دوريات واردة حديثا
يمكنكم زيارة المكتبة لإلطالع على هذه الموضوعات

مجلة دراسات فى التعليم العالى
اسم كاتب المقال

رقم

عنوان المقال

شهههازناح م مهههد م مهههد ادة كامههه فاعليههة نرنههامج قهها م علههى نبريههة القفعههات السههت فههى تنميههة فع ه
سويفى شزرين سزن م مد

قدرات التفكزر االنتكارى و

تامر سزن على سمزران

اثههر اسههت دام أسههلوب العص ه

12

س

ع

10 2016

مج
زنازر

المشكالت لطف الروضة
الههنين فههى ت صههز طالفههات الص ه 12

10 2016

زنازر

الثالث األساس فى مادة العلوم
نواف كنوش علوان الشرعه

الضههه ول النفسهههية لهههدى طلفهههة المر لهههة الثانويهههة فهههى لهههوا الفاديهههة 12

10 2016

زنازر

الشمالية ال ربية فى األردن
تامر سزن على سمزران

ت لزههه م تهههوى كتهههاب العلهههوم للصههه

الثهههان األساسههه فهههى ضهههو 12

10 2016

زنازر

الصور والرسوم والجداول
م مههد عنههد الههر اح جههدوع م مههد إحالة األمالح من المياه فاست دام المادة اللحجة فى عصارة الصنر 12

10 2016

زنازر

على سن عمازرة
12

10 2016

زنازر

عزد مد ال ريشة

م مههد عنههد الههر اح جههدوع م مههد ا تفههار صههال ية اللههنن ال ار ههب الم ههحن ندراسههة ت زههر فههر الجاههد 12

10 2016

زنازر

على سن عمازرة
كام ه عنههد المجزههد قنصههوة
كام سويفى

الصورة ال سية فى شعر على نن جنلة ( العكوك )
فاست دام لية كاروكيميا ية الفسيطة

ههادة اثر نرنامج تربية ركية قا م على إستراتزجية القفعهات السهت لتنميهة 12
فع

ماارات القيادة لدى طف ما قن المدرسة

يهها ار إن هراييم م مههد حينههب عفههاس اثر نرنامج تربية ركية قا م على إستراتزجية القفعهات السهت لتنميهة 12
عند المنص

فع

10 2016

زنازر

10 2016

زنازر

ماارات القيادة لدى طف ما قن المدرسة

عند الكريم عند هللا جريد المساعزد العالقهههة نهههزن الرضههها الهههوبيف واألفكهههار الالعقالنيهههة لهههدى معلمهههات 12

10 2016

زنازر

الصفوف الثالث األولى فى المملكة األردنية الااشمية
مفلح على سمزران

األسس العامة الالمركحية اإلدارية ومدى تطنيقاا فى النبهام اإلداري 12

10 2016

زنازر

األردن
عند الكريم عند هللا جريد المساعزد دور اإلدارة الجامعيههة فههى مواجاههة العن ه
الطلفة فى جامعة آل النزت

الطالن ه مههن وجاههة نبههر 12

10 2016

زنازر

ات اد الجامعات العربية
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

م مهههود م مهههد علهههى أنهههو جهههادو اثههر نرنههامج تعليم ه مسههتند إلههى نبريههة الههنكا النههاجح فههى تنميههة 50
ميادة الناطور

القدرات الت لزلية واإلنداعية والعملية لدى الطلفة المتفوقزن عقليا

نسيمه داوود

اثر العالقة فأيه الهحو فهى السهعادة الحوجيهة ( دراسهة مزدانيهة فهى 50

س
1 2016
1 2016

ع

مج
14
14

األردن )
عف ار

فاعلية نرنامج لت فز

لز

شدة التأتاة لدى تالمزن التعليم األساس

50

1 2016

14

( ال لقة األولى )  -دراسة تجرينية فى م افبة دمشق

م مههد سههليم الحبههون سههعود مهود درجة تمث طلفة المر لة الثانوية للقهيم األ القيهة فهى منطقهة ا ه 50
ربيعان

فى المملكة العربية السعودية

م مد م مود نن زونس

ال االت االنفعالية الممزحة للتالمزن المتنمهرين مقارنهة فالتالمزهن زهر 50

1 2016
1 2016

14
14

المتنمرين

نجات ا مد سهن زهونس صها ب فاعلية نرنامج تدرين مسهتند إلهى نمهون تريفنجهر فهى تنميهة ال ه 50
كام على الألأل

اإلنداع للمشكالت لدى أطفال الروضة فى األردن

م مد تركو

قيم المواطنة الواجب توافريا فى منايج كلية التربية من وجاة نطهر 50

1 2016
1 2016

14
14

أعضهها الاز ههة التدريسههية ( ف ههث مزههدان لههدى عزنههة مههن أعضهها
الاز ة التدريسية فى كلية التربية نجامعة دمشق )
م مهههد عطههها مهههدن

حبارى

فتون رنوب

ننزلهههة جاسهههم تصههور مقتههرح ألسههتودزو افتراضه الكترونه لصههق ماههارات اإلنههداع 50

1 2016

14

لطلفة كليات الفنون التشكزلية

الرفاييهههة النفسهههية وعالقتاههها فالهههنكا االنفعهههال والتفههها ل ( دراسهههة 50
مزدانية لدى عزنة من طلفة كلية التربية فى جامعة دمشق )

1 2016

14

انن رشد نااية قرن وبداية قرن
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

انطوان سز

الفلسفة نزن الكندي وانن رشد  ،نداية مر لة ونااية مر لة

2009 83

عند األمزر االعسم

ق ار ة تشري ية للموروث والوافد من انن رشد فاعتفاره فزلسوف العصر

2009 83

عند ال مزد الصالح

فلسفة الل ة ونبرية المعنى عند انن رشد

2009 83

عند الر من تلزلى

التربية السياسية عند انن رشد

2009 83

على رب

انن رشد االنجاح والمأح

2009 83

التأوي والتأسيس ق اال تالف فى فكر انن رشد

2009 83

انن رشد وأثره فى تطور الفكر األوروب وبحوغ العقالنية ال دزثة

2009 83

انم ينا
ماجد ف ري

ق ار ات عربية النن رشد

م مود أمزن العالم

فع

مصطفى شري

انن رشد وال داثة

2009 83

مصطفى لنزب عند ال نى

الشكوك على جالزنوس نزن الراحي وانن رشد

2009 83

معجب الحيران

ال طاب ال واري فى فص المقال

2009 83

زو نا قلته

انن رشد مصال ة العق واإليمان

2009 83

مجلة كلية التربية فأسزول

2009 83

ع مج

س

ع مج

اسم كاتب المقال

عنوان المقال

م مود عصمت ا مد

استراتزجيات المواجاة لدى العن كرة الزد

39

2016

32 1

سعد ليفة عند الكريم

اسههت دام ال ه ار ذ النينيههة االلكترونيههة فههى تعلههم الفزحيهها وأثريهها فههى تنميههة 39

2016

32 1

القدرة المكانية والمز العلم لدى طالب الص

رقم

األول الثانوي

فاطمههة عنههد ال نههى عنههد هللا تصهور مقتهرح لتفعزه دور الجامعهة فههى مواجاهة فعه
الشوادفى

مبهاير أحمهة القههيم 39

األ القية لدى طالناا

عنهههد هللا نهههن سهههلمان ناهههار مستوى مقرو ية كتاب الرياضيات للص األول المتوسهذ فالمملكهة العربيهة 39
القثامى

السعودية

عنههههد الههههر اح نههههن عههههوي

اثر الواجفات المنحلية فى الت صهز الدراسه واال تفها فهالتعلم لهدى طهالب 39

الثمالى

الص

ال امس االنتدا

2016
2016

32 1
32 1

" دراسة تجرينية "

آمههههال عنههههد الفتههههاح م مههههد التربيههة العالميهههة مهههد ال لتعحيهههح الاويهههة الوطنيهههة واقعيهههة التأصهههز وآليهههات 39
شعيشع

2016

32 1

2016

32 1

التفعز " دراسة ت لزلية "

أسههامة عرب ه م مههد م مههد تصهههور مقتهههرح لتطهههوير مقهههرر اإلدارة والتوافهههق النفسههه فالمر لهههة الثانويهههة 39
عمار

التجارية فى ضو معاززر الجودة الشاملة ومتطلفات السلوك

منى م مد أنو الموايب

معههاززر جههودة ن هرامج الههدمج لههنوى اإلعاقههة فههى المههدارس العاديههة فمنطقههة 39

2016
2016

32 1
32 1

الجوف فالمملكة العربية السعودية
م مود عصمت ا مد

تههأثزر سههلوك التمههرد النفس ه علههى السههلوك العههدوان لههدى طههالب المههدارس 39

2016

32 1

اإلعدادية الرياضية فصعزد مصر
عا

ال امدى

دور التعليم الجامع والف هث العلمه فهى تأسهيس مجتمهع المعرفهة ه دراسهة 39
مزدانية لعزنة من القيادات اإلدارية فى فع

الجامعات السعودية

م مههد ا مههد مههاد م مههد اضهههطراب الاويهههة وعالقتهههه فهههاال تراب لهههدى الشهههفاب السهههعودي فهههى ضهههو 39
نن عند هللا ال احمى

Marghany Mahmoud
Marghany

2016

32 1

الثانوية ال كومية ندولة الكويت

جاسم إنراييم العمر ا مهد تطههوير القههوى العاملههة وتطههوير أدا المنبمههات ه دراسههة ت لزليههة عههن واقههع 39

صالح األثري

2016

32 1

ت ديات العولمة وسن مواجاتاا

فاد معتق مود الرشزدي تقزههيم تطنزههق اإلدارة االلكترونيههة مههن وجاههة نبههر المعلمههزن فههى المههدارس 39
امد سعزد سعد الجنر

2016

32 1

2016

32 1

التدريب فى الم سسات ال كومية الكويتية

39 On the Egyptian EFL learners' sociopragmatic
competence and FL pragmatic instructions

مجلة كلية التربية فاإلسماعزلية

2016

32 1

اسم كاتب المقال

س

ع مج

رقم

عنوان المقال

2015 47

 31زنازر

2015 47

 31زنازر

2015 47

 31زنازر

2015 47

 31زنازر

2015 47

 31زنازر

2015 47

 31زنازر

2015 47

 31زنازر

2015 47

 31زنازر

الجامعات األمريكية وامكانية اإلفادة مناا فى 2015 47

 31زنازر

حينب عند العليم ندوى

اثر كفا ة مكونات الناكرة العاملة واستراتزجيات ما و ار المعرفة فى الفام الق ار

طلعت كمال ال امولى

لدى تالمزن االنتدا

نوى صعوفات التعلم والعادززن

السزد عند الدايم عند السالم فاعلية التصميم التعليم القا م على الدافعية فى ت سزن االيتمام والجاد العقل

سكران

الدزن فاد جرادات

م

المستثمر فى التعلم لدى طالب المر لة االنتدا ية نوى صعوفات التعلم

اثر است دام إستراتزجية عبم السمك فى ت سزن الت صز األكاديم لدى طلفة
ال امس األساس فى التربية اإلسالمية

علية منروك م مد منروك

فعالية نرنامج تدرين فى تنمية فع

م مد إنراييم عند العحيح

قيادة الت ززر التربوي فم سسات التعليم قن الجامع فى مصر  :ر ية مقتر ة

إنراييم اطر

المعاقزن فكريا القانلزن للتعلم

ماارات التواص االجتماع لدى األطفال

عند النن على السزد سالمه فعالية نرنامج تعليم فاست دام ال اسب اآلل فى تنمية فع
لدى التالمزن المعاقزن فكريا القانلزن للتعلم

ماارات الق ار ة

نشوة سعد م مد فسطويسى أسالزب التنمية المانية ألعضا يز ة التدريس نجامعة قناة السويس  :دراسة
اللنودى

تقويمية

يدى سنى عند ال مزد

اثر إستراتزجية فأورة االنتفاه فى ف

إيمان وصفى كام السزد

مجتمعات التعلم وتطنيقاتاا فى فع

م مد
رب

أع ار

اضطراب االنتفاه المص وب

فالنشال ال اح د وحيادة االنتفاه لدى تالمزن المر لة اإلعدادية

مصر

مجلة كلية التربية فأسزول

اسم كاتب المقال

رقم

عنوان المقال

س

ع

مج

صمويل تامر بشرى

التدخل العالجي باستخدام تقنية الحرية النفسية لدى مريض االكتئاب  -دراسة
حالة

1 201 39ج2
6

32

زيد سليمان العدوان  /احمد عيسى
داود

درجة وعى معلمي الجغرافيا لمعايير التنمية المستدامة فى األردن

1 201 39ج2
6

32

اشرف عويس محمد عبد المجيد

فاعلية برنامج تدريبي قائم على الوسائط الفائقة فى تنمية مهارات استخدام
بيئات التعلم االلكتروني لدى طالب كلية التربية واتجاهاتهم نحوها

1 201 39ج2
6

32

ألطاف رمضان إبراهيم

اثر استخدام التقويم معياري المرجع فى حل مشكالت تكرار ارتفاع نسب
الرسوب فى مساقات دراسية محددة بكليات جامعة عدن

1 201 39ج2
6

32

عادل رسمي حماد  /احمد زارع احمد اثر استخدام استراتيجيات التعلم الخدمي فى تدريس الدراسات االجتماعية
لتنمية المفاهيم االقتصادية لدى التالميذ المعاقين سمعيا ( القابلين للتعلم )
بالمرحلة اإلعدادية

1 201 39ج2
6

32

مها كمال حفني  /دعاء نور الدين على اثر استخدام استراتيجيات التعلم الخدمي فى تدريس الدراسات االجتماعية
لتنمية المفاهيم االقتصادية لدى التالميذ المعاقين سمعيا ( القابلين للتعلم )
بالمرحلة اإلعدادية

1 201 39ج2
6

32

اشرف رجب عطا على

اثر توظيف بعض أدوات وتطبيقات الشبكات االجتماعية على التحصيل
المعرفي وإكساب طالب اإلعالم التربوي مهارات التصوير الصحفي

1 201 39ج2
6

32

هاشم بن سعيد الشيخى

العالقة بين التحصيل العلمي فى الرياضيات لدى تالميذ الصفين األول والرابع
االبتدائي فى المملكة العربية السعودية والتحاقهم المسبق أو عدم التحاقهم
بمرحلة رياض األطفال

1 201 39ج2
6

32

نجالء على مصطفى

دراسة تقييمية لواقع الممارسات التعليمية فى إحدى النماذج التطويرية
لمدارس المستقبل

1 201 39ج2
6

32

زيد سليمان العدوان

اثر التعلم الخدمي فى تنمية مهارات التفكير اإلبداعي فى مادة الجغرافيا لدى
طلبة الصف التاسع األساسي فى األردن

1 201 39ج2
6

32

نجالء محمد فارس

اثر التفاعل بين أنماط إدارة المناقشات االلكترونية ( المضبوطة  /المتمركزة
حول المجموعة ) وكفاءة الذات ( المرتفعة  /المنخفضة ) على التحصيل
واالنخراط فى التعلم لدى طالب كلية التربية النوعية

1 201 39ج2
6

32

حسن عمران حسن /عبد الوهاب
هاشم سيد /دعاء محمد احمد

اثر استخدام إستراتيجية قبعات التفكير الست فى تنمية بعض مهارات التعبير
الشفهي اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

1 201 39ج2
6

32

عماد احمد حسن/مصطفى عبد
المحسن الحديبى/شيماء محمد

اضطراب صورة الجسم وعالقته بالكفاءة االجتماعية لدى المعاقين حركيا فى
ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية

1 201 39ج2
6

32

عبد الوهاب هاشم /هناء أبو ضيف
مرز /نوره عامر محمود

مدى تمكن طالب الصف األول الثانوي من مهارات الفهم القرائي الناقد

1 201 39ج2
6

32

احمد عبد هللا الصغير/محمد مصطفى
حمد/شيماء حسين حسن

تصور مقترح لدور األنشطة التربوية فى تنمية آداب الحوار لدى تالميذ الحلقة 1 201 39ج2
6
الثانية من التعليم األساسي " دراسة ميدانية "

32

تم بحمد هللا
شكرا على حسن المتابعة ،مع تمنياتنا لسيادتكم بالتوفيق
بالتعاون مع
جيهان أحمد إبراهيم

مسئول خدمة اإلحاطة
مها محمود شعبان
مدير إدارة المكتبات
أ /عمرو سعد خشبة

