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  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 أ.د/ فاطمت الصهساء طالم مدمىد  .1
الخباعد الاجخماعى وآجازه التربىيت فى شمً كىفيد 

 املظخجد )الكسوها( 91
9 - 32 

2.  

 د/ أطامه مسشوق كسيشان       

 الشىاق مدمد مأمىن  د/

          السواد مدمد  ذًب د/

 صالح زائد عمس د/ 

 لدي لصفيتث الخدزيظيت ااملمازطا مظخىي 

اء   املدازضوجهت هظس مدزاء  مًمعلمي الفيًز

 الىىع الاجخماعيمخغيري طىء  الثاهىيت في

 ألازدن في والخبرة الخدزيظيت 

32 – 25 

3.  
 إًمان زفعت مدمد طه       د/ 

 منى هاشم مدظً الصهساوي /د

 عبر هظام ( RAFT ) فاعليت اطتراجيجيت زافت

(Blackboard) ميت مهازاث الكخابت في جى

إلابداعيت والاججاه هدى ملسز أدب الطفل 

 للطالباث / املعلماث جخصص زياض ألاطفال

22-19 

 جيهان عثمان مدمىد/ د  .4

ً وطيطين  زأض املال الىفس ي والامخىان كمخغيًر

في العالكت بين جىدة خياة العمل املدزكت والهىاء 

 الراحي لدي املعلمين باملسخلت إلاعدادًت

11-991 

 خىان عبد الظالم عمس خظً/ د  .5

بسهامج في الكفاًاث الخكىىلىجيت كائم على 

كائىاث الخعلم السكميت لخىميت مهازاث اهخاجها 

واطخخدامها في جدزيع الجغسافيا لدي طالب 

 الدبلىم العام

999-391 

 زيم بيت جابت مدمد بني شيد اللدطاوي/ د  .6

في ألابداث الىىعيت التربىيت جىظيف 

مً وجهت  3222لسؤيت جهاث السيادًت الخى 

طالباث الدزاطاث العليا بجامعتي أم هظس 

 اللسي وألاميرة هىزة 

339- 319   

7.  
 د/ منى فيصل أخمد الخطيب                   

 د/ طماح فازوق املسس ي ألاشلس

وخدة ملترخت في العلىم في طىء مدخل 

الدزاطاث البيييت لخىميت الىعي املائي لخالمير 

 لصف الخامع الابخدائيا

312-232 

 فهد عشىي الظبيعي/ د  .8
اطخخدام مظخددجاث الخكىىلىجيا في جىميت 

 الخروق الفني في مجال الخصميم الداخلي
232-222 
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 يوتات  احملت بع 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 مىال علي خظً مدمدد/   .9

اطتراجيجيت الخدزيع املخماًص لخىميت الخدصيل  

معلمي  ر الىاكد لدي الطالباملعسفي والخفكي

اء بكليت التربيت  الفيًز

229-599 

 مدمد طالم العمساثد/   .11
املمازطاث املهىيت ملدًسي املدازض وعالكتها في 

 حعصيص الخميز املدزس ي
591-513 
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