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  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 د/ عماز خصً صفسأ.  .1

م عً ُبعد في الخعليم  ّىقاثمع
ّ
الخعليم والخعل

 الحكىمي بدولت الكىيت أثىاء جفش ي جائدت

مً  (<9-)كىفيداملصخجد  كىزوهافيروس 

وجهت هظس أعضاء هيئت الخدزيض بجامعت 

 دزاشت اشخعالعيت جدليليتالكىيت: 

75:<-7959 

2.  
 جمال على الدهشان/  د. أ

 باشم شليمان صالح جادهللا /د 

جصىز مقترح ملخعلباث جعبيق الحىكمت 

الالكتروهيت بجامعت أشيىط في ضىء الثىزة 

 الصىاعيت السابعت 

795:-7759 

 د/ بصمه شليمان الحلى  .3

مالثقافّيت العىملت مخغّيراث أثس 
ّ
 في حعزيز الخعل

 الصعحّي لدي ظلبت املدازس الخاّصت في

 مدًىت عّمان

775:-778= 

 د/ إقبال بيت صالح الغصً  .4

مقسز  مؤشساث الركاء اللغىي املخضمىت في

 القساءة والخىاصل اللغىي للمسخلت

 الثاهىيت)الىظام الفصلي(

778>- 77<8 

 هصس ىدد/ خصً أخمد مدم  .5

ضعف الخمكً الخكىىلىجى لدي العالب 

املعلم بكليت التربيت بجامعت امللك خالد وأثسه 

 على أدائه الاكادًمى في التربيت امليداهيت

78<:- 7877  

 هىزة شعد الغامديد/   .6

مصخىي هىاجج الخعلم إلابداعي لدي العالب 

املىهىبين باملسخلت الثاهىيت بمدافظت جدة في 

 STEMضىء جعبيق حعليم 

7878- 78:9   

 مدمد صالح أخمد الشهسي د/   .7

جقييم مصخىي ألاداء الخدزيس ي في ضىء 

مازشاث العلميت والهىدشيت لدي معلمي امل

 العلىم باملسخلت الابخدائيت

78::-78== 

8.  

 مىصىز بً شعيد املالكيد/

 عبد السخمً بً عىض ألاشمسي   / .دأ

 جابس مدمد عبد هللا /أ.د

 هصسة مدمىد إشماعيل/ دأ.

 أشامت عبد الفخاح مدمد /د

 في حعزيز  السياضيتدوز املشازكت في ألاوشعت 

بعض فئاث الخالمير  الهىيت الىظىيت لدي

مقازهت بالعادًين  ذوي الاخخياجاث الخاصت

 باململكت العسبيت الصعىدًت

78=>-799; 



 - ب  -
 

 يوتات  احملت بع 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 خياة بيت مدمد بً شعد الحسبي د/   .9

واقع جعبيق قائداث مدازس الخعليم العام 

ادة ألاصيلت الحكىمي بمدًىت مكت املكسمت للقي

وأثسها في الخجدًد املدزس ي لخدقيق زؤيت 

7585 

799<-7:59 

 فهد بً صالح العلياند/   .11
اججاهاث مخعلمي العسبيت لغت ثاهيت هدى 

 الكخابت الخعاوهيت
7:5:-7:8; 

  هىزة بيت شعد بً شلعان القدعاوى  د/  .11
معىقاث جعبيق البدث الىىعي في املجال 

 ;>:7->7:8 جامعت امللك شعىدالتربىي ب
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