
                                                    
 وحدة النشر العلمي     لكلية الرتبية جمللة الرتبويةا       جامعة سوهاج

 

 (0ج ) الجزء األول  م7102يوليو ( 94)عدد محتويات 
 

 المحكمين البحثعنوان  اسم الباحث م

 سبل التوظيف وستة عناصر للنجاح في أمريكا: قراءة في بطارية.. مهارات التعليم والتوظيف 0
أستاذ التربية المقارنة واإلدارة   د عبد الجواد بكر.أ

 شيخالتعليمية كلية التربية جامعة كفر ال

 للمهن التعليمية في ضوء احتياجات المجتمع التطوير التربوي والتكنولوجي 7
 أستاذ تكنولوجيا التعليم عماد ثابت سمعان/ د. أ

 جامعة سوهاج –كلية التربية 

 رؤية تربوية تصور مقترح لدور الجامعات المصرية في تحقيق مفهوم االقتصاد األخضر مديحة فخري محمود محمد/ د 3

 تقويم محتوى مناهج التاريخ بالمرحلة اإلعدادية في ضوء المعايير القومية هاني كامل جمال عطيفي/ د 9

دراسة تقويمية لمحتوى )مناهج التربية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية ودورها  في مجابهة اإلرهاب والتطرف  أحمد سعيد محمود األحول/ د 5
 (كتب المرحلة الثانوية

ة استخدام إستراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس التربية الفنية على التحصيل الدراسي وتنمية القدرات فاعلي زينب محمود أحمد علي/ د 6
 االبتكارية ومهارات الزخرفة اإلسالمية لدى طالب اإلعدادية

 ""  معايير الجودة واالعتماد األكاديمي وءهيئة التدريس بجامعة حائل في ض أعضاء أداءتقويم  هشام يوسف العربي/د 2

مصطفى محمد الشيخ / د 8
 فالرءو عبد

 التفكير التأملى والذكاء العاطفى فى تنمية مهارات( TRIZ) ى بعض مبادئ نظرية تريزفاعلية برنامج مقترح قائم عل
 العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية وتحصيل

بن حاكم واف ــان بنت نـإيم/ أ 4
 ""تقويم أداء معلمات الدراسات االجتماعية في المرحلة االبتدائية في ضوء معايير الجودة"  الدــالمج

 "("القيم)ألكسيولوجيا دور التربية العربية فى بناء رأس المال األخالقى فى ضوء مدخل اإلدارة با"  فاطمة الزهراء سالم محمود 01

تصور مقترح للتمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات المصرية ودوره في تحفيز اإلبداع اإلداري لديهم "  عبد الباسط محمد دياب شحاته 00
 "وذًجا جامعة سوهاج نم -

 محمــد حمدي زكــي محمــد/ د 07
الجامعي  لأهداف الخطة االستراتيجية للتعليم قب قتصور مقترح لتطبيق اإلدارة المتمركزة حول المدرسة لتحقي" 

 "" (دراسة استشرافية ) م 7109-7131

النماذج المفسرة للذكاء األخالقي وفعالية برنامج تدريبى قائم على نموذج مقترح في تنميته وفي تفضيالت المسافة "  منال على محمد الخولي/ د 03
 " راتاالجتماعية لدى المراهقات الكفيفات والمبص

 


