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  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 خطاهينمدمذ مدمذ  بذريتأ . د /   .1
 جطويز بزهامج إعذاد معلم العلوم 

 إلطار جيباك
ً
 TPACK) في العصز الزقمى وفقا

Framework) 

3585 - 3588 

 أد / دعاء مدمذ مدمود درويش  .2
في العصز املذافعت البيئيت ملعلم الجغزافيا 

 الزقمي وآلياث جدقيقها
3589-3154 

 3114-3155 معلم العصز الزقمى : الطموخاث والتدذًاث                                                             أ.د/ سييب مدمود أخمذ على                                  .3

ِطَيت  أ.د. فتحي عبذ الزخمً الضبع  .4
ْ
ف
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لَحاِث الى

َ
رَجَمت للُمْصط
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َّ
 للَمْجَمع الى

ُ
  َوالَحاَجت

3115-3137 

 د/ عاشور أخمذ عمزي          .4
  رؤيت مقترخت

 لنفاًاث معلم النبار في العصز الزقمي
3139-3152 

 ا د جمال على الذهشان  .5
 بزامج إعذاد املعلم 

 ملوالبت متطلباث الثورة الصىاعيت الزابعت 
3153-3199 

7.  
 د. عادل خلمي أمين اللمس ي

 د. مصطفي أخمذ عبذ هللا أخمذ

مهاراث توظيف ل التذريب عبر إلاهترهت لمذخل

( في جطويز Big Dataالبياهاث الضخمت )إدارة 

معلماث رياض الاطفال ذى بعض داء املنهي للا 

 بمصز

3251-3264 

8.  
  وقلق الاختبار الذراس ي دافعيت إلاهجاس عالقت  أ/ على بً مدمذ مزعى املجمعى

  طالب املزخلت الجامعيت عيىت مً لذى 
3265-3295 

 د/ مالك أخمذ ضالمـــت  .9

 الذور التربوى لألوشطت الالصفيت 

في جدقيق التيشئت الطياضيت للتالميذ في ضوء 

 الحزاك املجتمعي

3297-3375 

 الباخث/ ربيع بً طالع الحجاجي  .01
 للمعلمين يجدذًاث التطويز املنهضبل مواجهت " 

فى ظل العصز الزقمى بمذارص جطويز فى 

 "مدافظت الليث 

3371-3419 
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 يوتات   حملات بع 

 

  

 الصفحة املاضاع االسم م

 ساًذ العشيش عبذ الفتاح عبذ غادة /د  .00

 الجيل خزوب أدواث على قائم التاريخ في بزهامج

 تىميت مهاراث موثوقيت املعلوماثل الخامظ

التربيت  مليت طالب لذى الزقميت الاجصاالثو

 ومذى جأثيره على اججاهاتهم

3421-3482 

 ابتطام ضلطان عبذ الحميذ  /د  .01

اضتراجيجيتي مدطاث التعلم والخزائط  أثز 

الثقافت  مفاهيمفي جىميت بعض   الذهىيت

 لزوضتا طفل لذيالصحيت 

3483-3533 

 مدمذ بً عبذالعشيش مدمذ  /د  .02

دور القياداث املذرضيت في مواجهت مشنالث 

 تالعىف الطالبي باملذارص الثاهويت الحنومي

 جذة ) الواقع والحلول ( تبمذًى

3535-3595 

03.  
Mohamed Gomaa Refaï 

Ibrahim 

 

Un dispositif d’utilisation des 

podcasts en ligne pour 
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e
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étudiants du cycle secondaire 

 

3591-3629 


