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  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 أ.د/ هبيل ظعذ خليل جشجغ  .1
  ’Brian Holmes    مىهجية بشاًان هىإلاض

 Methodology 676 - 669 في دساظة التربية اإلالاسهة 

 د/ هاله عبذ اللطيف مدمذ سمضان   .2

الىمالية العصابية والادسان الىالذي وأخذاث 

الحياة الضاغطة همىبئات باضطشاب 

 لىظىاط اللهشي لذي طالب الجامعةا
677 – 735 

 د/ مدمذ خافظ مدمذ صالح عبذ هللا   .3

العالكة الاسثباطية بين دسجات ثلىيم اإلاششف 

التربىي ودسجات اخحباس كياط هفاًات اإلاعلمين 

العام للطلبة اإلاعلمين بيلية العلىم وآلاداب 

 جامعة هجشان –بششوسة 

737-763 

 هجالء مدمذ فاسطد/   .4

حخذام بيئة جعلم كائمة على شبيات اظ

مشاسهة اإلادحىي وأجشها على الحدصيل 

والحفىير الحأملى والاظحغشاق اإلاعشفى لذي 

 طالب ثىىىلىجيا الحعليم

765- 809 

 د/ عبذهللا بً فالح مدمذ الشهشاوي   .5

إظتراثيجية ملترخة في الششاهة اإلاجحمعية 

اإلاحجذدة بين الجامعات الععىدًة  واإلاجحمع 

دلي لحلبية ؤلاخحياجات واإلاششوعات البديية اإلا

 في ضىء بعض الحجاسب العاإلاية 

888- 868  

 د/ مدمذ فاسوق خمذي مدمىد  .6

بشهامج عالجي كائم على الحعليم اإلاحماًض 

لحدعين ألاداء اللشائي وفهم اإلالشوء وثلذًش 

الزات لذي الحالميز اإلاىهىبين روي صعىبات 

    الحعلم باإلاشخلة الابحذائية
869- 929   

7.  
 أ/ مي مدمذ الىعيم

 د/هيفاء عبذ هللا السحيم

هظام ثذسيبي ملترح لحطىيش أداء اإلاعلمات 

 بمدافظة ألاخعاء
938-986 

 د/ خىان صاهش عبذ الخالم عبذ العظيم  .8

آليات ملترخة لحدىيل مذاسط الحعليم 

ألاظاس ي في مصش إلى مذاسط صذًلة للطفل  

 في ضىء خبرات بعض الذول 

987-8860 
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 يوتات  احملت بع 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 د/ طاهش مدمىد مدمذ مدمذ الحىان   .9

بشهامج  كائم على إظتراثيجية اللشاءة 

الحصىيشية فى ثذسيغ ملشس ثاسيخ مصش والعالم 

الحذًث واإلاعاصش لحىمية معحىيات الفهم 

الحاسيخي لذي طالب الصف اليالث الياهىي 

 العام

8868-8283 

 جالء بيت مدّمذ بً عبذ العضيض هد/   .11

ثلىيم أداء معلمات الشياضيات في اإلاشخلة 

اإلاحىظطة في ضىء اإلاهاسات الحذسيعية الالصمة 

 بمذًىة الشياض

8283-8259 

 د/ فيــىال مىيـــش عبــذه مىصـــىس   .11

دساظة ملاسهة إلاجحمعات الحعلم اإلاىهجية 

لحطىيش ألاداء ألاوادًمي للطالب في جامعات 

الىالًات ألامشيىية و إميان ؤلافاده منها بعض 

 في مصش

8268-8346 

12.  
 وعيم بيت عطا هللا الصشيصشي أ/ 

  هبة بيت هاصش البخيتأ/ 

فاعلية اظحخذام اظتراثيجية جعليم الىحابة 

الاظتراثيجية والحفاعلية في ثدعين مهاسات 

الحعبير الىحابي لذي الطالبات ضعيفات 

 العمع في الحعليم العالي

8347-8374 

 ظامة عبذاإلاىعم عيذ خعًد/ أ  .13

كائم على اليلظة فعالية بشهامج إسشادي 

لحىمية  اإلاشوهة الىفعية و خفض العللية 

عاكة الللم لذي أمهات ألاطفال روي ؤلا 

 الفىشية البعيطة

8375-8482  


