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 2020المؤتمر العلمي للجمعية يوليو  عرض فيإفادة بحث علمي 

 ُمحكم ومقبول للنشر في المجلة العلمية للجمعيةو

 محمد محي الدين أحمد /الدكتور السيد

 مالسلطنة بروناي دار الس -م الجامعة بروناي دار الس

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..... تحية طيبة وبعد

 عنوانه:الذي ( والمشترك)بحثكمأن بإحاطة سيادتكم علماً ب يسعد الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

 واقع مقررات اللغة العربية ببروناي في ظل الثورة الصناعية الرابعة

، قد تم إرساله 23-06-2020من سيادتكم للتحكيم والنشر بالمجلة العلمية للجمعية في يوم  والمرسل

 اإلجراءاتبعد إنهاء  أساتذة تكنولوجيا التعليم في الوطن العربي ( من2للسادة المحكمين وعددهم )

ً لالئحة الجمعية. ، اإلدارية تم ووقد تم استقبال أراء السادة المحكمين ضمن الفترة المحددة طبقا

إجراء وتم تسليمكم بيانات التواصل واستمارة التحكيم وبها أراء السادة المحكمين في نفس الفترة، 

 .31-08-2020في يوم  بعد إجراء التعديالتالبحث  وأرسلتمالتعديالت التي أقرها السادة المحكمين 

اكتمال البحث شكالً وموضوعاً ، رأت الجمعية: وهيئة التحرير وبعد استشارة اللجنة العلمية بالجمعية

وتم قبول في "المجلة العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي"  وقد تقرر قبوله للنشر

 الرقم المسلسل للعدد - الثاني، العدد الثامنالمجلد على أن ينشر في  07-09-2020البحث في يوم 

 .01-12-2020بتاريخ  ىفي طبعته األول 2020 الخريف، 16

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،

 الرئيس الفخرى للجمعية                                    رئيس مجلس اإلدارة        

 رئيس مجلس إدارة املجلة العلمية         رئيس تحرير املجلة العلمية       

 

 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي                                   أ.د/ عبدالرحمن أحمد سالم              
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 2020المؤتمر العلمي للجمعية يوليو  عرض فيإفادة بحث علمي 

 ُمحكم ومقبول للنشر في المجلة العلمية للجمعيةو

 فردوس أحمد جاد /ةالدكتور ةالسيد

 مالسلطنة بروناي دار الس -م الجامعة بروناي دار الس

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..... تحية طيبة وبعد

 عنوانه:الذي ( والمشترك)بحثكمأن بإحاطة سيادتكم علماً ب يسعد الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

 واقع مقررات اللغة العربية ببروناي في ظل الثورة الصناعية الرابعة

، قد تم إرساله 23-06-2020من سيادتكم للتحكيم والنشر بالمجلة العلمية للجمعية في يوم  والمرسل

 اإلجراءاتبعد إنهاء  أساتذة تكنولوجيا التعليم في الوطن العربي ( من2للسادة المحكمين وعددهم )

ً لالئحة الجمعية. ، اإلدارية تم ووقد تم استقبال أراء السادة المحكمين ضمن الفترة المحددة طبقا

إجراء وتم تسليمكم بيانات التواصل واستمارة التحكيم وبها أراء السادة المحكمين في نفس الفترة، 

 .31-08-2020في يوم  بعد إجراء التعديالتالبحث  وأرسلتمالتعديالت التي أقرها السادة المحكمين 

اكتمال البحث شكالً وموضوعاً ، رأت الجمعية: وهيئة التحرير وبعد استشارة اللجنة العلمية بالجمعية

وتم قبول في "المجلة العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي"  وقد تقرر قبوله للنشر

 الرقم المسلسل للعدد - الثاني، العدد الثامنالمجلد على أن ينشر في  07-09-2020البحث في يوم 

 .01-12-2020بتاريخ  ىفي طبعته األول 2020 الخريف، 16

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،

 الرئيس الفخرى للجمعية                                    رئيس مجلس اإلدارة        

 رئيس مجلس إدارة املجلة العلمية         رئيس تحرير املجلة العلمية       

 

 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي                                   أ.د/ عبدالرحمن أحمد سالم              
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  إفادة بحث علمي  

 ُمحكم ومقبول للنشر في المجلة العلمية للجمعية 

 منتصر عثمان صادق هالل هالل /السيد الدكتور

 المملکة العربية السعودية –صيم أستاذ مساعد جامعة الق
 مصر -المرکز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..... تحية طيبة وبعد

 أن بحثكم الذي عنوانه:بإحاطة سيادتكم علماً ب يسعد الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

کبير( وتوقيت  -متوسط  –اثر التفاعل بين حجم محتوى التدريب اإللکتروني المصغر )صغير 
مؤجل( في بيئة التدريب النقال لتنمية بعض کفايات التنظيم الفعال  -تقديم الدعم التعليمي )فورى 

وتحسين مستوى الرضا للمتدربين منسوبي التدريب الرقمي   Big Dataللبيانات الضخمة

 القصيم. بجامعة

، قد تم إرساله 04-06-2020كيم والنشر بالمجلة العلمية للجمعية في يوم \من سيادتكم للتح والمرسل

 اإلجراءاتبعد إنهاء  أساتذة تكنولوجيا التعليم في الوطن العربي ( من2للسادة المحكمين وعددهم )

ً لالئحة الجمعية. ، اإلدارية تم ووقد تم استقبال أراء السادة المحكمين ضمن الفترة المحددة طبقا

إجراء وتم تسليمكم بيانات التواصل واستمارة التحكيم وبها أراء السادة المحكمين في نفس الفترة، 

 .09-09-2020في يوم  بعد إجراء التعديالتالبحث  وأرسلتمالتعديالت التي أقرها السادة المحكمين 

اكتمال البحث شكالً وموضوعاً ، رأت الجمعية: وهيئة التحرير وبعد استشارة اللجنة العلمية بالجمعية

وتم قبول في "المجلة العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي"  وقد تقرر قبوله للنشر

 الرقم المسلسل للعدد - الثاني، العدد الثامنالمجلد على أن ينشر في  07-09-2020البحث في يوم 

 .01-12-2020بتاريخ  ىفي طبعته األول 2020 الخريف، 16

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،

 الرئيس الفخرى للجمعية                                    رئيس مجلس اإلدارة        

 رئيس مجلس إدارة املجلة العلمية         رئيس تحرير املجلة العلمية       

 

 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي                                   أ.د/ عبدالرحمن أحمد سالم              
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  إفادة بحث علمي  

 ُمحكم ومقبول للنشر في المجلة العلمية للجمعية 

 عبدالرحمن أحمد سالم سالم حميد /السيد الدكتور

 جامعة القصيم -كتروني والتعليم عن بعد اإللمستشار عمادة التعلم 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..... تحية طيبة وبعد

 عنوانه:الذي ( والمشترك)بحثكمأن بإحاطة سيادتكم علماً ب يسعد الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

التحکم من  -)التحکم من خالل البرنامج فاعلية برنامج تفاعلي مقترح متعدد الوسائط قائم على 
 خالل الفيديو( في تنمية الوعي التکنولوجي لدى طفل الروضة

، قد تم إرساله 14-04-2020من سيادتكم للتحكيم والنشر بالمجلة العلمية للجمعية في يوم  والمرسل

 اإلجراءاتبعد إنهاء  أساتذة تكنولوجيا التعليم في الوطن العربي ( من2للسادة المحكمين وعددهم )

ً لالئحة الجمعية. ، اإلدارية تم ووقد تم استقبال أراء السادة المحكمين ضمن الفترة المحددة طبقا

إجراء وتم تسليمكم بيانات التواصل واستمارة التحكيم وبها أراء السادة المحكمين في نفس الفترة، 

 .15-09-2020في يوم  بعد إجراء التعديالتالبحث  وأرسلتمالتعديالت التي أقرها السادة المحكمين 

اكتمال البحث شكالً وموضوعاً ، رأت الجمعية: وهيئة التحرير وبعد استشارة اللجنة العلمية بالجمعية

وتم قبول في "المجلة العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي"  وقد تقرر قبوله للنشر

 الرقم المسلسل للعدد - الثاني، العدد الثامنالمجلد على أن ينشر في  16-09-2020البحث في يوم 

 .01-12-2020بتاريخ  ىفي طبعته األول 2020 الخريف، 16

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،

 الرئيس الفخرى للجمعية                                    رئيس مجلس اإلدارة        

 رئيس مجلس إدارة املجلة العلمية         رئيس تحرير املجلة العلمية       

 

 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي                                   أ.د/ عبدالرحمن أحمد سالم              
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  إفادة بحث علمي  

 ُمحكم ومقبول للنشر في المجلة العلمية للجمعية 

 زينب موسي السماحي /ةالدكتور ةالسيد

 جامعة بورسعيد -كلية التربية للطفولة المبكرة  -استاذ اصول تربية الطفل المساعد 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..... تحية طيبة وبعد

 عنوانه:الذي ( والمشترك)بحثكمأن بإحاطة سيادتكم علماً ب يسعد الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

التحکم من  -)التحکم من خالل البرنامج فاعلية برنامج تفاعلي مقترح متعدد الوسائط قائم على 
 خالل الفيديو( في تنمية الوعي التکنولوجي لدى طفل الروضة

، قد تم إرساله 14-04-2020من سيادتكم للتحكيم والنشر بالمجلة العلمية للجمعية في يوم  والمرسل

 اإلجراءاتبعد إنهاء  أساتذة تكنولوجيا التعليم في الوطن العربي ( من2للسادة المحكمين وعددهم )

ً لالئحة الجمعية. ، اإلدارية تم ووقد تم استقبال أراء السادة المحكمين ضمن الفترة المحددة طبقا

إجراء وتم تسليمكم بيانات التواصل واستمارة التحكيم وبها أراء السادة المحكمين في نفس الفترة، 

 .15-09-2020في يوم  بعد إجراء التعديالتالبحث  وأرسلتمالتعديالت التي أقرها السادة المحكمين 

اكتمال البحث شكالً وموضوعاً ، رأت الجمعية: وهيئة التحرير وبعد استشارة اللجنة العلمية بالجمعية

وتم قبول في "المجلة العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي"  وقد تقرر قبوله للنشر

 الرقم المسلسل للعدد - الثاني، العدد الثامنالمجلد على أن ينشر في  16-09-2020البحث في يوم 

 .01-12-2020بتاريخ  ىفي طبعته األول 2020 الخريف، 16

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،

 الرئيس الفخرى للجمعية                                    رئيس مجلس اإلدارة        

 رئيس مجلس إدارة املجلة العلمية         رئيس تحرير املجلة العلمية       

 

 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي                                   أ.د/ عبدالرحمن أحمد سالم              
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  إفادة بحث علمي  

 ُمحكم ومقبول للنشر في المجلة العلمية للجمعية 

 محمد سعدالدين محمد أحمد /السيد الدكتور

 عة الوادي الجديدجام -كلية التربية  -أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..... تحية طيبة وبعد

 عنوانه:الذي ( والمشترك)بحثكمأن بإحاطة سيادتكم علماً ب يسعد الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

وقياس أثرها  COVID-19کورونا تفعيل آليات التقويم اإللکترونية لمواجهة تداعيات جائحة 

بکلية علوم الحاسب وتقنية  -على مستوى التکيف األکاديمي لدى طالبات قسم علوم الحاسب 
 المملکة العربية السعودية وإتجاهاتهم نحوها –المعلومات بجامعة جازان 

، قد تم إرساله 28-06-2020من سيادتكم للتحكيم والنشر بالمجلة العلمية للجمعية في يوم  والمرسل

 اإلجراءاتبعد إنهاء  أساتذة تكنولوجيا التعليم في الوطن العربي ( من2للسادة المحكمين وعددهم )

ً لالئحة الجمعية. ، اإلدارية تم ووقد تم استقبال أراء السادة المحكمين ضمن الفترة المحددة طبقا

إجراء وتم تسليمكم بيانات التواصل واستمارة التحكيم وبها أراء السادة المحكمين في نفس الفترة، 

 .05-09-2020في يوم  بعد إجراء التعديالتالبحث  وأرسلتمالتعديالت التي أقرها السادة المحكمين 

اكتمال البحث شكالً وموضوعاً ، رأت الجمعية: وهيئة التحرير وبعد استشارة اللجنة العلمية بالجمعية

وتم قبول في "المجلة العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي"  وقد تقرر قبوله للنشر

 الرقم المسلسل للعدد - الثاني، العدد الثامنالمجلد على أن ينشر في  07-09-2020البحث في يوم 

 .01-12-2020بتاريخ  ىفي طبعته األول 2020 الخريف، 16

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،

 الرئيس الفخرى للجمعية                                    رئيس مجلس اإلدارة        

 رئيس مجلس إدارة املجلة العلمية         رئيس تحرير املجلة العلمية       

 

 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي                                   أ.د/ عبدالرحمن أحمد سالم              
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  إفادة بحث علمي  

 ُمحكم ومقبول للنشر في المجلة العلمية للجمعية 

 نهى مصطفى محمد سيد /ةالدكتور ةالسيد

 مديرية التربية والتعليم بأسيوط -وزارة التربية والتعليم المصرية 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..... تحية طيبة وبعد

 عنوانه:الذي ( والمشترك)بحثكمأن بإحاطة سيادتكم علماً ب يسعد الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

وقياس أثرها  COVID-19کورونا تفعيل آليات التقويم اإللکترونية لمواجهة تداعيات جائحة 

بکلية علوم الحاسب وتقنية  -على مستوى التکيف األکاديمي لدى طالبات قسم علوم الحاسب 
 المملکة العربية السعودية وإتجاهاتهم نحوها –المعلومات بجامعة جازان 

، قد تم إرساله 28-06-2020من سيادتكم للتحكيم والنشر بالمجلة العلمية للجمعية في يوم  والمرسل

 اإلجراءاتبعد إنهاء  أساتذة تكنولوجيا التعليم في الوطن العربي ( من2للسادة المحكمين وعددهم )

ً لالئحة الجمعية. ، اإلدارية تم ووقد تم استقبال أراء السادة المحكمين ضمن الفترة المحددة طبقا

إجراء وتم تسليمكم بيانات التواصل واستمارة التحكيم وبها أراء السادة المحكمين في نفس الفترة، 

 .05-09-2020في يوم  بعد إجراء التعديالتالبحث  وأرسلتمالتعديالت التي أقرها السادة المحكمين 

اكتمال البحث شكالً وموضوعاً ، رأت الجمعية: وهيئة التحرير وبعد استشارة اللجنة العلمية بالجمعية

وتم قبول في "المجلة العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي"  وقد تقرر قبوله للنشر

 الرقم المسلسل للعدد - الثاني، العدد الثامنالمجلد على أن ينشر في  07-09-2020البحث في يوم 

 .01-12-2020بتاريخ  ىفي طبعته األول 2020 الخريف، 16

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،

 الرئيس الفخرى للجمعية                                    رئيس مجلس اإلدارة        

 رئيس مجلس إدارة املجلة العلمية         رئيس تحرير املجلة العلمية       

 

 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي                                   أ.د/ عبدالرحمن أحمد سالم              
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  إفادة بحث علمي  

 ُمحكم ومقبول للنشر في المجلة العلمية للجمعية 

 شتاجمال مصطفى سيدأحمد  /السيد الدكتور

 أستاذ اللغويات المساعد بكلية العلوم واآلداب بعنيزة

 جامعة القصيم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..... تحية طيبة وبعد

 أن بحثكم الذي عنوانه:بإحاطة سيادتكم علماً ب يسعد الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

 األخطاء اللغوية في أسئلة االختبارات بجامعة القصيم في ضوء علم اللغة التطبيقي 

 "االختبارات الورقية واإللکترونية"

، قد تم إرساله 22-09-2020من سيادتكم للتحكيم والنشر بالمجلة العلمية للجمعية في يوم  والمرسل

 اإلجراءاتبعد إنهاء  أساتذة تكنولوجيا التعليم في الوطن العربي ( من2للسادة المحكمين وعددهم )

ً لالئحة الجمعية. ، اإلدارية تم ووقد تم استقبال أراء السادة المحكمين ضمن الفترة المحددة طبقا

إجراء وتم تسليمكم بيانات التواصل واستمارة التحكيم وبها أراء السادة المحكمين في نفس الفترة، 

 .13-10-2020في يوم  بعد إجراء التعديالتالبحث  وأرسلتمالتعديالت التي أقرها السادة المحكمين 

اكتمال البحث شكالً وموضوعاً ، رأت الجمعية: وهيئة التحرير وبعد استشارة اللجنة العلمية بالجمعية

وتم قبول في "المجلة العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي"  وقد تقرر قبوله للنشر

 الرقم المسلسل للعدد - الثاني، العدد الثامنالمجلد على أن ينشر في  22-10-2020البحث في يوم 

 .01-12-2020بتاريخ  ىفي طبعته األول 2020 الخريف، 16

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،

 الرئيس الفخرى للجمعية                                    رئيس مجلس اإلدارة        

 رئيس مجلس إدارة املجلة العلمية         رئيس تحرير املجلة العلمية       

 

 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي                                   أ.د/ عبدالرحمن أحمد سالم              
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 2020المؤتمر العلمي للجمعية يوليو  عرض فيإفادة بحث علمي 

 ُمحكم ومقبول للنشر في المجلة العلمية للجمعيةو

 عازة حسن فتح الرحمن /ةالدكتور ةالسيد

 –الدمام  دابآلكلية ا مام عبد الرحمن بن فيصلالجامعة ا استاذ مشارك تكنولوجيا التعليم
 المملكة العربية السعودية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..... تحية طيبة وبعد

 أن بحثكم الذي عنوانه:بإحاطة سيادتكم علماً ب يسعد الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

 کفايات عضو هيئة التدريس التدريس الفائق في بيئات التعلم الذکي

، قد تم إرساله 27-06-2020من سيادتكم للتحكيم والنشر بالمجلة العلمية للجمعية في يوم  والمرسل

 اإلجراءاتبعد إنهاء  أساتذة تكنولوجيا التعليم في الوطن العربي ( من2للسادة المحكمين وعددهم )

ً لالئحة الجمعية. ، اإلدارية تم ووقد تم استقبال أراء السادة المحكمين ضمن الفترة المحددة طبقا

إجراء وتم تسليمكم بيانات التواصل واستمارة التحكيم وبها أراء السادة المحكمين في نفس الفترة، 

 .10-10-2020في يوم  بعد إجراء التعديالتالبحث  وأرسلتمالتعديالت التي أقرها السادة المحكمين 

اكتمال البحث شكالً وموضوعاً ، رأت الجمعية: وهيئة التحرير وبعد استشارة اللجنة العلمية بالجمعية

وتم قبول في "المجلة العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي"  وقد تقرر قبوله للنشر

 الرقم المسلسل للعدد - الثاني، العدد الثامنالمجلد على أن ينشر في  22-10-2020البحث في يوم 

 .01-12-2020بتاريخ  ىفي طبعته األول 2020 الخريف، 16

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،

 الرئيس الفخرى للجمعية                                    رئيس مجلس اإلدارة        

 رئيس مجلس إدارة املجلة العلمية         رئيس تحرير املجلة العلمية       

 

 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي                                   أ.د/ عبدالرحمن أحمد سالم              
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  إفادة بحث علمي  

 ُمحكم ومقبول للنشر في المجلة العلمية للجمعية 

 رضوى مصطفى محمد رجب /ةالدكتور ةالسيد

 قتصاد المنزلي، كليةالبس المساعد قسم االأستاذ النسيج والم

 التربية النوعية، جامعة دمياط

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..... تحية طيبة وبعد

 عنوانه: الذي( والمشترك)بحثكمأن بإحاطة سيادتكم علماً ب يسعد الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

فاعلية استراتيجية الفصل المعکوس في تعليم التراکيب النسجية البسيطة واالتجاه نحوها وأثرها 
على التحصيل الدراسي واألداء المهاري واکتساب مهارتي تحديد األهداف والتقويم الذاتي لدى 

 طالبات االقتصاد المنزلي

، قد تم إرساله 18-09-2020من سيادتكم للتحكيم والنشر بالمجلة العلمية للجمعية في يوم  والمرسل

 اإلجراءاتبعد إنهاء  أساتذة تكنولوجيا التعليم في الوطن العربي ( من2للسادة المحكمين وعددهم )

ً لالئحة الجمعية. ، اإلدارية تم ووقد تم استقبال أراء السادة المحكمين ضمن الفترة المحددة طبقا

إجراء وتم تسليمكم بيانات التواصل واستمارة التحكيم وبها أراء السادة المحكمين في نفس الفترة، 

 .23-11-2020في يوم  بعد إجراء التعديالتالبحث  وأرسلتمالتعديالت التي أقرها السادة المحكمين 

اكتمال البحث شكالً وموضوعاً ، رأت الجمعية: وهيئة التحرير وبعد استشارة اللجنة العلمية بالجمعية

وتم قبول في "المجلة العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي"  وقد تقرر قبوله للنشر

 الرقم المسلسل للعدد - الثاني، العدد الثامنالمجلد على أن ينشر في  03-12-2020البحث في يوم 

 .01-12-2020بتاريخ  ىفي طبعته األول 2020 الخريف، 16

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،

 الرئيس الفخرى للجمعية                                    رئيس مجلس اإلدارة        

 رئيس مجلس إدارة املجلة العلمية         رئيس تحرير املجلة العلمية       

 

 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي                                   أ.د/ عبدالرحمن أحمد سالم              
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  إفادة بحث علمي  

 ُمحكم ومقبول للنشر في المجلة العلمية للجمعية 

 رانيا محفوظ حبيب العراقي /ةالدكتور ةالسيد

 مدرس مناهج وطرق تدريس الحاسب قسم المناهج وطرق

 التدريس، كلية التربية النوعية، جامعة دمياط

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..... تحية طيبة وبعد

 الذي عنوانه:( والمشترك)أن بحثكمبإحاطة سيادتكم علماً ب يسعد الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

فاعلية استراتيجية الفصل المعکوس في تعليم التراکيب النسجية البسيطة واالتجاه نحوها وأثرها 
على التحصيل الدراسي واألداء المهاري واکتساب مهارتي تحديد األهداف والتقويم الذاتي لدى 

 طالبات االقتصاد المنزلي

، قد تم إرساله 18-09-2020من سيادتكم للتحكيم والنشر بالمجلة العلمية للجمعية في يوم  والمرسل

 اإلجراءاتبعد إنهاء  أساتذة تكنولوجيا التعليم في الوطن العربي ( من2للسادة المحكمين وعددهم )

ً لالئحة الجمعية. ، اإلدارية تم ووقد تم استقبال أراء السادة المحكمين ضمن الفترة المحددة طبقا

إجراء وتم تسليمكم بيانات التواصل واستمارة التحكيم وبها أراء السادة المحكمين في نفس الفترة، 

 .23-11-2020في يوم  بعد إجراء التعديالتالبحث  وأرسلتمالتعديالت التي أقرها السادة المحكمين 

اكتمال البحث شكالً وموضوعاً ، رأت الجمعية: وهيئة التحرير وبعد استشارة اللجنة العلمية بالجمعية

وتم قبول في "المجلة العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي"  وقد تقرر قبوله للنشر

 الرقم المسلسل للعدد - الثاني، العدد الثامنالمجلد على أن ينشر في  03-12-2020البحث في يوم 

 .01-12-2020بتاريخ  ىفي طبعته األول 2020 الخريف، 16

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،

 الرئيس الفخرى للجمعية                                    رئيس مجلس اإلدارة        

 رئيس مجلس إدارة املجلة العلمية         رئيس تحرير املجلة العلمية       

 

 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي                                   أ.د/ عبدالرحمن أحمد سالم              
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  إفادة بحث علمي  

 ُمحكم ومقبول للنشر في المجلة العلمية للجمعية 

 جابر محمد عيسى جالل /السيد الدكتور

 زهرالجامعة ا –كلية التربية  تكنولوجيا التعليم والمعلومات

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..... تحية طيبة وبعد

 أن بحثكم الذي عنوانه:بإحاطة سيادتكم علماً ب يسعد الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

تصميم منظومة تعليمية الکترونية في ضوء نموذج آشور لتنمية مهارات تصميم البورتفوليو 
 االلکتروني لدى طالب کلية التربية في ضوء احتياجاتهم

، قد تم إرساله 12-08-2020من سيادتكم للتحكيم والنشر بالمجلة العلمية للجمعية في يوم  والمرسل

 اإلجراءاتبعد إنهاء  أساتذة تكنولوجيا التعليم في الوطن العربي ( من2للسادة المحكمين وعددهم )

ً لالئحة الجمعية. ، اإلدارية تم ووقد تم استقبال أراء السادة المحكمين ضمن الفترة المحددة طبقا

إجراء وتم تسليمكم بيانات التواصل واستمارة التحكيم وبها أراء السادة المحكمين في نفس الفترة، 

 .21-11-2020في يوم  بعد إجراء التعديالتالبحث  وأرسلتمالتعديالت التي أقرها السادة المحكمين 

اكتمال البحث شكالً وموضوعاً ، رأت الجمعية: وهيئة التحرير وبعد استشارة اللجنة العلمية بالجمعية

وتم قبول في "المجلة العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي"  وقد تقرر قبوله للنشر

 الرقم المسلسل للعدد - الثاني، العدد الثامنالمجلد على أن ينشر في  03-12-2020البحث في يوم 

 .01-12-2020بتاريخ  ىفي طبعته األول 2020 الخريف، 16

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،،

 الرئيس الفخرى للجمعية                                    رئيس مجلس اإلدارة        

 رئيس مجلس إدارة املجلة العلمية         رئيس تحرير املجلة العلمية       

 

 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي                                   أ.د/ عبدالرحمن أحمد سالم              

 
 

https://eaec.journals.ekb.eg/issue_9150_14046_.htmlالبحث منشور في العدد ويمكن الوصول له عبر الرابط : 
 

mailto:EAEC.EG@gmail.com
http://eaec.journals.ekb.eg/
https://eaec-eg.com/
http://www.facebook.com/EAEC.EG

