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  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

1.  
 أ.د/ حمال علي خلُل الدهشان

 لظُدد/ طماح الظُد مدمد ا 

ت  ل الجامعاث املصٍس زؤٍت مقترخت لخدٍى

الحكىمُت إلى حامعاث ذكُت في ضىء مبادزة 

 الخدىل السقمي للجامعاث

9421- 9422 

 الجىهسه بيت فهد الجبُله /د  .2
الخىحه هدى الحُاة وعالقخه بمسوهت ألاها 

 لدي طلبت الجامعت والُقظت العقلُت
9421–9439 

 خامد على أميرة عبدهللاد/  .3

ب املصدوج فى دوز  مدازض الخعلُم والخدٍز

جى الخعلُم الثاهىي    جدظين كفاءة خٍس

هدًجى إمدزطت دزاطت خالت الصىاعى" 

ت  ب املصدوج"الفىُت الثاهٍى  للخعلُم والخدٍز

9434-9241 

 د/باطم صبري مدمد طالم  .4
س مىاهج الدزاطاث الاحخماعُت باملسخلت  جطٍى

 بُتإلاعدادًت في ضىء أبعاد الجغسافُا الط
9249-9193 

 السبُع عمير وهِع خىان /د  .5

م أثس بسهامج بدث الدزض ملعلماث اللغت  جقٍى

العسبُت في املسخلت الابخدائُت في جىمُت عاداث 

 العقل لديهً في مىطقت الجىف 

9191-9114 

 مدمد على أشسف فخحى د/   .6

ع  فاعلُت إطتراجُجُت الخىظُم الراحى فى جدَز

باث املهىُت ل خىمُت مهازاث الحل مقسز الخدٍز

إلابداعي للمشكالث الخقىُت لدي طالب 

ت الصىاعُت  املدزطت الثاهٍى

9114- 9494   

 د/ طميرة طعُد عبدالغني داود    .7
وخدة مقترخت قائمت على املدخل القُمي 

الطالقت و  خىمُت مفساداث اللغت العسبُتل

ت   املسخلت الابخدائُتلدي جالمُر اللغٍى

9491-9419 

 ٌظم طعد مدمدي مدمىدد/ أ    .8
حىدة الحُاة زؤٍت مقترخت لخدظين 

ع  كلُت بالىظُفُت لدي أعضاء هُئت الخدَز

 حامعت القاهسة-الدزاطاث العلُا للتربُت

9414-9442 

 خىان فىشي أبىالعال دطىقي د/   .9
الىمىذج البىائي للعالقاث الظببُت بين 

الُقظت الرهىُت وإلامخىان والكفاءة الراجُت 

 دي طالب الجامعت املدزكت ل

9441-9431 
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 يوتات  احملت بع 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

11.  
 الء الدًً أخمد عبد الساض ي اخمدــع د/ 

 

ع  الدزاطاث اطخخدام الخعلُم املخماًص في جدَز

لخىمُت املهازاث الاحخماعُت الاحخماعُت 

والدافعُت لإلهجاش لدي جالمُر الصف الظادض 

 إلابخدائي

9439-9341 

 هاهم خالد مدمد مدمد طلُم د/   .11
مخطلباث جدقُق امليزه الخىافظُت ملؤطظاث 

دزاطت خالت لكلُت "الخعلُم الىىعى بمصس  

ق  "التربُت الىىعُت حامعت الصقاٍش

9349-9141 

 مدمد مدمىد صالح د/ طماح    .12

حىدة أداء مترحم لغت إلاشازة مً مىظىز   

طالب الجامعت الصم وضعاف الظمع وعالقتها 

 اء ألاكادًمي لديهمباألد

9129-4114 

ذ العنزي     .13  د/ عىىد بيت فضُل فٍس
اضُاث لألوشطت  دزحت ممازطت معلماث الٍس

ت الركاءاث املخعددة في  القائمت على هظٍس

 مدًىت عسعس

4114-4144 


