املؤمتر الدولي للتعلم االلكرتوني يف الوطن العربي
EELU International Conference on E-Learning (ICEL) 2014

2014/2/19 قائم ة األبحاث وأوراق العمل المقبولة للنشر بناءا على جلسة اللجنة العلمية للمؤتمر بتاريخ
طبقا للترتيب األبجدي

 ورقة العمل/عنوان البحث

المؤلف

م

Matching E-Learning Material To The User’s Learning Style

Agil Mohamed Agil

.1

Using Collaborative -Learning Based Program for Developing English
Conversational Skills of Post-graduate Students

Ahmed Mahmoud Fakhry
Heba Mustafa Abdullah

.2

An Integrated E-learning Environment for Teaching Computer Programming

Amal Abd El-Raouf

.3

Proposed approach to build enhanced adaptive E-Learning
system based on learner interest and learning style

Khaled M. Fouad
Nagdy M. Nagdy

.4

«e-Shop »

M. Mohammed BELLAL

.5

Exploring Modes and level of Parental Involvement Communication in
Secondary School of West Bank / Palestine

Manal Qaddumi
Jamal Qaddumi

.6

Transition to Web 3.0: E-Learning 3.0 opportunities and challenges

Marwa Hussein

.7

Framework of Adaptive Interactive E-learning System for Better Learning
Outcomes

Mohamed Shaaban Aly

.8

Collaborative Formal E-Learning in the Arab World: Challenges as seen by
Arab High School Students

Mona AbdelFattah Younes

.9

An empirical-based Model for Predicting and Enhancing Higher-education "
"Students’ Participation in Mobile Learning systems

Prof. Dr. Tarek Taha

.10

Collaborative Knowledge Management, Social Networks, and Organization
development

Shereen Morsi

.11

ENHANCING INTERNET-BASED COURSES FOR ENGINEERING EDUCATION

Sushil. K. Chaturvedi
Tarek M. Abdel-Salam

.12

املؤمتر الدولي للتعلم االلكرتوني يف الوطن العربي
EELU International Conference on E-Learning (ICEL) 2014
.13

أريج سالم بن محفوظ
هدى يحيى اليامي

التدوين المرئي )  ( VLogكأداة تدريسية في الفصول المقلوبة ) ) Flipped Classrooms

.14

أمل محمد محمود محمد أبوزيد

فاعلية استخدام شبكة التواصل االجتماعي "الفيسبوك"على تنمية بعض مهارات التشكيل بالسحاب والجوخ والمهارات
االجتماعية لطالبات التربية الفنية بالمرحلة الجامعية

.15

أميمة عبدهللا الرافدى

الحوسبة السحابية والجودة االلكترونية فى العملية التعليمية

.16

إيمان زكى موسى محمد
وفاء صالح الدين ابراهيم

.17

ايناس السيد محمد أحمد

أثر استراتيجية التعلم المقلوب عبر التعلم المتنقل لتنمية مهارات تصوير الفيديو لدى طالبات الدراسات العليا

.18

حسام الدين السيد محمد إبراهيم

المعايير التكنولوجية الالزمة لمديري مدارس التعليم قبل الجامعي في جمهورية مصر العربية في ضوء خبرة الواليات
المتحدة األمريكية

.19

حسام عبد الرحيم خضر بدوى عافية

أثر استخدام التعلم التشاركى اإللكترونى على التحصيل الدراسى واألداء المهارى لطالب الصف الثانى الثانوى
الصناعى فى مادة الحاسوب

.20

حمدان محمد علي إسماعيل

تصميم بيئة مقترحة للتعلم التشاركي قائمة على توظيف الشبكات االجتماعية كفضاء تعليمي – اجتماعي لتنمية
مهارات التواصل اإللكتروني الشبكي واالتجاه نحو تعلم الكيمياء عبر الويب

.21

حمدي أحمد عبدالعزيز

The Interaction between the Source and the Level of Feedback in Blended
Courses and its Impact on Achievement and Self-efficacy

.22

خالد محمد فرجون

الـرحـالت المـعرفـية المجســمـة

.23

خديجة منصور أبوزقية

الجامعة االفتراضية و األنماط الجديدة
فى التعليم الجامعى

.24

دينا عبدالحميد السعيد الحطيبى

الرحالت المعرفية عبر قنوات التواصل االجتماعى  ...متطلبات مستقبلية

.25

رباب فهمى أحمد عبد العال

التعليم اإللكتروني بين الواقع ..و..المأمول

.26

شيماء سمير محمد خليل

التعلم التشاركي القائم على تطبيقات جوجل التعليمية وعالقته بتنمية مهارات خدمات الحوسبة السحابية وإدارة
المعرفة لطالب الدراسات العليا

إستراتيجية التعلم بالفريق في تصميم األنشطة اإللكترونية التعليمية وعالقتها بتوجهات أهداف اإلنجاز لدى طالب
تكنولوجيا التعليم

املؤمتر الدولي للتعلم االلكرتوني يف الوطن العربي
EELU International Conference on E-Learning (ICEL) 2014
.27

عبير على

فاعلية تصميم موقع تعليمى فى تنمية المهارات الحياتية و المعرفية ألطفال مدارس التربية الفكرية

.28

عصام إدريس كمتور الحسن

التعلم النقال تقنية جديدة لإلسهام في تطوير مقررات التعلم عن بعد كما يراها خبراء تكنولوجيا التعليم والمعلومات
بالجامعات السودانية

.29

عصام صالح سعيد عبد المجيد

التعليم المعماري في ضوء الثورة الرقم ية
دراسة تحليلية

.30

عماد بديع خيري كامل

فعالية بيئة تعلم إلكترونية ذكية قائمة على أسلوب حل المشكالت فى تنمية مهارات تصميم وإنتاج المواقف التعليمية
لدي طالب قسم تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية

.31

عماد حسين حافظ ابراهيم

فاعلية استراتيجية الويب كويست فى تنمية مهارات التفكير التأملى والتحصيل فى مادة الدراسات االجتماعية

.32

فاطمة الزهراء سالم محمود مصطفى

دور التمكين اإللكترونى لطالب الجامعات فى اكتساب المهارات الحياتية وفقا ً لمتطلبات
مجتمع المعرفة  -منظور مستقبلى

.33

مجدي عبد الكريم حبيب

معوقات استخدام التقنيات التربوية الحديثة من وجهة نظرمعلمي التعليم األساسي و الثانوي
بسلطنة عمان

.34

محمد محمود عبدالوهاب

برنامج قائم على الكفايات لتنمية مهارات استخدام مواقع التواصل االجتماعي فى تدريس المواد التجارية لدى معلمي
التعليم التجاري بكلية التربية بسوهاج

.35

محمود عبد المجيد عساف

دور التعليم االلكتروني في تعزيز ممارسة الجامعات الفلسطينية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة

.36

محمود محمد محمد الحفناوي

فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم اإللكتروني التشاركي في تنمية مهارات تسجيل المحاضرات اإللكترونية
 Echo360لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف واتجاهاتهم نحوه

.37

نسرين محمد رفعت أبو عالية

دراسة حالة :الدعم اإللكتروني للتعلم بجامعة النهضة

.38

نشأت نصر الرفاعي البربري

دور النشر العلمى االلكتروني فى توطيد األهداف التربوية للفن التشكيلى فى تنمية التذوق الفنى لدى أفراد المجتمع

.39

هالة صالح الدين عبد الستار محمد

اثر التعليم االلكتروني في تنمية المهارات االبتكاريه لدي طالب التربية الفنية في مجال النسيج

.40

هبه محمد عبد النظير

اثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على تنمية التحصيل والدافع لالنجاز لدى طالب الدبلومة المهنية بكلية التربية

املؤمتر الدولي للتعلم االلكرتوني يف الوطن العربي
EELU International Conference on E-Learning (ICEL) 2014
.41

وحيد عيسى موسى

واقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية
في مركز التعليم اإللكتروني بجامعة بني سويف

.42

ياسر القصير

Improving EFL University Students' Listening Comprehension Skills Using a
Multimedia Program Based

