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  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 طعُد زاض يوائل اخمد أ.د/    .1

س بسامج  مىهج الجدازاث الخسفُت مدخل لخعٍى

ت  إعداد العامل الفنى باملدازض الثاهٍى

 الصىاعُت بمصس

167 - 197 

عد/    .2  مدمد عُد عتٌر

ادة الاطتراجُجُت كمدخل لخدظين ألاداء  الٍس

ت   ضىءفي الخىافس ى للجامعاث املصٍس

اطتراجُجُت الخىمُت املظخدامت : زؤٍت مصس 

0707  " 
ً
ق همىذجا  " جامعت الصقاٍش

190– 949 

 أخالم مدمد الظُد عبد هللاد/    .3

أثس أحجام بث املدخىي الخعلُمي املصغس 

"بىدكاطذ" في بِئت الخعلم الىقال على جىمُت 

مهازاث الخصمُم إلابداعي للسطم املعلىماحي 

 ىلىجُا الخعلُمووشسه لدي ظالب جكى
949-7740 

 د/ عاصم عبد املجُد كامل أخمد  .4

همرجت العالقاث الظببُت بين أهماط 

ت  الاطدثازاث الفائقت والركاء إلابداعي و الابخكاٍز

 الاهفعالُت لدي ظالب الدبلىم العام في التربُت

7741-7799 

 د/ أخمد عبدهللا ععُه قسان الغامدي  .5

لُمُت فاعلُت القىىاث الفضائُت الخع

من الظعىدًت في جقدًم الخعلُم في ألاشماث 

 وجهت هظس املخخصين

7777-7740 

 د/ أمل طعُد عابد مدمد  .6

ع  اطخخدام اطتراجُجُت املكعب في جدَز

علم الاجخماع لخىمُت بعض مهازاث الخفكير 

ت  املىخج لدي ظالب املسخلت الثاهٍى

7741-7070 

 طالم الخمُد ظاهس طالم عبدد/    .7

بي مقترح قائم على فاعلُت بس  هامج جدٍز

ع  دزاطت الدزض لخىمُت مهازاث الخدَز

إلابداعي للعالب املعلمين وجدظين الكفاءة 

اضُاث لديهم ع الٍس  الراجُت في جدَز

7070-7014 

 عصام ععُت عبد الفخاحد/    .8

 السضا لخدظين مظخىي  مقترح جصىز 

ع هُئت أعضاء لدي الىظُفي  الخدَز

 آزائهم ضىء في العَسش بجامعت

7011-7079 



 - ب  -
 

 يوتات  احملت بع 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 د / أمل مدمـد أخمد شاًد  .9

الدافعُت العقلُت وعالقتها بكفاءة الخمثُل 

املعسفي والفهم القسائي لدي العادًين 

واملىهىبين وذوي صعىباث الخعلم من جالمُر 

 املسخلت الابخدائُت

7007-7474 

 د. هاًل ًىطف طُف   .11

بسهامج مقترح لخعلُم الاطخماع فاعلُت 

وفق مدخل العملُاث في جىمُت كفاًت 

الاطخماع وجىظُف اطتراجُجُاجه لدي 

 ظالب املسخلت املخىطعت

7471-7494 

11.  
 د. مدمد خظن طعُد طفسان

 طلىم عبدهللا الخظنأ. 

اخخُاجاث جعبُق بىابت املظخقبل من وجهت 

ت في إدازة حعلُم  هظس معلمي املسخلت الثاهىٍّ

 لقىفرة واججاهاتهم هدىها.ا

7491-7107 
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