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  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 أ.د/ مدمد جابس مدمود  .1
دوز التعلُم عن بعد في خل اشكالُات وباء 

 كوزوها املظتجد
1351-1355 

 خاثم عبد هللا طعد الحصُنيأ.د/   .2
مشكالت الجامعات إلالكتروهُة الظعودًة 

 واقتراخات خلها في ضوء خبرات بعض الدول 
1353–1351 

 الظالم عمس خظن خىان عبدأ.د/   .3

بسهامج في الكفاًات التكىولوجُة قائم على 

كائىات التعلم السقمُة لتىمُة مهازات 

ع الجغسافُا  اهتاجها واطتخدامها في ثدَز

 لدى طالب الدبلوم العام

1351-1351 

 د/ أميرة عبدهللا خامد  .4

 د/ مسوة بكس مختاز

العائد التربوي من مشسوعات إلاًساطموض 

جامعة املىصوزة في ضوء آزاء بكلُة التربُة 

 أعضاء هُئة التدَزع والطالب

1351-1115 

 مهدي ًاطس طُد خظند/   .5

ائي في اختبازات مصس م هازات التفكير الفيًز

وطىغافوزة، وفاعلُة بسهامج قائم على 

اطتراثُجُة الخطأ الشائع في ثىمُة ثلك 

اء لدى طالب  املهازات وخفض قلق الفيًز

ة  املسخلة الثاهٍو

1113-1113 

6.  
 أبومغىم / كسامي مدمد بدوي عصبد

 منى طعد خظن طاٌعد/ 

ة  اطتراثُجُة مقترخة قائمةفاعلُة  على هظٍس

جلس لألمواج املتداخلة في ثىمُة التدصُل  ٍش

ومهازات التفكير التولُدي في الدزاطات 

الاجتماعُة لدى ثالمُر الصف الظادض 

 الابتدائي

1111-1511 

  شُماء مدمد على خظند/   .7

اضُات املسخلة إلاعدادًة في  مىهج مقترح في ٍز

ضوء مىاهج التميز لتىمُة مهازات إدازة 

اضُاثُة والشخصُة ومهازات  املعسفة الٍس

 إدازة الرات 

1581-1115 

 د/ خلف عبد املعطي عبد السخمن طلبة  .8

إطتراثُجُة قائمة على مدخل التعلُم املتماًص 

في اللغة العسبُة لتىمُة مهازات القساءة 

التدلُلُة والوعي بمفاهُم ألامن الفكسي لدى 

 ثالمُر املسخلة إلاعدادًة

1111-1131 



 - ب  -
 

 يوتات  احملت بع 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 د/ مدمد خظن أخمد جمعة  .9

س التعلُم الثاهوي الف ني متطلبات ثطٍو

الصىاعي بمصس علي ضوء بعض التوجهات 

ة املعاصسة  ”زؤٍة مقترخة”الاطتثماٍز

1131-8115 

 د/ مدمد بخُت الظُد أخمد  .11

ع  شاهوزٍكهموذج فاعلُة اطتخدام  في ثدَز

ثولُد املعلومات تىمُة مهازات الجغسافُا ل

والوعي بقضاًا التىمُة الاقتصادًة لدى طالب 

 الصف الثاوي الثاهوي 

8113-8133 

 مدمد مظعد عبد الواخد مطاوعد/   .11

في  العالج القائم على التعقلمدخل فعالُة 

لشخصُة الحدًة ا خفض أعساض اضطساب

وصعوبات ثىظُم الاهفعال لدى الطالب 

ا ًُ ن دزاط  املتعثًر

8131-8181 

 يمدمد مكسم منهد/   .12
مهازات الاقتصاد املعسفي لدى طالب جامعة 

ع  هظس أعضاء هُئة ةمن وجه الفُوم    التدَز
8185-8131 

فى  .13  د / وائل صالح مدمد طُد الظٍو

 بسهامج قائم على هموذج كمبوزن   

Cambourne  تىمُة ل  لالطتعداد اللغوى

القسائى لتالمُر الصف طتعداد مهازات الا 

اض ألاطفال  ألاول الابتدائى غير امللتدقين بٍس

8131-8111 
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