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  يوتات  احمل

 الصفحة املاضاع االسم م

 أ.د/ خلف مدمد أخمد البديري   .1
ؤلاهفاق الخاص على الخعليم في بعض اللزى 

 في ظل اإلاجاهيت اإلاصزيت
1 - 32 

 م.د / الطيد فخوح الطيد خميده  .3

جصميم بزهامج كائم على اإلادخل الوظيفى 

لخىميت ضلوكياث ألامان والطالمت فى 

اإلانزل/اإلادرضت/الطزيم( الالسمت ألطفال مدارص )

 التربيت الفكزيت 

32-32 

 ميمي الطيد أخمدد.   .3

 فاطمت مدمد أميند. 

بمفهوم الذاث اإلازوهت اإلاعزفيت وعالكتها 

كليت العلوم وآلاداب  لدى طالباث ألاكادًمي

 بطزاة عبيده

5858--901901  

 د/ أمل مدمد ابزاهيم بدر     .4
فاعليت بزهامج جدريبي إرشادي حماعي في جدطين 

 مهاراث ؤلاجصال الشواجي لدى الشوحاث
999999--981981  

 / هجوى أخمد عبد هللا واعزد  .8
 كمىبئاث اإلاعزفي والعبء بالذاث الشفلت

 التربيت كليت طالباث لدى الخعلمي باإلحهاد

 الجدًد بالوادي

122-131 

6.  
 أمل راشد الحمدانأ/ 

 مزيم شارع البلميأ/ 

اضخلالليت الجامعاث الطعودًت في ضوء الخبرة 

 3222 ألامزيكيت وجطلعاث رؤيت اإلاملكت
919919--149149  

  الطيد جوفيم هبيل مدمد اليا.د  .7

 Augmentedالواكع اإلاعشس  جلىيت اضخخدام

Reality وخدة الاحهشة الخعليميت في جدريظ 

هخاج واضخخدام الوضائل الخعليميت في إملزر ب

الدبلوم بزهامج جدصيل واججاه طالباث جىميت 

 بكليت التربيت بجامعت خائل التربوي 

141141--108108  

 أ.م.د/ ضعاد حابز مدمود خطً  .5

جىميت في بزهامج أوشطت لغويت ملترح فاعليت 

طالباث كليت التربيت الوعي اللغوي لدى 

باضخخدام بعض أدواث الجيل الثاوي باإلاجمعت 

 (web.2)لإلهترهت 

107107--151151  
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  ت بع احمليوتات  

 

  

 الصفحة املاضاع االسم م

 صالح علي بخيت الشهزاوي أ.  .1

 بيئت حعلم إلكتروهيت حشاركيت  فاعليت

في جىميت بعض مهاراث الحاضب آلالي والدافعيت 

 لإلهجاس لدى طالب اإلازخلت اإلاخوضطت

232-414 

 عىتر مدمد أخمد عبدالعال .د  .90

دراضت -مدخل بطاكت كياص ألاداء اإلاخواسن 

ألاداء الاضتراجيجي بالجامعاث  ميداهيت على

 حامعت ضوهاج  اإلاصزيت في ضوء

412-471 

 منى بيت عبد هللا بً إبزاهيم / أ  .99
 ملترح لخىميت مهاراث الخعبير الفنيبزهامج إثزائي 

 اإلاوهوباث في اإلازخلت الابخدائيت للخلميذاث
431-223 

91.  
 مدمد بً إبزاهيم الحبيبالباخث / 

 الدكخور / أضامت بً عثمان الجىدي

جلييم مدخوى كخاب الزياضياث للصف الزابع 

الابخدائي في اإلاملكت العزبيت الطعودًت  في ضوء 

مخطلباث دراضت الخوحهاث الدوليت في 

 *TIMSS2011لزياضياث والعلوم ا

222-272 


