 البحوث العممية:حبث مشرتك :
" -1صعوبات الكتابة لدى تالميذ المدارس الرديقة لمفتيات ،وعالجهاا باتاتخداع عممياة
المراجعة"-أ.د /أحمد تيد دمحم ،أ.د /عبدالرازق مختار محمود ،صابر عالع عثماا -
بحث منذور بمجمة كمية التربية -جامعة أتيوط -المجماد الثالواو  -العادد الرابا -
أكتوبر 4112ع ،ص ص .63-4

حبث مشرتك :
" -4مهااارات القاااراال الترااحيحية المناتاااذة لتالمياااذ الماادارس الراااديقة لمفتياتةدراتاااة
تقييميااة "  -أ.د /عباادالرازق مختااار محمااود ،صااابر عااالع عثمااا  -بحااث منذااور
بمجماااة كمياااة التربياااة باااالواد الجد اااد -جامعاااة أتااايوط -العااادد الخاااام
أغدط

عذااار-

4112 -ع ،ص ص .141-33

حبث مشرتك :
" -6األغراض الثقافياة المناتاذة لمناانقيغ ب يار الم اة العربياة اح ياوا تحاديات القار
الحاد والعذريغ"-أ.د /أحمد تيد دمحم ،أ.د /عبدالرازق مختار محمود ،صاابر عاالع
عثماااا  -بحاااث منذاااور بمجماااة كمياااة التربياااة -جامعاااة أتااايوط -المجماااد الثالاااث
والثالوو  -العدد الداب  -تبتمبر 4112ع ،ص ص .123 -124

حبث مشرتك :
 -2األغراض الثقافية مادل ثواراا القااموس الم او لادى الطاالط الناانقيغ ب يار الم اة
العربية ،أ.د /عبدالرازق مختار محمود ،د.صابر عالع عثما  ،قيد النذر.
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حبث مشرتك :
 -5مهااارات التواص ا الم ااو وماادى توا رهااا لااد الطااالط النااانقيغ ب ياار الم ااة العربيااة
أ.د /عبد الرازق مختاار محماود ،د /صاابر عاالع عثماا  ،بحاث منذاور بمجماة أرياد
الدوليااة لمعمااوع اثيدااايية واالجتماعيااة ،المجمااد األو  ،العاادد الثااايح ،وليااو 4112
ص ص .51-8

حبث منفرد:
 -6برياام للكترويااح لتدااري القاراال اثلكتروييااة وتنميااة مهااارات الطالقااة المف يااة لااد
متعممح الم ة العربية النانقيغ بالم ة الروتية "د .صابر عالم عثماان" بحث منذاور
بالمجماة الدولياة لألبحاا

التربوياة جامعاة اثماارات العربياة المتحادل ،المجماد ،22

العدد األو  ،نا ر  4141ص ص .111 -21

حبث مشرتك:
" -2أواار اتااتخداع لتااتراتيجية الخط اوات الخم ا

) (SRQ2Rااح تنميااة بعااا مهااارات

القراال الجهرية والرامتة لد التالميذ بطيئح التعمم بالمرحماة االبتدايياة "أ.د /أحما
دمحم علاار وا ا ن د/صااابر عااالم عثمااان عااالم أ /فاطمااح حيااسر حي ا ح دمحم -بح ا
مقب ا ل نلس اار بمللااح تلبااح ن ر بااح -جامعااح أط ا ت نط ا ي ا اار فاار نملل ا ن ااام
ن نثالث ح -نع د نحادي ع ر -ا فمبر9102م.

حبث منفرد:
" -8أور اتتخداع لتتراتيجية الفر المقموط المدعومة بأيماط الت ذية الراجعة الترحيحية
ااح تنميااة المفااانيم النحويااة ومهااارات الااتعمم الااذاتح لاادى الطااالط النااانقيغ ب ياار الم ااة
العربيااة د .صااابر عااالع عثمااا " بحاث مقبااو لمنذاار بمجمااة الذحااث العممااح ااح التربيااة،
كمية البنات ،جامعة عيغ شم  ،العدد الحاد والعذرو  ،تبتمبر .4141
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