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١ . 
  يوسف دودين أحمد. د
  عبدالمهدي مساعدةماجد . د

  )(Six Sigmaستخدام مفاهيم امدى 
  ٣٢٣٢--٣٣ ردنية احلكومية واخلاصةيف اجلامعات األ

٢. 
  إيمان محمد ابو حرام. د
  شربينىغادة حمزة ال. د

تصور مقترح لتفعيل  التعليم االلكتروين بكلييت 
اآلداب و التربية للبنات بأا جامعة امللك خالد يف 

ضوء تقييم الواقع احلايل الستخدام التعليم االلكتروين 
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالبات

٦٤٦٤--٣٣٣٣  

   منال على محمد الخولي.د . ٣

تعلم التوليدى يف لل إستراتيجيتنيأثر التدريب على 
مهارات ما وراء الفهم ومفهوم الذات األكادميي لدى 

 صعوبات الفهم ات ذو الصف الثاين املتوسططالبات
 باململكة العربية السعوديةالقرائي 

١٠٧١٠٧--٦٥٦٥  

٤. 
  سمير محمد عقل عقيلي. د
  خالد عبدالقادر يوسف أحمد. د

 )تعليم العلوم للمعاقني مسعياً(فاعلية تطوير مقرر 
باستخدام التعلم اخلليط يف تنمية التحصيل األكادميي 

 والتفكري البصري لدى  التدريسيةاملهارات وبعض
    جامعة الطائف-التربية اخلاصة  طالب قسم

١٧٤١٧٤--١٠٩١٠٩  

٥ . 
   بـن مزعــلعبداهللا .د
  حمد مدنـيأفاطمة بنـت . د
  امتياز بنـت يوسف صالح. د

  جه طالباتاملشكالت األكادميية واالجتماعية اليت توا
 السنة العامة داخل البيئة اجلامعية يف كليات الفروع 

  جبامعة الدمـام
٢٢١٢٢١--١٧٥١٧٥  

٦ . 
   راشد مرزوق راشد رزق.د
   محمد سيد محمد السيد.د

اختاذ القرار  اء الوجداين وعالقتها مبهاراتمكونات الذك
  ٢٧٢٢٧٢--٢٢٣٢٢٣  لدى مديري املدارس 

املتطلبات األخالقية للشباب املصرى بعد ثورة   الحسين حامد محمد حسين  .د .٧
)رؤية تربوية (  م٢٠١١يناير  ٣٠٣٣٠٣--٢٧٣٢٧٣  

  ناهد محمد عبد الفتاح حبيب  .د .٨

علية برنامج تدرييب مقترح قائم على تكنولوجيا التعليم يف اف
ضوء املدخل املنظومي واملستويات املعيارية العاملية لتنمية 

  املرحلة الثانوية أداءات تدريس الكيمياء لدى معلمي
٣٥٥٣٥٥--٣٠٥٣٠٥  

  ٤٠٢٤٠٢--٣٥٧٣٥٧  القطاع اخلاص وعالقته بدعم تكافؤ الفرص    نسرين محمد فوزي الباسل.د .٩



    
   يف التعليم األساسي مبصر  هناء إبراهيم إبراهيم سليمان. د

١٠. 
  د جايلـمـحـاف مـفـ ع.د
  

صياغة السياسة التعليمية  يـسياسية فـدور النظم ال
  ٤٨٠٤٨٠--٤٠٣٤٠٣  ))ة ـيـلـيـلـة حتـدراس((يف مصر

   زينب محمود أحمد على.د .١١
استخدام التعلم التعاوين يف تدريس التربية الفنية وأثره علي 
تنمية بعض مهارات التفكري اإلبداعي واالجتاه حنو مقرر 

  التربية الفنية لدي طالب الصف الثاين اإلعدادي
٥٥٥٥٥٥--٤٨١٤٨١  

    حسام الدين محمد مازن.د.أ .١٢
 من منظور Scientific Sense احلس العلمي

  ٤٦٦٤٦٦--٤٥٧٤٥٧  تدريس العلوم والتربية العلمية

١٣. 
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