755-
724 

-725 27العدد لمبانندى حسن إلياس ف/ أ األساليب التدريسية للقراءة   .27



الناقدة المستخدمة من قبل 
معلمات اللغة اإلنجليزية للصف 

 الثاني الثانوي بمكة المكرمة

 507 م7008اكتوبر

25.  

بناء وتقنين مقياس للوعي 
المهني لدى المراهقين من 

الجنسين في المملكة العربية 
 السعودية

 مها بنت مرزوق الصبحي/ أ 
 27العدد
 م7008اكتوبر

505-
577 

24.  
الماضي : علم النفس في الجزائر 
 ، والحاضر ، والمستقبل

 /بوحفص بالعيد مباركي أ/ د /أ 
 محمد مقـــــــــــــداد/ د

يناير  2 5العدد
 م7020

22-76 

25.  

دور برنامج إعداد طالبات 
تخصص الجغرافيا بكلية التربية 

للبنات بجدة في إكسابهن المفاهيم 
المرتبطة بالجغرافيا السياحية 

 واتجاهاتهن نحو السياحة الداخلية

 إيمان سالم احمد بارعيدة/ د
 

يناير  2 5العدد
 م7020

78-52 

26.  
الرهاب االجتماعي وعالقته 

بالطمأنينة النفسية والتحصيل 
 لدى طلبة الجامعة

 عبد الرحمن بن عيد الجهني/ د
يناير  2 5العدد

 م7020
58-82 

22.  
دور اإلشراف التربوي في تطوير 

مهام المشرفة المقيمة مديرة 
 المدرسة

صباح إبراهيم عبد الحليم / د
 سمنودي

يناير  2 5العدد
 م7020

85-245 

28.  

مدى توافر المهارات التقنية لدى 
الطالبات المعلمات بكلية التربية 

بالمدينة وإلمامهن بمفهوم التعليم 
 االلكتروني

صفاء محمد الحبيشي                / د 
 عبير سليمان حسين/ د 

يناير  2 5العدد
 م7020

245-
225 

28.  
فعالية برنامج مقترح لتنمية 

معارف طفل الروضة بمشكلة 
 وسلوكيات مواجهتها التصحر

 .سحر توفيق/ د 
يناير  2 5العدد

 م7020
222-
757 

80.  

الرضـا الوظيفي والقلـق العــام 
لدى عينة من معلمات المرحلــــة 

.. المتوسطة بمدينة مكة المكرمة 
دراسة مقارنة بين المدارس 

 الحكومية واألهلية

 .مها مرزوق حامد الصبحي/ أ 
يناير  2 5العدد

 م7020
755-
768 

82.  

القبول والرفض الوالدي وعالقته 
بالمخاوف لدى تلميذات الصفوف 

المتقدمة بالمرحلة االبتدائية 
 بمدينة مكة المكرمة

اعتماد عبد المطلب عبد / أ 
 السبحان الهندي

يناير  2 5العدد
 م7020

768-
505 

87.  

التصورات البديلة في الفيزياء 
وعالقتها بالتفكير الناقد لدى 

الثانوي طالب الصف الثاني 
 بالمدينة المنورة

فهد عبد الرحمن الرحيلي / أ 
 الحربي

يناير  2 5العدد
 م7020

505-
547 

85.  
دراسة تقويمية لمناهج األحياء 

بالمرحلة الثانوية في ضوء 
 تطبيقات المعلوماتية الحيوية

نجاح السعدي المرسي / د / أ 
 عرفات

 7020مارس 24العدد
 م

22-50 

84.  

ة أساليب التفكير لدى المرأ
السعودية العاملة في بعض المهن 

المختلفة وعالقتها ببعض 
دراسة ارتباطية )المتغيرات 

 مقارنه

 عواطف أحمد زمزمي/ د
 7020مارس 24العدد

 م
55-200 

85.  
اتجاهات أعضاء الهيئة التعليمية 

نحو البيئة التنظيمية للتعامالت 
 .بد المحسن الفضلي منى ع/ د

 7020مارس 24العدد
 م

202-
278 



االلكترونية بكلية التربية بجامعة 
 الملك عبد العزيز

86.  

أثر التدريس باستخدام 
المتشابهات وفق نموذج جلين 

(Glynn ) على تحصيل
الرياضيات وتنمية مهارات 

التفكير الناقد لدى طالبات الصف 
 الثاني المتوسط بمدينة جدة

 سوسن محمد عزالدين محمد/ د
 7020مارس 24العدد

 م
278-
255 

82.  
اإلدارية وعالقتها بأساليب  األنماط

التفكير لدى مديرات المدارس 
 الثانوية بمدينة جدة

 نورة عبد الغفار/ د 
 7020مارس 24العدد

 م
252-
286 

88.  

تصور مقترح لدور التعلم 
التعاوني في اكساب بعض 

مهارات القراءة لطالبات التعليم 
 العام

 .صباح إبراهيم سمنودي/ د 
 7020مارس 24العدد

 م
282-
772 

88.  

فاعلية استخدام المختبر 
المحوسب لتدريس الفيزياء في 

تنمية مهارات عمليات العلم لدى 
طالب المرحلة الثانوية بالمدينة 

 المنورة

/ عبد العزيز معلث الحجيلي   أ/ أ
 منصور أحمد غوني/ د 

 7020مارس 24العدد
 م

775-
767 

80.  

فاعلية التعليم اإللكتروني المدمج 
استيعاب في تدريس العلوم على 

المفاهيم العلمية لدى تالميذ 
المرحلة المتوسطة بالمدينة 

 المنورة

عبد هللا نايف علي المحمدي أ / أ
ماهر إسماعيل صبري / د/ 

 محمد

 7020مارس 24العدد
 م

765-
782 

82.  

أثر استخدام الحقيبة التراكمية 
في تنميــة ( البورتفوليو)للتقويم 

الجانب النظري والجانب التطبيقي 
ة الفقه على طالبات الصف لماد

 األول الثانوي

 تهاني فهد الخريجي/ أ 
 7020مارس 24العدد

 م
785-
528 

87.  
النموذج التوليدى لتدريس العلوم 

وتعديل التصورات البديلة حول 
 الظواهر الطبيعية

/ ماهر إسماعيل صبري  أ/ د / أ 
 .ناهد عبدالراضي / د

يوليو  25العدد 
 م7020

22-42 

85.  
اري التربوي في التخطيط اإلد

المجال التعليمي في ضوء 
 ..االتجاهات التربوية المعاصرة 

صباح إبراهيم عبد الحليم / د 
 سمنودي

يوليو  25العدد 
 م7020

52-22 

84.  

فعالية برنامج مسرحي مقترح 
لتنمية سلوكيات الهوية العربية 

دى طفل الروضة في عصر 
 العولمة

 سحر توفيق نسيم محمد/ د
يوليو  25العدد 

 م7020
25-225 

85.  

فاعلية إستراتيجية الخرائط 
المفاهيمية في تكوين الصورة 
الفنية الكتابية وتنمية مهارات 

التفكيراالبداعي في مادة التعبير 
لدى طالبات الثالث متوسط في 

 مدينة حائل

 زينب حسن الشمري/ د 
يوليو  25العدد 

 م7020
225-
264 

86.  

دراسة تحليلية مقارنة لمحتوى 
اء بالمرحلة الثانوية في كتب األحي

المملكة العربية السعودية في 
 ضوء معايير التربية العلمية

 يحيى فقيهي/ د
 

يوليو  25العدد 
 م7020

265-
700 



82.  
أنماط التعلق لدى الراشدين 

وعالقتها بفاعلية الذات 
 والمهارات االجتماعية

 .حنان عبد الرحيم المالكي/ د 
يوليو  25العدد 

 م7020
702-
752 

88.  
راسة تقويمية لبعض برامج قناة د

المجد لألطفال في ضوء قيم تربية 
 الطفولة في اإلسالم

 ماجدة مرزوق حامد الصبحي/ أ 
يوليو  25العدد 

 م7020
755-
766 

88.  

تشكل هوية األنا وعالقتها " 
ببعض المتغيرات لدى عينة من 
طالب وطالبات جامعة أم القرى 

 "بمكة المكرمة 

د هللا سلوى عبد المحسن عب/ أ
 المجنوني

يوليو  25العدد 
 م7020

762-
520 

200.  

الكفايات الالزمة للتقويم المستمر 
بالمرحلة االبتدائية ومدى توافرها 

لدى معلمي منطقة المدينة 
 المنورة

 عيسى فرج المطيري/ أ
يوليو  25العدد 

 م7020
522-
578 

202.  

فاعلية برنامج مقترح في 
المستحدثات البيولوجية على 

ية مهارات اتخاذ لتحصيل وتنم
القرار واالتجاهات نحو هذه 

المستحدثات لدي تالميذ المرحلة 
 اإلعدادية

عماد الدين عبد المجيد / د 
 الوسيمي

 

اكتوبر  26العدد
 م 7020

22-80 

207.  
تطوير برنامج إعداد معلمي 
الرياضيات في كلية التربية 

 "بسوهاج دراسة حالة
 شعيب جمال محمد وآخرون/ د 

ر اكتوب 26العدد
 م 7020

82-224 

205.  

فاعلية استخدام إستراتيجية 
اإلثراء الوسيلي في تدريس 

الرياضيات على تنمية مهارات 
التفكير االستداللي والتحصيل 
ودافعية االنجاز الدراسي لدى 

 طالبات المرحلة اإلعدادية

 
 بثينة محمد بدر/ د 

اكتوبر  26العدد
 م 7020

225-
256 

204.  
تنمية  فاعلية األلعاب التعليمية فى

 المفاهيم الصحية لطفل الروضة
 صفاء أحمد محمد محمد/ د

اكتوبر  26العدد
 م 7020

252-
702 

205.  

مقومات اإلبداع اإلداري لدى 
مديرات المدارس الثانوية في 
منطقة جدة في ضوء مواكبة 

متطلبات التقدم التكنولوجي من 
 وجهة نظر المعلمات

 عالية بنت محمد العتيبي/ د 
 

ر اكتوب 26العدد
 م 7020

708-
757 

206.  

مستويات تجهيز المعلومات 
وعالقتها بالتفكير الناقد 

والتخصص األكاديمي لدى طالبات 
 .جامعة الطائف

 عزة محمد عبده/ د 
 

اكتوبر  26العدد
 م 7020

755-
784 

 أيمن السيد علي الصياد/ د التصوير القـرآني للجنة والنار  .202
اكتوبر  26العدد

 م 7020
785-
787 

208.  

لحكمة االختبارية باألداء عالقة ا
الناتج من اختبار تحصيلي ذو 

اختيار من متعدد مبني وفق 
نموذج راش لدى طالبات كلية 
التربية للبنات األقسام األدبية 

 بجامعة أم القرى

اد/ د  ديـانـا فهمي علي حـمَّ
 

اكتوبر  26العدد
 م 7020

785-
558 

208.  
إعداد معلم العلوم في دول الخليج 

 لواقع والمأمولالعربية بين ا
 هذال بن عبيد عياد الفهيدي/ أ 

اكتوبر  26العدد
 م 7020

558-
555 



220.  

فاعلية الدراسة الجامعية في 
تنميــة المهارات الحياتيـــة  

دراســـة ميدانية علي طالبات 
كليات التربية للبنات بجامعة 

 الملك عبد العزيز

 خديجة أحمد السيد بخيت/ د /أ
يناير  22العدد

 م7022
22-55 

222.  
مفهوم الذات وعالقته باالحتراق 

النفسي لدى عينة من معلمات 
 المرحلة الثانوية بمحافظة جده

هدى عبد الرحمن أحمد / د 
 المشاط

يناير  22العدد
 م7022

58-68 

227.  

الفرق بين الموهوبين والعاديين 
في خطوات حل المشكالت لدى 

عينة من طالب المرحلتين 
كة المتوسطة والثانوية بمدينة م

 المكرمة

عبد الوهاب بن مشرب / د 
 أنديجاني

يناير  22العدد
 م7022

68-207 

225.  

التفكير العقالني والتفكير غير 
العقالني ومفهوم الذات لدى عينة 
من المراهقين المتفوقين دراسياً 
والعاديين بمدينتي مكة المكرمة 

 وجدة

غرم هللا بن عبد الرازق  ا /د
 لغامدي

يناير  22العدد
 م7022

205-
245 

224.  
واقع تدريس علم األحياء 

بالمرحلة الثانوية في ضوء حركة 
 المعايير ومبادئ الجودة الشاملة

 د يحيي بن علي فقيهي
 

يناير  22العدد
 م7022

242-
282 

225.  
معوقات استثمار الوقت لدى 

مديرات رياض األطفال بالعاصمة 
 المقدسة

 عائشة بنت بكر آدام فالته/ د 
يناير  22العدد

 م7022
288-
725 

226.  
الدالالت التربوية المستنبطة من 

وصايا سورة اإلسراء وتطبيقاتها 
 ..التربوية 

 .بدرية صالح البسام/ أ 
يناير  22العدد

 م7022
722-
746 

222.  

فصائل الدم وبعض االضطرابـــات 
النفسيــــة لدى عينة من الطالب 
والطالبات ذوي صعوبات التعلم 
والعاديين في المرحلة االبتدائية 

 مدينة مكة المكرمةب

 ابتسام محمد أحمد العلمي/ أ 
يناير  22العدد

 م7022
742-
522 

228.  
طريقــــة تدريـــس العلـــــوم 

 باالستقصــــــاء
 هذال بن عبيد عياد الفهيدي/ أ 

يناير  22العدد
 م7022

525-
552 

228.  

التوافق الدراسي لدى عينة من 
طالب المرحلتين المتوسطة 

غير والثانوية المسجلين و
المسجلين بإدارة الموهوبين 

 بمدينة مكة المكرم

 عبد الوهاب مشرب أنديجاني/ د
مارس  28العدد 

 م7022
25-44 

270.  
المناخ التنظيمي ونمط الممارسات 

 السلوكية لإلدارة المدرسية
 حامد محمد علي الشمراني/ د 

مارس  28العدد 
 م7022

45-68 

272.  

فعالية برنامج إرشادى فى تنمية 
التمييز االنفعالى لدى  القدرة على

المعاقين بصرياً فى ضوء نظرية 
 العقل

 طلعت أحمد حسن على/ د
مارس  28العدد 

 م7022
27-202 

277.  

أثر استخدام أحداث التقويم للتعلم 
AFL  في صياغة مهام تقويمية

على تحصيل الرياضيات وخفض 
قلق االختبار لدى طالب الصف 

 األول الثانوى

 فاعيأحمد محمد رجائي الر/ د 
مارس  28العدد 

 م7022
208-
255 



275.  

مستويات االحتراق النفسي لدى 
القيادات الجامعية بجامعتي 

الطائف والزقازيق وأثرها على 
 تأصيل ثقافة اإلبداع اإلداري

 أحمد نجم الدين عيداروس/ د
مارس  28العدد 

 م7022
252-
726 

274.  
تصور مقترح حول معايير 

االعتماد وضمان جودة التعليم 
 لم بكليات التربيةوالتع

عائشة بليهش العمري  / د
 صفاء محمد الحبيشي/د

مارس  28العدد 
 م7022

722-
758 

275.  

خصائص زوج المستقبل كما 
تراها عينة من طالبات جامعة 

الملك عبد العزيز وعالقتها 
 بسمات شخصياتهن

 صباح قاسم الرفاعي/ د
مارس  28العدد 

 م7022
742-
786 

276.  

شئة العالقة بين أساليب التن
االجتماعية والذكاء االنفعالي في 

ضوء عدد من المتغيرات 
الديموجرافية لدى طفل ما قبل 

 المدرسة

/ نجالء السيد علي الزهار  د / د 
 فاتن محمد بيومي شكر

مارس  28العدد 
 م7022

782-
576 

272.  

فاعلية استخدام إستراتيجية 
عالجية مقترحة في ضوء نظرية 

الذكاءات المتعددة في تنمية 
لتحصيل الهندسي وتنمية الذكاء ا

االجتماعي لدى بطيئات التعلم في 
الصف الثاني المتوسط بمحافظة 

 جدة

سوسن محمد عز الدين                 / د
 رنــا محمــد عابــد/ أ 

مارس  28العدد 
 م7022

578-
528 

278.  
أثر استخدام بيئات التعلم 

االفتراضية في إكساب مهارات 
 التجارب المعملية

علي بن محمد ظافر الكلثمي  /د 
 الشهري

مارس  28العدد 
 م7022

528-
422 

278.  

اتجاهات التدريب في سوق العمل 
السعودي دراسة تحليلية في 

ضوء المفهوم المعاصر للتدريب 
 التحويلي

 هيا بنت صالح العثيمين/ أ 
مارس  28العدد 

 م7022
425-
448 

250.  

العالقة بين بعض العوامل وبين 
الرياضيات في أداء معلمات مادة 

المرحلة الثانوية بالعاصمة 
 المقدسة

عائشة بنت أحمد علي / أ
 الزهراني

مارس  28العدد 
 م7022

452-
487 

252.  

The effectiveness of 
using six 

memorization 
strategies to enhance 

students' of English 
vocabulary 

Dr. Tahany Al-Baiz 
مارس  28العدد 

 م7022
2-77 

257.  

ات ومستويات معالجة مهار
المعلومات وعالقتها باألسلوب 

االستقالل / االعتماد) المعرفي 
لدي طالب جامعة ( عن المجال

 الطائف

 حمدي عبد العظيم البنا/ د / أ 
 

يوليو   2ج28العدد
 م7022

25-50 

255.  

تطوير الكفايات التدريسية لمعلمي 
التربية اإلسالمية بالمرحلة 

المتوسطة على ضوء معايير 
 لجودة الشاملةا

 عبد هللا الغميطي/ د 
 

يوليو   2ج28العدد
 م7022

52-82 

 222-88يوليو   2ج28العدد وفاء العويضي/ د فاعلية برنامج تدريبي قائم على   .254



أساليب التذكر في تنمية مهارات 
القراءة للدراسة لدى عينة من 

طالبات جامعة الملك عبد العزيز 
.. 

 م7022

255.  

راتيجية فعالية التدريس بإست
مقترحة للتعلم النشط على تنمية 

مهارات التفكير العليا في الهندسة 
لدي التلميذات منخفضي التحصيل 

 ..بالمرحلة المتوسطة 

 بثينة بدر/ د 
 

يوليو   2ج28العدد
 م7022

225-
245 

256.  
التدوير الوظيفي من وجهة نظر 

رؤساء األقسام األكاديمية 
 بالجامعات السعودية

 علي الشريف/ د 
 

يوليو   2ج28العدد
 م7022

245-
265 

252.  
عالقة أساليب التعلم المفضلة 
بالتحصيل الدراسي لدى ذوي 

 (دراسة تنبؤيه )صعوبات التعلم 

 بندر الشريف/ د
 

يوليو   2ج28العدد
 م7022

265-
285 

258.  

دراسة تحليلة للقضايا المعاصرة 
بمحتوى الثقافة اإلسالمية في 

كتب الحديث والثقافة اإلسالمية 
مرحلة الثانوية بالمملكة العربية لل

 السعودية

 عوض الجهني/ د 
يوليو   2ج28العدد

 م7022
282-
772 

258.  
دور األلعاب التعليمية في التثقيف 

 المالي ألطفال الروضة
 رندا المنير/ د 

يوليو   2ج28العدد
 م7022

778-
728 

240.  

واقع استخدام تقنيات التعليم لدى 
معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة 

احتياجاتهم التدريبية                    و
 (دراسة تشخيصية ) 

 علي الشهري/ د 
 

يوليو   2ج28العدد
 م7022

782-
555 

242.  
التقمص الوجداني وعالقته بكل 

 من اإليثار والعفو
 السيد كامل منصور/ د 

يوليو   2ج28العدد
 م7022

555-
587 

 نيحامد الشمرا/ د  التأصيل اإلسالمي للقيادة اإلدارية  .247
يوليو   2ج28العدد

 م7022
585-
475 

245.  

استراتيجــــيات توظــيف 
مصــــادر القــوة الناعـــمة 

والصــلبة لدى رؤساء األقسام 
بكليات جامعة جنوب الوادى 
وعالقتها بمستويات الصراع 

 التنظيمى وأساليب إدارته

 
 أشرف محمود/ د 

يوليو 7ج 28العدد
 م 7022

452 -
560 

244.  

التعليم الفردي فعالية استخدام 
بالحقائب التعليمية في تدريس 
مقرر الوسائل التعليمية على 

التحصيل المعرفي وتنمية بعض 
المهارات األدائية لدى طالبات 

 االقتصاد المنزلي

سميحه محمود إبراهيم          / 
 ماجدة أحمد عبيد بركات/ أ 

 

يوليو 7ج 28العدد
 م 7022

562-
528 

245.  

ية تقدير التكلفة االقتصاد
واالجتماعية للحرب على اإلرهاب 

في المملكة العربية السعودية 
 وبعض الدول العربية

صالح أبو النصر              / د 
 فتحي خليفة/ د 

 

يوليو 7ج 28العدد
 م 7022

582-
620 

246.  

مراحل تقنين اختبار تورانس 
على ( ب)للتفكير االبتكاري الشكل 

الطالب الصم وضعاف السمع 
وسطة في منطقة بالمرحلة المت

 عبد الرحمن زمزمي/ د
يوليو 7ج 28العدد

 م 7022
622 -

645 



 مكة المكرمة

242.  
برنامج تربية حركية مقترح وآثره 
في تنمية السلوك االجتماعي لطفل 

 .الروضة

 أميمة رسمي/ د 
 

يوليو 7ج 28العدد
 م 7022

645-
627 

248.  
إسهام الوقف على الشؤون 

االجتماعية في مكة المكرمة إبان 
 صر العثمانيالع

 هند حريري/ أ
 

يوليو 7ج 28العدد
 م 7022

625-
207 

248.  
التطوير المحاسبي لموازنة 

الجامعات السعودية باستخدام 
 مفهوم تحليل النظم

 منال سفر/ أ
 

يوليو 7ج 28العدد
 م 7022

205-
272 

250.  

معوقات استخدام التعليم 
اإللكتروني في المرحلة الثانوية 
 بمحافظة القنفذة من وجهة نظر

 المعلمين

 علي الزهراني/ أ 
يوليو 7ج 28العدد

 م 7022
278-
254 

252.  

األساليب اإلشرافية لدى معلمي 
العلوم الطبيعية في المرحلة 

الثانوية بمدينة جده وعالقتها 
 ببعض المتغيرات

 سليمان السلمي/ أ 
يوليو 7ج 28العدد

 م 7022
255-
288 

257.  

إعداد قائمة مستويات معيارية 
م التالوة مقترحة لتعلم أحكا

والتجويد في مادة التربية 
/ قسم القرآن الكريم/اإلسالمية

وتوزيعها على مراحل التعليم 
 (دراسة ميدانية)العام في سورية 

 أحمد السمهر/ أ 
 

يوليو 7ج 28العدد
 م 7022

282-
825 

255.  
منظور ) اإلرشاد والعالج النفسي

 (متكامل 
 غرم هللا الغامدي/ د 

يوليو 7ج 28العدد
 م 7022

825-
858 

254.  

فاعلية برنامج للعالج التكاملى 
فـــى تحسين اإلدراك الحســــــي 

وخفض درجة فوبيا المدرسة لدي 
 الكفيفات بمحافظة الطائف

زينب محمود شقير / د/ أ
 وآخرون

اكتوبر  2ج 70العدد 
 م 7022

25-48 

255.  

دور كتب الدراسات االجتماعية 
للمرحلة الثانوية باألردن في 

لتفكير الناقد تنمية مهارات ا
واإلبداعي من خالل تحليل 

 محتواها ووجهة نظر معلميها

جعفر محمود رفاعي / د 
 الموسى

 

اكتوبر  2ج 70لعدد 
 م 7022

48-28 

256.  

إستراتيجيات مواجهة الضغوط 
المدرسية لدى عينة من 

الموهوبات والموهوبات ذوات 
صعوبات التعلم بالمرحلة 

 دراسة تشخيصية" المتوسطة 

بد العزيز صالح أبا آمنة ع/ د
 الخيل

اكتوبر  2ج 70لعدد 
 م 7022

28-276 

252.  

مستوى الوعي ما وراء المعرفي 
في قراءة نصوص الرياضيات 

لدى طالب كلية التربية بجامعة 
حائل وعالقته بتحصيلهم في 

 الرياضيات

عبدالرحمن بن إبراهيم فريح / د 
 التميمي

اكتوبر  2ج 70لعدد 
 م 7022

272-
254 

258.  

امج اثرائي قائم على بناء برن
فاعلية استراتيجية التخيل 

البصري لتنمية مهارة االستماع 
 ..لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 نجوى أحمد خصاونه/ د
اكتوبر  2ج 70لعدد 

 م 7022
255-
224 

-225اكتوبر  2ج 70لعدد سمية /خديجة عبد هللا بصفر د/برنامج مقترح للتدريب قائم على   .258



تقديرالحاجات التدريبية ألعضاء 
هيئة التدريس بكليات التربية 

 طائفبجامعة ال

 227 م 7022 على عبد الوارث

260.  

أثر تدريس مقرر التربية البيئية 
على تنمية األخالق البيئية 

واالتجاه نحو البيئة لدى طالبات 
 كلية التربية جامعة الملك خالد

 
 لــبنـى حسين العجمـي/ د 

اكتوبر  2ج 70لعدد 
 م 7022

725-
756 

262.  

أثر الشعور بالظلم واالضطهاد في 
القدرة على اإلنجاز لدى 

مجموعات عمرية مختلفة من 
 األطفال والراشدين

 سماح خالد عبد القوي زهران/ د
اكتوبر  2ج 70لعدد 

 م 7022
752-
760 

267.  

تصور مقترح لتطوير منهج 
الدراسات االجتماعية بالمرحلة 

االبتدائية على ضوء النظرية 
 البنائية

 إيناس الشافعي محمد/ د 
 

اكتوبر  2ج 70لعدد 
 م 7022

762-
786 

265.  

الفكر التربوي عند أحمد بن محمد 
بن حجر الهيتمي من خالل 

تحرير المقال في آداب ))رسالته 
وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو 

 األطفال

 .عبدهللا بن حلفان العايش/ د
اكتوبر  2ج 70لعدد 

 م 7022
782-
558 

264.  

لمية لصنع القرارات األساليب الع
في برامج كليات خدمة المجتمع 

بمؤسسات التعليم العالي 
الواقع والمأمول من )ومعوقاتها 

 (وجهة نظر مسؤولي هذه الكليات

خلود بنت سعد عبدالعزيز /أ
 اليوسف

اكتوبر  2ج 70لعدد 
 م 7022

558-
588 

265.  

األسباب التي تعيق استثمار الوقت 
الرسمي المخصص للعملية 

دراسة ميدانية على )ميةالتعلي
مدارس التعليم العام للبنات بمدينة 

 مكة المكرمة

 هيفاء حسن مصطفى الشامي/ أ 
 

اكتوبر  2ج 70لعدد 
 م 7022

588-
427 

266.  

استراتيجية مقترحة إلدارة 
الصراع في المؤسسات التعليمية 

دراسة ميدانية على مديري " 
المدارس والمشرفين التربويين 

 بمحافظة جدة

 ود سعيد مسفر السلميسع/ د
 

اكتوبر  2ج 70لعدد 
 م 7022

425-
457 

262.  

أثر التدريب االحترافي وفق 
للجودة Demingنموذج ديمنج 

الشاملة على التطبيق العملي 
لمديرات المدارس الثانوية بإدارة 

التربية والتعليم للبنات بمنطقة 
دراسة شبه )مكة المكرمة 

 تجريبية

 فائزه بنت أحمد بكر رواس/ أ 
 

اكتوبر  2ج 70لعدد 
 م 7022

455-
464 

268.  

الذكاء الوجدانى وعالقته باألمن 
النفسي لدى عينة من طالبات 

كلية التربية بجامعة الملك عبد 
 العزيز

 هدى عبد الرحمن أحمد/د 
اكتوبر   7ج 70العدد 

 م7022
422-
527 

268.  
تصور مقترح إلنشاء مركز رعاية 
الموهبة بجامعة الطائف في ضوء 

 رة الجودة الشاملةآليات ادا

السعيد السعيد عراق               / د 
أحمد نجم الدين عيد            / د 

 ا لروسي

اكتوبر   7ج 70عدد 
 م7022

525-
558 

-558اكتوبر   7ج 70عدد / خديجة ضيف هللا القرشي د / د مستويات تجهيز المعلومات   .220



وعالقتها بالسعة العقلية لدي 
 طالب وطالبات جامعة الطائف

 584 م7022 عزة محمد عبده حله

222.  
اتجاهات طالب جامعة الملك عبد 

العزيز بجدة نحو بعض قضايا 
 البيئة دراسة تشخيصية

 وداد عبدالسميع نور الدين/ د 
اكتوبر   7ج 70عدد 

 م7022
585-
624 

227.  
معايير الجودة المستنبطة من 

سورة يوسف عليه السالم 
 الجودة االقتصادية أنموذجا)

 ف الحضرمينو/ د 
 

اكتوبر   7ج 70عدد 
 م7022

625-
647 

225.  
كفـاءة استثمار المـوارد البشريـة 

فـي مـدارس وزارة التربية 
 والتعليم األردنية

/ علي حورية             أ / د 
 أنور خصاونة

اكتوبر   7ج 70عدد 
 م7022

645-
658 

224.  
الفروق في التفكير االبتكاري بين 

الصم وضعاف السمع وأقرانهم 
 لعاديينا

 عبدالرحمن زمزمي/ د 
اكتوبر   7ج 70عدد 

 م7022
658-
684 

225.  
قياس أثر العولمة على األداء 

االقتصادي في المملكة العربية 
 السعودية

صالح أبوالنصر                 / د 
 فتحي خليفة/ د 

 

اكتوبر   7ج 70عدد 
 م7022

685-
208 

226.  
التدوير الوظيفي وأثره على األداء 

 لسعوديةبالجامعات ا
 علي الشريف/ د

 
اكتوبر   7ج 70عدد 

 م7022
208-
278 

222.  
استراتيجية مقترحة للنشاط 

 الرياضي بجامعة طيبة

/ أحمد عبد الدايم الوزير د / د
عبد الرحمن عارف عبد الجواد 

 عزة فكري محمد فؤاد/ ، د 

اكتوبر   7ج 70عدد 
 م7022

278-
286 

228.  

واقع برامج الدورات 
العلمية  والمحاضرات والمعارض

الحرة في مدارس مدينة الطائف 
من وجه نظر مشرفي جماعة 

 العلوم

 حامد الغامدي/ أ 
 

اكتوبر   7ج 70عدد 
 م7022

282-
874 

228.  

مشاركة اإلداريات بجامعتي أم 
القرى بمكة المكرمة والملك عبد 

العزيز بجدة في اتخاذ أنواع 
 القرارات

 بسمة المجنوني/ أ 
 

اكتوبر   7ج 70عدد 
 م7022

875-
854 

280.  

التوجيهات التربوية المستفادة 
البر والصلة من " مما جاء في 

كتاب األدب من صحيح اإلمام 
 البخاري

نور بيكم بنت محمد حسين / أ 
 ولي
 

اكتوبر   7ج 70عدد 
 م7022

855-
800 

282.  
تصور مقترح لتمويل التعليم 

العالي بالمملكة العربية السعودية 
 في ظل زيادة الطلب االجتماعي

 ال الحميديمن
 

اكتوبر   7ج 70عدد 
 م7022

802-
842 

287.  
تعليم التفكيــــر وتدريــــــــس 

 العلــــــوم
ناهد عبد الراضي نوبي / د/ أ

 محمد
يناير 2ج  72العدد

 م 7027
22-58 

285.  
نظـــــم المعلومـــــات وأثرهــــا 
 في اتخــــاذ القرارات اإلداريـــــة

 علي حسين محمد حورية/ د 
يناير 2ج  72العدد

 م 7027
62-22 

284.  
مدى وعي طالب وطالبات جامعة 

 طيبة بمفهوم االنتماء الوطني

حاسن بن رافع الشهري / د / أ 
 وآخرون

 

يناير 2ج  72العدد
 م 7027

28-276 

285.  

التغيير التنظيمى المدرك وعالقته 
بالتماثل التنظيمى التواصلى لدى 

أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
 "جنوب الوادى

 أشرف محمود أحمد محمود /د 
يناير 2ج  72العدد

 م 7027
272-
702 



286.  

) اثر برنامج أنشطة قائم على 
لتنمية ( القصة ولعب األدوار 

المهارات اللغوية لألطفال ذوي 
االضطرابات اللغوية لمرحلة 

 "رياض األطفال 

عبد الرؤوف إسماعيل / د 
 محفوظ

يناير 2ج  72العدد
 م 7027

708-
757 

282.  

يس مقرر مهارات فاعلية تدر
الحاسب اآللي في تنمية تحصيل 

طالبات الـسنة التحضيرية بجامعة 
الملك عبد العزيز و اتجاهاتهن 

 "نحوه

نجوى بنت عطيان محمد / د 
 سعيد المحمدي

يناير 2ج  72العدد
 م 7027

755-
748 

288.  

أثر استخدام التعلم القائم على 
المشكـالت في تنميـــــة القدرة 

ياضي واالتجاهات على التفكير الر
نحو الرياضيات لدى طلبة الصف 

 الثالث متوسط

عبد الرحمن بن إبراهيم / د 
 فريح التميمي

يناير 2ج  72العدد
 م 7027

752-
720 

288.  
استخدام ثالث استراتيجيات 
لقياس مقروئية كتاب العلوم 

 للصف الثامن األساسي في األردن

عبد هللا محمد الخطايبة /د /  أ
 وآخرون

يناير 7ج   72العدد 
 م 7027

785-
508 

280.  
الذكاءات المتعددة والعوامل 

الخمسة الكبرى للشخصية لدى 
 طالب الجامعة

 محمود على أحمد السيد/ د 
يناير 7ج   72العدد 

 م 7027
522-
552 

282.  
معوقات البحث العلمي بالوطن 

دراسة حالة لمشكالت ) العربي 
 الباحثين في مجال الطفولة

وي سماح خالد عبد الق/ د 
 زهران

يناير 7ج   72العدد 
 م 7027

558-
585 

287.  
المشكالت السلوكية االكثر انتشارا 

لدى أطفال مرحلة التعليم 
 األساسي في األردن

خولة القدومي                 / د 
 حنان الشقران/ د

يناير 7ج   72العدد 
 م 7027

582-
470 

285.  
الضغوط الوظيفية وعالقتها 

 بالتوجه الشخصي لدى عينة من
 اإلداريين بجامعة نجران

منصور بن نايف العتيبي ، د / د 
 أسامـه حسن جابـــــــــر/ 

يناير 7ج   72العدد 
 م 7027

472-
460 

284.  

فاعلية استخدام إستراتيجية تنبأ ـ 
لتعليم ( POE) الحظ ـ إشرح  

العلوم في تنمية التفكير 
االستداللي وبعض مهارات حل 
المشكلة لدى طالبات المرحلة 

 متوسطة بالسعوديةال

 سوزان محمد حسن السيد/ د
 

يناير 7ج   72العدد 
 م 7027

462-
504 

285.  
الفساد اإلداري والمالي في 

مؤسسات التعليم العالي األسباب 
 "وسبل العالج

 خديجة مقبل الزهراني/ أ 
يناير 7ج   72العدد 

 م 7027
505-
557 

286.  

تطور تعليم الفتاة في المملكة 
عهد  العربية السعودية منذ

المؤسس الملك عبد العزيز رحمه 
هللا إلى عهد خادم الحرمين 

الشريفين الملك عبد هللا بن عبد 
العزيز حفظه هللا وواقع دورها في 

النهضة التنموية في المجتمع 
 السعودي

/ تغريد عبد الفتاح الرحيلي أ / أ 
 وفاء فاهد السرحاني

يناير 7ج   72العدد 
 م 7027

555-
565 

282.  
لية للممارسات رؤية مستقب

السلوكية لمديري المدارس وفق 
دراسة " مدخــل اإلبداع اإلداري 

 سعود السلمي/ د 
فبراير 2ج  77العدد

 م7027
25-52 



ميدانية على مديري مدارس 
 التعليم العام بمحافظة جدة

288.  

إلعداد النفسي و الثقافي لطالب 
جامعة طيبة بالمملكة العربية 

السعودية لمواجهة تحديات 
 "..دراسة ميدانية " ولمة الع

شعيب جمال محمد صالح / د 
 وآخرون

فبراير 2ج  77العدد
 م7027

55-65 

288.  

جودة الحياة في ضوء بعض 
الذكاءات المتعددة لدى طالب 
وطالبات المرحلة الثانوية من 

 " ..تخصصات مختلفة

سمية طه جميل                 / د 
 داليا خيري عبد الوهاب/ د 

راير فب2ج  77العدد
 م7027

68-206 

700.  
أثر التعليم بالدعم على دافع 

اإلنجاز األكاديمي في الرياضيات 
 لدى طالب الصف األول الثانوي

عالء محمود جاد الشعراوي ، /د 
 السعيد محمود السعيد عراقي/ د 

فبراير 2ج  77العدد
 م7027

208-
257 

702.  
اآلثار االجتماعية واألخالقية 
مالت واالقتصادية والتربوية للمعا

 الربوية
 خلف سليم سليم القرشي/ د

فبراير 2ج  77العدد
 م7027

255-
256 

707.  

واقع استخدام المشرفات 
التربويات لكفايات التخطيط في 

مجاالت الخطة اإلشرافية بمدينة 
 الرياض

أمل بنت عبدهللا بن عبدالكريم / أ 
 الخنيفر

 

فبراير 2ج  77العدد
 م7027

258-
702 

705.  
البحث النشـــر اإللكتروني و

 العلمـــي
وفاء فاهد / أ 

 السرحانـــــــــــــــي
فبراير 2ج  77العدد

 م7027
705-
746 

704.  
المجاالت العلميــــــة 

 االفتراضيـــــــــة
 تغريد عبد الفتاح الرحيلي/أ

فبراير 2ج  77العدد
 م7027

748-
768 

705.  

أهمية استخدام التعليم االلكتروني 
في نظام االنتساب المطور من 

نظر الطالبات بجامعة  وجهة
 الطائف

إيمان بنت إبراهيم محمد / د 
 العمريطي

 77العدد 
 م7027فبراير7ج

785-
500 

706.  

العفو و عالقته بالضغوط النفسية 
لدى طالبات جامعة الطائف بالكلية 

( اإلقتصاد المنزلي)العملية 
 اآلداب)والكلية النظرية 

 سناء حسن عماشه/ د 
 77العدد 

 م7027فبراير7ج
502-
545 

702.  

فاعلية برنامج قائم على تعليم 
اللغة العربية ألغراض خاصة فى 

تنمية بعض مهارت التعبير 
الكتابى لدى أطفال المدارس 

 الصديقةبجمهورية مصر العربية

عبد العظيم صبرى عبد / د 
 العظيم

 77العدد 
 م7027فبراير7ج

545-
522 

708.  
تمويل التعليم الجامعي بين كفاية 

 ستخدامالتمويل وكفاءة اال
 .عبيد بن عبد هللا السبيعي/ د 

 77العدد 
 م7027فبراير7ج

528-
585 

708.  
ضرورات التربية على التسامح 

في عصر العولمة منظور تربوي 
 إسالمي

فخرية بنت محمد إسماعيل / د 
 خوج

 77العدد 
 م7027فبراير7ج

582-
425 

720.  

الشعور بالسعادة في ضوء بعض 
سمات الشخصية لدى عينة من 

لية التربية للبنات طالبات ك
 بمحافظة جدة

إيناس بنت علي محمد / أ 
 الرابغي

 77العدد 
 م7027فبراير7ج

422-
460 

722.  
تأثير المناخ التنظيمي للجهاز 
 اإلداري على سلوك الموظفين

 حنان بنت حسين بوقس/ أ 
 77العدد 

 م7027فبراير7ج
462-
485 

-482 77العدد عفاف بنت راضي مشخص / أ اثـــــر بعض طرق تقدير الدرجات   .727



صدق للمفردات على ثبات و
درجات اختبار تحصيلي في 

الرياضيات ذي االختيار من متعدد 
لدى طالبات الصف األول الثانوي 

 بمكة المكرمـة

 اللحياني
 

 526 م7027فبراير7ج

725.  

فاعلية برنامج الكتروني مقترح 
لتنمية مهارات التقويم الشامل 

لدى معلمي العلوم بالمرحلة 
تدائية بالمملكة العربية االب

 السعودية

محمد أبو الفتوح حامد خليل / د/أ
 وآخرون

مارس  2ج 75العدد
 م 7027

25-45 

724.  

مدى استخدام أنماط ومتطلبات 
التعليم اإللكتروني في برنامج 
اإلعداد التربوي لمعلمة اللغة 

 العربية بجامعة أم القرى

 حنان سرحان عواد النمري/ د 
مارس  2ج 75العدد

 م 7027
42-84 

725.  

التخطيط الستخدام مبادئ إدارة 
الجودة الشاملة لديمنج 

"Deming " في كلية التربية
 بجامعة الطائف

 ليلى محمد حسني أبو العال/ د 
مارس  2ج 75العدد

 م 7027
85-228 

726.  

دور القيادة المدرسية في تنمية 
اإلبداع لدى معلمي المدارس 

األساسية الخاصة في األردن من 
 "ر المعلمينوجهة نظ

 معن محمود عياصره/ د 
مارس  2ج 75العدد

 م 7027
272-
242 

722.  

فاعلية برنامج عالجي لمعالجة 
االضطرابات الصوتية والنطقية 

في بعض رياض األطفال بمحافظة 
 الزرقاء باألردن

عبد الرؤوف إسماعيل / د 
 محمود محفوظ

مارس  2ج 75العدد
 م 7027

245-
227 

728.  
التعليم تمكين المعلمين بمدارس 

العام وعالقته بسلوك مواطنتهم 
 التنظيمية

 أشرف السعيد أحمد محمد/ د 
مارس  2ج 75العدد

 م 7027
225-
288 

728.  
كيف يدرك المعلم دور المشرف 

 التربوي
 غازي أديب مصطفى حسنية/ أ 

مارس  2ج 75العدد
 م 7027

288-
727 

770.  
الجهود التربوية لبعض علماء 

 الحديث
 فيانيعائشة بنت عامر الس/ أ 

مارس  2ج 75العدد
 م 7027

725-
745 

772.  

فاعلية وحدة مقترحة في التربية 
االقتصادية ضمن مقرر الدراسات 

االجتماعية والوطنية على 
التحصيل وتنمية االتجاه لطالبات 
الصف األول المتوسط بمحافظة 

 جدة

 أسماء زين صادق األهدل/ د 
 

مارس 7ج 75العدد
 م 7027

758-
785 

777.  

لنفسية وعالقتها شيوع الضغوط ا
بعدد من المتغيرات الديموجرافية 
لدى عينة من معلمات المدارس 

 المتوسطة بالمدينة المنورة

 فوزية بنت سعد الصبحي/ د 
مارس 7ج 75العدد

 م 7027
782-
525 

775.  

آراء المعلمات حول أهمية 
استخدام التقنيات التعليمية 
والصعوبات التي تواجههن 
ت الستخدامها في مدارس البنا

 بمكة المكرمة

 رقية عبد اللطيف مندوره/ د 
مارس 7ج 75العدد

 م 7027
522-
540 

774.  
أثر استخدام إستراتيجية تدريس 

الفريق على مستوى التحصيل في 
 محاسن إبراهيم شمو/ د 

 
رس ما7ج 75العدد

 م 7027
542-
527 



وحدة الغذاء والتغذية بمقرر 
التربية األسرية لدى طالبات 

الصف األول المتوسط بالمدينة 
 المنورة

775.  
استخدام النشاط التمثيلي ولعب 
األدوار لتنمية مهارات التفكير 

 العلمي ألطفال الروضة

حنان شوقي عبد المعز محمد / د 
 المجولي

مارس 7ج 75العدد
 م 7027

525-
405 

776.  

برنامج مقترح لرعاية الطالب 
الموهوبين بجامعة تبوك في 

ضوء بعض المتغيرات دراسة 
 ميدانية

محمد محمد السيد عبد  /د 
حباب عبد الحي / د . الرحيم

محمد مسلم / محمد عثمان  د 
 حسن على وهبة

مارس 7ج 75العدد
 م 7027

402-
444 

772.  

المالمح التربوية ألخالقيات 
الحرب في السيــرة النبوية 

المعــاهدة ، والمنــابذة، ومعاملة 
دراسة تربوية ) األسرى أنموذجاً 

 (تأصيلية 

حسن إبراهيم  عمر بن/ د 
 الراشدي

مارس 7ج 75العدد
 م 7027

445-
425 

778.  

الحاجات التدريبية لمعلمات 
التربية الفنية بالمرحلتين 

المتوسطة والثانوية في مجال 
اكتشاف الطالبة الموهوبة فنياً 
 ورعايتها بمدينة مكة المكرمة

فاطمة بنت علي بن عبد هللا / أ 
 الغامدي

 

مارس 7ج 75العدد
 م 7027

422-
522 

778.  

برنامج تدريبي مقترح لعالج 
األخطاء المنهجية واللغوية 

الشائعة في تقارير بحوث التربية 
العلمية المنشورة بالمملكة 

 العربية السعودية

ماهر إسماعيل صبري / د / أ 
 وآخران

ابريل  2ج 74العدد 
 م2027

25 -67 

750.  

فعالية برنامج لتدريس الحروف 
األبجدية بإستخدام دوائر التعلم 

على تنمية المفردات اللغوية 
والكفاءة اإلجتماعية ألطفال 

 الروضة

وفاء رشاد راوي            د / د 
 رضا مسعد الجمال/ 

ابريل  2ج 74العدد 
 م2027

65-204 

752.  

الكفايات التعليمية لدى معلمي 
التوحديين وعالقتها بمستوي 

الرضا الوظيفي والضغوط 
 "النفسية

 عبد الفتاح رجب علي مطر/ د 
 وآخران

ابريل  2ج 74العدد 
 م2027

205-
246 

757.  

" إحدى االستراتيجيات"فاعلية 
المتمركزة على النظرية البنائية 

فى تنمية مهارات التفكير 
الرياضي واالحتفاظ بها لدى 

 طالب المرحلة المتوسطة

 أحمد عفت مصطفى قرشم/ د 
ابريل  2ج 74العدد 

 م2027
242-
282 

755.  

ي دور التخطيط االستراتيجي ف
رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين 
بإدارة التخطيط المدرسي من 
وجهة نظر مديري التخطيط 

المدرسي في المملكة العربية 
 السعودية

 نوف خلف محمد الحضرمي/ د 
ابريل  2ج 74العدد 

 م2027
285-
777 

754.  

الثقافة التنظيمية السائدة في 
جامعتي الجوف وحائل من وجهة 

         نظر أعضاء هيئة التدريس 
 (دراسة تشخيصية ) 

 حسين مريزيق السرحاني/ د 
ابريل  2ج 74العدد 

 م2027
775-
762 



755.  
مصادر تمويل التعليم العالي في 

المملكة العربية السعودية 
 (دراسة مقارنة) وبريطانيا 

 .نوال بنت سعد الطويرقي/ أ 
ابريل  2ج 74العدد 

 م2027
765-
782 

756.  

داع القيم التنظيمية المحفزة لإلب
اإلداري لدى مديرات مدارس 

الحكومي ) التعليم الثانوي العام 
 بمدينة مكة المكرمة( واألهلي 

فوزية بنت عبد الرحمن سالم / أ 
 بانعمة

ابريل  2ج 74العدد 
 م2027

788-
550 

752.  
التسامح كمنبئ لألمن النفسي 

لدى المتزوجين وغير المتزوجين 
 من من طالب الدراسات العليا

 ب محـمود شـــقيرزيـنـ/ د. أ 
ابريل  7ج74العدد

 م7027
545-
562 

758.  
التوافق النفسي واالنفعالي لدى 

األطفال ذوي االعاقة السمعية من 
 وجهة نظر معلميهم

 عبد الرؤف إسماعيل محفوظ/ د
ابريل  7ج74العدد

 م7027
565-
582 

758.  

فعالية برنامج تدريبي لألمهات في 
تنمية بعض مهارات ما قبل 

أطفالهم المعاقين  األكاديمية لدي
 عقلياً في مرحلة التدخل المبكر

خالد رمضان عبد الفتاح / د
 سليمان

ابريل  7ج74العدد
 م7027

585-
454 

740.  

استخدام القصة والتشكيل بخامة 
العجائن الملونة في تنميه بعض 
المهارات االجتماعية واإلبداعية 

 لدى طفل الروضة

 حنان حسن إبراهيم وآخران/ د
يل ابر 7ج74العدد

 م7027
455-
422 

742.  

أثر التفاعل بين أساليب عرض 
المحتوى ونمط الذكاء في تنمية 
مهارات التفكير المستقبلي في 

مادة الدراسات االجتماعية لدى 
تالميذ الحلقة الثانية من التعليم 

 األساسي

عماد حسين حافظ إبراهيم / د
 وآخران

 

ابريل  7ج74العدد
 م7027

425-
527 

747.  
ه على كل من العنف األسرى وأثر

الهناء الشخصي والعدوانية لدى 
 األبناء بالمدينة المنورة

 /نايف بن محمد الحربي أ/د
 أبو المجد إبراهيم الشوربجي/د

ابريل  7ج74العدد
 م7027

525-
558 

745.  
التعليم عن بعد والتفاعل 

 االجتماعى
عبــــــير مختــــــار شــــــــاكر / 

 محمـــــود
ابريل  7ج74العدد

 م7027
558-
580 

744.  

Gender, Academic 
Level-based 

Comparative Study on 
University  

Epistemological 
Beliefs towards 

English Language 
Learning" 

Dr AbdulRahman A. 
Al Asmari, Dr. Nasrah 

Mahmoud Ismail .  . 

ابريل  7ج74العدد
 م7027

2-77 

745.  

تقويم األداء التدريسي ألعضاء 
لتدريس بجامعة الطائف في هيئة ا

ضوء استراتيجيات التدريس 
المتمركزة حول الطالب 

 ومتطلباتها

/ برهان نمر إبراهيم بابية ، د / 
 محمد نمر إبراهيم بابية

مايو 2ج  75العدد
 م7027

22-40 

746.  

أثر تدريس مادة مهارات التفكير 
في اكتساب مهارات التفكير الناقد 

وتقدير الذات لدى عينة من 
ات المرحلة الجامعية بجامعة طالب

 ..أم القرى 

 نوار بنت محمد سعد الحربي/ د 
مايو 2ج  75العدد

 م7027
42-80 



742.  

أنماط اللعب مع األقران والطالقة 
اللفظية كمنبئات بالقدرات 

االبتكارية لدى أطفال الروضة 
 الموهوبين والعاديين

جابر محمد عبدهللا عيسى ، / د 
 بوزيدأحمد محمد جاد الرب أ/ د 

مايو 2ج  75العدد
 م7027

82-254 

748.  

أثر استراتيجية المنظم المتقدم في 
تدريس مادة البالغة على 

التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى 
طالب الصف األول الثانوي األدبي 

 ..باألردن 

 .زياد أحمد سالمة البطاينة
مايو 2ج  75العدد

 م7027
255-
258 

748.  

فاعلية برنامج قائم على العالج 
معنى في تحسين مستوى بال

الطموح لدى عينة من التالميذ 
 بطيئي التعلم

 .أيمن رمضان زهران/ 
 

مايو 2ج  75العدد
 م7027

258-
228 

750.  
التنمية المهنية ألعضاء هيئة 

التدريس بجامعة تبوك في ضوء 
 معايير الجودة واالعتماد

/ محمد يوسف مرسي نصر، د/ د
 .محمد مسلم حسن على

مايو 2ج  75العدد
 م7027

228-
772 

752.  

( v)أثر استخدام خريطة الشكل 
في تدريس العلوم في تنمية بعض 
عمليات العلم األساسية لدى طالب 

 الصف األول متوسط

 .غرم هللا علي الخثعمي/أ
 

مايو 2ج  75العدد
 م7027

775-
747 

757.  

فعالية برنامج رقمي باستخدام 
الحاسب اآللي للتدريب على 

ت االستدعاء المباشر للمعلوما"
لدى عينة من التالميذ " اللفظية 

بالمرحلة " صعوبات التعلم"ذوي 
 االبتدائية

محمد على كامل محمد، أ / د / أ 
حسن مصطفى عبد المعطي                / د / 

 .زين حسن ردادي / د 

مايو 7ج 75العدد
 م7027

25-65 

755.  

برنامج لزيادة كفاءة وفاعلية كالً 
من االنتباه واإلدراك من خالل 
ممارسة أنشطة معرفية لدي 

التالميذ ذوي صعوبات التعلم في 
 المرحلة االبتدائية

 أسامة فاروق مصطفي سالم/ د 
مايو 7ج 75العدد

 م7027
62-222 

754.  
فعالية برنامج لتنمية مهارات 

التأهيل ما قبل المهني لدي عينة 
 من المعاقين عقلياً القابلين للتعلم

/ خالد عبد الحميد عثمان  د / 
 د نبوي عيسيأحم

مايو 7ج 75العدد
 م7027

225-
240 

755.  

الممارسات التدريسية ألعضاء 
هيئةالتدريس في مقررات 

الرياضيات على ضوء معايير 
 الجودة الشاملة

 سوسن عبدالحميد كوسه/ د 
مايو 7ج 75العدد

 م7027
242-
280 

756.  
أساليب المواجهة لدى المراهقين 

" القابلين للتعلم"الُمعاقين عقلياً 
 اديينوالع

 أحمد فتحي علي/ د 
مايو 7ج 75العدد

 م7027
282-
704 

752.  
تصور مقترح لتفعيل دور جامعة 

تبوك في تعزيز األمن الفكري لدى 
 الطالب

/ فواز بن عقيل الجهني  د/ 
 محمد فتحي عبد الفتاح حسين

مايو 7ج 75العدد
 م7027

705-
745 

758.  

إعداد مقياس الكشف عن 
إضطراب طيف التوحد خالل 

العمرية المختلفة المراحل 
 والكشف عن فاعليته

 نيرمين بنت عبدالرحمن قطب/ أ
مايو 7ج 75العدد

 م7027
745-
765 

758.  
اتجاهات طلبة التربية الخاصة 
نحو مهنة المستقبل والدوافع 

 واصف العايـــد وآخران/ د 
يونيو  2ج 76العدد 

 م7027
22-42 



الكامنة وراء التحاقهم بالتخصص 
 بجامعة المجمعة

760.  
اء االنفعالي كمنبئ بكل من الذك

الرضا عن الحياة والثقة بالنفس 
 لدي طالب الجامعة

عبد الحميد عبد العظيم / د 
أحمـد / محمود رجيعه          د 

 محمـد شافعـي

يونيو  2ج 76العدد 
 م7027

45-88 

762.  

الفرق بين طالب الظروف 
الخاصة والطالب العاديين في 

توكيد الذات وحل المشكالت 
 مكة المكرمةبمدينة 

عبد الوهاب بن مشرب / د 
 أنديجاني

يونيو  2ج 76العدد 
 م7027

82-225 

767.  

مدى ممارسة معلم الرياضيات 
الستراتيجيات ما وراء لمعرفة 

اثناء تدريس المشكلة الرياضية 
 اللفظية

محمد بن علي عوضه / د 
 الشهري

يونيو  2ج 76العدد 
 م7027

225-
255 

765.  
واقع الرعاية االجتماعية 

لصحية والنفسية ألطفال دور وا
 الرعاية والتأهيل المهني

محمـــد عبد الستــــــار / د
 .سالــــــم

يونيو  2ج 76العدد 
 م7027

252-
268 

764.  

استراتيجيات التدريس القائمة 
على نظرية الذكاءات المتعددة 
المناسبة أساليب تعلّم الطالبات 

بقسم اللغة العربية بجامعة الملك 
 عبد العزيز

وفاء بنت حافظ عشيش / د 
 العويضي

يونيو  2ج 76العدد 
 م7027

222-
707 

765.  

عالقة بعض العوامل المؤثرة في 
التسرب الجامعي بعادات العقل 

لدى عينة من الطالب المتسربين 
من جامعة الملك فيصل بالمملكة 

 .العربية السعودية 

 .حمدان ممـدوح الشامي/ د
يونيو  2ج 76العدد 

 م7027
705-
755 

766.  

اعلية برنامج تدريبي لتنمية ف
مهارات اللغة االستقبالية و 

التعبيرية لدى األطفال ضعاف 
السمع من مستخدمي جهاز 

زراعة القوقعة السمعية 
 اإللكترونية بالمرحلة االبتدائية

محمد /سعيد كمال عبد الحميد د/د
 عثمان بشاتوة

يونيو  7ج76العدد 
 م7027

22-52 

762.  

ال أثر استخدام استراتيجية تن
القمر في تحسين االستيعاب 

القرائي والتعبير الكتابي لدى 
 طلبة المرحلة األساسية باألردن

ناصر محمود المخزومي ، / د / أ
 زياد أحمد سالمة البطاينة/ د 

يونيو  7ج76العدد 
 م7027

58-80 

768.  

أثر المناهج المطورة في 
الرياضيات والعلوم الطبيعية على 

 تنمية التحصيل والتفكير وحل
المشكالت لدى طالب المرحلة 

 الثانوية

محمد أبو الفتوح حامد / د / أ 
 وآخرون

يونيو  7ج76العدد 
 م7027

82-226 

768.  

" لستيرنبرج" أساليب التفكير
وعالقتها باستراتيجيات التعلم 

المنظم ذاتياً لدى عينة من طالب 
 التربية الخاصة بمدينة جدة

 عصام الدسوقى إسماعيل الجبة
 

يونيو  7ج76العدد 
 م7027

222-
254 

720.  

فاعلية برنامج مقترح للتدريبات 
المهنية في تنمية مهارات المنتج 

الفني لدى طالبات المدرسة 
 الثانوية الصناعية الزخرفية

 وائل أحمد راضى سعيد/ د 
يونيو  7ج76العدد 

 م7027
255-
287 

-285يونيو  7ج76العدد عبد الفتاح رجب على محمد /دفعالية برنامج قائم على القصة   .722



الحركية في الحد من السلوك 
لوك إيذاء الذات لدى النمطي وس

 األطفال التوحديين

 757 م7027 مطر

727.  

تحديات تطبيق معايير الجودة 
الشاملة واالعتماد األكاديمي من 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
 بجامعة أم القرى

سحر بنت خلف سلمان / أ 
 مددين

يونيو  7ج76العدد 
 م7027

755-
748 

725.  

جودة الحياة لدي طالبات الدبلوم 
العام بكلية التربية جامعة الملك 
عبد العزيز وعالقتها بمستوي 

 الرضا عنها

 خديجة احمد السيد بخيت/ د / أ
 2ج72العدد 
 م7027يوليو

22-55 

724.  

أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية 
مهارات تصميم وإنتاج المقررات 

اإللكترونية لدى أعضاء هيئة 
 لتدريس بجامعة طيبةا

/ نجيب بن حمزة أبو عظمة، د/ د
/ أسامة سعيد علي هنداوي د

 إبراهيم يوسف محمد محمود

 2ج 72العدد 
 م7027يوليو

55-26 

725.  

صعوبات تدريس الفيزياء في 
المرحلة الثانوية بالمملكة العربية 
السعودية من وجهة نظر المعلمين 

 و الطالب

 يحيى بن حمد الظاهري/ د 
 2ج 72العدد 
 م7027يوليو

22-205 

726.  
الصعوبات التي تحول دون إلحاق 

أولياء أمور األفراد التوحديين 
 ألبنائهم بالبرامج المؤهلة للتشغيل

 خالد عبد القادر يوسف/ د 
 

 2ج 72العدد 
 م7027يوليو

205-
252 

722.  

أنشطة إثرائية للمعلمة لتعزيز 
بعض مفاهيم التربية البيئية في 

ة للصف منهج التربية األسري
األول االبتدائي بالمملكة العربية 

 السعودية

. سعاد عبد هللا مطر الزهراني/ أ 
 سميحة محمود إبراهيم/ د

 2ج 72العدد 
 م7027يوليو

258-
264 

 عبير بنت عبد القادر العرابي/ د  األسس التربوية في السنة النبوية  .728
 2ج 72العدد 
 م7027يوليو

265-
288 

 رنتإدارة التعلم عبر اإلنت  .728
محمد بن فاهد سالم / د

 السرحاني
 2ج 72العدد 
 م7027يوليو

288-
750 

780.  
أخطاء الكتابة عند الطالب الصم 
) وضعاف السمع في مدينة جدة 

 دراسة تشخيصية

 محمد إسماعيل أبو شعيرة/ د
 

 7ج 72العدد 
 م 7027يوليو

22-50 

782.  
: اقتصاديات التعليم اإللكتروني

 بين المفهوم ومؤشرات القياس
/ احمد حسين بتال العاني د  /د

 علي بن صالح بن علي الشايع
 7ج 72العدد 
 م 7027يوليو

52-45 

787.  

تقويم األداء التدريسي لدى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الطائف في ضوء معايير جودة 

 األداء

/ أحمد عفت مصطفى قرشم د/ د
/ السعيد محمود العراقي ، د

 أحمد بن سالم الثقفي

 7ج 72العدد 
 م 7027ليويو

42-80 

785.  
فاعلية برنامج إرشادي لتنمية 
الوعي االستهالكي للمياه لدى 

 المرأة السعودية

زينب محمــــــــد حقــــــــــي / د
 عمر سراج أبو رزيزة/د/ ، أ

 7ج 72العدد 
 م 7027يوليو

82-227 

784.  

مستوى معرفة معلمي األطفال 
ذوي اضطراب التوحد بأساليب 

بعض تعديل السلوك في ضوء 
 المتغيرات

 نايف بن عابد الزارع/ د 
 7ج 72العدد 
 م 7027يوليو

225-
254 

785.  
إستراتيجيات التعلّم ذاتي التنظيم 

الالزمة لتفوق طالبات جامعة 
حياة رشيد حمزة العمري ، د / د 

حصة محمد بن سعود آل / 
 7ج 72العدد 
 م 7027يوليو

255-
288 



 .مساعد طيبة دراسياً 

786.  

 مقياس مستوى الطموح
للمراهقين دراسة تقنينية على 
عينة من المراهقين في مدينة 
 جدة بالمملكة العربية السعودية

 وفاء عبداللطيف ميرة/ أ 
 7ج 72العدد 
 م 7027يوليو

282-
708 

782.  

أثر برنامج تدريبي في تعليم 
مهارات الرياضيات لطلبة الصف 
الثالث من ذوي صعوبات التعلم 

 في محافظة اربد

 شحاده العمريمحمد أحمد / د 
اغسطس  2ج 78العدد

 م 7027
22-50 

788.  

فاعلية برنامج للتربية الحركية 
في خفض بعض السلوكيات 
النمطية وتحسين المهارات 

االجتماعية لدي األطفال 
 التوحديين بمدينة الطائف

أسامة فاروق مصطفي سالم ، / د
 .رضا مسعد الجمال/ د

اغسطس  2ج 78العدد
 م 7027

52-26 

788.  

شخصية المميزة لألفراد السمات ال
المصابين باالضطرابات النفسية 

بمنطقة الزرقاء في المملكة 
 األردنية الهاشمية

نائل محمد عبد الرحمن / د 
 أخرس

اغسطس  2ج 78العدد
 م 7027

22-207 

780.  
مفاهيم الطاقة المتجددة لدى طلبة 

كليتي التربية والعلوم وعالقتها 
 بالوعي البيئي لديهم

/ حمد          مبسمة محمد ا/ د 
 .افراح ياسين محمد / م 

اغسطس  2ج 78العدد
 م 7027

205-
276 

782.  
مجالس األمناء كصيغة للمشاركة 

المجتمعية في مدارس التعليم 
 "األساسي بسلطنة عمان 

عبد العزيز أحمــد محمــد / د
 دأود

اغسطس  2ج 78العدد
 م 7027

272-
266 

787.  
أساليب التعلم المفضلة لدى طالب 

يبة وعالقتها بمعدالتهم جامعة ط
 األكاديمية

أسامة محمد الحازمي            / د
محمد أبو الفتوح حامد د / د / أ 

 عضوا. جمال حامد جاهين/ 

اغسطس  2ج 78العدد
 م 7027

262-
287 

785.  
تفعيل دور الجامعة في إنشاء 
مركز جامعي ألبحاث وعالج 

 التوحد
 منى حلمي عبد الحميد طلبه/ د 

سطس اغ 2ج 78العدد
 م 7027

285-
726 

784.  

فاعلية برنامج للتدخل المبكــر في 
تنمية بعض المهارات المعرفية 

واللغوية لدى أطفال الروضة ذوى 
صعوبات التعلم النمائية في مدينة 

 الطائف

سهير محمد محمد توفيق / د 
منى / عبد الهادى          د 
 .حلمى عبد الحميد 

  7ج78العدد
 م 7027اغسطس

22-56 

785.  

رة الجودة الشاملة وأثرهـا إدا
على كفـاءة األداء األكاديمي في 

دراسة )الجامعات السعودية
 تطبيقية على جامعة المجمعة

سهيل محمد بني مصطفى  د / د
حازم / ناصر الجار هللا ، د / 

 .عبدالعزيز المعايطة 

  7ج78العدد
 م 7027اغسطس

52-86 

786.  

فعالية برنامج إرشادي أسري في 
نمطي لدى خفض السلوك ال

األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية 
 القابلين للتعلم

 .ناصر سيد جمعه / د 
 

  7ج78العدد
 م 7027اغسطس

82-254 

782.  
بناء معيار لقياس األداء التعبيري 

الشفوي لدى طلبة المرحلة 
 األساسية

 محمد علي حسن الصويركي/ د 
  7ج78العدد

 م 7027اغسطس
255-
252 

788.  
علم عن ة نظام التَّ بعد في  فاعليَّ

عودية  الَجامعات السُّ
 أحَمد عبدهللا قّران الَغامدي/ أ 

  7ج78العدد
 م 7027اغسطس

255-
282 

-288  7ج78العدد نادية أحمد إبراهيم سندي/ د  دليل لتصميم التعلم المزيج  .788



 728 م 7027اغسطس

500.  

Acceptance of e-
learning technology 

by Saudi Arabian 
students in Taibah 

University, based on 
Technology 

Acceptance Model 

Talal bin Hasan 
Hamza kabili 
 

  7ج78العدد
 م 7027اغسطس

2-8 

502.  

فاعلية برنامج مقترح في "
هندسة الفراكتال باستخدام 

السبورة التفاعلية في تنمية بعض 
مهارات الحس المكاني ومهارات 
استخدام السبورة التفاعلية لدي 

ت العليا بكليات طالب الدراسا
 التربية

 رشا السيد صبري/د
 5ج 78العدد 

 م7027اغسطس 
22-66 

507.  

برنامج مقترح لتنمية الوعي 
ببعض القضايا البيئية  لدي 

طالبات الحلقة الثانية من التعليم 
االساسي من خالل تدريس مادة 

 االقتصاد المنزلي

 .عبير محمود عبد الغني/د
 5ج 78العدد 

 م7027اغسطس 
62-82 

505.  

فاعلية برنامج إرشادي جماعي 
لألمهات في تنمية مهارات 

التفاعل االجتماعي لدى أطفالهن 
 التوحديين بمدينة مكة المكرمة

 سمية بنت عزت شرف/ د 
 5ج 78العدد 

 م7027اغسطس 
85-250 

504.  
اإلساءة االنفعالية ألطفال 

صيغها، محدداتها، : المدارس
 تأثيراها، ومداخل الوقاية منها

 لسعيد أبو حالوةمحمد ا/د
 5ج 78العدد 

 م7027اغسطس 
552-
265 

505.  
تقويم األداء التدريسي لطالب كلية 

التربية بجامعة طيبة في ضوء 
 معايير إعداد المعلم

أسامة بن محمد بن سلمان / د
شعيب جمال محمد / الحازمي د

هشام أنور محمد /د، صالح
 .خليفه

 5ج 78العدد 
 م7027اغسطس 

262-
770 

506.  
اء التدريسي لطالب كلية تقويم األد

التربية بجامعة طيبة في ضوء 
 معايير إعداد المعلم

أسامة بن محمد بن سلمان / د
شعيب جمال محمد / الحازمي د

هشام أنور محمد /د، صالح
 .خليفه

 5ج 78العدد 
 م7027اغسطس 

772-
746 

502.  

The effectiveness of a 
training programme in 
test-taking strategies 

on proficiency test 
performance among 

Efl trainees and their 
strategy knowledge 

use and value 

Dr :Attia Essayed 
Attia 

 5ج 78العدد 
 م7027اغسطس 

2-78 

508.  

متطلبات تطوير اإلدارة 
اإللكترونية بجامعة الطائف من 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
 والعاملين

سليــــــــــم  خلف سليـــــــــم/ د
عوض / القرشي              د 

/ د.هللا سليمان عوض هللا محمد 
 احمد ابراهيم عبد العليم ابراهيم

سبتمبر 2ج78العدد
 م7027

22-54 



508.  

فعالية بعض النماذج اإلعالمية ـ 
المتمركزة حول الطفل ـ في تنمية 
معارف وسلوكيات طفل الروضة 

 بحقوقه االتصالية

حمدي محمد  نـــــــوره/ د 
، ( باحث رئيس ) أبوسنـــــــــة 

سحــــــــــر توفيــــــــــق / د 
(                  باحث مشارك ) نسيـــــــــــــم 

فاطمة الزهراء محمود / د 
 (.باحث مشارك )عثمان 

سبتمبر 2ج78العدد
 م7027

55-80 

520.  

فعالية استراتيجية التعلم التعاوني 
ئي في تنمية في ضوء التعليم البنا

التفكير االبتكاري لدي تالميذ 
 الصف السادس االبتدائي

 أحمد عبدالمجيد أبوالحمائل/ د
سبتمبر 2ج78العدد

 م7027
82-254 

522.  
الذكاء الروحي وعالقته بالسعادة 
النفسية لدى عينة من المراهقين 

 والراشدين
 فتحي عبد الرحمن الضـــبع/ د 

سبتمبر 2ج78العدد
 م7027

255-
226 

527.  
ستوى الثقافة الجغرافية لدى م

 طالبات كلية البنات
 دعاء محمد محمود درويش/ د

سبتمبر 2ج78العدد
 م7027

222-
724 

525.  

أثر نموذج التعلم البنائى فى 
الكيمياءالعملية على التحصيل 

وتنمية التفكير العلمى لدى طالبات 
 جامعة أم القرى

 فايزة إبراهيم البدرى/ أ 
سبتمبر 2ج78العدد

 م7027
725-
744 

524.  

A Proposed Integrated 
Program Based on the 

Theories of Multiple 
Intelligences, Brain-
Based Learning on 

the Achievement and 
Motivation of 1st 

Intermediate Students 
with Different Leaning 

styles. . Nazer 

Dr . Soad Mahmoud 
سبتمبر 2ج78العدد

 م7027
2-57 

525.  

دمج بعض أدوات تفكير برنامج 
كورت فى تعلم العلوم لتنمية 

التحصيل المعرفى ومهارات حل 
المشكلة وفعالية الذات لدى تالميذ 

 الصف الثانى اإلعدادي

 أميمة محمد عفيفي أحمد/ د 
 

 78العدد
 م7027سبتمبر7ج

22-48 

526.  

فعالية برنامج تدريبى قائم على 
الذكاء الوجدانى فى تنمية التفكير 

الناقد وتعديل المعتقدات 
الالعقالنية لدى عينة من طالب 

 الجامعة

 .هناء محمد زكى / د
 

 78العدد
 م7027سبتمبر7ج

48-28 

522.  

التقييم الذاتي للمدارس في ضوء 
المعايير القومية، اتجاه حديث 

نحو تطوير وإصالح التعليم 
دراسة : األساسي في مصر

 ميدانية

 علي أحمد مقرب علواني/ د 
 78العدد

 م7027سبتمبر7ج
82-248 

528.  

دراسة مقارنة للفروق بين 
الجنسين في السلوك االستقوائي 

والُمناخ المدرسي لدى طالب 
 المرحلة الثانوية

 ماجدة حسين محمود/ د 
 78العدد

 م7027سبتمبر7ج
248-
268 

528.  
واقع ممارسة معلمي الرياضيات 
بالمرحلة االبتدائية للتقويم البديل 

إبراهيم محمد عبد هللا حسن / د 
. 

 78العدد
 م7027سبتمبر7ج

222-
707 



  هم حولهوعالقة ذلك بمعتقدات

570.  

استراتيجية بنائية مقترحة 
لتدريس االقتصاد المنزلي 

وأثرهــــــا في تنمية التحصيل 
واالتجاه نحو المادة لدى طالبات 

 المرحلة الثانوية

ميساء بنت هاشم بن زامل / أ 
 الشريف

 78العدد
 م7027سبتمبر7ج

705-
758 

572.  
واقع بحوث تعليم اللغة العربية 
وتعلمها بكلية التربية جامعة أم 

 (دراسة مسحية تحليلية) القرى 

 زكية صالح صالح المالكي/ أ
 

 78العدد
 م7027سبتمبر7ج

758-
786 

577.  

 التفكير فاعلية استراتيجية قبعات
النصوص القرآنية   لتدريس الست

والقيم ، اإلبداعي التفكير تنمية في
الثاني  الصف ُخلقية لدى تالميذال

 اإلعدادي األزهري

خضرة سالم عبد الحميد                                              /د
 دعاء أبو اليزيد/  د

سبتمبر  5ج 78العدد 
 م 7027

22-54 

575.  

فاعلية برنامج إرشادي في خفض 
الشعور بالوحدة النفسية وتحسين  

فدين فعالية الذات لدى الطالب الوا
 بجامعة األزهر

 صالح عبد المقصود السواح/د 
 

سبتمبر  5ج 78العدد 
 م 7027

55-84 

574.  
تنظيم الذات األكاديمي وعالقته 

 بقلق االختبا ر
 لدى عينة من طالب الجامعة

عبد النعيم عرفة محمود                                       / د
 طارق محمد فتحي/ د

سبتمبر  5ج 78العدد 
 م 7027

85-224 

575.  

استراتيجية مقترحة لتنمية التفكير 
الناقد في الرياضيات واختزال 

القلق نحوها لدى تلميذات 
 المرحلة المتوسطة

 فاطمة عبد السالم ابو الحديد  /د
 

سبتمبر  5ج 78العدد 
 م 7027

225-
227 

576.  

أثر الصور الذهنية على 
تطبيق على : المعالجات الكمية

يائية مجموعة من المفاهيم الفيز
 االساسية في الميكانيكا

 ماهر محمد العرفج/ د 
 

سبتمبر  5ج 78العدد 
 م 7027

225-
288 

572.  

اثر برنامج تدريبي للمراقبة 
الذاتية في عالج مشكلة االنتباه 

لدى طالب المرحلة االساسية في 
 مدينة سكاكا

محمود راشد يعقوب / د 
 الشديفات

 

سبتمبر  5ج 78العدد 
 م 7027

282-
724 

578.  

Evaluation du manuel 
scolaire proposé en 

1ère 
Attitudes and 

Perceptions of 
Egyptian EFL Post-
Graduate students 

towards Information 
and Communication 
Technology (ICT) in 

Terms of Gender, 
Geographical 
Location, and 

Employment Status 

Dr Ali Ahmed Amer 
 

سبتمبر  5ج 78العدد 
 م 7027

2-58 

578.  
العوامل الخمسة الكبرى 

للشخصية لدى عينة من المدمنين 
المنومين بقسم اإلدمان بمجمع 

 عبد الرحمن عبد هللا العمري/ د 
 

اكتوبر   2ج50العدد 
 م7027

22-76 



األمل للصحة النفسية مقارنة بغير 
 المتعاطين للمواد المخدرة

550.  

اثر الخبرة والمؤهل العلمي على 
رجة ممارسة مهارات التفكير د

التاريخي لدى معلمي التاريخ 
للمرحلة المتوسطة بالمدينة 

 المنورة

 محمـود جمعه بني فـارس/ د 
اكتوبر   2ج50العدد 

 م7027
72-58 

552.  

أثر المستوى العمري و برنامج 
تدريبي مستند إلى النظرية 

اإلنسانية في تقدير الذات لدى 
 الطلبة المتميزين

ين ابراهيم أبو حماد ناصر الد/ د
 احمد صالح رجا نوافله/ ، د 

اكتوبر   2ج50العدد 
 م7027

58-25 

557.  
تطوير نظام قبول الطالب 

بالجامعات العربية في ضوء 
 االتجاهات العالمية المعاصرة

/ محمد فتحي علي موسى د / د 
 منصور بن نايف العتيبي

اكتوبر   2ج50العدد 
 م7027

25-222 

555.  
ي تنمية دور جامعة جازان ف

دراسة : وخدمة المجتمع المحلي 
 ميدانية

 قاسم بن عائل الحربي/ د 
 

اكتوبر   2ج50العدد 
 م7027

225-
240 

554.  
مقياس إدراك المساندة " -

 االجتماعية للمسنين
مروى محمد شحته عبد / د 

 الرحمن
اكتوبر   2ج50العدد 

 م7027
242-
254 

555.  

A Comparative Study 
in the Use of 

Cognitive and 
Metacognitive 

Strategies by 
Freshmen and 

Seniors English 
Majors in Learning 

English 

:Dr.Soad   Mahmoud  
     Nazer 

اكتوبر   2ج50العدد 
 م7027

2-77 

556.  

درجة توافر معايير االعتماد 
األكاديمي وضمان الجودة في أداء 

أعضاء هيئة التدريس بكلية 
بجامعة الطائف من وجهة  التربية

نظر طالب البرنامج العام في 
 التربية

 أحمد بن سالم علي الثقفي/ د
 

اكتوبر  7ج50العدد
 م 7027

22-58 

552.  

أثر اختالف أساليب التحكم في 
برامج الكمبيوتر على تحصيل 

تالميذ المرحلة االبتدائية 
المندفعين والمترويين في مادة 

 الدراسات االجتماعية واحتفاظهم
 بها

اشرف أحمد عبد اللطيف /د
 مرسي

 

اكتوبر  7ج50العدد
 م 7027

58-84 

558.  

مدى إمكانية مقياس االستدالالت 
المنطقية لجلبرت بيرني بعد 

تقنينه على الطلبة المقبولين بكلية 
جامعة القادسية في / التربية 

قياس تفكيرهم التجريدي في 
 ضوء بعض المتغيرات

 هادي گطفان العبد هللا/  د 
 

اكتوبر  7ج50لعددا
 م 7027

85-208 

558.  

فاعلية برنامج إثرائى مقترح في 
مادة علم االجتماع لتنمية الوعي 

بالمشكالت االجتماعية وبثقافة 
 المواطنة لطالب المرحلة الثانوية

 شادية عبد الحليم تمام/  د 
اكتوبر  7ج50العدد

 م 7027
222-
220 



540.  
فاعلية برنامج تدريبي لرفع 

االجتماعية  مستوى المسؤولية
 لدى طلبة المرحلة األساسية العليا

ناصر الدين ابراهيم أبو /  د 
احمد صالح رجا /  حماد د 

 نوافلـه

اكتوبر  7ج50العدد
 م 7027

225-
280 

542.  

مهارات التفكير المنظومي الالزمة 
لتعليم العلوم بالمرحلة الثانوية 

وفق مرئيات معلمات العلوم 
 بمنطقة مكة المكرمة

 محمد سعيد جان خديجة/ د 
اكتوبر  7ج50العدد

 م 7027
282-
724 

547.  

سلوك المواطنة التنظيمية لدى 
معلمات المدارس الثانوية بمدينة 

مكة المكرمة من وجهة نظر 
 مديرات ومعلمات تلك المدارس

هوازن بنت محمد عبد / أ 
 .الوهاب نوح 

اكتوبر  7ج50العدد
 م 7027

725-
758 

545.  

فعالية برنامج تدريبى مقترح 
إلكساب المهارات اليدوية والفنية 
لتالميذ الحلقة األولى من التعليم 

األساسى وأثره على تنمية التفكير 
اإلبتكارى لديهم واالتجاه نحو 

 العمل اليدوى

سيد محمد زروك               / د 
 أحمد عبد العزيز عياد/ د 

اكتوبر 5ج 50العدد
 م7027

22-58 

544.  

تصميم وثيقة لتطوير برنامج 
اد فنى الزخرفة واإلعالن إعد

بالمدرسة الثانوية الصناعية 
الزخرفية فى ضوء المعايير 

 "العالمية وقياس فاعليتها

 وائل أحمد راضى سعيد/ د 
اكتوبر 5ج 50العدد

 م7027
58-84 

545.  

فعالية برنامج متعدد الوسائط في 
تنمية بعض المهارات السمعية 

لدى ذوي صعوبات التعلم 
بالمملكة بالمرحلة االبتدائية 

 العربية السعودية

سامي عبدالحميد محمد / د 
 عيسى

اكتوبر 5ج 50العدد
 م7027

85-228 

546.  

واقع برنامج التربية العملية فى 
كلية التربية جامعة حلوان من 

المعلم بالشعب /وجهة نظر الطالب
 األدبية

 .حمدى أحمد محمود حامد / د 
 

اكتوبر 5ج 50العدد
 م7027

272-
240 

542.  

يادية السائدة لدى األنماط الق
رؤساء األقسام األكاديميين  من 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
 في جامعة اليرموك

 .أمجد محمود محمد درادكة / د
 

اكتوبر 5ج 50العدد
 م7027

242-
220 

548.  

تطوير محتوى منهج العلوم 
بمرحلة التعليم األساسى فى ضوء 

التوجهات العالمية واهتمامات 
 الطالب العلمية

 .اشد محمد ر/ د
اكتوبر 5ج 50العدد

 م7027
222-
727 

548.  
فاعلية برنامجى العالج المعرفي 
السلوكي واالسترخاء في تخفيف 
 اإللكسيثميا لدى طالبات الجامعة

 .آمال إبراهيم الفقي /  د
اكتوبر 5ج 50العدد

 م7027
725-
757 

550.  

مدى تحقيق أهداف مشروع 
إدخال الحاسب في مناهج المرحلة 

ملكة العربية المتوسطة بالم
 السعودية

منصور بن زيد بن إبراهيم / د 
 .الخثالن 

 

اكتوبر 5ج 50العدد
 م7027

755-
787 

552.  
فاعلية برنامج قائم على القصص 
القرآني في تنمية المفاهيم الدينية 

 لتلميذات المرحلة االبتدائية

أماني محمد عبد المقصود / د 
 قنصوه

اكتوبر 5ج 50العدد
 م7027

785-
528 

 54-22نوفمبر 2ج   52العدد .إلهام عبد الرحمن / د / أ المراجع في البحوث  توثيق  .557



النفسية والتربوية وفقا للمراجعة 
السادسة لقواعد جمعية علم 

للنشر  APAالنفس األمريكية 
 7020الصادرة عام 

 م 7027 

555.  

رصد التصورات البديلة في مقرر 
الرياضيات لدي طالب البرامج 

مام محمد التحضيرية بجامعة اإل
بن سعود اإلسالمية وعالقتها 

باتجاهاتهم نحو الرياضيات 
 (دراسة تشخيصية)

 أحمد محمد رجائي الرفاعي/ د
 

نوفمبر 2ج   52العدد
 م 7027

55-52 

554.  

تقييم البرامج المقدمة في 
مؤسسات التربية الخاصة من 

وجهة نظر الطالب المعلمين بقسم 
التربية الخاصة فى ضوء مدخل 

 الجودة

أحمد صالح الدين أبو / د 
رائد سعد الدين / الحسن  د 

 الخطيب

نوفمبر 2ج   52العدد
 م 7027

55-87 

555.  

معنى الحياة والمساندة 
االجتماعية وعالقتها ببعض 

االضطرابات النفسية لدى 
المصابين في الحوادث المرورية 

 بالمملكة العربية السعودية

 .عبد هللا محمد المهداوي / د 
 

نوفمبر 2ج   52العدد
 م 7027

85-258 

556.  

تحليل األخطاء اإلمالئية الشائعة 
في التعبير الكتابي على شبكة 

األردن )المعلومات اإلنترنت
 نموذجاً 

محمد علي حسن الصويركي / د 
. 

نوفمبر 2ج   52العدد
 م 7027

258-
287 

552.  
إعداد معلمة رياض األطفال في 

ضوء النمط الملبسي المالئم 
 راسة حالةد) ألدوارها بالروضة  

رشا عباس محمد متولي / د 
/ الجوهري                    د 

 .جيهان لطفي محمد 

نوفمبر 2ج   52العدد
 م 7027

285-
708 

558.  
استراتيجية مقترحة لنشر ثقافة 
 الوقف في بلدان العالم اإلسالمي

أحمد عبد العظيم أحمد سالم / د 
. 

نوفمبر 2ج   52العدد
 م 7027

722-
744 

558.  

The Effectiveness of a 
Training Program of 

English Language 
Teachers' -348 

Questions in the 
Achievement of their 

Students and 
Developing their 

Thinking Skills 

Dr. Marwan Rashed 
Abd-El Rahem Arafat 
Faculty of education 

نوفمبر 2ج   52العدد
 م 7027

2-55 

560.  

حة قائمة على استراتيجة مقتر
التعلم المنظم ذاتياً لتنمية مهارات 
الفهم القرائى ورفع كفاءة الذات 
القرائية لدى طالب الصف األول 

 الثانوى مختلفى أسلوب التعلم

 ريم أحمد عبد العظيم/ د
نوفمبر 7ج  52العدد 

 م7027
22-67 

562.  

فاعلية برنامج للوعي 
الفونولوجي باستخدام الحاسوب 

ت قبل القرائية في تنمية المهارا
لدى أطفال الروضة الموهوبين 

المعرضين لخطر الدسلكسيا 
 ..بالطائف 

 وليد السيد أحمد خليفة/ د
 

نوفمبر 7ج  52العدد 
 م7027

65-278 
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الوسائط المتعددة في تحسين 
مهارات التواصل اللفظي والذاكرة 

العاملة لدي األطفال التوحديين 
 لطائفبا

/ محمد مصطفي الديب  د / د 
 ماجد محمد عثمان

 287 م7027

565.  
واقع مشاركة المعلمين المتعاقدين 

بالمعاهد األزهرية في صنع 
 دراسة ميدانية"واتخاذ القرارات 

أشرف عبد التواب عبد / د 
 المجيد

نوفمبر 7ج  52العدد 
 م7027

285-
757 

564.  

دافعية االبتكار و حب االستطالع 
لدى طالبات ( السمة-الحالة)

المرحلة الثانوية بمدينة مكة 
 المكرمة ومحافظة جدة

 ندى محمد سعيد كتبي السيد/ أ 
 

نوفمبر 7ج  52العدد 
 م7027

755-
784 

565.  
دور مدير مدارس التعليم 

المتوسط كمشرف تربوي مقيم 
 لةفي ضوء مبادئ الجودة الشام

 باشيوة حسين/ أ 
 

نوفمبر 7ج  52العدد 
 م7027

785-
578 

566.  
منهج العلوم المطور ومعوقات 

تطبيقه من وجهة نظر المعلمات 
 بالمملكة العربية السعودية

 جواهر ظاهر محمد العنزي/ أ 
نوفمبر 7ج  52العدد 

 م7027
578-
548 

562.  

استخدام طريقة المشروع مع 
بعض معلمى اللغة األلمانية لبناء 

ختبار قائم على معايير محتوى ا
اللغة األلمانية وتقييم أداء طالبهم 

منشور باللغة ) بالمرحلة الثانوية 
 األلمانية

 دعاء عبد الكريم/ د 
نوفمبر 7ج  52العدد 

 م7027
2-74 

568.  

تقويم محتوى كتب العلوم 
بالمرحلة اإلعدادية على ضوء 

مهارات التفكير البصري ومدى 
 اكتساب التالميذ لها

 صـــالح محمــد صـــالح/د
نوفمبر  5ج 52العدد 

 54  - 22 م 7027

568.  

فاعلية برنامج تدريبي سلوكي 
سلوكيات / لتنمية بعض مهارات 

العمل األساسية لدى حاالت من 
األطفال المصابين باضطراب 

األوتيزم من ذوي األداء الوظيفي 
 المرتفع

محمـد كمـال أبوالفتـوح أحـمد / د
 عـمر

نوفمبر  5ج 52العدد 
 م 7027

55  -  
80 

520.  

فاعلية التعلم المدمج في تنمية 
بعض مهارات التفكير العليا 

ومهارات رسم الدوال باستخدام 
الحاسوب لدى الطالبات المعلمات 

 .بقسم الرياضيات

 .سامية حسين محمد جودة/ د
نوفمبر  5ج 52العدد 

 م 7027
82  -   

254 

522.  

فاعلية برنامج ارشادي جمعي 
استراتيجيات المرونة  قائم على

النفسية لزيادة المرونة لدى 
 طالبات جامعة ام القرى

 حنان عبدالرحيم المالكي/د
نوفمبر  5ج 52العدد 

 م 7027
255  -   

262 

527.  
فاعلية نموذج مارزانو ألبعاد 

التعلم في تنمية التفكير الرياضي 
 لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي

/ نبيل صالح المصيلحي ، د/ د
 .إبراهيم محمد عبد هللا 

نوفمبر  5ج 52العدد 
 م 7027

268  -  
725 

525.  
ظاهرة الخدم بين الحاجة 
دراسة ) والرفاهية                

 (فقهية مقارنة 

منى خالد محمد على مكي د /  د 
 .سهى نصار أحمد طلفـاح/ 

نوفمبر  5ج 52العدد 
 م 7027

725 -  
760 

524.  
تقويم مخرجات برامج الموهوبين 

 بمنطقة المدينة المنورة
 .زين حسن ردادي وآخرون /د: 

نوفمبر  5ج 52العدد 
  - 762 م 7027



788 

525.  

رؤية  تحليلية نقدية لمسرح 
الطفل بالمملكة العربية السعودية 
) في ضوء تحديات العصر الراهن

 -هـ  2470في الفترة مابين 
 م 7008-2888هـ  2450

 .إيمان احمد خضر /  د 
سمبر دي 2ج57العدد 

 م7027
22-47 

526.  

أنماط  التراكيب النحوية 
ومستوياتها في كتابي القراءة 

للصف الثالث والرابع من المرحلة 
االبتدائية في المملكة العربية 

 ..السعودية 

 عماد فاروق العمارنة/ د 
ديسمبر  2ج57العدد 

 م7027
45-68 

522.  

تقويم برامج الدراسات العليا في 
ت اإلدارة التربوية بالجامعا

السعودية في ضوء مدخل 
 االعتماد األكاديمي

صـالـح بن علي يعـن اللـه / د 
 القرني

ديسمبر  2ج57العدد 
 م7027

22-254 

528.  

الرضا  الوظيفي و أثره على 
اإلتقان لدى أعضاء هيئة 

التدريس بجامعة نجران دراسة 
بالتطبيق ) تحليلية             

على مجمع الطالبات جامعة 
 نجران

ظافر الشهري              أمل / د 
 فاديه عبد هللا الضو األمين/ د 

ديسمبر  2ج57العدد 
 م7027

255-
264 

528.  
فاعلية األنشطة البيئية االثرائية 

في تحصيل مادة الكيمياء والوعي 
 البيئي لطالبات الخامس العلمي

بسمة محمد احمد                 / د 
 اريج سالم سعود/ أ

ديسمبر  2ج57العدد 
 م7027

265-
288 

580.  
دور الكفايات االساسية للمشرف 
التربوي في تطوير النمو المهني 

 لمعلم العلوم
 عبدهللا بن عواد الحربي/ د 

ديسمبر  2ج57العدد 
 م7027

282-
720 

582.  
اإلرهاب النفسي لدى طلبة 

 الجامعة وعالقته بقلق المستقبل
 ابتسام سعدون محمد النوري/ د 

ديسمبر  2ج57العدد 
 م7027

722-
766 

587.  
مدرك النجاح وعالقته بتقدير 

الذات لدى تلميذات الصف 
 الخامس االبتدائي

سلطانة بنت قنديل عبد القادر / أ 
 الشريف

ديسمبر  2ج57العدد 
 م7027

762-
570 

585.  

فاعلية استراتيجية الجدول الذاتي 
(K.W.L.H ) في تنمية الفهم

العميق للمفاهيم الفيزيائية 
دى ومهارات ما وراء المعرفة ل

طالب الصف الثامن األساسي 
 بسلطنة عمان

ناصر بن علي بن محمد /  د 
 الجهوري

 

  57العدد
 م702 7ديسمبر7ج

22-58 

584.  

استراتيجية مقترحة لتنمية 
مهارات األداء اللغوى عبر 

دروس المنهج  لدى تالميذ الصف 
الرابع االبتدائى ذوى صعوبات 
التعلم فى ضوء نظرية تنظيم 

 هاالمعلومات ومعالجت

عبد العظيم صبرى عبد / د 
 العظيم

 

  57العدد
 م702 7ديسمبر7ج

58-88 

585.  

جودة الحياة كمنبئ لقلق المستقبل 
لدى طالبات قسم التربية الخاصة 
وطالبات الدبلوم التربوي بجامعة 

 الطائف

زينب محمود شقير              / د/أ
سناء حسن عماشة           / د 

 خديجة ضيف هللا القرشى/د 

  57لعددا
 م702 7ديسمبر7ج

82-252 

586.  
واقع تأهيل وتعليم ذوي 
االحتياجات الخاصة في 

/ صفاء محمد الحبيشي  د / د 
 عائشة بليهش العمري

  57العدد
 م702 7ديسمبر7ج

255-
258 



مراكزالتأهيل الشامل في ضوء 
 متطلبات مجتمع المعرفة

 

582.  
دراسة آلراء أعضاء هيئة 

اد التدريس في تطبيق نظام االعتم
 وضمان الجودة بجامعة المنوفية

 محمود فوزي أحمد بدوي/ د 
  57العدد

 م702 7ديسمبر7ج
258-
726 

588.  
التنشــئة الثقــافية االستهــالكية 
الغـــذائيـــة وأثرها الصحى على 

 طالبات الجامعة

عبيـــر مختــار شــاكر / د 
 محمــود

 

  57العدد
 م702 7ديسمبر7ج

722-
746 

588.  
ربين بكلية المجتمع اتجاهات المتد

بطبرجل نحو الحاسب وعالقتها 
 بفعالية الذات

ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم / د 
 حميدة

  57العدد
 م702 7ديسمبر7ج

742-
766 

580.  
تطوير برامج التربية العملية 

بأقسام اإلعالم التربوي بمصر في 
 ضوء بعض الخبرات العالمية

 هبه إبراهيم جوده إبراهيم/ أ 
  57العدد

 م702 7سمبردي7ج
762-
786 

582.  

تصميم برمجية إلكترونية تفاعلية 
لمعالجة ضعف طالب الجامعات 

في النحو وقياس أثرها على 
دراسة ) التحصيل الدراسي

تطبيقية في كلية التربية والعلوم 
 (  "..بالخرمة

/ سلوى إدريس بابكر، د / د 
جيهان / سميرة بدوي حسن ، د 

 لطفي محمد

ديسمبر  5ج 57العدد 
 م 7027

22  -  
40 

587.  
تصور مقترح لتفعيل التعليم من 
أجل التنمية المستدامة في منهج 

 رياض األطفال بمصر
 راندا عبد العليم أحمد المنير/د

ديسمبر  5ج 57العدد 
 م 7027

42  -   
88 

585.  

أثر استخدام نموذج مارزانو فى 
تدريس الهندسة على تنمية 

مهارات التفكير العليا لدى طالب 
 تعليم األساسىمرحلة ال

 عبدالقادر محمد/ د 
ديسمبر  5ج 57العدد 

 م 7027
88  -   

248 

584.  

فاعلية استخدام الخرائط الذهنية 
داخل بيئة تعلم إلكترونية فى 

تنمية مهارات التفكير واالتجاهات 
لدى طالبات كلية التربية جامعة 

 الخرج

/ غادة شحاته ابراهيم، د / د 
 منال عبد هللا زاهد

ديسمبر  5ج 57العدد 
 م 7027

248  -  
286 

585.  
الذكاء االنفعالي وعالقته بالسعادة 
والثقة بالنفس لدى طالب جامعة 

 سلمان بن عبد العزيز
 .فاتن محمد بيومي شكر/د 

ديسمبر  5ج 57العدد 
 م 7027

282 -  
755 

586.  

فاعلية برنامج  تعليمي مقترح 
لتنمية كفايات القياس والتقويم 

تخصص  المعلمة/لدى  الطالبة 
اقتصاد منزلي بجامعة الملك عبد 

 "..العزيز 

هناء بنت عبد هللا بن رده / أ 
 العويضي

ديسمبر  5ج 57العدد 
 م 7027

755 -  
760 

582.  
سياسات القبول الجامعي في 

الجامعات األردنية في كما يراها 
 القادة األكاديميون

 صبري درادكة/ أ 
ديسمبر  5ج 57العدد 

 م 7027
762 -  

785 

588.  

( سكامبر)لية استراتيجية فاع
لتعليم العلوم في تنمية مهارات 

التفكير االبتكاري لدى التلميذات 
الموهوبات بالمرحلة االبتدائية 

 بالمدينة المنورة

ماهر إسماعيل صبــــري / د / أ 
 مريم بنت عالي الرويثي/ ، أ 

يناير  2ج 55العدد
 م7025

22-47 

588.  
تصور مقترح إلنشاء الوكالة 

إلدارة تدويل اإلعتماد العربية 
 .أحمد نجم الدين عيداروس/ د 

يناير  2ج 55العدد
 م7025

45-227 



األكاديمي والمؤسسي لمؤسسات 
 التعليم العالي بالوطن العربي

400.  

فعالية برنامج قائم علي الجيل 
في ( Web2.0)الثاني للويب 

تنمية مفاهيم اللغة العربية لدي 
طالب كلية التربية واتجاهاتهم 

 نحوه

 أحمد جمعة أحمد إبراهيم/ د
يناير  2ج 55العدد

 م7025
225-
255 

402.  

أثر استخدام دليل معلم مقترح 
للتدريس المبني على تقنيات 

)  الـيدويات 
MANIPULATIVES  )

اإللكترونية على تحصيل طالب 
الصف الثالث المتوسط في مادة 

 "..الرياضيات 

ظافر بن أحمد مصلح /  د 
 .القرني 

 

يناير  2ج 55العدد
 م7025

255-
287 

407.  
صفات األستاذ الجامعي المفضلة 

 لدى الطلبة في جامعة القدس
عمر الريماوي                /  د 

 عبد السالم حمارشة/ د 
يناير  2ج 55العدد

 م7025
285-
702 

405.  
فاعلية برنامج عالجى متنوع 
للتخفيف من حدة التلعثم لدى 

 "..بعض الفتيات الراشدات 

محمد توفيق  سهير محمد/ د 
 عبد الهادى

يناير  2ج 55العدد
 م7025

708-
756 

404.  

فاعلية استراتيجية التعلم القائم 
علي المشكلة في تنمية بعض 

مفاهيم المواطنة لدي طفل 
 الروضة

 .سعيد عبد المعز علي / د 
 

يناير  2ج 55العدد
 م7025

752-
760 

405.  

العالقة بين االحتراق النفسي 
 والرضا الوظيفي لدى معلمات
التعليم العام ومعلمات التربية 
الخاصة في المملكة العربية 

 (دراسة مقارنة )السعودية 

/ نجوى حسن علي حسن  د / د 
 فوزية عبدهللا الجالمدة

 

يناير 7ج 55العدد
 م7025

22-46 

406.  

أثر برنامج مقترح قائم على 
مدخل التعلم المستند إلى الدماغ 
فى تصحيح التصورات البديلة 

ات العلم والدافعية وتنمية عملي
لالنجاز لدى تالميذ الصف األول 

 المتوسط

 صفاء محمد على محمد أحمد/ د 
 

يناير 7ج 55العدد
 م7025

42-86 

402.  
واقع ممارسة المشرفين 

التربويين لمهامهم الفنية بمنطقة 
 الباحة التعليمية

أحمد بن عبدهللا عطيه قران 
 الغامدي

يناير 7ج 55العدد
 م7025

82-247 

408.  

ستخدام الخرائط الذهنية علي أثر ا
المستويات المعرفية العليا لبلوم 
لدي عينة من طالب قسم التربية 

 الخاصة بجدة

 محمد عبدالستار أحمد سالم/د
يناير 7ج 55العدد

 م7025
245-
268 

408.  

فاعلية التجارب المعملية المعدلة 
في مادة الفيزياء على تنمية 
االتجاه والتحصيل للطالبات 

 "افظة الطائف الكفيفات بمح

منى حلمي عبد الحميد طلبة ، / د
 سهير محمد محمد توفيق/ د

يناير 7ج 55العدد
 م7025

268-
707 

420.  
مستوى معرفة طلبة جامعة طيبة 
بمفاهيم حقوق اإلنسان وعالقته 

 باتجاهاتهم نحوها

محمود جمعه بني فارس   د / د 
سمير عبد الباسط إبراهيم ، د / 

 جعفر محمود الموسى/ 

يناير 7ج 55دالعد
 م7025

705-
757 

422.  
عالقة دافعية اإلنجاز وحب 

االستطالع بالتفكير االبتكارى لدى 
عبد الحميد عبد العظيم رجيعة /د 

 محمود على احمد السيد/، د 
يناير 7ج 55العدد

 م7025
755-
768 



تالميذ المرحلة االبتدائية بالمدينة 
 المنورة

427.  
: نحو نظرية تربوية إسالمية 

 مالمح أولية
 عبد المجيد بن مسعود/ د/ا

فبراير  2ج54العدد
 م7025

22-75 

425.  

فاعلية الرحالت المعرفية عبر 
ويب ) الويب                    

لتعلم العلوم في تنمية ( كويست 
بعض مهارات عمليات العلم لدى 

 طالبات المرحلة   المتوسطة

ماهر إسماعيل صبري ، أ  /د/ أ 
 .ليلى رمضان عصام الجهني. 

 

فبراير  2ج54العدد
 م7025

75-67 

424.  

عالقة الكفاية المدركة بالتحصيل 
الدراسي لدى تلميذات المرحلة 
االبتدائية بمدينة جدة بالمملكة 

 العربية السعودية

 .حنان أسعد خوج / د
 

فبراير  2ج54العدد
 م7025

65-87 

425.  
تطوير اإلدارة المدرسية من " 

خالل التعاقد مع مدير ى المدارس 
 (دراسة نقدية ) ة التجريبي

 .أيمن عثمان رزق/ د 
 

فبراير  2ج54العدد
 م7025

85-222 

426.  

فاعلية توظيف الشبكات 
االجتماعية عبر اإلنترنت 

المصاحبة للمواقع التعليمية 
وأنماط الرسائل اإللكترونية في 

التحصيل و تنمية مهارات تشغيل 
واستخدام األجهزة التعليمية 

الحديثة والقيم األخالقية 
لكترونية لدى طالب تكنولوجيا اإل

 التعليم بكليات التربية

هاشم سعيد إبراهيم / د 
 .الشرنوبي

فبراير  2ج54العدد
 م7025

225-
776 

422.  

فاعلية برنامج قائم على التعلم " 
الذاتى فى تنمية مهارة اإلدارة 

الصفية للطالبات المعلمات بكلية 
 "..رياض األطفال جامعة الفيوم

 د محمدصفاء احمد محم/  د
فبراير  2ج54العدد

 م7025
772-
754 

428.  
خدمات التوجيه واإلرشاد بجامعة 
أم القرى دراسة استطالعية آلراء 

 الطالبات

منال بنت حسين بن حسن / 
 .الحميدي 

فبراير  2ج54العدد
 م7025

755-
522 

428.  

دور مدير المدرسة الثانوية 
بمحافظة الطائف في تنمية اإلبداع 

متغيرات لدى العاملين في ضوء ال
 العالمية المعاصرة

أحمد إبراهيم عبد العليم /  د 
/ إبراهيم                  د 

أشرف محمود أحمد محمود 
 .جامعة الطائف

فبراير  7ج54العدد
 م7025

22-64 

470.  

أثر برنامج قائم على التوجه نحو 
االندماج فى المهمه لتحسين 
مهارات ماوراء المعرفة لدى 

ئية ذوى تالميذ المرحلة األبتدا
 "صعوبات تعلم الرياضيات

مهاب محمد جمال الدين / د
 الوقاد

فبراير  7ج54العدد
 م7025

65-204 

472.  
تقدير اختصاصي مراكز مصادر 

 التعلم الحتياجاتهم المهنية
 محمد أدم أحمد السيد/ د 

فبراير  7ج54العدد
 م7025

205-
257 

477.  
الحاجات النفسية للفتاة " -

ع الجامعية بين متطلبات الواق
 والمأمول

 فوزية سعد الصبحى/ د 
فبراير  7ج54العدد

 م7025
255-
252 

475.  

أثر استخدام ملف اإلنجاز 
على E- Portfolioاإللكتروني 

التحصيل الدراسي واالتجاه نحو 
مادة الدراسات االجتماعية لدى 

 .فاطمة عودة البالدي / أ 
 

اير فبر 7ج54العدد
 م7025

255-
288 



طالبات الصف األول المتوسط 
 بالمدينة المنورة

474.  

العامة و ) معتقدات الكفاية 
واتجاه الضبط (  األكاديمية 

وعالقتهما بالتحصيل الدراسي في 
ضوء بعض المتغيرات 

الديموغرافية واألكاديمية لدى 
عينة من طالب وطالبات جامعة أم 

 القرى

 حنان حمادي سليم الحربي/ أ 
 

فبراير  7ج54العدد
 م7025

288-
756 

475.  

Psychological effects 
of administrative 

detention on 
Palestinians" 

by:Omar-
400 Remawi,PhD& 
TaisirAbdallah,PhD 

فبراير  7ج54العدد
 م7025

2-75 

476.  

فاعلية بعض استراتيجيات الحل 
في " تريز"االبتكاري للمشكالت 

تعلم العلوم على تنمية مهارات 
لدى تلميذات  التفكير االبتكاري

االبتدائية الموهوبات المرحلة 
 "بالمدينة المنورة 

/ ماهر إسماعيل صبري ، أ/ د/ أ 
 ريم بنت  سليمان الحازمي

مارس 2ج  55العدد
 م7025

22-42 

472.  

مدى توافر معايير تطوير 
المحتوى بمنهج العلوم بالصف 

العاشر في سلطنة ُعمان من 
وجهه نظر معلمي العلوم في 

ضوء بعض المشروعات العالمية 
 س العلوملتدري

أحمد بن حميد البادري ،                     /  د 
 .أحمد بن إبراهيم الكندي /  د 

 

مارس 2ج  55العدد
 م7025

48-20 

478.  

الكفايات الواجب توافرها ضمن 
برنامج إعداد معلم العلوم 

التجارية بكلية التربية بسوهاج 
" من وجهة نظر المتخصصين 

 "تصور مقترح 

 لوهابمحمد محمود عبد ا/د
مارس 2ج  55العدد

 م7025
22-200 

478.  

آراء المتعلمين في التعليم 
االلكتروني البنائي االجتماعي عبر 

المنتديات التعليمية لتدريس 
 المقررات بأسلوب  التعلم عن بعد

 طالل بن حسن حمزة كابلي/ د 
مارس 2ج  55العدد

 م7025
202-
226 

450.  

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفاءة 
كاديمية في الدافعية الذاتية األ

للتعلم ووجهة الضبط وقلق 
االختبار لدى الطالب المتلكئين 

أكاديميا بكلية التربية جامعة 
 الطائف

محمد مصطفى الديب ، د / د / أ 
 .وليد السيد أحمد خليفة / 

 

مارس 2ج  55العدد
 م7025

222-
228 

452.  

أثر برنامج تدريبي باستخدام ُحب 
 االستطالع في تعديل اتجاهات
طالب المدارس نحو العادات 

 الغذائية الصحية

،  حسن أحمد حسن شحاته/ د/ أ
عيد عبد الواحد علي / د . أ

أحمد / درويش               د 
 عفت مصطفي قرشم

مارس 2ج  55العدد
 م7025

228-
754 

457.  

فعالية برنامج تنموي لغوى قائم 
على المدخل التعلمي فى ضوء 

فى ( ASQEA)وثيقة االسكيوا 
ية احتياجات المعلم الجامعي تلب

اللغوية ، وتنمية مهارات التواصل 
 لديه

شاكر عبد العظيم محمد /  د
 قناوي
 

مارس  7ج  55العدد
 م7025

22-47 



455.  

االنتباه والذاكرة البصرية 
وعالقتهما بالتحصيل الدراسي 

لدى عينة من تالميذ الصف 
الثالث االبتدائي ذوي صعوبات 

 التعلم بمدينة الطائف

قيس نعيم سليم عصفور ،  د  /د 
 خالد عبد القادر يوسف أحمد/ 

مارس  7ج  55العدد
 م7025

45-27 

454.  

أسباب ضعف الدافعية المهنية 
لدى معلمي صفوف الحادي عشر 

والثاني عشر من وجهة نظر 
المعلمين أنفسهم في محافظة 

 الباطنة شماال

فاطمة بنت محمد بن سالم / أ
/  الصالحي                    د

 ريا بنت سالم بن سعيد المنذري

مارس  7ج  55العدد
 م7025

25-86 

455.  

المشكالت اإلدارية والتنظيمية 
المرتبطة بتعليم البنات عبر 

الدوائر التليفزيونية المغلقة قي 
" بعض كليات جامعة الملك خالد 

 دراسة ميدانية

 فرج مصطفى محمد الشافعي/ د 
مارس  7ج  55العدد

 م7025
82-278 

456.  
القيادة التحويلية لتطوير أداء  دور

مديري و مديرات المدارس 
 األساسية في مدينة اربد

 ماهر محمد صالح حسن/ د 
مارس  7ج  55العدد

 م7025
278-
245 

452.  
التلكؤ األكاديمي وعالقته بجودة 
 الحياة المدركة عند طلبة الجامعة

 عفراء ابراهيم خليل العبيدي/ د 
مارس  7ج  55العدد

 م7025
242-
222 

458.  

أثر استخدام العصف الذهني على 
تنمية التفكير االبتكاري لطالبات 
الصف الثالث المتوسط في مادة 
االقتصاد المنزلي بمدارس مكة 

 "المكرمة

زين عبد العالي عبد الرحمن / أ 
 الهاشمي

مارس  7ج  55العدد
 م7025

225-
700 

458.  

تقويم المنهج المقترح لتدريس 
 اللغة الفرنسية  بالصف األول
اإلعدادي في ضوء المعايير 

 .القومية المصرية

 سامي فهيم محمد جميد/ د 
مارس  7ج  55العدد

 م7025
2-70 

440.  

واقع تطبيق إدارة المواهب 
المؤسسية وعالقتها بتمكين 

العاملين بمدارس التعليم العام 
 بمحافظة الطائف

أشرف محمود أحمد محمود / د 
عوض هللا سليمان عوض / ،  د 

 .هللا 

ابريل  2ج 56دالعد
 م7025

22-66 

442.  

فعالية استخدام األنشطة التعبيرية 
في تنميه بعض السلوكيات 

األمانية واالتجاهات الوقائية لدى 
 طفل الروضة

سمير /سحر توفيق نسيم   د/د
 .احمد أبو العيون

ابريل  2ج 56العدد
 م7025

62-86 

447.  

فاعلية استخدام موقع تعليمي 
تفاعلي مقترح على التحصيل 

مية التفكير الرياضي لدى وتن
 تالميذ المرحلة اإلعدادية

 أشرف نبيل السمالوطي/ د
ابريل  2ج 56العدد

 م7025
82-274 

445.  

مهارات التفكير الناقد في محتوى 
كتاب العلوم المطور للصف األول 

المتوسط ومدى امتالك التالميذ 
 لها

حميد بن هالل بن مذكر / د 
 .العصيمي

 

ابريل  2ج 56العدد
 م7025

275-
250 

444.  

المشكالت السلوكية لدى طالبات 
المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة 

ومعالجتها في ضوء التربية 
 اإلسالمية

منى بنت سعد بن حضيض / أ 
 البالدي

ابريل  2ج 56العدد
 م7025

252-
775 

-775ابريل  2ج 56العدد يانيهدى هليل علي اللح/ أ التطبيقات التربوية المستنبطة من   .445
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446.  

421- Communication 
et adhésion à 

l’entreprise (Etude 
réalisée à Sonatrach,  
GL2/Z, Arzew. Algérie 

Mohammed 
MESLEM 

ابريل  2ج 56العدد
 م7025

2-26 

442.  

تطبيق المقياس النفسى لتحديد 
مدى الصدق والثبات لمهمة 

عينة  على"قصة تعلق األطفال"
من األطفال الذكور واإلناث 

دراسـة )بالمجتمع السعودى 
 (وصفية تحليلية

 نسرين يعقوب محمد/ ا 
ابريل 7ج 56العدد 

 م7025
22-76 

448.  

دراسة العالقة بين الكفاءة 
االجتماعية والترابط األسري لدى 
عينه من طالبات المرحلة الثانوية 

بمكة المكرمة بالسعودية  
 (دراسـة وصفــية)

 
فاطمة عبدهللا محمد على / د /  أ

 عريف

ابريل 7ج 56العدد 
 م7025

72-58 

448.  

دراسة مقارنة التجاهات أعضاء 
هيئة التدريس والطالب بجامعة 

طيبة نحو استخدام أدوات الويب 
 ..في التعليم ( 7.0)

أسامة سعيد علي هنداوي ،  / د 
 طالل بن حسن كابلي/ د 

ابريل 7ج 56العدد 
 م7025

58-84 

450.  

ر مقترح لتطوير دور اإلدارة تصو
المدرسية في اكتشاف ورعاية 
الطالبات المبدعات بالمدارس 

 الحكومية في الطائف

 ليلى محمد حسني أبو العال/ د 
 

ابريل 7ج 56العدد 
 م7025

85-276 

452.  
تقويم اداء الطلبة المطبقين في 

قسم علوم الحياة في ضوء 
 المعايير المهنية الحديثة

 السعدي احمد عبيد حسن/ د 
ابريل 7ج 56العدد 

 م7025
272-
254 

457.  
القوقعة اإللكترونية و اإلدراك 
السمعي للصوت و الكالم عند 

 الطفل األصم

فني سمير بن ميلود بن / أ 
 محمد

ابريل 7ج 56العدد 
 م7025

255-
226 

455.  
الغضب وعالقته ببعض سمات 

 .الشخصية 
 اشواق سامي جرجيس/ د 

ابريل 7ج 56العدد 
 م7025

222-
700 

454.  

أسباب مشكلة التأخر الصباحي 
لدى طالب المرحلة الثانوية 

بالمدارس األهلية للبنين بشمال 
 الرياض وسبل عالجها

عبد العزيز عبد الرحمن / د 
 التويجري

مايو  2ج 52العدد 
 م7025

22-52 

455.  
فاعلية برنامج تدريبي في تنمية 

المهارات االجتماعية لدى األطفال 
 ياضالتوحديين في مدينة الر

 خالد عرب/ د 
مايو  2ج 52العدد 

 م7025
55-48 

456.  

فعالية برنامج تدريبي باستخدام 
نمذجة الذات في تحسين التواصل 

االجتماعي والسلوك الفوضوي 
لدى المعاقين عقليا بمدينة 

 الطائف

 سعيد كمال عبد الحميد/ د
مايو  2ج 52العدد 

 م7025
52-226 

452.  

أثر برنامج تدريبي الستثارة 
ة األكاديمية الداخلية في الدافعي

تقدير الذات األكاديمي والتحصيل 
الدراسي لدي عينة من طالب 

المرحلة المتوسطة ذوي العجز 

محمد محمود خليل سعودي  / د
 داليا خيري عبد الوهاب/ د

مايو  2ج 52العدد 
 م7025

222-
220 



 ..المتعلم بمدينة الطائف

458.  
الذكاء الوجداني لدي طالب 

نية وعالقته الجامعات السودا
 ببعض المتغيرات الديمغرافية

 محمد عبد العزيز الطالب/ د
مايو  2ج 52العدد 

 م7025
222-
720 

458.  
بناء نظام للتعليم االلكتروني 
.. بإستخدام الفصل اإلفتراضي 

 :إعداد

/ محمد راضي الكبيسي      أ / أ 
 ايمن ابو غازي

مايو  2ج 52العدد 
 م7025

725-
752 

460.  

"A suggested training 
program in 

Professional Learning 
Communities and its 

effect on the 
Knowledge of English 
Language Teachers at 
the EnglishLanguage 

Institute of King 
Abdul-Aziz University 

Dr. Dalal Abdullah 
Alqiawi 

مايو  2ج 52العدد 
 م7025

2-77 

462.  

ة استراتيجية مقترحة لمشارك
المرأة السعودية في صناعة 

القرار ) أنموذج  القرار
 (التربوي

 نجاة محمد سعيد الصائغ/  د 
مايو  7ج 52العدد 

 م7025
22-56 

467.  

تقـويم برنامج إعداد معلمي اللغة 
العربية بكلية التربية جامعة 

األزهر في ضوء آراء األساتذة 
 "والطالب 

 محمد السيد ابراهيم سالم/ د
يو ما 7ج 52العدد 

 م7025
52-200 

465.  

تقويم كتاب العلوم المطور للصف 
الرابع االبتدائي في المملكة 

العربية السعودية من وجهة نظر 
 المعلمين والمعلمات

 مراد مطلق سالم البلوي/ د
مايو  7ج 52العدد 

 م7025
202-
225 

464.  
إدارة االنتماء لجامعة الملك سعود 

رؤية "بالمملكة العربية السعودية
 "مقترحة 

 محمود فوزي احمد بدوي/ د
مايو  7ج 52العدد 

 م7025
222-
220 

465.  

تفعيل األساليب اإلشرافية في 
التربية العملية بجامعة أم القرى 

مشرفات /من وجهة نظر مشرفي
ومشرفات / الجامعة ومشرفي

 .وزارة التربية والتعليم

 حصه سعيد العمري/ د
مايو  7ج 52العدد 

 م7025
222-
720 

466.  

مجتمع المدينة  ظاهرة الطالق في
األسباب، اآلثار المترتبة : المنورة

عليها، والحلول المقترحة من 
 دراسة حالة)وجهة نظر المطلقين 

 

رضوان . د/م/أ/ إعداد الباحثين
 /د/م/أ فضل الرحمن الشيخ

/ د/م/محمود جمعة بني فارس  أ
محمد /د/م/أ/جمال حامد جاهين

 أبو الفتوح حامد

مايو  7ج 52العدد 
 م7025

722-
760 

462.  

االحتراق النفسي و عالقته 
بأساليب مواجهة الضغوط و 

طبيعة الممارسات المهنية كما 
 يدركها األفراد العاملين

 مدوري يمينة
 

مايو  7ج 52العدد 
 م7025

262-
785 

468.  

توجهات بحوث المناهج وطرق 
التدريس المنشورة بمجلة 

دراسات عربية في التربية وعلم 
 م حتى7002النفس من يناير 

 ماهر إسماعيل صبري/ د / أ 
 

يونيو  2ج 58العدد
 م7025

22-56 



الجزء األول ")) م7025أبريل  
)) 

468.  

توافق سياسة التعليم العالي في 
المملكة العربية السعودية مع 
قضايا تطوير التعليم الجامعي 

 الحديثة

عبدالعزيز بن شهوان / د
منصور بن زيد /الشهوان   د

د عبدالرحمن بن حم/الخثالن د
الموسى                       

 صالح بن محمد الربيعة/د

يونيو  2ج 58العدد
 م7025

52-84 

420.  

أثر التعليم بالجّوال في تحصيل 
طالب جامعة طيبة لمقرر التعليم 

 اإللكتروني واتجاهاتهم نحوه
 

.                      خليل محمود سعيد السعيد/د
 طالل بن حسن حمزة كابلي/د

يونيو  2ج 58العدد
 م7025

85-225 

422.  
االكتئاب النفسي وعالقته بالذاكرة 

 لدى عينة من مراجعي العيادات
 حامد احمد الغامدي/ د 

يونيو  2ج 58العدد
 م7025

225-
255 

427.  

فاعلية برنامج إرشادي عقالني 
انفعالي سلوكي في تحسين 

التوافق الزواجي لدى عينة من 
الطالبات المتزوجات في جامعة 

 األقصى

 اف محمود أبوغاليعط/ د
 

يونيو  2ج 58العدد
 م7025

252-
266 

425.  

تصور مقترح لتطوير األداء 
التدريسي لعضو هيئة التدريس 

بجامعة الطائف في ضوء 
 (ISO 9002)المواصفة الدولية 

 من وجهة نظر القادة التربويين

أمجد محمود درادكة                                / د
 معن محمود العياصره/ د

يونيو  2ج 58لعددا
 م7025

262-
706 

424.  

برنامج تدريبى مقترح للتطوير 
المهنى لمعلمات األحياء بالمرحلة 

الثانوية بالسعودية قائم على 
بعض اإلتجاهات الحديثة في 

التدريس وأثره على تنمية 
مهاراتهن التدريسية حتي التمكن 

 وإتجاهاتهن نحو تدريس المادة

 سوزان محمد حسن السيد/ د
 

يونيو  2ج 58دالعد
 م7025

702-
756 

425.  
التنظيم الذاتي وعالقته بمستوى 

الطموح وقلق المستقبل لدى 
 طالب الثانوية العامة

 آمــــال إبراهيــــم الفقـــي/  د
يونيو  7ج 58العدد 

 م 7025
22-56 

426.  

أنماط إساءة معاملة األبناء ذوي 
االحتياجات الخاصة من قبل 

 الوالدين في مدينة الطائف
 قتها ببعض المتغيراتوعال

/ د،عبد هللا علي محمود بنيان / د
 منجد محمد حسن نجادات

يونيو  7ج 58العدد 
 م 7025

52-80 

422.  
تقويم برامج إعداد معلم العلوم 

 بجامعة نجران
 في ضوء معايير الجودة

 ياسر بيومي أحمد عبده/د
يونيو  7ج 58العدد 

 م 7025
82-277 

428.  

 فاعلية برنامج مقترح قائم على
أنشطة إعداد ملف اإلنجاز المهني 

 في تنمية أداء الطالب المعلمين 
شعبة الرياضيات بجامعة الملك 

 عبد العزيز

غرم هللا بن مسفر صالح / د
 الغامدي

يونيو  7ج 58العدد 
 م 7025

275-
258 

428.  

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية 
مهارات نظرية العقل لدى أطفال 

الروضة وأثره في تحسين 
 لتنظيم اإلنفعالى لديهممستوى ا

 

أستاذ -سعيد كمال عبد الحميد/د
-مساعد بقسم التربية الخاصة

 جامعة الطائف-كلية التربية

يونيو  7ج 58العدد 
 م 7025

262-
724 



480.  

واقع التربية العملية في كليه 
جامعه  –التربية للبنات 

 ((دراسة تحليله وصفية))الكوفة
 

                                    عبد الرزاق شنين الجنابي     /د/م/أ
 أميرة جابر هاشم/د/م/أ

يونيو  7ج 58العدد 
 م 7025

725-
740 

482.  
التسويف األكاديمي وعالقته 
بإدارة الوقت لدى طلبة كلية 

 التربية

م علي عبد الرحيم صالح                                    /م
 م زينة علي صالح/م

يونيو  7ج 58العدد 
 م 7025

742-
722 

487.  
الكماليــة وعالقتها بالعدوانيــة 

 لــدى طــالب الجــامعــة
 مصطفى على رمضان مظلوم/ د

يوليو  2ج  58العدد 
 م7025

22  -  
45 

485.  

الصعوبات التي تواجه أعضاء 
هيئة التدريس والطلبة ضمن نظام 

العالمات بالحروف المعمول به 
في الجامعة األردنية من وجهة 

 .نظرهم  

 هاد محمد محمود العناتيج/ د 
يوليو  2ج  58العدد 

 م7025
42  -   

88 

484.  

فاعلية برنامج مقترح في تنمية 
مهارة رسم الخرائط والتفكير 

البصري لدى طالب الصف األول 
 الثانوي

مجدي خير الدين كامل خير / د
 الدين

يوليو  2ج  58العدد 
 م7025

88  -   
228 

485.  

أثر برنامج تدريبي باستخدام 
ب اآللي قائم على مفاهيم الحاس

األمن والسالمة في الذكاء 
الوجداني ومهارات حل المشكالت 

) لدى األطفال المعاقين عقلياً 
 (القابلين للتعلم 

جيهان لطفي محمد محمد ،  / د
 منال على محمـد الخولي/  د

يوليو  2ج  58العدد 
 م7025

228  -  
265 

486.  

واقع كفايات اكتشاف الموهوبين 
في برنامج إعداد ورعايتهم 

المعلمين في جامعة الملك عبد 
 العزيز بجدة وسبل تحسينه

 سامية بنت محمد بن الدن/ د
يوليو  2ج  58العدد 

 م7025
262 -  

708 

482.  

أثر استخدام أدب الطفل في " 
تدريس الدراسات االجتماعية 
لتنمية بعض نواتج التعلم لدى 

تالميذ الصف السابع من التعليم 
 ".األساسى

 والى عبد الرحمن أحمد / د
 عماد حسين حافظ إبراهيم/  د

يوليو  2ج  58العدد 
 م7025

708 -  
744 

488.  
تطوير برنامج اإلدارة العامة في 
ضوء معايير الجودة ومتطلبات 

 "سوق العمل والمجتمع 

 نشوى نافـع/د
 إبراهيم الزين هجو/د

يوليو  2ج  58العدد 
 م7025

745 -  
725 

488.  

ين الجهاد دراسة تحليلية لمضام
في غاية التعليم وأهدافه العامة 

مواد  واألهداف العامة لتدريس
العلوم الشرعية في مراحل التعليم 

 العام بالمملكة العربية السعودية

إعتدال مصطفى محمد حسن /د
 .قاضي 

يوليو  7ج  58العدد 
 م7025

22  -  
58 

480.  
أثر اإلنترنت على التحصيل 

دراسة حالة )الدراسي الجامعي 
 (ى طالب جامعة المجمعةعل

عبد الجليل محمد حسن / د 
ناصر بن علي الجار /إدريس ، د

 هللا

يوليو  7ج  58العدد 
 م7025

42  -   
27 

482.  

اثر استخدام اسلوب مقترح في 
تدريس مادة الكهربائية العملية 
في مهارة اجراء التجربة لدى 

كلية  -طلبة الصف الثاني فيزياء
 يةالجامعة المستنصر -التربية

عالء /ساجدة جبار لفتة  د/د
منيبة محمد /حسين شنشل   د
 سعيد

يوليو  7ج  58العدد 
 م7025

25  -   
88 



487.  

تقويم التربية العملية لطالبات 
المستوى الثامن من وجهة 
نظرأعضاء هيئة التدريس 

والطالبات في كلية التربية جامعة 
 :إعداد  ".. نجران 

لمياء / أمل ظافر الشهري د/ د 
 .محمد  جالل

يوليو  7ج  58العدد 
 م7025

88  -  
272 

485.  
فعالية برنامج قائم على األنشطة 

الفنية لتنمية الذكاء الوجداني لدى 
 أطفال الروضة

نعمة /ايمان عبد هللا شرف  د/د
 عبد السالم محمد

يوليو  7ج  58العدد 
 م7025

275 -  
256 

484.  

واقع جودة حياة العمل لدى 
ت أعضاء هيئة التدريس بكليا

التربية بجامعة سلمان بن عبد 
 العزيز

 .أماني عبد التواب صالح / د
يوليو  7ج  58العدد 

 م7025
252 -  

288 

485.  

تصميم بيئة تعلم إلكترونية تدمج 
" مودل والفيسبوك"بين نظام 

وأثرها في تنمية التحصيل 
المعرفي والتفكير المنظومي لدى 

 طلبة الجامعة

السيد عبد المولى السيد أبو / د
 .خطوة 

يوليو  7ج  58العدد 
 م7025

282 -  
757 

486.  

فاعلية تدريس استراتيجية 
الخرائط الذهنية إلكترونيا على 

التحصيل وتنمية مهارات 
المعلمة /التدريس لدى الطالبة

بجامعة أم القرى فى ضوء معايير 
 جودة التعليم اإللكتروني

أماني عبد الوهاب منتصر، / د
 .إيناس السيد محمد أحمد/د

 2ج 40لعدد ا
 68-22 م7025أغسطس 

482.  

فاعلية أسلوبي التعزيز التفاضلي 
للسلوك النقيض وتكلفة االستجابة 
في خفض السلوك  العدواني لدى 

 األطفال التوحديين

 .دعاء أحمد حمزة/د
 2ج 40العدد 

 84-22 م7025أغسطس 

488.  

مستوى التفكير اإلحصائي لدى 
طلبة األقسام العلمية بكلية اآلداب 

م بوادي الدواسر وعالقته والعلو
 .ببعض المتغيرات

 هاني محمود جرادات/د
 2ج 40العدد 

 224-85 م7025أغسطس 

488.  

فاعلية مقرر مقترح في حقوق " 
اإلنسان لطالبالمدارس الثانوية 

التجارية وأثره على تنمية 
واكتساب المفاهيم والقضايا 

 المرتبطة بحقوق اإلنسان

 منال محمود خيري/ د
 2ج 40العدد 

 م7025أغسطس 
225-
250 

500.  

مبادئ تربوية وتطبيقاتها من 
) كتاب القابسي                 

الرسالة المفصلة ألحوال المعلمين 
 (وأحكام المعلمين والمتعلمين 

نوف بنت عبدالعزيز بن محمد / د
 .السبيعي

 2ج 40العدد 
 م7025أغسطس 

252-
227 

502.  

التساؤل ) اثر استخدام استراتيجية
تحصيل الدراسي  في( الذاتي 

والدافعية  نحو تعلم مادة الفيزياء 
 لدى طالب الصف االول متوسط

ساجدة جبارلفتة                                                 /د
 حسن عارف  عبدهللا/د

 2ج 40العدد 
 م7025أغسطس 

225-  
280 

507.  

برنامج مقترح في التربية العلمية 
قائم على شبكات التواصل 

ماعي لتنمية المفاهيم العلمية االجت
وعادات العقل لدى الطالبات 

 معلمات رياض األطفال

 عاصم محمد إبراهيم عمر/ د
 2ج 40العدد 

 م7025أغسطس 
282-  
720 



505.  

أثرتدريس األدب فى المرحلة 
الثانوية فى ضوء مستويات 

السعة العقليةفى تحصيل الطالب 
 واتجاهاتهم

عبد اللطيف عبد القادر على / د
 بو بكرأ

 7ج 40العدد 
 م7025أغسطس 

22  -  
46 

504.  
فعالية برنامج قصصي مقترح 

لتنمية  بعض سلوكيات  االنتماء 
 العربى  لدى طفل الروضة

مديحه  حامد  المحمدى على / د 
. 

 7ج 40العدد 
 م7025أغسطس 

42  -   
28 

505.  

دور مديري المدارس الثانوية 
الحكومية في نشر ثقافة المدرسة 

في محافظة إربد من المجتمعية 
 وجهة نظر أولياء األمور

 .حيدر أحمد محمود العوايشة /د
 7ج 40العدد 

 م7025أغسطس 
28-  

220 

506.  
المشكالت األكاديمية لدى طالبات 

جامعة سلمان بن عبد العزيز 
 والحلول المقترحة لحلها

زينب عواد مفلح درويش        /د
 .فاطمـــــــــة الحريبــــــــــي/ أ 

 7ج 40دد الع
 م7025أغسطس 

222-  
245 

502.  

أثــر استراتيجـية خرائط المفاهيم 
في تنمية المفاهيم البالغية 
والتفكير التأملي لدى طالب 

 الصـــف األول الثانوي

 .خلف حسن محمد / د
 7ج 40العدد 

 م7025أغسطس 
242-  
280 

508.  

تطوير بعض مقررات الجانب 
التربوي لبرنامج إعداد معلمي 

ربية للناطقين بغيرها في اللغة الع
 ضوء معايير الجودة

 .مسعد محمد إبراهيم حليبة/د
 7ج 40العدد 

 م7025أغسطس 
282-  
725 

508.  

فاعلية برمجية تدريبية مقترحة 
في إكساب الطالبات المعلمات 

بكلية رياض األطفال بعض 
مهارات إنتاج عروض تقديمية 

تعليمية لألطفال ووتحسين 
 دافعيتهن للتعلم

مدوح عبد الحميد إبراهيم م/  د 
 .نجالء أحمد أمين/ ، د 

 7ج 40العدد 
 م7025أغسطس 

725-  
755 

520.  

فاعلية استعمال الحقائب التعليمية 
في تدريس مـادة الرياضيات على 

تحصيل طالب الصف السادس 
العلمي ودافعيتهم نـحــــو  

 الـمــــادة

 محسن  علي  محمد  التميمي/ د
سبتمبر  2ج 42العدد 

 م7025
22  -  

68 

522.  

أثـر استخدام األنموذج  التوليفي 
في تدريس مـادة الـفيزياء على 

تحصيل طالب الصف الرابع 
 العلمي ودافعيتهم نـحـو المــادة

نصيف جاسم عبيد /د. م. أ
 الخزرج

سبتمبر  2ج 42العدد 
 م7025

22  -   
84 

527.  

فاعلية برنامج  قائم على األنشطة 
م المتكاملة لتعليم المفاهي

االجتماعية لتنمية الوعي 
السياسي لدى أطفال مرحلة 

 الرياض

 شيرين عباس عراقي /د
سبتمبر  2ج 42العدد 

 م7025
85  -   

224 

525.  

إستراتيجيات فهم النص القرآني 
والوعي بها لدى طالب المرحلة 
الثانوية األزهرية ومدى تحقيق 

 معلمي العلوم الشرعية لها

 عبد الحكم سعد محمد خليفة/ د 
سبتمبر  2ج 42العدد 

 م7025
225  -  

250 

524.  

فاعلية اختالف بعض أنماط 
تصميم الكتاب االلكتروني 

التفاعلي فيتنمية مهارات تصميم 
وإنتاج المقررات اإللكترونية لدى 

محمود محمد أحمد أبو الدهب  / د
سيد شعبان عبد العليم / ، د

 يونس

سبتمبر  2ج 42العدد 
 م7025

252 -  
227 



 معلمي الحاسب اآللي

525.  

اثر استخدام اسلوب مقترح في 
تدريس مادة الكهربائية العملية 

في مهارة الرسم البياني لدى 
كلية -فيزياء -طلبة الصف الثاني

 الجامعة المستنصرية -التربية

 ساجدة جبار لفتة/ د
سبتمبر  2ج 42العدد 

 م7025
225 -  

280 

526.  

Listening 
Comprehension 

skill difficulties as 
perceived by 1st  
Year EFL Female 
Students  at Arar 

College of  
Education 

Mrumah Hajy Alenazi 
سبتمبر  2ج 42العدد 

 م7025
282 -  

720 

522.  

برنامج مقترح قائم على " 
القصص اإللكترونية لتنمية 

مهارات االستماع النشط وأثره فى 
الدافعية للتعلم لدى التالميذ 

بالمرحلة منخفضى التحصيل 
 االبتدائية

محمود هالل عبد الباسط / د
 عبدالقادر

سبتمبر  7ج 42العدد 
 56ــ 22 م7025

528.  

فعالية برنامج عالج تكاملى 
للمساندة االجتماعية من خالل 

الدمج األسرى وأثره فى تحسين 
درجة األمن النفسى وخفض 

درجة الكذب لدى حالة كفيفة عبر 
 "الشات"الدردشة باالنترنت  

 زينب محمود شقير/ د.أ
سبتمبر  7ج 42العدد 

 م7025
 80 ــ 52

528.  

العنف األسري وعالقته بمستوي 
الطموح االكاديمي لدي عينة من 

الطالبات المتزوجات بجامعة الملك 
دراسة مسحية )فيصل باإلحسا ء 

 (وصفية

نشوة عبدالمنعم البصير                                                / د
سلوى / حر زيدان زيان  دس/ د

 رمضان عبد الحليم عبد العزيز

سبتمبر  7ج 42العدد 
 م7025

ـــ  82
224 

570.  
الذكاء االنفعالي وعالقته 

باإللكسيثميا لدى عينة من طالب 
 وطالبات الجامعة

هشام عبد الرحمن الخولي /ا
الزهراء ، محمد شعبان أحمد  ،

 مهنى عراقي

سبتمبر  7ج 42العدد 
 م7025

ـ ــ 225
227 

572.  

بناء برنامج إثرائي في نظرية 
الجراف وقياس فاعليته                   

في تنمية بعض مهارات التفكير 
التخيلي لدي طالب الصف األول 

 الثانوي

 رشا السيد صبري عباس/ د 
سبتمبر  7ج 42العدد 

 م7025
ـــ  225

726 

577.  

مامدى فاعلية كتاب النشاط 
المصاحب لمادة الفقة لطالبات 
المرحلة المتوسطة من وجهة 

نظر المعلمات والمشرفات بمدينة  
 جدة

 حبه بنت أحمد/د
سبتمبر  7ج 42العدد 

 م7025
ـــ 722

755 

575.  

نموذج مقترح لتعليم التربية 
اإلسالمية فى المرحلة الثانوية فى 

ضوء معايير التنمية المستدامة  
 فى التصور اإلسالمى

عبد اللطيف عبد القادر على / د
 بو بكرأ

سبتمبر  7ج 42العدد 
 م7025

ـــ 755
782 

 48ـــ  22سبتمبر  5ج 42العدد  جيهان أحمد محمود الشافعي/دفاعلية استراتيجيات تنويع   .574



التدريس في تنمية بعض 
المهارات الحياتية والدافعية 

لإلنجاز في مادة العلوم لدى طالب 
 المرحلة

 م7025

575.  

حاضنات اإلبداع العلمي 
معات المصرية في ضوء بالجا

ة رؤية متطلبات اقتصاد المعرف
 مقترحة

سبتمبر  5ج 42العدد  سمـــاح زكـــريـــا محمــد/ د
 م7025

 85ـــ  48

576.  
التصنيفات العالمية للجامعات 
)  وموقع الجامعات العربية منها

 (رؤية نقدية

سبتمبر  5ج 42العدد  محمد عبدالرازق إبراهيم ويح/ د
 م7025

  ــ 82
255 

572.  

واقع مراكز صعوبات التعلم من 
ات التربوي وجهة نظر المشرفات

ومعلمات صعوبات  والمديرات
التعلم بالمرحلة االبتدائية بمكة 

 المكرمة

سبتمبر  5ج 42العدد  نايف بن عبدهللا التويم/ د
 م7025

ـــ  255
252 

578.  
التمثل الذهني على  التسنيدأثر 

حل  لدى الطفل المتمدرس
 الحسابية  ـ نموذجاالمشكالت 

سبتمبر  5ج 42العدد  راضية طاشمة/ د
 م7025

ـــ  258
228 

578.  
التمكين كإستراتيجية لدعم إدارة 

 الجودة الشاملة في الجامعات
سامية عيضة عبدهللا /   ا

 السواط
سبتمبر  5ج 42العدد 

 م7025
ـــ  282

706 

550.  

The Changing 
Perspective of Online 
Technology in the 
Experiences of Pre-
Service EFL Teachers 
upon the Use of 
Online Portfolios" 
Researcher 

The Changing Dr 
Tahany Abdulaziz Al-

Baiz 
 

سبتمبر  5ج 42العدد 
 م7025

1 - 36 

552.  

دراسة مقارنة في الشعور بجودة 
الحياة وفقا ألساليب التعامل مع 

بة الجامعة اإلحباطات لدى طل
 العراقية

عبد الرزاق محسن / د. م. ا
 سعود

اكتوبر  2ج 47العدد 
 48ـــ  22 م7025

557.  

فاعلية برنامج تدريبي على وفق 
وإستراتيجياتها ( TRIZ)نظرية 

اإلبداعية في األداء التدريسي 
والتفكير اإلبداعي لمعلمي العلوم 

 لمحو األمية وتحصيل طلبتهم

 وسن ماهر جليل/ د. م
اكتوبر  2ج 47العدد 

 25ـــ  52 م7025

555.  
إدارة الجودةالشاملة في الميزان 

 اإلسالمي
 حنان حسن سعيد الغامدي/د

اكتوبر  2ج 47العدد 
 م7025

ـــ 22
200 

554.  

أثر التفاعل بين إستراتيجية 
التدريس واللغة األم في تنمية 
بعض مهارات االستما ع لدى 
متعلمي اللغة العربية الناطقين 

 ابغيره

/ خلف الديب عثمان محمد  د/ د
 هداية هداية إبراهيم الشيخ علي

اكتوبر  2ج 47العدد 
 م7025

ـــ  202
245 

555.  

دراسة تحليلية ألساليب إدارة 
الضغوط النفسية باستخدام 

ما وراء )األسلوب اإلحصائي 
 (التحليل

 هانم مصطفى محمد مصطفى/د 
اكتوبر  2ج 47العدد 

 م7025
ـــ  242

224 



556.  

تسامح والغضب فى عالقتهما ال
باستراتيجيات مواجهة ضغوط 

العمل لدى عضوات هيئة 
التدريس السعوديات وغير 
 السعوديات بجامعة الطائف

 سناء حسن حسين عماشه/ د 
اكتوبر  2ج 47العدد 

 م7025
ـــ  225

755 

552.  
السلوك اإليثاري لدى معلمات 

 رياض األطفال
 إيمان عباس علي الخفاف/ د 

اكتوبر  2ج 47العدد 
 م7025

ـــ  752
762 

558.  

فاعلية اختالف كثافة المثيرات 
البصرية في برامج الكمبيوتر 

على التحصيل الدراسي والميل 
نحوها لدى التالميذ ضعاف السمع 

 بالمرحلة اإلعدادية

أشرف أحمد عبد اللطيف /د
 مرسي

اكتوبر  7ج 47العدد 
 58ـــ  22 م7025

558.  

ضى تنمية مهارات التواصل الريا
والحل اإلبداعى للمشكالت 

الرياضية فى ضوء نظرية تريز 
للتعلم اإلبداعى لدى تالميذ 

 المرحلة اإلعدادية

عزة محمد عبد السميع                                            / د .. 
 سمر عبد الفتاح الشين /د

اكتوبر  7ج 47العدد 
 88ـــ  62 م7025

540.  

ة التوجهات المستقبلية إلدار
الموارد البشرية في فروع 
الجامعات العالمية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة من 
 وجهة نظر رؤساء تلك الفروع

 عائشه إسماعيل العوضي/ د
اكتوبر  7ج 47العدد 

 م7025
ـــ  88

206 

542.  
قلق المستقبل وعالقته بالضغوط 

النفسية لدى طالبات الدراسات 
 المسائية فى الجامعة

 دوى محمد بدوىوالء ب/ د
اكتوبر  7ج 47العدد 

 م7025
ـــ  202

255 

547.  

أثر استخدام استراتيجية توليفية 
قائمة على التعلم النشط في 
التحصيل األكاديمي وتعديل 

التصورات الخاطئة وتنمية الدافع 
إلنجا ز لدى طالب الصف الثاني 

الثانوي الزراعي منخفضي 
 التحصيل

محمود إبراهيم عبد العزيز / د
 طه

اكتوبر  7ج 47العدد 
 م7025

ـــ  255
282 

545.  

محددات إقبال طالبات كلية علوم 
األسرة بجامعة طيبة على 

استخدام التعليم المتنقل وعالقتها 
 ببعض العوامل

 ليلى سعيد سويلم الجهني/ د.. 
اكتوبر  7ج 47العدد 

 م7025
ـــ  285

728 

544.  

The Moderating Effect 
of the Need for 
Cognition and 

language proficiency 
on EFL Students' 

Response to Reading 
comprehension 

Monitoring Instruction 

Dr. Shaimaa Abd El 
Fattah Torky 

اكتوبر  7ج 47العدد 
  م7025

545.  

تنشيط المناعة النفسية لتنمية 
مهارات التفكير اإليجابى وخفض 

قلق التدريس لدى الطالبات 
لفلسفة المعلمات شعبة ا

 واالجتماع

 إيمان حسنين محمد عصفور/د

اكتوبر  5ج 47العدد 
 م7025

 65ــ  22



546.  

أثر استخدام استراتيجية التعارض 
المعرفي في تدريس الجغرافيا 

علي تصويب التصورات البديلة 
للمفاهيم الجغرافية وتنمية الوعي 
ببعض القضايا البيئية المعاصرة 

 لدي طالب المرحلة الثانوية

خالد عبد اللطيف محمد / د
 عمران

اكتوبر  5ج 47العدد 
 م7025

  ــ 65
205 

542.  

مستوى الرضا الوظيفي لمعلمين 
العاملين في غرف  صعوبات التعلم

 التعلم مصادر

اكتوبر  5ج 47العدد  علي محمد الصمادي/ د
 م7025

ــ   202
272 

548.  

تخفيف قلق المستقبل وتحسين 
ى دركة لدمعايير جودة الحياة المُ 

 عينة من أمهات المعاقين

اكتوبر  5ج 47العدد  فاطمة الزهراء محمد النجار/ د 
 م7025

ـــ  275
255 

548.  
الكفايات  مقترح لتفعيل تصور

إلشراف التربوي الالزمة لالمهنية 
 دراسة ميدانية برياض األطفال

اكتوبر  5ج 47العدد  مها صالح الدين محمد حسن/ د
 م7025

  ــ 255
288 

550.  

عنف المدرسي بالمرحلة الثانوية ال
في المدينة المنورة من وجهة 

 نظر المرشدين الطالبيين

عمر  ،حسين مريشيد الرفيعي
سعيد  يحيى  ، لسميـريعبد هللا ا
محمد عبد العزيز ، يـــــالعواجــــ

 القايدي

اكتوبر  5ج 47العدد 
 م7025

  ـــ 282
755 

552.  

 في الحوارية البرامج اثر
 والتويتر بوك فيسوال الفضائيات

 المواطنة تربية قيم تنمية على
التربية  كلية طالبات لدى  العالمية
 الكويت بجامعة

اكتوبر  5ج 47العدد  السبيعي نوره/د
 م7025

  ـــ 752
784 

557.  

فاعلية استخدام الرحالت المعرفية 
 (Web Quests)عبر الويب 

في تعلم البيولوجي على بقاء أثر 
ات التفكير التعلم وتنمية مهار

والمهارات االجتماعية  األساسية
 لدى طالب الصف األول الثانوي

عماد الدين عبد المجيد / د
 الوسيمي

 نوفمبر 2ج 45العدد 
 م7025

 62ـــ  22

555.  

إسهامات البطالة فى تحقيق األمن 
النفسى والتسامح لدى طالب 

دراســـــة )  العليا   الدراسات 
 (وصفــــية تنبــــؤيـــة 

زينـــب محمــــود شقـــير / د. أ 
، 

تحيـــة محمـــد عبد / د. أ 
 العـــــال

 نوفمبر 2ج 45العدد 
 م7025

ـــ  68
205 

554.  

برنامج قائم على  فاعلية
استراتيجيات التفاعل في تنمية  
مهارات القراءة التحليلية والنقد 
األدبي لطلبة شعبة اللغة العربية 

 بكلية التربية

 نوفمبر 2ج 45العدد  خلـف حسـن محمــد/ د
 م7025

205 
258 

555.  
 األطفال رياض وعي معلمات

ميدانية  دراسة" بمعايير الروضة
" 

 نوفمبر 2ج 45العدد  زكريا محمد هيبة/  د 
 م7025

ـــ  242
226 

556.  

إستراتيجية  استخدام فاعلية
 معالج التغذية الفورية مع

 عالجل الحاسوبي النصوص
 تالميذ لدي اإلمالئية األخطاء

 مرحلة االبتدائيةال

 نوفمبر 2ج 45العدد  سكينة أبو نادية/  د
 م7025

ـــ  222
754 

552.  
فاعلية برنامج تدريبى بالفن 

التشكيلي لتنمية المهارات 
االجتماعية لدى عينة من األطفال 

/ د،  والء بدوى محمد بدوي/ د
/ د.أ،  هند عماد أحمد الصفتى
/ د. أ،  إحسان محمود فهمي

 نوفمبر 2ج 45العدد 
 م7025

ـــ  755
766 



سعد / د.أ،  موسى أحمد آل زعلة التوحديين بمدينة ابها
 السيد سعد العبد

558.  
المدخنين تقدير الشخصية لدى 

 وغير المدخنين من طالب الجامعة
مروى محمد شحته عبد /  د

 الرحمن
 نوفمبر 2ج 45العدد 

 م7025
ـــ  762

787 

558.  

دراسة تحليلية حول مدى تحقق 
مخرجات التعلم لبرنامج رياض 

االطفال بجامعة الملك سعود  كما 
ات القياس و التقويم تعكسها ادو

 المستخدمة فى البرنامج

 أسماء سعيد باداود/د
 عزة خليل عبد الفتاح/ د

 نوفمبر 7ج 45العدد 
 م7025

 47ـــ  22

560.  

ثر التعلم التعاوني باستخدام أداة أ
على بعض سمات  يالويك

من طالبات  الشخصية لدى عينة
 جامعة الملك خالد

 ، آمال محمد فهمي/  د
 منى سالم محمود زعزع/  د

 نوفمبر 7ج 45العدد 
 م7025

 84ـــ  45

562.  
أثر العالقة بين تتابع المثيرات 

واألسلوب المعرفى على التحصيل 
 نقالالمعرفى فى برامج التعليم ال

محمود  أحمد عبد الكريم / د 
 أحمد

 نوفمبر 7ج 45العدد 
 م7025

85- 274 

567.  
مدى وعي طالب جامعة الدمام 

-Mباستخدام التعلم بالجوال 
Learning 

هالة عبد القادر سعيد / د 
 السنوسي

 نوفمبر 7ج 45العدد 
 م7025

ـــ  275
248 

565.  

برنامج  قائم على الرسوم 
الكاريكاتيرية فى تدريس التاريخ 

بالمرحلة الثانوية لتنمية بعض 
المهارات الحياتية والتفكير الناقد 

 لدى الطالب

ال الدين إبراهيم محمود جم   /د
، 

أسمـــاء زكــى محمــد / د 
 .صالــــح

 نوفمبر 7ج 45العدد 
 م7025

ـــ  248
282 

564.  
خصائص المرشد األكاديمي 

وعالقتها بدافع االنجاز لدى طالب 
 الجامعات الليبية

 نوفمبر 7ج 45العدد  وحيد مصطفى كامل مختار/ د 
 م7025

ـــ  285
728 

565.  

Exploring The Effect of 
Online Classes on  Student 

Engagement among EFL 
College Students Serag 

Dr. Nagwa Hamza 
Serag 

 نوفمبر 7ج 45العدد 
 م7025

1-37 

566.  
األطفال في صدر اإلسالم رؤية 

 وية اجتماعيةإسالمية نفس ترب
السيد محمد عبد المجيد / د.  أ 

 عبد العال
 نوفمبر 5ج 45العدد 

 م7025
 78ـــ  22

562.  

الخيال اإلبداعي وعالقته 
-االعتماد)باألسلوب المعرفي

عن المجال االدراكي ( االستقالل
لدى الفائقين والمنخفضين 

تالميذ المرحلة  يلياً منتحص
 االبتدائية

 نوفمبر 5ج 45العدد  الشامي جمال الدين محمد /د
 م7025

 24ـــ  78

568.  

دراسة التفاعل بين السقاالت 
التعليمية ومستويات التحصيل 
على مهارات التفكير الرياضى 

واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ 
 ف الخامس األساسىالص

عبدالقادر محمد عبدالقادر / د 
 السيد

 نوفمبر 5ج 45العدد 
 م7025

25- 270 

568.  
لدى معلمات  الوظيفيالرضا 

رياض األطفال الحكومية 
 (دراسة مقارنة) " والخاصة 

 نوفمبر 5ج 45العدد  يوسف الهابط يفوز عبير/ د
 م7025

ـــ  272
248 

520.  
المعرفة الرياضية الالزمة 

لتدريس الرياضيات بالمرحلة 
 نوفمبر 5ج 45العدد  هشام بركات بشر حسين/ د 

 م7025
ـــ  248

226 



االبتدائية لدى الطالب المعلمين 
 بكلية المعلمين جامعة الملك سعود

522.  

فعالية قصص األطفال في تنمية 
بعض المفاهيم والسلوكيات 

االقتصادية لدى طفل الروضة 
 السعودي

 نوفمبر 5ج 45العدد  سحر توفيق نسيم/ د. أ 
 م7025

ـــ  222
722 

527.  

Teachers' Perceptions 
of Implementing 
Literature Circles in 
the EFL Classroom: A 
Case Study 

Dr. Nagwa Hamza 
Serag 

 نوفمبر 5ج 45العدد 
 م7025

1-32 

525.  

تكنولوجيا المعلومات  بين العالقة
 والجنس والموقع واالتصاالت

والحالة الوظيفية كما  الجغرافي
يل يدركها طالب دبلوم التأه

بكلية التربية بالقاهرة  لتربوىا
 تخصص جغرافيا جامعة األزهر

عبد الحفيظ محمد عبد / د 
 الرحمن عيسى

 ديسمبر 2ج 44العدد 
 م7025

 46ـــ  22

524.  

التعليم باستخدام أسلوبي الترغيب 
التعليم قبل س والترهيب في مدار

دراسة ميدانية  ) عي بمصرالجام
 من منظور التربية اإلسالمية( 

 ديسمبر 2ج 44العدد  محمد عبد القوي شبل الغنام/ د 
 م7025

 87ـــ  42

525.  

كويست في  استراتيجية الويب
تدريس مقرر االجتماعيات وأثرها 

على التحصيل الدراسي لدى 
 ف االول الثانويطالبات الص

ميرفت عبد الرحمن صالح / أ
 الطويلعي

 ديسمبر 2ج 44العدد 
 م7025

ــ   85
272 

526.  

فاعلية إستراتيجية قائمة على 
قبعات التفكير الست فى تحصيل 
الرياضيات وتنمية بعض عادات 

طالب الصف األول  العقل لدى
 الثانوى

سامية حسنين عبد الرحمن / د
 بيومى هالل

 ديسمبر 2ج 44العدد 
 م7025

ـــ  275
268 

522.  

مهام الويب ب أنماط التوجيةثر أ
لدى التعلم المنظم ذاتًيا تنمية  على

طالب الدراسات العليا بكليات 
 التربية

 ديسمبر 2ج 44العدد  إيمان صالح الدين صالح/ د 
 م7025

ـــ  268
726 

528.  

تحليل محتوى كتب العلوم للصف 
في األردن في    التاسع األساسي 
لمية، ضوء القضايا الع

 والتكنولوجية واالجتماعية

خالد محمود حسين الحياري                                                                           / د 
 إبراهيم فيصل الرواشده/  د

 ديسمبر 2ج 44العدد 
 م7025

ـــ  722
746 

528.  
Views of formulaic 
language Expressions 
Amin 

Dr. Abdulrahman 
Abdulmalik Amin 

 ديسمبر 2ج 44العدد 
 م7025

1 - 20 

580.  

تقويم مقرر الدراسات االجتماعية 
 المطور للصف الثاني المتوسط

في  لسعوديةبالمملكة العربية ا
من  المنهج التكاملي معاييرضوء 

وجهة نظر معلمات و مشرفات 
 مدينة جدة

حنان عبد الجليل عبد الغفور  /د
 نجم الدين

 ديسمبر 7ج 44العدد 
 م7025

 45ـــ  22

582.  

استراتيجيات التعلم النشط وتنمية 
عمليات العلم ــ األهمية ــ 

والمعوقات من جهة نظر معلمات 

 ديسمبر 7ج 44العدد  ثناء محمد أحمد بن ياسين/ د 
 م7025

ـــ  42
204 



 العلوم

587.  

) فاعلية ملف اإلنجاز اإللكتروني 
E -Portfolio  ) في اكتساب

ية في الطالب  للمفاهيم  العلم
مادة األحياء للصف الثاني 

 الثانوي بالمدينة المنورة

 بن محمد غانم عبد هللا/ د
 المحمدي

 ديسمبر 7ج 44العدد 
 م7025

ــ   205
255 

585.  

كفايات التعليم االلكتروني الالزمة 
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة 

حائل ودرجة ممارستهم لهذه 
 الكفايات

فهد بن فرحان بن سويلم / د 
 الشمري

 ديسمبر 7ج 44العدد 
 م7025

ـــ  255
260 

584.  

معوقات استخدام المعامل 
االفتراضية في تدريس العلوم 
بالمرحلة الثانوية في منطقة 

نظر  هةالمدينة المنورة من وج
تهم المشرفين والمعلمين واتجاها

 نحوها

 ديسمبر 7ج 44العدد  عبد هللا بن ربيع الجهنى/د
 م7025

ـــ  262
280 

585.  

فاعلية نموذج التعلم التوليدى في 
تنمية مهارات فهم النصوص 

لدى طالب المرحلة  األدبية
الثانوية بالمملكة العربية 

 السعودية

بسيوني اسماعيل بسيوني / د 
 عبدالجواد الشيخ

 ديسمبر 7ج 44العدد 
 م7025

ـــ  282
756 

586.  

فاعلية برنامج مقترح قائم على 
التكامل بين الثقافة العلمية 

والقرائية في تنمية التنور العلمي 
لدى دارسى  ومهارات القراءة

 محو األمية المبتدئين

 سمبردي 7ج 44العدد  رضا السيد محمود حجازى/د
 م7025

ـــ  752
780 

582.  

أثر برنامج تعليمي للتعلم المستند 
في الدافعية للتعلم لدى  إلى الدماغ

طلبة الصف الخامس األساسي في 
 العلوم

د . مسلم يوسف  الطيطي ، أ/ أ 
 إبراهيم فيصل رواشدة/ 

 ديسمبر 5ج 44العدد 
 م7025

 58ـــ  22

588.  

االرتباط النفسي في مرحلة 
دراسة فروق : الطفولة المتأخرة 

المجتمع بين الذكور واإلناث ب
دراسـة وصفية " )  السعودى
 (تحليلية 

 ديسمبر 5ج 44العدد  نسرين يعقوب محمد/ أ 
 م7025

 55ـــ  42

588.  

ر دور مدير المدرسة في تطوي
إدارة الصراع التنظيمي بمدارس 

 أسلوب التعليم العام باستخدام
 التفاوض

فاطمة زكريا محمد عبد / د
 الرازق،

أحمــــــد إبراهيــــم عبـــــد / د
 العليم

 ديسمبر 5ج 44العدد 
 م7025

ــ   52
204 

580.  

المنظمة المتعلمة وعالقتها بقوة 
عضو هيئة التدريس بجامعة 

 الطائف

أحمــــــد إبراهيــــم عبـــــد / د
 العليم

فاطمة زكريا محمد عبد / د
 الرازق

 ديسمبر 5ج 44العدد 
 م7025

ـــ  205
258 

582.  

تنمية مهارات لبرنامج مقترح 
من خالل القصة ائي الفهم القر

لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
 بالمرحلة االبتدائية

 ديسمبر 5ج 44العدد  سلوى حسن محمد بصل/ د
 م7025

ـــ  258
705 

587.  
Une cyberenquête 
proposée pour 

Dr. Hussein Taha 
Atta Salem 

 ديسمبر 5ج 44العدد 
 م7025

1 - 62 



développer les 
compétences de 
l’exposé oral chez les 
étudiants de FLE à la 
faculté de Pédagogie 
de Sohag 

585.  

The Effect of  Training 
Commercial Section  
Student -Teachers on 
Using Vocabulary 
Teaching Strategies 
for  Enhancing Their 
Vocabulary and Their  
Students’ 
Achievement   in 
Business 

Dr.  Manal Farouk & 
Dr.  Hanan  El Sayed. 

 

 ديسمبر 5ج 44العدد 
 م7025

65- 126 

584.  
الشعور بالسعادة النفسية وعالقته 
ببعض المتغيرات  لدى عينة من 

 المعاقين سمعياَ 

 يناير 2ج 45العدد  سحر منصور القطاوى /د
 م7024

 46ـــ  22

585.  

العالقة بين مستويات تجهيز 
المعلومات وأنماط التعلم لدى 

طالب جامعة الملك فيصل 
 بالمملكة العربية السعودية

 يناير 2ج 45العدد  خليل بن إبراهيم الحويجي/ د
 م7024

 80ـــ  42

586.  

أزمة منتصف العمر وعالقتها 
زوجية لدى المعلمين بالسعادة ال
 والمعلمات

            نايف بن محمد الحربي/ د
 نهال بنت إبراهيم الحريقي/ أ

 يناير 2ج 45العدد 
 م7024

ــ   82
250 

582.  

تنمية التحصيل والتذوق األدبي 
واالتجاه نحو دراسة البالغة لدى 

 طالب الصف األول الثانوي

عبداللطيف عبدالقادر علي /د
 أبوبكر

 يناير 2ج 45العدد 
 م7024

ـــ  252
262 

588.  

الكفايات التكنولوجية التعليمية 
الالزمة لعرض وإنتاج الوسائط 

المتعددة لدى معلمات األحياء 
بالمرحلة الثانوية بمدينة مكة 

 المكرمة

 يناير 2ج 45العدد  رؤى بنت فؤاد محمد باخدلق/ د
 م7024

ـــ  265
288 

588.  

برنامج تدريبي الكتروني مقترح 
قائم علي أسلوب النظم إلكساب 

ضاء هيئة التدريس بجامعة أع
الملك خالد مهارات تصميم وبناء 

البورتفوليو االلكتروني لتقويم 
 أداء طالب الجامعة

 ، محمد آدم أحمد السيد/ د
 جالل جابر محمد عيسي/ د

 يناير 2ج 45العدد 
 م7024

ـــ  288
755 

600.  
أثر استخدام معمل الرياضيات في 

ة إدراك المفاهيم الهندسية للتالمذ
 بطيئي التعلم

 يناير 2ج 45العدد  انعام ابراهيم عبد الرزاق/د
 م7024

ـــ  752
750 

602.  
تقويم الكتاب اإللكتروني في اللغة 

البتدائي في العربيةللصف الثالث ا
 ضوء معايير الجودة

 يناير 7ج 45العدد  هويدا محمد الحسيني محمد/ د
 م7024

 27ـــ  22

607.  

بدأ والتطبيق األخالق بين المعلم 
ة اإلسالمياألصول منظور  من

 ةلتربيل

مأمون بن صالح بن محمد /د
 النعمان

 يناير 7ج 45العدد 
 م7024

ـــ  25
276 



605.  

ت المعرفية عبر فاعلية الرحال
تنمية في تدريس الكيمياء لالويب 

التفكير التأملي والتحصيل 
الدراسي لدى طالب المرحلة 

 الثانوية

 يناير 7ج 45العدد  صالح محمد صالح/ د
 م7024

ــ   272
228 

604.  

لمباني في ا التسهيالت البيئية
  العامة من وجهة نظر المعوقين
 في المرحلة الثانوية والجامعية

 أحمد فتحي علي /د
 رائد محمود سلمان/ د

 يناير 7ج 45العدد 
 م7024

ـــ  228
282 

605.  

المعوقات التي تواجه طالبات 
ماجستير التربية الفنية في جامعة 

الملك سعود من وجهة نظر 
 الطالبات

 يناير 7ج 45العدد  نوره بنت عبد هللا الجماز/د
 م7024

ـــ  288
770 

606.  

فاعلية برنامــــج مقــــترح في 
 ضــــوء نظــــرية تريز 

TRIZة التفكير والتحصيل لتنمي
اإلبـــــداعي في الجغرافيا لطالبات 

 الصف األول متوسط بمدينة جدة

 يناير 7ج 45العدد  ناهد عادل حافظ العويضي/أ
 م7024

ـــ  772
744 

602.  
درجة امتالك طلبة جامعة طيبة 
للمهارات االجتماعية  في ضوء 

 متغيري الجنس والتخصص

 يناير 7ج 45العدد  بشار محمود سعيد السعيد /د
 م7024

ـــ  745
765 

    


