احمليوتات
املاضاع

الصفحة

م

االسم

ملاذا جدليل املدخىي؟؟...

628 - 617

فعاليت همىذج الخعلم القائم على الخددي في
جدصين عقليت إلاهماء والسشاقت املعسفيت لدي
طالب كليت التربيت الىىعيت جامعت إلاشكىدزيت

704–629

زؤيت جسبىيت للنهىض بمجاالث اشدثماز الىقذ
في ضىء التربيت إلاشالميت " دزاشت جدليليت"

758-705

.4

د /عبداهلل أحمد الغامدي

الصعىباث التي جىاجه معلمي القساءة للخالمير
العادًين وذوي صعىباث الخعلم باملسخلت
الابخدائيت

791-759

.5

د  /خىان مدمد شيد إشماعيل

العالقت الصببيت بين كل من الكماليت
والاغتراب على الركاءاث املخعددة لدي طالباث
جامعت املجمعت

826-793

 .1أ.د  /عصام مدمد عبد القادز شيد
 .2أ.د  /خلمي مدمد خلمي الفيل

.3

أ.د  /عبد الفخاح أخمد شحاجت أخمد

 .6د /زخاب فخحى خصن شحاجه

 .7د  /دًىا صابس عبد الحليم مىس ي

.8

د  /سحس ماهس خميض إبساهيم الغىام

فاعليت خقيبت حعليميت الكتروهيت لخدزيض
الجغسافيا وفق جىجهاث مدخل جكامل حعليم
العلىم والخكىىلىجيا والهىدشت والفىىن
885 -827
والسياضياث ( )STEAMالقائم على املشسوع في
اكدصاب مهازاث خل املشكلت والخفكير الىاقد
لخلميراث الصف ألاول إلاعدادي
بسهامج مقترح قائم على مجخمعاث الخعلم
املهىيت ( )PLCلخىميت مهازاث اجخاذ القساز
والاججاه هدى العمل الخعاووي لدي معلمي مادة
الفلصفت

941-887

بسهامج قائم على اشتراجيجياث الخعليم
املخماًز؛ لخىميت مهازة الطالب املعلمين فى
جكييف مىهج السياضياث ،وفاعليتهم الراجيت فى
جدزيصه لروي القدزاث املخىىعت

1041-943

-أ-

ت بع احمليوتات
م

االسم

 .9د  /أمل شعيد علي قاوع القدطاوي

 .11د  /مدمد مدمد أخمد عبد الخالق

املاضاع

الصفحة

أثس اشخخدام اشتراجيجيت عباءة الخبير في
جدزيض الدزاشاث الاجخماعيت في جىميت مهازاث
1079-1043
القدزة على خل املشكالث وجىميه بعض
املهازاث الاجخماعيت لدي طالباث الصف
الثاوي املخىشط
إشهاماث الخكىىلىجيا الحدًثت في جدقيق
الجامعي
معاًير جىدة الحياة الىظيفيت للمعلم
1137-1081
"دزاشت جدليليت"

 .11د  /أماوي عبد الىهاب مخخاز

جدزيض مجال الاقخصاد املنزلي بىماذج()kagan
لخىميت أبعاد الثقافت الاشتهالكيت ومهازاث
1197-1139
الكفاءة الراجيت لدي الطالباث/املعلماث
بشعب الخعليم ألاشاس ي بكليت التربيت  -جامعت
خلىان

 .12د  /هاجى مدمد خصن

الصفدت الىفصيت العصبيت املعسفيت للطالب
املخفىقين فى مقابل غير املخفىقين على مقياس
وكصلس للركاء (الخعدًل السابع )

-ب-

1240-1199

