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(أ )1-البحوث المنشورة ( المقبولة للنشر ) في مجالت علمية محكمة باللغة العربية
االسم

عنوان البحث

اسم المجلة

تاريخ النشر او قبول النشر

رقم المجلد و العدد

دولة النشر

.1

د.مها حسن القصراوي

االلتزام في الرواية العربية

المجلة األردنية للغة

11-6-2007

المجلد ()4

األردن

.2

أ.د .حمدي نافع

مشكلة الحرية اإلنسانية في الفكر

نشر في مجلة كلية

1-8-2008

إصدار أغسطس 2002

مصر

اإلسالمي ( عرض ومشاركة )

اآلداب

.3

د.سميح الكراسنة

دور الجامعة في بناء الشخصية القادرة على

د.علي جبران

تعظيم االنتماء الوطني من خالل المدخل

د .وليد المساعدة
.4

د.مها حسن القصراوي

.5

د.مها حسن القصراوي

األخالقي ومدخل ثقافة الحوار

النص األدبي بين مصطلحي التداخل

العربية وآدابها

جامعة اإلسكندرية
مجلة التربية،

جامعة االسكندرية
مجلة الجامعة اإلسالمية

1-1-2009
18-3-2010

والتراسل

.6

د .ياسين عبده سعيد
المقطري

النص االلكتروني في سياق الخطاب
الثقافي العربي المعاصر

نحوي مراكز المصادر في رياض االطفال

)19(1

ص97 -23
المجلد ()12

مصر العربية
غزة  -فلسطين

العدد ( )2
المجلة األردنية للغة
العربية وآدابها

1-6-2010

"اتجاىات االدارات والمعلمات

واخصائيات مراكز مصادر التعليم والتالميذ

العدد ()1

المجلد ()6
العدد ()4

األردن

قبول للنشر -رقم
الباحث العلمي

17-10-2010

142819

الجمهورية اليمنية

بدولة اإلمارات العربية المتحدة"
.7

د.سميح الكراسنة

تفعيل البناء المعرفي المسبق للتالميذ

المجلة التربوية كلية

وأىميتو في تحسين تعلم موضوعات مبحث

التربية  ،جامعة عين

التربية االجتماعية وتعليمها :خبرات ميدانية

شمس

1-11-2010

( مقبول للنشر)

مصر العربية

االسم
.8

د .ياسر عبد الحافظ علي
.9

د.سميح الكراسنة
أ .مصدق طوالبة

عنوان البحث
أنموذج مقترح لتطوير التعليم في
ضوء إدارة المعرفة
مستويات مهارات التفكير في أسئلة كتب
التربية االجتماعية والوطنية المطورة وفق

مالمح "اقتصاد المعرفة" للصفوف األساسية
الثالثة األولى في األردن.

اسم المجلة
المجلة العلمية لكلية
التربية – جامعة
اإلسكندرية

تاريخ النشر او قبول النشر
1-1-2011

المجلة الدولية لألبحاث
التربوية كلية التربية
جامعو االمارات

1-3-2011

رقم المجلد و العدد
العدد 21

( مقبول للنشر)

دولة النشر
جمهورية مصر
العربية
االمارات العربية
المتحدة

رقم ()1
التوقيع....................:
التاريخ ...................:

