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  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 د/ حمدي محمد محمد البيطازأ.   .1

 :وزقت عمل بعىىان

"اطخخدام مدازض الخكىىلىحيا الخطبيقيت في 

 جطىيس الخعليم الفنى الصىاعى في مصس "

1 - 72 

 د. إًىاض محمد صفىث مصطفى خسيبه  .7

العالقت بين فعاليت الراث إلابداعيت والخدزيع 

مسحلت  معلميو  الطلبت املعلميني إلابداعي لد

 الخعليم الابخدائي 

72-68 

3.  
 فيصل بن علي الغامديد. 

 محمد عبد الكسيم علي عطيتد. 

 د. عمير بن طفس الغامدي

دزحت جىافس املعيقاث التي جىاحه املشسفين 

التربىيين بمىطقت الباحت الخعليميت وطبل 

 مىاحهتها من وحهت هظسهم

7878--321321  

 حمد عيدد.هالت فىشي م  .4
هحى اطتراجيجيت مقترحت لعىملت البحث العلمي 

في ضىء املظؤوليت املجخمعيت  واطدثمازه

 للجامعاث

323323--313122  

3.  

 د. عبد هللا علي معيض آل كاس ي

 د. عاصم محمد إًساهيم عمس

 د. محمىد زمضان عصام الظيد

جقييم ثقافت الخقىيم القائم على الكفاًاث 

م باململكت لدي معلمي ومعلماث الخعليم العا

 العسبيت الظعىدًت
121-712 

 د. دعاء عبد السحمن عبد العصيص  .4
جقىيم محخىي كخب علىم املسحلت إلاعدادًت في 

 NGSSضىء الجيل القادم ملعاًير العلىم 
213213--213213  

 د.  إطماعيل خالد علي املكاوي   .8
الاحخياحاث الخدزيبيت ملعلمي املدازض 

  الابخدائيت الدامجت في مصس
212188--  111122  

7.  
 د/ معجب بن أحمد معجب الصهساوي

 

 السقميت املىاطىت جحقيق في املدزطت إطهام

 املعاصسة الخحدًاث ظل في طالبها لدي
111111--222222  

 العيس ي أحمد بن. مطس د  .1

 بخطىاث معلمي العلىم إملام مدي جقىيم

 العلىم جدزيع في العلمي الاطخقصاء

 هظسهم وحهت من جىاحههم التي واملعىقاث

221221--231231  
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  ت بع احمليوتات  

 

  

 الصفحة املاضاع االسم م

 د. الظيد الفضالي عبد املطلب  .31

بكل من  اوعالقتهألافكاز العقالهيت ألاكادًميت 

الاهدماج املعسفي والسضا عن الحياة الدزاطيت 

 لدي طلبت كليت التربيت
544-425 

33.  

 ا.م.د. هجالء محمد فازض

 د.محمىد محمد حظين

 د.على حظن عبادي

مىصت حعليميت إلكتروهيت قائمت على فاعليت 

القصص الدشازكيت السقميت لخىميت الخىظيم 

الخعاووي والاهخماء إلى الىطن لدي طالب حامعت 

 حىىب الىادي

424-824 

32.  
 طيبه وائل الشسيف ا.

 هاًف بن عابد الصازع د.

ضبط حىدة بسامج اضطسب  واقع جطبيق معاًير 

في  ( بمىطقت مكت املكسمتASDطيف الخىحد )

 ضىء بعض املخغيراث 

822-842 

31.  
 علي بن مظخىز الصهساوي ا.

 هاًف بن عابد الصازع .د

حىدة الحياة لدي ألاطفال ذوي اضطساب طيف 

الخىحد وعالقتها بالظلىكياث املعسفيت املسجبطت 

 بالفص الجبهي

841-862 


