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 النشر فً مجالت عالمٌة :

 السنة الدولة اسم المجلة عنوان البحث ت
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 تأثٌر استراتٌجٌة التعلم المقلوب

 تحصٌل الدرجة الثانٌةعلى 

المدارس الثانوٌة فً  طالب

 موضوعات التارٌخ
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إلعادة التأهٌل 
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أثر استراتٌجٌة العقد على تحصٌل 

طالبات الصف الرابع من واستبقاء 

المرحلة المتوسطة فً موضوع 

 حضارة التارٌخ العربً اإلسالمً
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إستراتٌجٌة الخرٌطة فاعلٌة 

الداللٌة فً تحصٌل الطالبات 

فً الصف الخامس االبتدائً 

لموضوعات التارٌخ 

 والجغرافٌا
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