
 -أ -

 يوتات  احمل

 الصفحة املاضاع االسم م

1.  
 أ.د. فححي عبد الزخمً مدمد الضبع

 

فعالية بزهامج إرشادي إلكترووي كائم على 

الحعاطف مع الذات في خفض مطحىي الللم 

محعدد ألاْوحه للحجز املنزلي أثىاء حائدة كىروها 

Covid-19 لدي طالب الجامعة 

8<: - 966 

 د. خطين بً عيظة الصيعزي   .2

اضحخدام اضتراثيجية املىاظزة في ثىمية بعض  أثز 

مهارات الحىار وإلاكىاع في مادة اللغة العزبية لدي 

 طالب الصف الثاوي ثاهىي 

968 - 9:6 

 د. عبد الحميد بً عبدهللا العزفج  .3

واكع املهارات واملعارف في بزهامج صفىف املىهىبين 

وحاسان لدي عيىة مً  بمدارص الهيئة امللكية بييبع

 الكىادر الحعليمية في ضىء بعض املعاًير العاملية

9:6 - :07 

 د. اهحصار مدمد الطيد .4

اضحخدام دورة الحغذًة الزاحعة الحكىييية  فعالية

املصاخبة للحلىيم مً أحل الحعلم في ثدريظ ملزر 

الحفكير العلمي لطالب كلية العالج الطبيعي في 

 ثىمية الفهم العميم ومهارات الحىظيم الذاجي لديهم

:08 - :9< 

 د. علي عبدهللا علي مطافز  .5

الذكاء الزوحي وألامً الىفس ي وكلم املىت لدي 

طالب الجامعة في ظل حائدة كىروها: دراضة 

 ثيبؤية

::7 - ;76 

 د / صفاء طلعد مدكىر   .6

صىاعة الىعي عبرشبكات الحىاصل إلاححماعي في 

ضياق الشمً إلاعالمى ) امليدًاثيكي ( دراضة 

 ثدليلية

;76- ;::  

7.  
ُد مصطفى عبدالزاسق   د. ُمدمَّ

د الطىطاوي د.   َمدمىُد مدمَّ

ِصيِر 
َ
لِزيِز امل

َ
ىمَيِة َمَهاَراِت ث

َ
دريِبي ِفي ث

َ
اَمج ث

َ
 َبزه

ُ
ة َعاليَّ

َ
ف

ِب 
َّ

ال
ُ
ٍة ِمً ط

َ
ى َدي َعّيِ

َ
ْدطيِن َحىَدِة الَحياِة ل

َ
َوث

 
َ
ىِفين

ُ
كف

َ
 الَجاِمَعِة امل

 ;:< - <80 

8.  
 د/ وائل صالح مدمد ضيد

 د/ أماوي خامد مزغني

إضتراثيجية الحعلم املحماًش فاعلية اضحخدام 

الىعي الصىجي  لحدريظ اللزاءة في ثىمية

والاضخيعاب اللزائي والطالكة الشفىية لدي ثالميذ 

 الصف الثالث الابحدائي 

<87 - <<7 

 د. وداد بيد عبدالزخمً أباخطين  .9
ثصىر ملترح لزفع حىدة عمليات الحلييم 

 والخشخيص في بزامج صعىبات الحعلم
<<8 - 7067 



 -ب -

يوتات  احملت بع   

 

 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

11.  Dr.Ali Alsagheer A. Mohammad                                    

Dr.Ahmad Atif Alshehri 

The Impact of Learning Platforms 

on Fostering Listening 

Comprehension among Saudi High 

School Students 

76 – 59  

11.  Dr. Khalid Habib Alshamri 

The challenges of online learning 

for teachers of children with 

intellectual disability in the 

COVID19 pandemic: qualitative 

method 

77 - 94 


