
 - أ  -
 

  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 صاره بدر مدضً العخيبي د/   .1

فاعليت وخدة ملترخت في العلوم وفم مبادئ 

في جىميت الخيال  UDLالخصميم الشامل للخعلم 

العلمي لدى ظالباث املرخلت املخوصعت باململكت 

 العربيت الضعودًت 

479 - 729 

2.  
 رخمت علي أخمد الغامديد/ 

 مدمد أبو العىين خىان عثماند/

فعاليت برهامج ارشادي مخعدد الوصائل لخدضين 

الخوافم السواجي وكياش أثره على الخدصيل 

الاكادًمي لدى عيىت مً العالباث املتزوجاث 

 جامعت هجران-بكليت التربيت 

727 - 772 

 د/ أمل مدمد غىاًم  .3

 باملرخلت 
ً
الحكمت لدى املخفوكين أكادًميا

اط الاصدثاراث الىفضيت الجامعيت فى ضوء أهم
 "OEsالفائلت "وفم هظريت دابروصكى 

775 - 775 

 د/ صلعان صعد البلمى   .4

 همغ الفصل الافتراض ي )مباشر/مسجل( 

 وأثره على الخدصيل املعرفى ودافعيت الاهجاز 

 لدى ظالب كليت التربيت بجامعت جدة

777 – 547 

5.  
 عبدهللا علي مدمد /أ.د

 نى علي صيفم /د

ألاوشعت الترفيهيت في جىميت املفاهيم اصخخدام 

واملمارصاث العلميت والهىدصيت ملعاًير الجيل 

اللادم في العلوم لدى ذوي الاخخياجاث الخاصت 

 باملرخلت إلابخدائيت

549 - 555 

 / عبدهللا بً أخمد صعيد الباخث  .6
عت ملترخت لخىميت اللياداث املدرصيت مهىًيا 

ُ
خ

 م2252في ضوء رؤيت اململكت العربيت الضعودًت 
557 - 927 

 د. عسة الضيد الضيد العباس ي  .7

دراصت ملارهت لىظم الخعليم الخلنى واملنهى فى 

بعض دول أمريكا الالجيييت وإمكاهيت إلافادة منها 

 فى مصر

925 - 527 

8.  
 د. فاظمت عبد الرزاق عمر

 د. مىصور عبد الفخاح أخمد

 في املعكوش الصف إصتراجيجيت صخخدامإ أثر

 ألاهداف جىميتى على املنزل كخصادإلاجدريط 

 املعلم العالب لدى الوجداهيت

588 - 547 



 - ب  -
 

 يوتات  احمل ت بع

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 خميط خرب دد. مدم  .9
 دور كلياث التربيت في وشر ثلافت ريادة ألاعمال 

 وصبل حعسيسه لدى ظالبها
549 - 754  

 د. مشاعل بيذ صعد الضيف   .11
 فاعليت املدخل الخفاوض ي

في جىميت اللراءة الىاكدة والخفكير إلابداعي لدى  

 ظالباث املرخلت املخوصعت في مدًىت الرياض

757 - 755 

 معوض عبد الفخاح  ىد. هد  .11

 حعليم املعلم اللائم على البدث

 صريت" مدخل لخعوير كلياث التربيت امل

 )الخجربت الفىلىدًت هموذًجا(

757 - 8258 

12.  
Dr. Chaïmaa Mohamed 

Tawfik Mohamed 

 

"Les compétences 

sociolinguistiques chez les futurs 

enseignants de FLE à 

l'université d'Alexandrie: Etude 

analytique des expressions 

idiomatiques". 

74  - 37    


