احمليوتات
م

املاضاع

الصفحة

االسم

هظام الخعلُم املصسي (الواكع واملأموٌ)
في ضوء الخطت الاطتراجُجُت للخعلُم كبل
الجامعي 4101 – 4112م

01 - 1

.1

أ.د /خالد عبداللطُف مدمد عمسان

.4

د /أمل على مدمود طلطان أخمد

.3

د /خاجم فسػلي ضاحي

.4

د ٌ.ظسي عطُت مدمد أبو العىين

فاعلُت جطبُم اطتراجُجُت الخعلم املدمج
عبر البالن بوزد في جىمُت مهازاث اهخاج البرامج
إلالىتروهُت وأهماط الخعلم والخفىير والاججاه
هدوها لدى طالباث ولُت التربُت

013 -451

.5

د /طىاء مدمد خظً أخمد

أثس اطخخدام هموذج الخفىير اليشط في طُاق
احخماعي ( )TASCفي جدزَع اللؼت العسبُت على
جىمُت الخدصُل اللؼوي والخفىير الىاكد ومهازة
اجخاذ اللساز لدى جالمُر املسخلت الابخدائُت

012 - 013

.6

د /عبدالعاٌ عبدهللا الظُد

جلوٍم مواكع إلاهترهذ لخعلُم اللؼت العسبُت
لؼير الىاطلين بها في ضوء املعاًير التربوٍت
والفىُت للخعلُم إلالىترووي عً بعد

245 - 015

.7

د .عال عبد السخُم أخمد
د .أطماء عبد الظالم أخمد

.8

د/مدمد على أخمد شحاث
د .شمصم عبد الحىُم مخولي

الجدازاث املهىُت الالشمت لسؤطاء ألاكظام
ألاوادًمُت بجامعت أطُوط مً وحهت هظس
أعضاء هُئت الخدزَع ( دزاطت مُداهُت )
جصوز ملترح إلمياهُت جطبُم معاًير املىظمت
املخعلمت بجامعت أطوان مً وحهت هظس أعضاء
هُئت الخدزَع

141 - 00

451 - 141

معوكاث املشسوعاث البدثُت – الخىافظُت
مً وحهت هظس أعضاء هُئت الخدزَع بجامعت 231 - 241
الفُوم"
ً
ججسٍب جدزَع الفيزًاء وفلا لطتراجُجُت ألابعاد
الظداطُت ) (PDEODEلخىمُت املفاهُم
521 - 230
ومهازاث خل املظألت واملُوٌ العلمُت لدي طالب
الصف ألاوٌ الثاهوي

-أ-

ت بع احمليوتات
.9

.01

د .فهد خمدان العبيري

الباخث /مدمد بً زده بسًٍ الصبحي

إدازة فسق العمل البدثُت مخعددة الخخصصاث
همدخل لخىمُت زأض املاٌ املعسفي بجامعت جبون 514 - 521
"زؤٍت اطدشسافُت".
دوز املشسفين التربوٍين في جطبُم معاًير الاعخماد
املدزس ي في الخعلُم العام باململىت العسبُت
الظعودًت في ضوء املعاًير العاملُت.
بدث مظخل مً زطالت دهخوزاه بعىوان( إطهام 121 - 510
املشسفين التربوٍين في جطبُم معاًير الاعخماد
املدزس ي بالخعلُم العام باململىت العسبُت
الظعودًت في ضوء املعاًير العاملُت)
بسهامج جدزٍبي ملترح كائم على الخعلم املظدىد
للدماغ وأثسه على جطوٍس املمازطاث الخدزَظُت
وجىمُت املفاهُم العلمُت والاججاه هدو مهىت
الخدزَع لدى طالب التربُت املُداهُت بيلُت
التربُت بجامعت امللً خالد
البدث مدعوم مً عمادة البدث العلمي
بجامعت امللً خالد ،زكم البدث ()004

131 - 120

د .مها عبد هللا الظُد أبو املجد
.01
د .إبساهُم ًوطف الُوطف

شبياث الخواصل الاحخماعي وطبل جوظُفها في
حعصٍص أبعاد املواطىت السكمُت لدى طلبت ولُت
التربُت حامعت امللً فُصل

144 - 131

د .فاطمت مدمد أمين
.02
د .مُمي الظُد أخمد

أثس اطخخدام الخعلم الالىترووي اليامل على
اللابلُت لالطخخدام لدى طالباث حامعت امللً
خالد

154 - 140

د .مدمد عوض مدمد السحازي
د .إبساهُم اخمد اٌ فسخان
.00
د .عمس عبد اللادز الشملتي

-ب-

