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  محتوياتال

 

 محتوياتالابع ت

 الصفحة الموضوع االسم م

 يوسُـف دأ.د / سُـليمان عبد الواحـ  .1

: (Covid-19)فيروس كورونا المستجد 

المعتقدات عنه واالتجاهات نحو المريض 

المصاب به لدى عينات متباينة من أفراد 

 الشعب المصري "دراسة سيكومترية"

1101 - 

1135 

 د/ أمل محمد أحمد زايـد  .2

باإلخفاق  وعالقته كاديمياألء اإلرجا

كلية  لبةط ىالمعرفي وضغوط الحياة لد

 التربية

1137–

1206 

 إيمان محمد عبد القادر عطويد/   .3

أثر استخدام اإلنترنت كمتغير منبئ 

 باالكتئاب

لدى عينة من طالبات المرحلتين الثانوية  

 والجامعية بالمنطقة الشرقية

1207-

1242 

 عزيزد/ دعاء عبد الرحمن عبد ال  .4

 استراتيجية الصف المقلوب استخدام

تنمية بعض المفاهيم العلمية وخفض ل 

الصف األول العبء المعرفي لدي طالب 

  اإلعدادي

1243-

1310 

 عاء محمد أحمددد/   .5

 استراتيجية الصف المقلوب استخدام

تنمية بعض المفاهيم العلمية وخفض ل 

الصف األول العبء المعرفي لدي طالب 

  اإلعدادي

1311-

1382 

 د/ سامية جمال حسين أحمد  .6

أثر استراتيجية الُمكعب في تدريس العلوم 

على تنمية عمق المعرفة العلمية ومهارات 

التفكير الجمعي لدى تالميذ المرحلة 

 اإلبتدائية

1383- 

1414   

 د/  كريمة محمود محمد  .7

التفاعل بين توقيت ظهور قائمة 

ة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكتروني

القائمة على محفزات األلعاب ونمط 

العصابية(  –الشخصية الكمالية )السوية 

 وأثره في تنمية التحصيل والدافعية لإلنجاز

 لدى طالب الدراسات العليا

1415-

1507 

 شاهنده محمود محمود بديرد/   .8

استخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية 

لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي 

الكسابهم المفاهيم الكونية وتنمية 

 اتجاهاتهم نحو مادة العلوم

1509-

1583 

 الصفحة الموضوع االسم م

-1585فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على  التميمي سليمان عبدالعزيز د/ محمد  .9
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في تدريس  بالخبرات المباشرةالتعلم 

الفني  تنمية مهارات األداءل التربية الفنية

 ةالمتوسط المرحلةلدى تالميذ 

1629 

 محمد شعبان أحمد محمدد/   .10

فعالية العالج المعرفي السلوكي في خفض 

التوجه العدمي )النهلستي( لدى طلبة 

 الجامعة مدمني شبكات التواصل االجتماعي  

1631-

1716 

 مصطفى محمد الشيخ عبد الرؤفد/   .11

برنامج تدريبى فى ضوء إطار 

لتنمية التفكير التصميمى  TPACK"تيباك"

والتقبل لتكنولوجى نحو إنترنت األشياء لدى 

ية الطالب المعلمين شعبة الكيمياء بكلية الترب

وأثره فى ممارساتهم التدريسية عبر المعامل 

 االفتراضية)نموذجاً(

1717-

1849 
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