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4

 والء أحًذ عجذانفتبذ.د
 كهُخ انترثُخ ثىادٌ انذواسر-قسى انترثُخ انخبصخ
 انًًهكخ انعرثُخ انسعىدَخ- خبيعخ األيُر سطبو ثٍ عجذ انعسَس
ٍُايُر اثىانًدذ اثراهُى شبه

اثراهُى عجذانىكُم انفبر
كهُخ انترثُخ – خبيعخ طُطب

5

 خبيعخ طُطــب- يصطـفً عجذ انخبنق يحًذ كهُـخ انترثُخ/د.أ
 فبطًخ يحًذ/و.
ًً إثراهُى يحًذ عد/ حًذي إسًبعُم شعجبٌ د/د.أ
 خبيعخ طُطــب-كهُـخ انترثُخ انُىعُخ
ٌأثىشُبد

6

 يدذٌ عجذ انجذَع/د

ٌ حًذٌ إسًبعُم شعجب/د.

سُبء عجذ انحًُذ َىفم

Performance and Feedback of Undergraduate

Type of
Presentation
Oral

nursing Students about Objective Structured
Practical Examination

Studying Nursing Educators Staff Utilization of
Learner Centered Approach for Teaching
University Nursing Students

Oral

تقـىَــى ثرَبيح انتذرَت انًُذاٍَ يٍ وخهخ َظر انطبنجبد
انًعهًبد ثقسى انترثُخ انخبصخ
خبيعخ األيُر سطبو ثٍ عجذ انعسَـــــس

Oral

 نهتعهى رٌ يعًُ يع تكُىنىخُبTPACK تأثُر استخذاو
انًعهىيبد واالتصبالد عهٍ يستىٌ أداء انًهبراد انتذرَسُخ
نطالة كهُخ انترثُخ

Oral

ٍ تعهى يحتىي) ف/ ٍأثر إختالف ًَطٍ انذعى (تفبعم إختًبع
انتعهى اإلنكتروٍَ انقبئى عهً انًشكالد عهً تًُُخ يهبراد
انجريدخ نذي طالة تكُىنىخُب انتعهُى

Oral

فبعهُخ َظبو خجُر فٍ تًُُخ يهبراد إَتبج انتسدُالد

Oral

Oral

انججهُىخرافُخ ألوعُخ انًعهىيبد نذي طالة تكُىنىخُب انتعهُى
ثكهُخ انترثُخ انُىعُخ.
فبعهُخ ثرَبيح قبئى عهٍ ثعض استراتُدُبد انتعهى انتعبوٍَ فٍ
تًُُخ انتحصُم انًعرفٍ ويهبراد رسى وإعذاد انًُبرج

كهُخ انترثُخ انُىعُخ  -خبيعخ طُطب
يحًذ
أ.د /يصطفً عجذ انخبنق يحًذ كهُخ انترثُخ
7
د .يًُُخ يحًذ األثبصُرٌ هبشى

مدرس المالبس والنسيج بكلية التربية النوعية  -جامعة طنطا
POSTERS
8

POSTERS
فن األوبريت وتنمية المهارات الموسيقية
والقدرات اإلبتكارية الحركية لطفل الروضة

مروة عبدالفتاح خالف

1

أ.د .يوسف الحسيني اإلمام 2أ.د .أميرة
4
مصطفي 3أ.د .محمد قنديل

 1باحثة دكتوراه

 2أستاذ تربويات الرياضيات بكلية التربية -جامعة طنطا

 3أستاذ بكلية التربية الموسيقية -جامعة حلوان  4أستاذ بكلية التربية بطنطا

POSTERS

فبعهُخ استراتُدُخ انفصم انًقهىة
فً تًُُخ انتحصُم انذراسٍ وانذافعُخ نالَدبز واإلَخراط
فً يقرر انذائرح نذي طالة انصف انثبنث االعذادي

POSTERS

فبعهُخ ثُئخ تعهًُُخ قبئًخ عهً شجكخ انتىاصم اإلختًبعً انفُسجىك
فً تًُُخ يهبراد إَتبج انرسىيبد وانصىر انرقًُخ نذي طالة
تكُىنىخُب انتعهُى

ابراهيم عبد الوكيل الفار

9

كلية الرتبية – جامعة طنطا
أسماء عبد المنعم محمد المهر
مدرس مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم
إشراف
أ.د /محمد إبراهيم الدسوقى
أستاذ تكنولوجيا التعليم
التعليم
كلية التربية-جامعة حلوان
للدراسات العليا

10
أ .د /حمدى إسماعيل شعبان
أستاذ تكنولوجيا
ووكيل كلية التربية النوعية
جامعة طنط

د/أبوالمجد كمال أبوالمجد
مدرس تكنولوجيا التعليم-كلية التربية النوعية
جامعة طنطا

POSTERS

فبعهُخ ثُئخ انتعهى اإلنكتروًَ انتشبركً انًذعًخ
ثبنفصىل االفتراضُخ فً تًُُخ يهبراد انتفكُرانُبقذ نذي طالة
تكُىنىخُب انتعهُى

11
هويدا سعيد عبد الحميد شرف

كمية التربية النوعية  -جامعةطنطا

أ.د /سعاد أحمـــد شــاهين

كمية التربية  -جامعة طنطا

أ.د /حمدي إسماعيل شعبان

كمية التربية النوعية  -جامعة طنطا

د/وليد يســرى الرفــاعـــى

كمية التربية النوعية  -جامعة طنطا

POSTERS
دور العولمة الثقافية فى التنمر المدرسى وعالقته بصورة الجسم
لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
(دراسة سيكومترية – اكلينكية)

مى السيد عبد الشافى خفاجة
مدرس مساعد بقسم الصحة النفسية كلية التربية – جامعة طنطا
أسماء على أبو عيد مدرسة بالمعهد األزهرى
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