
 2022 أكتوبر(    الثانياجلزء   711فهرس العدد   )
 

 الصفحة الموضـــــوع

تصور مقترح لبرنامج إرشادى انتقائى تكاملى لتنمية مهارات التمكين النفسى لدى أسر ذوى 
                  محمد عونى نرمين/د.أ        &  أحمد سيد دعاءعوض/د.أاالحتياجات الخاصة             

 
1-22 

دريج االختبارات مختلطة الفقرات باستخدام نظرية االستجابة للمفردة مقارنة بين النماذج األحادية ت
 أ.د/  محمد حبشي حسين                        ومتعددة األبعاد                                      

23-40 

في التحصيل   األكاديمية الذات وإعاقة العقلي والتجول المعرفي التنافر لتأثير السببي النموذج
 الدراسي لطلبة كلية التربية بجامعة بني سويف

  &          أ.د/ مروة مختار بغدادي                               أ.د/ محمد حسين سعيد        

41-60 

المتغيرات أ.د/  كلية التربية جامعة األزهـــــر للتعلم عبر االنترنت في ضوء بعض طالب قياس استعداد
 94-61  &   أ.م.د/ زين العابدين محمد على وهبه         أحمد محمد شبيب حسن

 التنمر المدرسي وعالقته باحتمالية االنتحار وبعض وظائف األنا "دراسة سيكومترية كلينيكية"
 136-95  المقصود عبد د/ أسماء عثمان دياب                                                          

بمهارات تقرير المصير في ضوء التعافى النفسى والدعم العاطفى المدرك لدى األحداث التنبؤ 
 رابعة عبدالناصر مسحلد /  &              د / سعاد حسنى عبدهللا مهدى             الجانحين

137-186 

اإلسهام النسبي ألساليب معاملة األب في مفهوم الذات لدى طلبة التعليم ما بعد األساسي في والية 
 المضيبي بسلطنة عمان

د. /عامر بن سالم الحبسي &    د./ محمد بن ناصر الصوافي&  د. /جوخة بنت محمد الصوافي    
187-214 

واستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي  يمياواأللكسيث شفقة بالذاتعالقات بين الالنموذج البنائي لل
 270-215 د/ مروة محمد أبو الفتوح دراز مصلحي              الجامعةلدى طالب ورهاب التفاعل االجتماعي  

طالب الجامعة ذوي اضطراب  ىواء النفسي لدقلية برنامج معرفي سلوكي لتخفيف االستفعا
 الشخصية البارانويدية

 د/ أنسام مصطفى بظاظو         &                     نشـــــأت معــوضأ.م.د /مــروة 
271-334 

 الزهايمر أعراض بظهور والتنبؤ (COVID 19) المستجد كورونا فيروسل األعراض المصاحبة
 374-335 د/ نشوي خميس محمد عبد الجواد.                                                     المبكر

نمذجـة البنائية للعالقات السـببية بين اليقظة العقلية والضـغوط األكاديـمية المدركـة واإلخفـاقـات ال
 المعرفيـة لدى طـالب الجامعـة

 د/أسماء عبد المنعم أحمد عرفان       &        أ.م.د/ نشوة عبد المنعم عبد هللا البصير     
375-450 

بمحافظتي  الروضة أطفال الديمغرافية لدى المتغيرات بعض ضوء في العقلية المعلمات بالموهبة وعي
 502-451 د/ ياسمين رمضان قنا واألقصر                                                      


