
 - أ  -
 

  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 خظاهينمدمد / عواظف مدمد د .أ  .1
دمج ألاظفال ذوى الحاجاث الخاصت بمدازض 

 ) إلاًجابُاث والظلبُاث ( العادًين
3232 - 3232 

 إًمان مدمد عبد الوازث امامأ.د/   .3
 املظئولُت املدهُت املهىُت للمعلم ....

 وآلُاث جىمُت الوعي بها في العصس السقمي
3232-3212 

 اب أ.د/ عبدالباطغ مدمد دً  .3

املبادزاث والخجازب العاملُت في إعداد معلمى 

STEM  في مل من فىلىدا وطىغافوزة واطترالُا

وإمهاهُت الافادة منها في جعوٍس إعداد معلم 

STEM فى مصس 

3212-3243 

 د. ٌظسا شعبان إبساهُم بلبل  .4
الُقظت العقلُت وعالقتها بالصمود ألامادًمي 

وطغوط الحُاة املدزلت لدى ظلبت ملُت التربُت 

ق  جامعت الصقاٍش

3242-3232 

  أمىُت مدمد إبساهُم أخمدد/ أ.  .5

ظُت" تربُت الفىُت مقترخت في ال وخـدة جدَز

لخىمُت  طتراجُجُت الخعلُم الخخُليامظدىدة إلى 

لخالمُر ى بعض املفاهُم الفىُت وألاداء املهاز 

 "املسخلت إلاعدادًت

3231-3242 

6.  
قيد  / ابوشٍد طعُد الشٍو

 / عوض مدمد عُد ابوخٍسصأ

 الحنمت وعالقتها 

 بالعوامل الخمظت النبرى للشخصُت
3242-3423 

3.  
   أخمد علي ظلبد. 

 عمسو مدمد طلُماند. 

ضحاًا الخىمس املدزس ي من العالب ذوي 

الاخخُاجاث الخاصت والعادًين في طوء بعض 

 املخغيراث

3423-3444 

8.  

 

اثد/   فاظمت مدمود الٍص

بي قائم على الرماء الثقافي فاع   لُت بسهامج جدٍز

من الخلوث الىفس ي لدى ُمعلمي قبل  خفضلل

 الخدمت

3443-3323 

 ماجد بن زبدان ًديى ودعاويد/   .9

 بسهامج دزاطاث علُا مقترح لخأهُل املعلمين

طوء في  إلدزاك ظبُعت املوهبت وزعاًت املوهوبين

العاملُت املعاًير املهىُت وججازب الجامعاث 

 السائدة

3322-3372 



 - ب  -
 

  ت بع احمليوتات  

 

  

 الصفحة املاضاع االسم م

 د/  علي بن عوض علي الغامدي  .01

اججاهاث معلمي العلوم في الصفوف ألاولُت 

هدو اطخخدام اطتراجُجُت قساءة الصوزة في 

ع  الخدَز

3372-3712 

مت عبدالاله مدمودد/    .00  لٍس

وخدة مقترخت في لُمُاء الىاهو وفقا للصفوف 

مهازاث املقلوبت لخىمُت الاطدُعاب املفاهُمى و 

 الثاوىالصف  الباثالخفنير املظخقبلي لدى ظ

 الثاهوى 

3712-3323 

 أطماء أخمد خلف خظن   أ/   .01

وهاث املقترخت ملخعلباث الخىمُت  الظِىاٍز

للمعلم فى طوء الثوزة املهىُت إلالنتروهُت 

 الصىاعُت السابعت

3322-3332 

02.  
  / أخالم دطوقي عازف إبساهُمد

 

هقال وفق هموذج الخصمُم جصمُم بِئت حعلم 

( وأثسها في جىمُت الخدصُل ARSCالخدفيزي )

والسطا الخعلُمي والدافعُت لإلهجاش لدى ظالب 

الدبلوم املنهي ذوي أطلوب الخعلم ) الظعحي 

 (.العمُق –

3332-2272 


