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 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
إثر استخدام التعليم الكتروني في التحصيل الدراسي لطلبة الدراسات العليا لمادة    .1

 اإلحصاء الحياتي
 6-1 أ.د. جاسم محمد علي التميمي 

 16-7 عبد للا م. م. اسراء حسين   اثر استخدام تكنولوجيا االتصال بتحسين عمل االدارة المدرسية   .2

 28-17 د مهدي صالح حسين   اإللكترونية انموذجًا( )المدونات في التعليماإلعالم الرقمي  إثر  .3

 أ.م. د. حسين زبير ثلج  أثر التعليم الرقمي أو االلكتروني في ابراز دور المنهج التربوي في القران الكريم  .4
 م. م. ميادة علي عبد النبي

29-45 

 مروه عادل محمد رجب .د  التعليم اإللكتروني في تطوير المؤسسات التعليمية بعد جائحة كوروناإدارة   .5
 م . م . ايناس عباس عبد

46-56 

 أ.م.د. مي فيصل أحمد  إدارة التعليم الجامعي اإللكتروني في ظل جائحة كورونا  .6
 أ.م.د. خالد عبود حمودي

57-69 

 78-70 محمد فائق  محمود الشماع  اإللكتروني أساسيات التعليم   .7
استخدام فن االنفوجرافيك ومواقع التواصل االجتماعي في تطوير العملية   .8

) دراسة ميدانية في جامعة بغداد وذي قار    التعليمية في ظل جائحة كورونا
 انموذجا (

 أ.م. د عادل عبد الرزاق الغريري 
 م. م رؤى شريف عبدللا 

79-90 

التعليم اإللكتروني  إستراتيجيات التدريس الحديثة في الجامعات الجزائرية  .9
 أنموذجاً 

 أ.فوارية بلبـشـيـر 
 بــلبـشـيـــر   هــجـيــرة

 مريم نعون 

109-118 

طالب    .10 لدى  الرقمية  المعرفة  اكتساب  مجال  في  االلكتروني  التعليم  اسهامات 
 انموذجًا (الجامعات العربية ) الجامعات العراقية 

 ا.م د. وائل جبار جودة
 د. أرشد حمزة حسن 

119-129 

 أ.م. مصطفى رحيم ظاهر  )دراسة معاصرة(  اسهامات الثقافة االسالمية في تعزيز دور المكتبات الرقمية  .11
 م.م ثامر عبد الكريم ظاهر 

 م.م سارة رحيم ظاهر

130-145 

خدمات    .12 جودة  في  ودورها  اإللكترونية  العالياإلدارة  جائحة    التعليم  ظل  في 
 كورونا

 152-146 سيناء احمد جارللا م.

 المهندس مثنى جواد الطائي االستفادة من التعليم الرقمي في مجال التعليم في ظل جائحة كورونا  .13
 

153-157 

 168-158 الدين عبد للا م.د ابراهيم نجم  التعلم اإللكتروني القائم على الحوسبة السحابية: دراسة للعوامل التكنولوجية   .14

 173-169 أ.د نصير قاسم خلف   التعلم الرقمي وجوانبه االقتصادية   .15
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 أ.م.د. اسراء عباس محمد 
 م. عبد الكريم حمد زبير   

والعوائق    التعليم اإللكتروني بين الحاجة والضرورة وبين  التحديات ومواجهتها  .16
 ومعالجتها 

حمودي  فاضل  محمد  أ.م.د 
 البياتي

174-192 

التعليم األلكتروني ما بين ضرورة الموقف وضرورة التطوير: كلية طب االسنان   .17
 أنموذجا

 200-193 أ.د. وصال علي العبيدي 

 208-201 أ . م. د خلود مصطفى خماس التعليم االلكتروني وأهميته في التعليم الجامعي  .18

التعليم اإللكتروني في برامج التعليم تحليل العوامل والمحددات المؤثرة في تبني   .19
 المحاسبي في الجامعات الحكومية السودانية في ضوء نظرية انتشار المبتكرات 

 د. فتح اإلله محمد احمد محمد 

 د. الشريف الحسين عوض األمين 
209-225 

  البدائل( -التحديات  -التعليم الجامعي عن بعد في ظل األزمات )الحاجة    .20
 السعودية  -تجربة جامعة الجوف  لمحة عن 

 235-226 توفيق أحمد علي السنباني .أ.د 

 248-236 مريم مجيد عبدللا -دراسة تحليلية عقدية-التعليم الرقمي والوقت   .21

 د. صـالح عـبد عــايـــد صـالح  التعليم الرقمي ودوره في عدم توقف المرافق التعليمية في الظروف االستثنائية  .22
 ناظــــــــر احمد منديــــــل د. 

249-259 

 التعليم الرقمي ومعوقات استخدامه لدى معلمي ذوي االحتياجات الخاصة     .23
 دراسة ميدانية على عينة من معلمي ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة المرج

 266-260 أ.خالد الناجي عمر 

 سليم أ . م. د علي جعفر  التفاعل في التعليم اإللكتروني  .24
 بايولوجي  آيات مجيد زيدان

267-278 

 سرمد جاسم محمد التفكير أالبتكاري في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم االلكتروني  .25
 برابح نعمة

279-287 

المعوقات والمشكالت التي تواجه طلبة الجامعة في التعلم الرقمي ) الجامعة    .26
 العراقية أنموذجا (

خالد ابراهيم جواد  م.د حنان 
 الصالحي 

289-298 

المكتبات الرقمية وآليات دعمها للتعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا:   .27
 دراسة مقارنة

 310-299 أستاذ مساعد سعاد تتبيرت 

 أ.م.د. صبا حسين  المكتبة االلكترونية واهميتها للباحثين  .28
 ا.م.د.  لمياء حسين موله 

311-326 

التعليمية في المدارس الخاصة الجزائرية في ظل جائحة كورونا المنصات   .29
 اإلشكاالت والحلول 

 335-327 د.سارة لعقد

د. أحالم عبد الكريم سلمان   انعكاس دور التعليم الرقمي في تحسين تقديم الخدمة والرعاية الصحية  .30
 اللصاصمة 

336-339 
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اسالم عبد الكريم سلمان  
 اللصاصمة 

تيسير أحمد يحي فرحان د. مقتــرح لتطبيـق اإلدارة اإللكترونية في الجـامعــات اليـمنيـةأنموذج   .31
 السريحي

 أحمد بادي معبد الحكيصفاء  د.

340-353 

 أ م د. محمد حكمت فرحان اهم قضايا ومشكالت التعليم الرقمي  .32
 فارس عبدللا علي 

354-361 

 د. عائشة بن السايح  توقف التعليم بسبب كورونا أهمية التعليم الرقمي في تجاوز أزمة    .33
 د. نجالء نجاحي

362-371 

 382-372 زينب حميد خصاف أهمية التعليم الرقمي في معالجة االزمات   .34

التعليم االلكتروني  في الجامعات العراقية  من وجهة نظر   .35 ايجابيات وسلبيات 
 الطلبة واالساتذة

 أ.م.د حسون عبود الجبوري 
 دنيا شكر النجار م.م 

383-392 

السمعية  .36 الوسائل  تأثير  في  -بيان  المطبقة  و  التعليمية  العملية  في  البصرية 
االنبار  محافظة  في  الموهوين  مدرسة  في  االبتدائي  الرابع  الصف  اختبارات 

 اخذين بنظر االعتبار االداء و الكفاءة بمادة اللغة االنكليزية

 401-393 أسراء راشد مهدي الطيف 

 411-402 ا .م د سعد محمد علي  تاريخ  التعليم اإللكتروني  .37

 414-412 عبدالرحمن يوسف الهنديد. تجربة التعليم الرقمي في االردن في ظل جائحة كورونا   .38

تجربة الجامعات السعودية في التعلم اإللكتروني ومعوقات تطبيقه أثناء جائحة   .39
 كورونا )جامعة أم القرى نموذًجا( 

 432-415 عبدالرحمن ياسين أحمد خالد  .د

 440-433 محمد الجرايدةد. تجربة جامعة نزوى في التعليم الرقمي في ظل جائحة كورونا  .40

قدرة تحقيق المقرر اإللكتروني لمنهج"اإللقاء" لطالب المسرح واإلعالم للناتج    .41
تطبيقًا على طالب جامعة  –] [ NQAAEالمستهدف منها وفق معايير جودة 

 أكتوبر)دراسة وصفية تحليلية(  6

أ.م.د/صفاء علم الدين عبد الجواد  
 النواردي 

441-461 

 أ.م.د. ورقاء مقداد حيدر     االلكتروني أثر جائحة كورونا على التعليم   .42
 د. نوروز محمد  

462-467 


