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 تاريخ الٌشز/ هكاى  ػٌىاى الثحج القسن اسن الثاحج م
 ًىع الٌشز

 أكاديويتطثيقي/ هحلي/ دولي

1 

أ
يت

د خب
لسي

ف ا
شر

د. أ
. 

فال
ألط

ض ا
راي

 

 ALD of TiO2/ZnO mutilayers towards the 
understanding of optical properties and 
polarizability 

Optics & Laser 
Technology vol. 
140 (2021) pp. 
107035 (Elsevier) 

 تطبيقي دويل

2 
Phenomenology of electrical switching 
behavior of SeTeSnCd thin films for 
memory applications 

Journal of Non-
Crystalline Solids 
vol. 571 (2021) pp 
121025(Elsevier) 

 تطبيقي دويل

3 

 أ.م.د/ دمحم فراج

يس
تدر

رق 
 وط

ىج
منا

 
 

A Suggested Model for Teaching EFL to 
Syrian Refugee Learners in Egypt 

مؤمتر لندن للتدريس 
 تطبيقي دويل والتعليم

4 
The Effect of E-Practicum on Developing 
EFL Student Teachers’ Instructional 
Performance and E-Teaching Self-Efficacy 

 تطبيقي زللي جامعة عني مشس

5 
Developing an EFL Teacher Education 
Program in Light of National and 
International Standards 

 تطبيقي زللي جامعة عني مشس

6 
د. إذلام سويلم 

 أمحد

The Effect of Employing task complexity 
with Recasts on Improving Grammar 
Acquisition among EFL Egyoptian 
Learners 

جامعة عني مشس أكتوبر 
 تطبيقي زللي 2020
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د. أمل إمساعيل  7
 دمحم أبو رزق

يس
تدر

رق 
 وط

ىج
منا

 

Integrating  technology  in EFL Wrting 
classes 

رللة العلوم الرتبوية كلية الدراسات 
 تطبيقي زللي 4، ع 29مج  العليا ج القاىرة

د/ أمني دمحم دمحم  8
 أبو بكر

بناء اختبار قبول قائم على كفاايت اللغة العربية الالزمة  لاللتحاق 
 أكتوبر منوذًجا 6جامعة  –ابجلامعات 

ادلؤمتر الدويل الثالث لقسم 
 تطبيقي دويل مشساللغة العربية تربية عني 

مي أمحد د. 9
 السعيد عبد ادلنعم

The impact of covid-19 on the mechanisms 
and methods of conducting the 
microteaching course: the case of 
sophomore students at october6 university 

كلية الرتبية جامعة عني 
 تطبيقي زللي 2020مشس أكتوبر 

10 
حسن د/سحر 

 عثمان
تقومي فاعلية نظام التعليم من بعد وفقا دلعايري اجلودة بكلية الرتبية جامعة 

 اكتوبر وقياس التوافق  النفسي واالجتماعي للطالب ضلوه ٦

كلية الرتبية النوعية جامعة 
( فرباير 20بنها عدد )

2022 
 تطبيقي زللي

11 
خالد امحد عبد 

 احلميد
أكتوبر من وجهة نظر أعضاء اذليئة  6جامعة واقع التعليم اإللكرتوين ىف 

 تطبيقي زللي قيد النشر التدريسية والطلبة

12 

 أ.م.د. دمحم فراج
 د/ أمحد محدي

 أمحد مصطفي.د
 د.صلالء ىاشم

تقومي تطبيق اسرتاتيجية الفصل ادلعكوس يف تدريس بعض مقررات كلية 
 الرتبية من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب

كلية الرتبية جامعة   رللة
 حلوان

 تطبيقي زللي

13 
أم د. أحالم قطب 

ض  فرج
راي

فال
ألط

 ا
 

فاعلية برنامج قائم علي فنون االداء وحقوق الطفل في تنمية بعض قيم 
  المواطنة لدي طفل الروضة 

 حلوانكلية الرتبية جامعة 
 تطبيقي زللي م2021 يوليو
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14 
د. صلالء ىاشم 

 على عفيفي

فال
ألط

ض ا
 راي

 

برانمج قائم علي اسرتاتيجيات  التعلم النشط الكتساب بعض ادلفاىيم 
 العلمية لدي أطفال الروضة

  -رللة  الطفولة والرتبية 
كلية الرتبية للطفولة ادلبكره 
جامعة اإلسكندرية العدد 

اجلزء  –السابع واالربعون 
األول السنة الثالتة عشرة 

 2021يوليو  –

 تطبيقى زللى

موسيقى أغاين ادلهرجاانت وأتثريىا على الذوق العام لدى أطفال وشباب   عصامد. سارة  15
 اجملتمع ادلصري

ادلؤمتر الدويل السابع القضااي 
والبحوث  الراىنة واالجتاىات

 2021  ادلتقدمة
 تطبيقي دويل

أ.م. د. فاطمة  16
 سعيد بركات

وي
لرتب

س ا
النف

لم 
 ع

 

 ادلراىقني ذوي اإلعاقة البصريةبرانمج تدرييب خلفض أبعاد الغضب لدى 
رللة مركز اإلرشاد النفسي كلية 
الرتبية جامعة عني مشس عدد 

 2020(  ديسمرب 64)
 تطبيقي زللي

17 

د. رانيا الصاوي 
 عبده عبد القوي

اآلاثر السلبية ادلرتتبة على اإلساءة والتنمر لذوى االحتياجات اخلاصة 
 وكيفية مواجهتها

 تطبيقي دويل 6/2/2021مؤمتر ابجلزائر 

18 

وي
لرتب

س ا
النف

لم 
 Sexual abuse against children with ع

disabilities in the community 
 تطبيقي دويل 1/3/2021رللة األردن 

 دور مؤسسات اجملتمع ادلدين ىف حتقيق التنمية ادلستدامة 19
اجمللة األمريكية 

 تطبيقي دويل 1/7/2021



 م2020/2021قاػدج تياًاخ تحىث كليح التزتيح للؼام الجاهؼي        
 

4 

 

 تطبيقي زللي 8/2/2021مؤمتر  ومعايري اجلودة يف التعليم الرقميضوابط  20

21 

أ.م.د. دمحم عبد 
 القادر

 د/ عبدهللا سيد
 م.م. أمسهان محدي

 اللغة العربية/
 علم النفس الرتبوي

اجتاىات طالب قسم اللغة العربية ضلو دراسة النحو والصرف وعالقتو 
 ابلطموح ادلهىن والتحصيل األكدميى

 تطبيقي زللي قيد النشر

 د/ غدير ادلياح 22

وي
لرتب

س ا
النف

لم 
ع

 
 

قبل وبعد شلارسة الفن للطالب الغري دراسو سيكولوجيو االثر النفسى 
 دراسني للفن 

 تطبيقي دويل اجمللة العلمية جلمعية أمسيا

23 
د. داليا يسرى 

 حييي
اسرتاتيجيات التنظيم االنفعايل وعالقتها ابخلوف من االصابو بفريوس 

 تطبيقي زللي قيد النشر  ( لدي عينة من طالب اجلامعة 19الكروان )كوفسيد 

24 
د/عبد احملسن 
مسعد امساعيل 

 ادلغازي

ادلناعة النفسية ألمهات االطفال ذوى االحتياجات اخلاصة وعالقتها 
 أبنائهنابليقظة العقلية لدى 

رللة الرتبويني العرب، مج 
 تطبيقي زللي 2021ـ مايو 42، ع 13

 أ.د. سايل حنا 25

يزية
إلصلل

غة ا
الل

 
 

in Jüdische und arabische Erinnerungen 
im DialogDie Lebenserzählungen von 
George Ellenbogen und Evelyn Shakir with 
Prof. Dr. Pascal Fischer and Christoph 
Houswitschka, eds. Ergon, 2020 

 2020أكتوبر 
دويل كتاب يتم 

بيعو علي 
amazon 

 أكادميي

 Symbolism in Home Themed Poems in A د. نسمة سامل 26
Selection of Two Female Native American 

رللة جامعة أسيوط للغات 
( يوليو 79واآلداب عدد )

 أكادميي زللي
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Poets. 2021 

دمحم الشافعىد/  27  
أزمة العروض ادلسرحية بني ادلسرحية بني ادلسرح التقليدي و ادلسرح 

 دراسة مقارنة  – 19الرقمي يف ظل جائحة كوفيد 
رللة الدراسات الرتبوية و 

 أكادميي دويل  2021(4االنسانية عدد )

 Immortality of Nostalgic Souls in Vladimir د.أمساء شرف 28
Nabokov"s the Real life of Sebastian knight  

رللة كلية اآلداب جامعة 
( 81أسيوط عدد)

 2022يناير
 أكادميي زللي

 ام د. عالء عبد 29
 اللطيف النجار

ربية
 الع

لغة
ال

 
 

 حوار الذات يف النص القرآين 
اجمللة الدولية لبحوث 
ودراسات اللغة العربية 

 7/9/2021وآداهبا 
 أكادميي زللي

سليمان إبراىيم د.  30
 دمحم

 أثر ادلذىب الظاىري يف النحو العريب

اجمللة الدولية لبحوث 
ودراسات اللغة العربية 
وآداهبا قبول النشر 

12/6/2021 

 أكادميي زللي

د. منال مدكور  31
 عبد الواحد حيىي

يف القرآن الكرمي )وضع االسم الظاىر موضع الضمري العدول عن األصل  اللغة العربية
 (ذًجامنو 

اجمللة الدولية لبحوث 
ودراسات اللغة العربية 

 5/9/2021وآداهبا 
 أكادميي زللي

32 
د. دعاء دمحم أمحد 

رتبية دسوقي
ال

  

أكتوبر على ضوء  6تصور مقرتح لتحقيق الرباعة التنظيمية  جبامعة 
 مدخل القيادة اجلديرة ابلثقة

اجمللة الرتبوية بكلية الرتبية 
عدد جامعة سوىاج نشر يف 

 2021( سبتمرب 89)
 تطبيقي زللي
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33 

د. إميان سعيد 
 عبد ادلنعم السيد

أثر ضمان اجلودة واالعتماد على تطبيق نظم التعليم عن بعد ابلتعليم 
 العايل ادلصري

رللة افاق جديدة يف تعليم 
الكبارجامعة عني مشس  

 2021يناير 
 تطبيقي زللي

أكتوبر  6كلية الرتبية جامعة   اشرتاطات ادلواطنة الرقمية لدى طالب 34
 وسبل تعزيزىا

رللة العلوم الرتبوية كلية 
الدراسات العليا جامعة 

 2020القاىره اكتوبر 
 تطبيقي زللي

 العلمي وسلاطره ابألنتحال مستوى وعي طالب الدراسات العليا 35
رللة العلمية بكلية الرتبية 
النوعية جامعة بنها عدد 

  2022(فرباير 20)
 تطبيقي زللي

36 
هزين خالد طه  دمحم 

 اللثاى
 ػلن الٌفس التزتىي 

 أسالية هىاجهح أحداث الحياج الضاغطح وػالقتها توفهىم الذاخ لدي طالب الجاهؼح

رللة دراسات تربوية 
 واجتماعية 

 م. 2020نوفمرب  26مج 
 تطبيقي زللي 

37 
الطوىح لدي طالب اإلسهام الٌسثي الستزاتيجياخ الوىاجهح في التٌثؤ توستىي 

 الجاهؼح

رللة دراسات تربوية 
 واجتماعية 

 م. 2021يناير  27مج 
 تطبيقي زللي 

 غادج دمحم ػثد الوٌؼن  38

  
ي
تى
تز
 ال
س
ٌف
 ال
لن
ػ

 

 وؼزفيح لدي ػيٌح هي طالب الجاهؼح.التالتشىهاخ اليقظح الؼقليح وػالقتها 

هجلح دراساخ تزتىيح 

 واجتواػيح 

 2021 أغسطس 22هج 

 تطبيقي زللي 

39 
هٌه هللا هصطفي دمحم 

 حسي 
 لطالب الوزحلح االتتدائيح قته تثؼ  الوتييزاخ الديويزافيح ػالالتٌوز الودرسي و

كليح التزتيح جاهؼح حلىاى 

دراساخ التزتىيح و اجتواػيح 
 تطبيقي زللي 
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  2021يىليى  22هجلد 

 ًىر حافظ السيد ػلي  40
ػيٌاخ هتثايٌح هي الؼادييي و الصن وضؼاف السوغ الفزوق في الذكاء الىجداًي لدي 

 هي طالب الوزحلح الثاًىيح الؼام و الفٌي

هجلح دراساخ تزتىيح 

 واجتواػيح 

 2021، يىليى 22هج 

 تطبيقي زللي 

 

عميد الكلية                                                                   قائم بأعمال وكيل  الكلية للدراسات العليا والبحوث        
                                                                                

   أ.د/ أشرف بخيت                                                                    أ م د/ دمحم محمود عبدالقادر                               
               

    
 


