برنامج الملصقات  ...رجال
الوقت

– 10:30
11:30

املنصة

الثالثاء  12مجادى األول  1436هـ
( 3مارس )2015

األربعاء  13مجادى األول  1436هـ
( 4مارس )2015

اخلميس  14مجادى األول  1436هـ
( 5مارس )2015

1

222
مبادرة جامعة امللك خالد يف التدريس الدويل
د عبداهلل بن حيىي ال حميا

369
تصميم كتاب الكرتوين باستخدام
اهلاتف النقال
د.عبد الباسط حممد شريف حممد

402
احلاسب يف التعليم MOOCs
د /مصطفى إبراھمی

2

266

383
التعليم عن بعد :جامعة امللك فيصل
منوذج التوصيل ،و التصميم ،و التنفيذ.
Dr. Mosleh Al-Adhaileh
&
Dr. Abdullah Al-Fridan

361
جتربة مقرر تكنولوجيا التعليم ) تقن 135
(بواسطة نظامMoodle
د/عبدالكرمی بن عبد اهلل السيف

آليات ترسيخ الثقافة اإلسالمية بإستخدام

(60د)

تقنيات التعليم اإللكرتوىن
د حممد نصر عوض

1

319
أثر حمركات املعرفة كدعائم للتعلم اإللكرتوين
املنظم ذاتيا يف حتصيل الرياضيات والدافعية
لإلجناز لدى طالب كلية اهلندسة
أمحد علي حسن حكمي

– 1.30

371
املقررات املفتوحة  ..شاهد – تعلم -
شارك
جتربة تطوير املقر رات اإللكرتونية جبامعة
امللك خالد
عبداهلل ناصر عبداهلل روزه

2:30
(60د)

345
استخدام تطبيقات
 APPSاهلاتف اجلوال يف
تنمية مهارات تلقي اللغة و إنتاجه
لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني
بلغات أخرى
د .أسامة زكي السيد علي العريب

2

344
استخدام منصة  EasyClassكأحد أنظمة
التعلم اإللكرتوين
فايق بن سعيد علي الغامدي

جائزه
– 2:45
3:45

جائزه التميز
فرع التميز يف إنشاء الكائنات
التعليمية ألساتذة اجلامعات

جائزة التميز
فرع التميز يف استخدام
الشبكات االجتماعية و

جائزة التميز
فرع التميز يف استخدام
الشبكات االجتماعية و

""LOs

توظيفها يف التدريس اجلامعي

توظيفها يف التدريس اجلامعي

برنامج الملصقات  ...نساء
الوقت

الثالثاء  12مجادى األول  1436هـ
( 3مارس )2015

األربعاء  13مجادى األول  1436هـ
( 4مارس )2015

اخلميس  14مجادى األول  1436هـ
( 5مارس )2015

148
برنامج الكرتوين مقرتح قائم على

322
اجتاهات طالبات جامعة طيبة حنو
استخدام املدونات التعليمية اإللكرتونية
يف تعلم مقرر مهارات احلياة اجلامعية
د .تغريد عبد الفتاح الرحيلي

340
أثر تدريس الرتبية الفنية باستخدام برنامج
الرسم  Photoshopيف حتقيق
األهداف
املعرفية و املهارية :
أ .لولوه بنت سعد احلريب

2

412
تطبيق اسرتاتيجية الفصل املقلوب عرب
الفصول االفرتاضية لتنمية مهارات القراءة
باللغة اإلجنليزية لدى طالبات كلية اللغات
والرتمجة جبامعة امللك سعود
أ .أسيل إبراهيم بن سلمه

333
منهجيه جديدة يف نظام اسرتجاع
الصور الطبية:
حنو التطبيقات الطبية اإللكرتونية
أ .مسية عدوان -أ .رشا
ماجد -أ .ملياء ماجد

376
استخدام آي باد يف التدريس
د.نوال حمجوب سليمان

3

368
تصميم برنامج تدرييب مقرتح قائم على
الشبكة العنكبوتية " الويب " إلكساب
معلمات مواد العلوم الشرعية يف املرحلة
املتوسطة اسرتاتيجيات التدريس الواردة يف
دليل املعلم
أ .منال بنت عبد اهلل عبد الرمحن
احمليميد

202
)فعالية تطبيقات التعلم النقال يف تنمية
بعض مهارات الربجمة لطالبات الصف
األول ثانوي جبدة(
أ .والء علي بن حممد ناضره

210
برنامج "الرخصة الدولية لقيادة احلاسب
اآليل" ICDLالذي يطبق منصة
 Moocلطالب مرحلة التعليم العايل
ألغراض التطوير املهين وتطوير مهارات
التعلم الذايت
د /مساح سيد أمحد الدكروري

389
فاعلية استخدام تقنية احلوسبة السحابية يف
تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات مقرر
مهارات التعلم يف عمادة الربامج التحضريية
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أ ـ رمی صاحل عبداهلل الدايل

352
التميز يف تصميم املقررات الرقمية
:د .هالة مسري سعد الدين سيد بدير

370
أثر فيديو السبورة البيضاء يف حتفيز تعليم
.ESL
أ .هاله العمري
أ .جيهان اخلضري
أ .فاطمه العضيضي

املنصة

السكنداليف (العامل االفرتاضي) لتنمية
1

مهارات التواصل لدى املعاقني مسعيا
د /مىن حلمي عبد احلميد طلبة

10:30
–
11:30
(60د)

1.30
–
2:30
(60د)

1

2

3

1

2:45
–
3:45
2

212
فاعلية الرسوم املتحركة يف تنمية التحصيل
الدراسي مبادة احلديث لدى طالبات املرحلة
االبتدائية جبدة
(أ.خلود حممد على اجلرايف)

316
فاعلية برنامج تدرييب مقرتح قائم على
احلوسبة السحابية التشاركية يف تعزيز
األداء التقين لدى عضوات هيئة
التدريس جبامعة طيبة
د .عائشة بليهش العمري
د  .تغريد عبد الفتاح الرحيلي

374
قدرة الطالب و رضاهم باستخدام
 Edmodoكنظام إدارة التعلم لتعلم
اللغة االجنليزية يف جامعة جازان القسم
النسائي.
أ .مىن خبيت

331
فاعلية الفصول املقلوبة يف التحصيل الدراسي
للمواد النظرية والتطبيقيه ويف حتقيق التفاعلية

363
برامج الروبوت التعليمية وأثرها يف تطوير
أمناط خمتلفة للتفكري ودافعية التعلم

410
فاعلية ألعاب املتصفح وأثرها يف تنمية
التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف

بني املعلمة والطالبة يف الصف الثامن والتاسع
من املرحلة املتوسطة
أ .ابتسام سعود الكحيلي

وفاء خليفة العقيل

الثالث املتوسط يف مادة الرياضيات
صديقة بنت عبداهلل بن علي اجلربان

357
برجمية تعليمية للصفات الوراثية يف اإلنسان
أ .سعديه األمحري

401
تدريس القانون الدويل
د .أولقا نارتوفا

377
الحياة االفتراضية كمكان لـتبادل
الثقافات الـELL

أ .هتاين الدومساين

جائزه التميز
فرع التميز يف إنشاء الكائنات
التعليمية ألساتذة اجلامعات

جائزة التميز
فرع التميز يف استخدام
الشبكات االجتماعية و

جائزه التميز
فرع التميز يف إنشاء الكائنات
التعليمية ألساتذة اجلامعات

""LOs

توظيفها يف التدريس اجلامعي

""LOs

