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  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 أ.د / مدمد ألاصمعي مدسوض  .1
درزة ااحدت لإ معاصسةهظسيت جسبويت  جأصيل

إ( ( COVID - 19  فيروض هوزوها
إ055 - 364

2.  
إد/ خظناء عبد رلعاظى رلعباخ

إد/ أطماء عبد رملنعم رملهس

أثس رختالف أهماط رلدعم )معلم، أكسرن( ببيئت 

لى جنميت مهازرث جصميم رلتعلم رلسحابيت ع

لدى ظالب وليت  5.2بعض جعبيلاث رلويب 

إرلتربيت رلنوعيت

إ655– 055

إ .3 إمها على مدمد خظند/ 

جنميت وإ TPACK هموذج جيبانبسهامج كاحم على 

رلىفاءة رلررجيت ورلتفىير رلتأملى لدى رلعالب 

رملعلمين شعبت رلسياضياث بيليت رلتربيت 

 بالغسدكت 

إ655-630

إعماز رلشىسة د/ مسردى  .4

إمدمد رللديزد/ أطماء 

جصوز ملترح لوخدة في رلعلوم رلشسعيت لتنميت 

بعض رملهازرث رلحياجيترملتعلبت لإلعدرد للحياة 

)مظاز  رلصوايت لدى ظالباث رملسخلت رلثاهويت

 رلعلوم رلعبيعيت(

إ636-662

إد/ درليا فوشى رلشسبينى  .5

رطتخدرم إلاهفواسرفيً فى جدزيع رلدزرطاث 

تماعيت لتنميت مهازرث رلتعلم رلظسيع الاا

ورللدزة رملياهيت لدى جالمير رلصف رلخامع 

إإلابتدرئى

إ664-646

إرخمد رلصاويإ رلظتاز عبد طازهد/   .6

 لناجحررواء فاعليت بسهامج كاحم على هظسيت رل

نميت بعض في جدزيع رلدزرطاث الااتماعيت لت

 مهازرث رلتفىير رملتشعب والاججاه هدو إلابدرع 

إتإلاعدردً سخلتلدي جالمير مل

إ  660 -647

7.  
إ                                                     خالد طعد طيد رللاض ي            /أ.د

إثابت إبسرهيم خفني يد/ عل

فعاليت بسهامج رزشادي أطسى لخفض رعسرض 

لدي رظفاٌ  رضعسرب رلتعلم الازجياس ي

إرلسوضت رملظاء معاملتهم

إ666-434

 د/ هماٌ ظاهس موس ى مدمدإ .8
جلويم بسهامج إلاعدرد رملنهي ملعلمي رللغت 

رلعسبيت بيليت رلتربيت بجامعت رلعسيش على 

إضوء رملورصفاث رللوميت ملعلمي رملظتلبل  

إ437-752
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 يوتات  احملت بع 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

إ .9
إأخمد طمير صدًم أبو بىس  /د

إد/ مدمد فتحي عبد رلسخمن أخمد

اليب إدرزة رلصسرع رلتنظيمي وعالكتها بالهناء أط

رلوظيفي وفاعليت رلررث رلبدثيت لدى أعضاء 

إهيئت رلتدزيع بجامعت رملنيا

إ7.4-5550

إ .11
إإطماعيل خالد علي رملياويإ  /د

إد/ عبد رلعصيص شوق رلظلمي

ٌإلجصوز ملترح  مدرزض رلدمج إلى بيئت  تدو

إمدزطيت آمنت 
إ5556-5555
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