احمليوتات
م

االسم

 .1أ.د /عاصم مدمذ إبشاهيم عمش
 .2د/مدمذ جابش أخمذ البذوي

املاضاع

الصفحة

املماسظاث العلميت والهىذظيت في معاًير العلىم
للجيل اللادم

664 - 595

جطىيش املماسظاث إلاداسيت لللياداث ألاوادًميت وفم
مىهجيت ظخت ظيجما مً وجهت هظش سؤظاء ألاكعام

767 - 665

(دساظت جطبيليت باليلياث املعخمذة بجامعت إلاظىىذسيت)

 .3د /علي بً مشصوق
الغامذي
ِ

.4

د /وشىي سفعذ مدمذ شحاجه

.5

د /علل بً عبذ العضيض العلل

 .6د /هبت هللا خلمي عبذ الفخاح

 .7د .مدمذ بً صيذ الحشبي

.8

د /هبت مدمذ إبشاهيم ظعذ

.9

د /فطىم مدمذ العيف البراق

فاعليت بشهامج جذسيبي كائم على الليادة الخدىيليت في
جىميت مهاساث إلابذاع إلاداسي لذي كادة املذاسط
الثاهىيت بمذًىت الشياض.
جطىيش بيئت حعلم مشن كائم على املششوعاث إلالىتروهيت
وأثشها فى جىميت مهاساث جصميم كىاعذ البياهاث والثلت
بالزاث لذي طالب جىىىلىجيا الخعليم
أبعاد الخىميت املعخذامت ومصادسها وجطبيلاتها
في ضىء التربيت إلاظالميت
بشهامج جذسيبى كائم على الخعلم املعدىذ إلى الخدفيز
لخىميت الىفاءاث املهىيت ملعلمى الخاسيخ ومهاساث الخىجه
هدى الهذف والذافعيت للخعلم لذي طالبهم باملشخلت
الثاهىيت
الخىمش املذسس ي وعالكخه بمعخىي اهدعاب الثلافت
ً
الشياضيت لذي الطلبت الععىدًين وفلا لىخائج دساظت
البرهامج الذولي لخلييم الطلبت )(PISA 2018

784 - 767

864 - 785
977 - 865

966 -977

988 - 963

مىىهاث البيئت املذسظيت وعالكتها بأظاليب الخعلم في
ضىء همىرج اللياكت العلليت (ميمليخىغ) لذي طالباث
املشخلت الثاهىيت بمدافظت دمياط

7756 - 989

املعئىليت الاجخماعيت وعالكتها بالخىافم الىظيفي
وجىدة الحياة لذي عيىت مً معلمي الخعليم العام
بالععىدًت

7776 - 7757

ت بع احمليوتات
الصفحة

املاضاع

االسم

م

7759 -7773

دسجت مماسظت الليادة بالليم وأثشها على
فاعليت أعضاء هيئت الخذسيغ مً وجهت هظش
"طلبت الذساظاث العليا بجامعت جبىن

 عبذ هللا بً عبذالعضيض الششيف/د

.11

61- 90

91- 121
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