المحتويات
م

االسم

أ.د  /آمال ابساهيم الفق ــي
.1
د /مدمد كمال ابىالفت ــىح

 .2د /أخمد مدمد خظين طيف
د /وائل وفيق زطىان
.3
د /عاشىز أخمد عمسي
د /وفاء عاًض معيىض الجميعي
د /منى خلمي عبد الحميد ظلبت
د /طعيد كمال عبد الحميد عبد الىهاب
د /شدي إبساهيم خظين فسج
د /مدمد عثمان مدمد بشاهىه

الموضوع

الصفحة

املشكالث الىفظيت املترجبت على حائدت
فيروض كـىزوها املظتجد Covied-19
(بدث وصفي اطتكشافي لدي عيىت مً
ظالب وظالباث الجامعت بمصس)

7445–7403

همىذج جدزيس ي مقترح قائم على الىظسيت
التداوليت لتىميت مهازاث التىاصل الشفهي
لدي دازس ي اللغت العسبيت الىاظقين بغيرها
ا
املهازاث القيادًت مدخال لتدقيق امليزة
التىافظيت بمؤطظاث التعليم قبل الجامعي

7773-7457
7732-7775

دوز معلمت قظم العفىلت في اطتخدام
السطىم املتدسكت لتعصيص القيم والهىيت
الىظىيت لعفل السوطت في طىء زؤيت 7404

7775-7733

 .5د /ابتظام علي أخمد إبساهيم جمظاح

فاعليت جىظيم مدتىي وخدة في العلىم وفق
همىذج  VARKفي جىميت مظتىياث عمق
املعسفت ( )DOKوالتصىز الخيالي لدي
جالمير املسخلت إلابتدائيت ذوي أهماط التعلم
املختلفت

7732-7777

 .6د /الجىهسة مدمد هاصس الدوطسي

فاعليت همىذج مقترح قائم على اطتخدام
اطتراجيجيت حيجظى في التدصيل املعسفي
وجىميت إلاهتاحيت إلابداعيت والاججاه هدى
العمل التعاووي لدي ظالباث كليت الاقتصاد
املنزلي بجامعت بيشت

7073-7733

 .7د /املعتز باهلل شيً الدًً مدمد

بسهامج مقترح فى طىء الاججاهاث الحدًثت
ملتعلباث إحاشة ( )Licensingجدزيع العلىم
وأثسه على جىميت مهازاث التقىيم واملتابعت
لدي معلمى العلىم وجدظين إلاهجاش
ألاكادًمى عالى املظتىي لدي ظالبهم

7031-7075

.4

-أ-

تابع المحتويات
 .8د/خى ــان عبد الفتاح املالخ ــت

فعاليت التدزيب على بعض اطتراجيجياث
التعلم املىظم ذاجيا في خفض العبء املعسفي
بمظتىياجه وجدظين الدافعيت الداخليت لدي
عيىت مً ذوي اطعساب هقص الاهتباه
املصحىب باليشاط الصائد

7004-7033

 .9د .عبد السخمً أخمد طالم طالم خميد

همغ الىصح في املقسزاث إلالکتروهیت
املقدمت عبر هظام إدازة التعلم بالک بىزد
وأثسه في جىميت التدصيل وألاداء املهازي لدي
العالب الجامعيين

7104-7005

-ب-

تابع المحتويات
م

الموضوع

االسم

.11
.11

-ج-

الصفحة

