كلمة
أ.د /خالد عبد اللطيف حممد عمران
عميد الكلية ورئيس حترير اجمللة

وعلي اهلل قصد السبيل

عميد الكلية ورئيس حترير اجمللة
أ.د /خالد عبد اللطيف حممد عمران

-أ-

احمليوتايا
م

االسم

 .1أ.د  /عىتر مدمذ اخمذ عبذالعاى
 .2د /أخمـذ بـذوي أخمـذ لمـاى

د  /أخمذ صينهم هىاس
.3
د /مصعفى مدمذ عبذهللا قاظم
 .4د  /عماد خعين خافظ ابشاهيم

.5

د /فنشي لعيف مخىلي

أ.د /مدمذ عبذ الحميذ بالى
 .6د /خىان مدمىد مدمذ عبذ الشخيم

 .7د  /ظاميت جماى خعين أخمذ

 .8د  /أفشاح ظالم عبذهللا باقاصي.

 .9أ.د /أخمذ ظيف

املاضاع
إداسة املؤظعاث الجامعيت في ظل أصمت
)لىفيذ(91-
اظخخذام مذخل الخاسيخ املغاًش في جذسيغ
الذساظاث الاجخماعيت لخىميت مهاساث الفهم
الخاسيخي والخفنير املدشعب لذي جالميز املشخلت
إلاعذادًت
معخقبل الخيشئت التربىيت ألظفاى الشياض
بالىظً العشبي في ضىء مخعلباث املىاظىت
العامليت

الصفحة
1-9

37 – 99

949-37

أثش جىظيف همغ إلاهفىجشافيو املخدشك في
جذسيغ جغشافيت الخىميت علي جىميت مفاهيم
ألامً املائي لذي ظالباث الصف الثاوي الثاهىي

981-947

املعخقذاث املعشفيت وجىجهاث الهذف وعالقتهما
بالخذفق الىفس ي لذي العالب املخفىقين
ً
دساظيا ومقاسهتهم بالعادًين باملشخلت الثاهىيت

547-919

حعضيض ثقافت سيادة الاعماى في مؤظعاث الخعليم
العالي املصشيت :دساظت مقاسهت

740 -543

جىظيف اظتراجيجيت حعلق الهضبت املذعمت
بأوشعت إثشائيت في جذسيغ العلىم لخىميت
ُ
مهاساث خل املشنالث لذي جالميز املشخلت
إلابخذائيت املىهىبين ً
علميا

739-747

فعاليت بشهامج جذسيبي قائم على الىظشيت
املعشفيت الاجخماعيت في جدعين الفاعليت
الزاجيت ألامادًميت لذي جلميزاث املشخلت
الابخذائيت رواث صعىباث الخعلم

493-737

فاعليت إظتراجيجيت جذسيعيت مقترخت في ضىء
مذخل الخعلم القائم على املهام في جىميت
مهاساث حعلم القىاعذ الىدىيت والىعي بها لذي
جالميز املشخلت إلاعذادًت

478-491

-ب-

تابع احمليوتايا
م

االسم

 .11د  /ظعىد بً عيس ى الىاًف

 .11د  /خعام إبشاهيم مشاد

 .12د  /عفاف عبذ الاله عثمان

املاضاع
آلياث جعبيق القيادة الخادمت في املذاسط
الععىدًت في ضىء خبرة الىالًاث املخدذة
ألامشينيت
معىقاث البدث التربىي مً وجهت هظش ظالب
الذساظاث العليا بهليت التربيت جامعت دمياط
في ضىء بعض املخغيراث
فاعليت الزاث الابذاعيت والعمىح الامادًمي
مخغيراث جيبؤيه بجىدة الحياة الامادًميت لذي
ظلبت جامعت هجشان

-ج-

الصفحة
410-469

779-419

697-777

