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  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 صالح الدًن عبد العصيص غىيمأ.د/   .1
 القيادة ألاخالقيت في إلادازاث الخعليميت

 دزاطت خالت
3982-3338 

 د/ غادة عبدالسخيم على  .2

الدافعيت لالطخماع للمىطيقي والخىظيم 

الؼعىز بالىخدة  وجأثيرهما في  الىجداوي

 [98]كىفيد ـ ها الىفظيت في أثىاء جائدت كىزو 

لدي طالب كليت التربيت الىىعيت جامعت 

 القاهسة

3329–3237 

 الطيب مدمد شكي ًىطفأ.د/   .3
ذوي إلاعاقت  جىدة الىىم لدي ألاطفال

 طىء بعع املخغيراثفي  البظيطت الفكسيت
3238-3237 

 طيد مدمد عبد القادز عصام د/ أ   .4

 د/ مها مدمد أخمد مدمد عبد القادز

برهامج جدزيبي زقمي في جىميت جصىز مقترح ل

الىعي ببعع قظاًا املىاطىت العامليت لدي 

 طالب الجامعت

3238-3333 

 د/ مدمد عالم مدمد طلبت  .5

 فاعليت اطخخدام همىذج الفىزماث

(4MAT)  مهازاث الخفكير الخأملي جىميتفي 

لدي جالمير والخدصيل في السياطياث 

 الابخدائيت املسخلت 

3339-3383 

6.  
 مدمد الدواغ  فؤادد. 

 د. مصطفى عبد املدظن الحدًبي

 الىجدان إلاًجابي والظلبي والحاجت 

لشخصيت للخىظيم كمىبئاث بالخىجه ا

الصحي لدي عيىت من  طالب الجامعت 

 والدزاطاث العليا 

3382-3446 

 د. الظيدة مدمىد إبساهيم طعد  .7

زػادي مقترح لخطبيق همط إلاػساف إدليل 

إدازة الصف:  بعع عملياثالىقائي في 

املدازض الابخدائيت في دزاطت ميداهيت 

 طكىدزيتإلا مدافظت ب

3448-3633 

 مفسح بن أخمد علي عظيري د.   .8

أثس الخعليم املقلىب املظدىد إلى همىذج 

TPACK  على جىميت مهازاث الخعلم الراحي

والخفكير الىاقد وجصىزاث طالب كليت التربيت 

 جخصص "زياطياث" هدىه

3632-3639 



 - ب  -
 

 يوتات  احملت بع 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 د. منى ػعبان عثمان  .9
الخميز الخىظيمي كمدخل لخفعيل املؼازكت 

 الخىظيميت في إدازة الجامعاث الحكىميت بمصس 
3632-3738 

 مدمــد بـــن أخمـــد املخدمـــي /د  .11

قائم لخدزيع السياطياث فاعليت همىذج مقترح 

جىميت الخفكير  على اطتراجيجيت املدؼابهاث في

 السياض ي لدي طالب املسخلت الابخدائيت

3749-3895 

 هدي معىض عبد الفخاح عبد العال  /د  .11

بجامعت الفيىم في  جفعيل دوز جامعت الطفل

في طىء "الاطتراجيجيت   STEMدعم حعليم

 "3323القىميت للعلىم والخكىىلىجيا والابخكاز 

STI-EGY 2030)  وخبرحي الىالًاث املخددة )

 ألامسيكيت واطتراليا. 

3896-2334 

12.  Dr. Badr Abdelfattah Abdelkafy 

he Effect of a Program Based on 

Thinking Maps on Developing 

EFL Learners’ Reading 

Comprehension Skills and their 

Attitudes Towards Reading 

93 - 156 

13.  Dr. Badr Abdelfattah Abdelkafy 

he Effect of a Program Based on 

Thinking Maps on Developing 

EFL Learners’ Reading 

Comprehension Skills and their 

Attitudes Towards Reading 

157- 187 


