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 يوتات  احمل

 الصفحة املاضاع االسم م

 أ.د/ جمال علي الدهشان  .1

الابتزاش ألاكادًمي: أخد صىز الفظاد فى اليشس 

بيل  املفترض جيفسي  خالت املدون العلمي: " 

Jeffrey Beall's blog " 

808 - 888 

2.  
 زبه مدمد بدمدمد عبد السءوف عد/ 

 

دوز السشاكت املعسفيت في الاطخجابت للخغرًت 

املسجدة العكظيت أثىاء مهام اجخاذ اللساز 

 الدًىامي لدي املعلمين

889 - 900 

 أطماء عبد الفخاح هصس عبد الحميدد/   .3
جصىز ملترح لخدليم امليزة الخىافظيت لجامعت 

ضىء مفهىم اليلظت الاطتراجيجيت فى ألاشهس  
908 - 953 

 بً فهد بً مدمد الشمسي  د/ فيصل .4

 

مفاهيم العصس السكمي في كخب الحاطب 

وجلىيت املعلىماث للمسخلت املخىططت: دزاطت 

 جدليليت

955 - 979 

5.  
             د/ خىان خمدي أخمد أبى زيت             

 عبد العصيص دعاء عبد السخمً  /د

ممازطاث الاطخلصاء العلمي ألاصيل لدي 

 STEMطالب الدبلىم املنهي في ضىء مدخل 

واطخعدادهم لخطبيلها مظخلبليا في دزوض 

 العلىم

988 - 8059 

  د/ طهام أخمد مدمد علىان  .6

 اطتراجيجيتإدازة الركاء الخىافس ي كآليت 

امليزة الخىافظيت  لخدليم

 املصسيت ومىاجهت بالجامعاث املظخدامت

 (.covid 19جددًاث فيروض كىزوها )

8068- 8856  

 مدمـد مدمد إبساهيم مطسد/   .7

 لخلبيت 
ا

جدويل الخعليم الجامعى مدخال

  الىظائف املخىكعت لظىق العمل

 "جصىزملترح"

 8859 - 8224 

 د/ مدمد همام هادي طللي  .8

فاعليت بسهامج كائم على اللصت إلالكتروهيت 

بالخسائط الرهىيت لخىميت مهازاث  مدعىما

الخعبير الكخابي إلابداعي وامليل هدىه لدي 

 جالمير املسخلت الابخدائيت 

8225 - 8268 

9.  
 د/ إًمان مدمد جاد املىلى

 د/ شسيً الظيد إبساهيم مدمد

بيئت حعلم إلكتروهيت كائمت على كفاًاث 

الاكخصاد املعسفي لخىميت مهازاث اللسن 

لدي الطالب معلمي العلىم الحادي والعشسيً 

 شعبت التربيت الخاصت )إعاكت علليت(

8269 - 8328 
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يوتات  احملت بع   

 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 منى فسخاث إبساهيم شحاجهد/   .11

فعاليت بسهامج إزشادي معسفى طلىكى لخخفيف 

الضغط الىفس ي ألمهاث الخالمير ذوي إلاعاكت 

 (89- الظمعيت في ظل جائدت كىزوها )كىفيد

8329 - 8368 

 أماوى عبد املىعم عبد هللا باللد/   .11

فاعليت بسهامج كائم على اللساءة املكثفت لخىميت 

مهازاث الكخابت إلاكىاعيت وخفض كلم الكخابت 

 لدي جالمير املسخلت إلاعدادًت

8363 - 8486 

12.  Dr. Chaïmaa Mohamed     

              Tawfik Mohamed 

"L'impact de l'écriture collaborative 

sur le développement de quelques 

compétences rédactionnelles 

argumentatives et du sentiment 

d'efficacité personnelle chez les élèves 

du cycle préparatoire" 

33- 88 


