احمليوتات
م

املاضاع

الصفحة

االسم

الخعلم الافتراض ي كضسوزة خخميت في عصس
السقمىت ملىاهج العلىم املهىدطت زقميا
باملسخلت الاعدادًت(زؤيت مظخقبليت لىاقع
قسيب)

02 - 1

.1

أ.د  /خظام الدًً مدمد عبداملعلب ماشن

.0

د .شعيب جمال مدمد ص ــالح
د /فخحي مدمد أبى هاصس
أ.د /خمدان بً إبساهيم املدمد

الاطخخدام الىاقد وإلابداعي ملىصاث
الخىاصل الاجخماعي واوعكاطه على ألامً
الفكسي لدي ظلبت جامعت امللك فيصل

76-01

.3

جصىز مقترح لخعصيص اهخماء املعلم ملهىخه في
د .عاليت بيت مدمد بً مدمد جساب الخياط
ضىء مظخجداث العصس

69-76

.4

بسهامج مقترح قائم على معاًير العلىم
للجيل القادم ) (NGSSلخدزيب معلمي
العلىم باملسخلت إلاعدادًت على اطخخدام
ممازطاث العلىم والهىدطت ) (SEPsأثىاء
جدزيع العلىم

361-79

ألاخصائي الىفس ي ودوزه في الخصدي
ملشكالث الخأهيل الىفس ي لدي املعاقين
ً
خسكيا

162-179

اطخخدام اطتراجيجيت ألاوشعت املخدزجت
في جدزيع مقسز الىصىص الفلظفيت
لخىميت مهازاث جدليلها لدي العالب
املعلمين شعبت الفلظفت

917-373

فاعليت بسهامج حعليمي مقترح لخىميت
مهازاث جصميم الخلعيب وجىظيفه لدي
ظالباث دبلىم الخعلم إلالكترووي العالي
وجصىزاتهً هدىه

997-943

اطخخدام السخالث املعسفيت عبر الىيب
) (Web Questsفي جدزيع التربيت الفىيت
لخىميت املفاهيم الفىيت والاججاه هدى املادة
لدي جالمير املسخلت الابخدائيت

147-983

.5

.6

أ.م.د .مدسم ًديى مدمد مدمد عفيفي

د .إًىاض مدمد املدمدي خىاض

د /أمل طعيد عابد مدمد

.9

د .خىان بيت أطعد هاشم الصيً

.8

أ.م.د /عبير طسوة عبدالحميد

-أ-

ت بع احمليوتات
م
.7

االسم
أ /عبد املدظً عصام الظقاف
أ.د /هاًف بً عابد الصازع

أ .زيم ععيت غاهم املدياوي
.31
أ .مىال مدظً خليىي الجنهي
د /أميرة عبدهللا خامد
.33
د /مسوة بكس مخخاز
د /مدمد طعيد الصهساوي
.39
د /إًاد خظين أبى زخمت

املاضاع
مظخىي جعبيق بسهامج الخدزيع املىظم في
فصىل العلبت ذوي اضعساب ظيف الخىخد في
بسامج الخىخد الحكىميت بمدافظت جدة
املعلم وكفاً ـ ــت إدازة العق ـ ـ ــىل في العمليت
الخعليميت
بعض مشكالث دمج ذوي الاخخياجاث الخاصت
بمدازض الحلقت ألاولى مً الخعليم ألاطاس ي في
مدافظت الدقهليت وكيفيت مىاجهتها
فاعليت اطخخدام بسهامج حعليمي قائم
على الخلمرة املعسفيت في جىميت املفاهيم الىدىيت
والقدزة على خل املشكالث لدي جالمير املسخلت
الابخدائيت بالعائف

-ب-

الصفحة
188-153

439-187

471-437

556-473

