احمليوتات
م

االسم

.1

أ .د /خمدي مدمد مدمد البيطاز

.2

د /زشا عبد القادز مدمد الهىدي شعبان

.3

د /طسفت ابساهيم الحلىة

.4

د /إًمان وصفي كامل الظيد خسب

.5

د /إًمان مدمد أخمد السويثي

.6

د /أماوي خامـد مسغىـي طلبـه

.7

د /آمال مدمد خظن عخيبت

.8

د .طعيد عبد املىحىد على لاعصس
د .إهجي صبري عبد القىي عبد الظالم

املاضاع

الصفحة

املهازاث السقميت ملعلمي الخعليم الثاهىي
الفجي الصىاعي في مصسفي ضىء الثىزة
الصىاعيت السابعت

4141-4141

وعي طالب الدزاطاث العليا بجامعت القاهسة
بأبعاد املىاطىت السقميت وطبل جىميتها :بدث
ميداوي

4144-4141

املباهاة الاحخماعيت لدي الشباب
الظعىدي وطبل عالحها في ضىء التربيت
الاطالميت

4111-4141

املدازض الجاذبت وجطبيقاتها في الخعليم
الثاهىي في بعض الىالًاث لامسيةيت وإمنان
إلافادة منها في مصس
َّ ُّ
أثس همىذج مقترح قائم على الخعلم املدمج في
جىميت مهازاث إلابداو وفعاليت الراث في
جصميم الخعليم لدي طالباث الدزاطاث
العليا
جصىز مقترح لخطىيس مدخىي كخابي القساءة
والخعبير للطالب الىاطقين بغير اللغت العسبيت
في ضىء مهازاث الخىاصل اللغىي

4111 -4111

4161 -4111

4111 -4161

املخطلباث التربىيت لخجدًد الخطاب
الدعىي ملىاحهت الخددًاث املعاصسة

4111-4114

فعاليت جصميم اطتراجيجيت حعليميت قائمت
على لاوشطت إلالةتروهيت عبر لاهترهت لخىميت
مهازاث الخفةير الابخنازي لدي طالباث
الاقخصاد املنزلي بجامعت هجسان

4461-4111

-أ-

ت بع احمليوتات
م

االسم

 .9د /عادل زشق هللا الربياوي

 .11د /على طعيد صالح العدوي
 .11د /صفاء عبد املدظن زضىان مدمد

 .12د /عبدالعصيص بن مطير بن طليمان العنزي

 .13د /إلهام طسوز معصي البالل

املاضاع

الصفحة

دزاطت جدليليت لةخب العلىم باملسخلخين
املخىططت والثاهىيت باململةت العسبيت الظعىدًت 4414-4469
في ضىء مةىهاث الخىىز البيئي
جقىين مقياض الاهفصال لاخالقي ) (MDSعلى
عيىت من لافساد في مسخلتي الطفىلت واملساهقت
في البيئت الظعىدًت
جسبيت لاطفال على الىططيت في إلاطالم
وجطبيقاتها في زياض لاطفال (دزاطت جدليليت)
ّ
إلاطالميت في
جصىز مقترح لخعصيص دوز الجامعت
بىاء الصىزة الرهىيت إلاًجابيت للمملةت على
ضىء الىمىذج السباعي لابعاد لبىاء صىزة
البلد
الركاءاث املخعددة وعالقخه بىحهت الضبط
لدي طالباث حامعت جبىك

-ب-

4961-4419
4919-4964

6114-4914

6111-6119

