احمليوتات
املاضاع

الصفحة

م

االسم

 .1أ.د /جمال على خلُل الدهشان

دوز الركاء الاصعىاعى فى مىاجهت جائدت كىزوها
فى مىاجهت الخعاٌش معها

1387 -1361

 .2د /أخمد مدمىد أخمد مدمىد

جىظُف اكخصاد اإلاعسفت في جصمُم مىاكف
حعلُمُت ملترخت لخىمُت جىاهب الخأهُل اإلانهي
للعالب ذي ؤلاعاكت الظمعُت بمدازض ألامل
الثاهىٍت الفىُت

1457-1389

اثس الخفاعل بين اإلاثيراث السكمُت (الصوم السكمى –
الخلمُذ اللىوى) لخعبُلاث الهىاجف الىلالت
وأهماط الخىاصل الالكترووي (اإلاتزامً – غير
اإلاتزامً) على جىمُت مهازاث الخدلُل ؤلاخصائى
لدي ظالب الدزاطاث العلُا وفاعلُت الراث لدي
ظالب الدزاطاث العلُا وجىمُت اججاهاتهم هدىها

1552-1459

 .3د /جامس مدمد كامل مخىلى

 .4د /أم ــال بيت طعد الجنهي

.5

د /شعبان أخمد هلل

 .6د /زضا عبدالساشق جبر جبر

 .7د /صالح أخمد شاكس صالح
د /ماجد بً مدمد ظىهسي
.8
د /ماجد بً غسم هللا الصهساوي

فاعلُت همىذجي بىطنر وفساًس في حعدًل
الخصىزاث البدًلت لبعض اإلافاهُم العلمُت
وجىمُت الاججاه هدى العلىم لدي ظالباث الصف
الثاوي اإلاخىطغ
جصىز ملترح آللُاث جعبُم اللُادة السٍادًت
بجامعت دمنهىز
الاججاه هدى الدمج والخلمُر اإلاعاق لدي معلمي
مسخلت الخعلُم ألاطاس ي والعالب اإلاعلمين بشعبت
التربُت الخاصت

"جأثير اطخخدام زمص الاطخجابت الظسَع ( QR
 ) Codeللمعامل الافتراضُت على مهازاث أداء
الخجازب اإلاعملُت وشمً جىفُرها لدي عُىت مً
ظالب كلُاث اللصُم"
مخعلباث اطخخدام ألاجهصة اللىخُت في الخدزَع
مً وجهت هظس معلم الحاطب آلالي

-أ-

1618-1553

1664-1619
1756 -1665

1800-1757

1846-1801

ت بع احمليوتات
املاضاع

الصفحة

م

االسم

 .9د /مدمد شىقي عبداإلاىعم

فاعلُت بسهامج جدزٍبي كائم على اللعب اإلاىجه
لخىمُت مهازاث الخصيُف لألظفال ذوي اضعساب
الخىخد

1879-1847

 .11د /مدمد زضىان إبساهُم أبىخشِش

أثس الخفاعل بين أهىاع الخعصٍص و أطالُب الخلىٍم
بالفصل اإلاللىب على الخدصُل اإلاعسفى و دافعُت
الاهجاش لدي ظالب جكىىلىجُا الخعلُم

1950-1881

 11.د /هجالء أخمد مدمد شاهين

12.

13.

د /مدمد مصعفى مدمد مصعفى

الخخعُغ إلاشسوع كلُت حعلُم الكباز والخعلُم
اإلاظخمس باطخخدام أطلىب بيرث P.E.R.T
جصىز ملترح لخفعُل دوز اطتراجُجُت اإلادُغ
ألاشزق فى حعصٍص اإلايزة الخىافظُت اإلاظخدامت في
جامعت أطُىط :دزاطت خالت

Using E-Portfolio to Enhance
Dr. Adel M. Elsadek
Reflective Instructional Practices and
Dr. Adel S. Abbady
Self-Efficacy of EFL Student-Teachers

-ب-

2029-1951
2095-2031

59 - 84

