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البحوث المنشورة
اثر التكامل بين استراتيجيتي الصف المقموب والكرسي الساخن في تحصيل طالب الصف الرابع العممي في مادة االحياء

وتنمية التفكير الناقد لديهم
واقع توظيف التعلن النقال بسبب جائحت كورونا لدى طلبت قسن علوم الحياة في كليت التربيت للعلوم الصرفت/جاهعت الووصل
تصميم برنامج تدريبي قائم عمى التسريع المعرفي خالل تدريس العموم  CASEواثره في تنمية مهارات التدريس لدى
الطمبة المدرسين في قسم عموم الحياة
اثر انموذج التسريع المعرفي خالل تدريس العموم  CASEفي اكساب طمبة الصف االول المتوسط لممهارات الحياتية
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