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 م9162يو ما( 66عدد )محتويات 
 البحثعنوان  اسم الباحث م
 رؤية واقعية وبدائل مقترحة" " في التعميمالمجانية ..  أ.د/ عمي صالح جوىر 6

2 
ن ـإبراىيم فريج حسي /د

 الطمبة المعممينلدى  التمخيص اتميار بعض  في تنمية المطورة (SQ4Rاستراتيجية )استخدام فاعمية  محمد

3 
 المحسن محمد ريم عبد د/

تياني راشد سعد أ/  
 دوخي

 درجة توافر كفايات التعمم التكيفي لدى معممات الحاسب اآللي بالرياض من وجية نظرىن وعالقتو ببعض المتغيرات 

 أروى بنت عبد اهلل/ أ 4
 سميمان الحربي

 فاعمية نظام إلكتروني إلدارة المحتوى في تنمية ميارات تصميم استراتيجية الرَّحالت المعرفيَّة في المواقف التَّعميميَّة لدى معممات
 المرحمة الثَّانوية

د.حسن سعد محمود  5
 عابدين

يات الدَّافعيَّة األكاديميَّة )الداخمية الخارجية( وبيئة التَّعمُّم الُمدركة لدى طالب السنة األولى -االندماج الطُّالبي في ضوء التَّوجُّ
 بكمية التربية جامعة اإلسكندرية

6 
عبدالعظيم أحمد  ربيعد.

 رمود
( ة، منخفضةبيئة الحياة الثانية ثالثية األبعاد ومستوي دافعية التعمم )مرتفعب، اجتماعي( شخصي) اإللكتروني اختالف نمط الدعم

 لدى طالب تقنيات التعميم نتاج االنفوجرافيك التعميميإ تنمية مياراتل

7 
يـــم سعد بن إبراىيم ر أ/ 

 أىمية القوانين التربوية وتطبيقيا في األسرة لمرحمة الطفولة في مدينة الرياضبوعي الوالدين   السويمم

8 
 د/ ياسر عايد السميري
 المشكالت التي تواجو معممي صعوبات التعمم في اكتشاف الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم بمدينة ينبع أ/ سممان عايد الجيني

9 
سماح عمي محمد   /أ 

 الشمراني
 توكيد الذات وعالقتو بمستوى الطموح لدى طمبة المرحمة المتوسطة بمحافظة القنفذة

61 
د ـان أحمــاء شعبــلميد/ 

 أبو زيد
المعرفي لدي الطالبات المعممات تدريس عمي تنمية التحصيل المقرر طرق  في تدريس  (K.W.L)استراتيجية استخدامفاعمية 

 هبجامعة القصيم، وتحسين اتجاىاتين نحو 

66 
 الحكيم متوليزمزم عبد /د

محمد عمى أحمد د/ 
 شحات

الصف لدي تالميذ الرؤوس المرقمة معًا في التحصيل المعرفي وتنمية الدافع لإلنجاز ستراتيجية إ باستخدامأثر تدريس العموم 
 األول اإلعدادي

 تصور مقترح لترسيخ أخالقيات األعمال لرفع القدرة التنافسية لمجامعات المصرية د/ مديحة فخري محمود 62

63 

وليد السيد أحمد أ.د/ 
 محمد 

 ماجد محمد عثمان د/ 
حسنين عمي يونس د/ 

رحاب أحمد د/     عطا
 راغب
أحمد عبد اليادي د/ 

 ضيف

 " الوقاية من اإلرىاب الفكري لدى طالب جامعة الطائف فى قائم عمى التسامح تدريبى فعالية برنامج "
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ة عبد القادر سعيد ـىالد/
 السنوسي

في استخدام الطالب المعمم لمصادر المعرفة  المدمج التعمم مواجية تحدياتفي  Web-Questالويب كويست  دور
 وتحصيمو المعرف اإللكترونية
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