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  يوتايا احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

1.  
 أ.د/ جمال على خليل الذهضان              

 مصطفى مدمذ مصطفى خمذد/مدمذ 

للتيبؤ  سيىاسيىهات "جىدًت" الهيكلية

بمستقبل مىظىمة التعليم العالى فى مصش فى 

ضىء ثدذًات الثىسة الصىاعية الشابعة: 

 دساسة استضشافية

1 - 99 

 أخمذ سمير مجاهذ أبىالحسً  د/  .2

همزجة العالقات السببية بين فعالية الزات 

لذي هذف الزكاء الشوحي وثىجه الو العامة 

 عيىة مً طالب الجامعة

101 – 169 

3.  

 فىصية بيت صالح الضمشي  /د

 هىف بيت عبذهللا اإلاهاوش  أ/

 سيما بيت فهذ الذعجاويأ/ 

الىالء التىظيمي ألعضاء هيئة التذسيس 

ا 
ً
بجامعة ألاميرة هىسة بيت عبذالشخمً وفق

  Etzioniلىمىرج اثضيىوي 

171-222 

 العضيض الذوغان إًمان عبذ د/  .4
صىس ُمقترح لتطىيش بشهامج إعذاد معلمات 

َ
ث

اللغة العشبية بجامعة اإلالك فيصل في ضىء 

 اإلاعاًير اإلاعاصشة

223-265 

 خسً علي خسً د/ بذسية  .5

أثش استخذام الخشائط الزهىية فى ثذسيس 

التربية اإلاىسيقية لتىمية التدصيل وؤلاثجاه 

 هدى اإلاادة لذي ثالميز اإلاشخلة ؤلاعذادًة

267- 300  

 د/  جميله خمىد البلىي   .6

الكفاًات اإلاهىية الالصمة ألعضاء هيئة 

التذسيس لتعضيض مبذأ الىسطية بين طالب كلية 

وآلاداب بجامعة ثبىك في ضىء   التربية

 ثصىس مقترح  –متطلبات مجتمع اإلاعشفة 

301- 344   

 د/  دعاء خمذي مدمىد مصطفى   .7
في ضىء  التربىية فلسفة مقترخة لالستذامة

 دساسة هظشية مفهىمي الىعي التربىي والقيم
345-386 

 د/  سعذ مدمذ إمام سعيذ  .8

همطان لتقذًم  التىجيه  )صىسة / فيذًى(  في 

بيئة الىاقع اإلاعضص وأسلىب التعلم )فشدي/ 

جماعي( على ثىمية مهاسات إهتاج ألاصكال 

 ثالثية ألابعاد لذي طالب الذساسات العليا

387-453 

 شيً شحاثة عبذالفتاحد/  ص  .9

" فى ثذسيس مقشس CSCTاستخذام أهمىرج "

التربية البيئية لتىمية الىعى واإلاسئىلية البيئية 

 لذي طالب كلية التربية

455-508 
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 يوتايا احملتابع 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

11.  

 إلاجيذ      د/ عبذهللا إبشاهيم ًىسف عبذا

 د/ هىاء خلمي عبذ الحميذ عيذ أبى وعمه 

 

ستخذام همىرج مقترح قائم على هظشية الزكاء ا

الىاجح في ثذسيس وخذة "مبادئ التفكير العلمي" 

لتىمية اإلافاهيم والتفكير ؤلاًجابي والاثجاهات 

 العلمية لذي طالب الصف ألاول الثاهىي 

509-609 

 د/  غادة عبذ الفتاح صاًذ  .11

بشهامج في التاسيخ قائم على إستراثيجية التىمية 

م لتىمية مهاسات 2030ة وسؤية مصش اإلاستذام

الحل ؤلابذاعي للمضكالت لذي طالب اإلاشخلة 

 الثاهىية 

611-668 
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