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  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

1.  
                عادل طيد عبادي د/ 

 زجب أحمد عطا د/

 عللًيا والخىاضع الفىسي والخعلم 
ُ
ت

َ
إلادازة اليِلظ

في العمل همىبئاث بالليادة املخىاغمت لدي اللادة 

بمدازض الخعليم العام في مصس  نالتربىيي

 والظعىدًت

02<:- 0290 

 ص بً عبدالسحمً عبدالعصيد/   .2
 اخخبازاث دزاطت جحليليت ملؤشساث جىدة إدازة

 امللسزاث التربىيت بجامعت املجمعت
0296-02<< 

 الء الدًً أحمد عبد الساض ي ــعد/   .3

جدزيع الدزاطاث الاجخماعيت باطخخدام 

( لخىميت مهازاث الخفىير Swomاطتراجيجيت طىم )

الىاكد واجخاذ اللساز لدي جالمير املسحلت 

 عدادًت إلا 

0022-007: 

4.  

 د/ عبير حظً أحمد علي

 د/ محمد حظً الصبيدي

 د/ أحمد عبد الهادي ضيف هيشاز 

  د/ محمد عبد السحمً علي الغامدي

  د/ عطيت محمد زاجح املاليي 

فعاليت  بسهامج جدزيبي كائم على املدخل اللصص ي 

في جىميت الليم الدًييت والهىيت الىطىيت لدي 

 كبل املدزطت بمحافظت الطائفأطفال مسحلت ما 

007<-00;2 

 د/ نهلت فسج على الشافعي  .5

فعاليت إلازشاد املخخصس املخمسهص حىل الحل في 

جىميت بعض مهازاث جلسيس املصير لدي املساهلين 

 املىفىفين

00;6-0690 

 يــىفـد العـــىاد بً عيـــد بً عــماجد/   .6

ت في جضمين مىاهج الىيمياء باملسحلت الثاهىي دزجت

اململىت العسبيت الظعىدًت ملعاًير العلىم للجيل 

 ((NGSSاللادم 

0696- 0728   

 د/ هاوي فؤاد طيد محمد طليمان  .7

الرواء الاهفعالي همرجت العالكاث الظببيت بين 

 ياجخاذ اللساز لد علىالخحيز املعسفي واللدزة و 

 عيىت مً طالب الجامعت

072:-0786 

 شسيفت عىض الىظسد/   .8

الخخطيط الاطتراجيجي وعالكخه بئدازة الظلىن 

الخىظيمي)دزاطت ميداهيت بمىخب حعليم محافظت 

 ثادق(

0788-07;8 
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 يوتات  احملت بع 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 د/ محمد إبساهيم محمد محمد  .9

 البييت العامليت الخخباز وهظلس لرواء ألاطفال

ى للخحليل العامل: دزاطت ملازهت  اليسخت السابعت

مً الدزجت ألاولى  الىمىذج  بين الخىهيدي

 الهسمى والىمىذج الثىائي الىمىذجو 

07;:-0877 

 د/ محمد فىشي زياض والي  .11

جطىيس بيئت حعلم شخص ي كائمت على الخىىىلىجيا 

املظاهدة املحمىلت وفاعليتها في جىميت الخحصيل 

والدافعيت والاججاه هحى بيئت الخعلم لدي طالب 

 ي التربيت ذوي إلاعاكاث البصسيتالدبلىم العام ف

0878-0972 

  د/ أطماء فخحي الظيد علي  .11
إلادمان إلالىترووي لدي طالب جامعت املىىفيت 

 0:66-0976 وعالكخه بممازطتهم لألوشطت الجامعيت

 هللا بً ًحيى آل محيا عبدد/   .12
في ( CoI) إطاز مجخمع الاطخلصاء جطبيم أثُس 

مهازاث جىميت ى عل جمَ د  لىترووي مُ إ ملسز حعلم

  الخفىير الىاكد

0:68-0::2 
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