
 

  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 زين العابدين شحاتة خضراوي أ.د/   .1
 إجراءات سلبية في بحوث التعليم التجريبية

 )حول مفهوم البحث وأهدافه(
1 - 8 

 د/ أسماء فتحي لطفي عبد الفتاح  .2

 نتحسيفي فعالية العالج بالقبول وااللتزام  

ذوي اإلعاقة الصمود النفس ي لدى الطالب 

( في ي السكر  مرضاإلصابة ب) مية والصحيةالجس

 مرحلة التعليم األساس ي

9 – 40 

 د. أماني خميس محمد عثمان  .3
فاعلية استخدام ملف اإلنجاز على الدافعية 

ي لدى الطالبات لإلنجاز والتحصيل الدراس 

 املعلمات تخصص رياض األطفال

41-61 

 د. ريم عبد هللا املعيذر .4

 الكتابة مهارات نميةت في املدمج التعليم فاعلية

 لكترونياإل التعلم دبلوم طالبات لدى البحثية

 ومستوى  الرحمن عبد بنت ةنور  األميرة بجامعة

 نحوه الرضا

63-99 

 هد. سلوى على حماد  .5

قائم على استراتيجية التعلم فاعلية برنامج 

الطفولة  فيلتنمية الوعي املنهي باملشروعات 

 املبكرة
101-174 

 النمراوي د. زياد محمد   .6

 مستويات التفكير الهندس ي في االقترانات املثلثية

 )جاس، جتاس، ظاس( لدى طلبة الرياضيات 

 ردنيةأل في جامعة الزيتونة ا 

175- 203   

 صــــالح محمد جمال شعيب. د  .7

 تقويم جودة الخدمات اإللكترونية"

بعد بكلية التربية بسوهاج من وجهه  عنللتعليم  

 "دريس والطالب نظر أعضاء هيئة الت

205-252 

8.  
 محمدأ.د/ شرين السيد ابراهيم 

 يوسف د. أماني كمال عثمان

برنامج تعليمي  قائم على التعلم الذاتي باستخدام 

بتقنية  املعرفةلتنمية   Moodleنظام املودل

في التدريس واالتجاه نحو استخدامها الهولوجرام 

 لدى الطالب املعلمين بكلية التربية

253-314 

 عبير فوزي عبدالفتاح العصاميد/   .9

دور كليات التربية في تنمية اتجاهات طالبها نحو 

التعلم مدى الحياة )كلية التربية جامعة طنطا 

)
ً
 نموذجا

315-369 



 

  يوتات  احملت بع 
 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 ي القرنيــر سنـــن خفيــر بــمسف د/   .11

اء قائم فاعلية برنامج إثرائي إلكتروني في األحي

على املعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها في تنمية 

لدى طالب املرحلة  الوعي بالقضايا البيوأخالقية

 الثانوية

371-439 

 ملياء إبراهيم املسلمانى د/   .11

   املسارات الوظيفية للمعلمين بمصر

مدخل لتحقيق التنافسية فى ضوء التجربة (

  )األمريكية

441-488 

 سيد السويفى وائل صالح محمد د/   .12

استراتيجية مقترحة قائمة على التكامل بين 

و نظرية التلقى أليزر  Rogerzنموذج روجرز بيبى 

Izer  فى تدريس الترجمة الذاتية لتنمية الكتابة

لسادس لتالميذ الصف ااإلبداعية والذات اللغوى

 االبتدائى

489-523 

 هالة محمد كمال شمبولية/ د  .13

 ملراهقينمهارات إدارة الذات لدى ا

 مرتفعى ومنخفض ى التسامح من الجنسين: 

 دراسة فارقة تنبؤية 

525-564 


