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 الصفحة 

1 

 فاعمية استراتيجية التعمم باألقران في تنمية المفاىيم الفقيية لدى طالبات الصف الثالث متوسط
 أ/ خديجة بنت صنت الحربي

التدريس، كمية التربية، جامعة القصيم،  قسم المناىج وطرق، جأبو الحا زبن عبد العزي ند/ عبد الرحم
 المممكة العربية السعودية

1 

2 
 برنامج لتنمية بعض المفاىيم التاريخية لدى طفل الروضة

 جامعة طنطا –كمية اتربية  باحثة دكتوراه بقسم رياض األطفال، أ/ رييام عمي الباز
42 

3 
 التنظيمي لديين يم وعالقتيا بااللتزامدرجة إدراك معممات المرحمة الثانوية لوثيقة سياسة التعم

 ماجستير، قسم السياسات التربوية، كمية التربية، جامعة الممك خالد،، زممة حزام سعيد الشيرانيأ/ 
 أبيا، المممكة العربية السعودية

68 

4 

في ضوء تجارب  تصور مقترح لتطوير برنامج إعداد معمم الحاسب اآللي بالمممكة العربية السعودية
 دول المتقدمةال

محاضر في الكمية التطبيقية وباحثة دكتوراه في المناىج وطرق التدريس، ، أ/ ساره بنت حمود المزيني
 كمية التربية، جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية، المممكة العربية السعودية

116 

5 
ضوء توجيات  درجة إسيام المشرفين التربويين في التغمب عمى مشكالت التعميم المدمج في

 السياسة التربوية لممممكة "دراسة ميدانية عمى منطقة عسير"
 جامعة الممك خالد -كمية التربية  –قسم التربية  –باحثة ماجستير ، أ/ شاديو مسفر فرحان الوادعي

178 

6 
 مستوى وعي معممي ومعممات الرياضيات في مراحل التعميم العام بمفاىيم النانو تكنولوجي 

أستاذ المناىج وطرق تدريس الرياضيات المساعد، بقسم المناىج ، جاراهلل فالح القحطانيد/ ظبية 
 وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة الممك خالد 

220 

7 
النفسية  فعالية برنامج قائم عمى اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي في خفض الشعور بالوحدة

 "دراسة كمينيكية"  لتواصل االجتماعيلدى المراىقين مفرطي استخدام مواقع ا
 جامعة المنصورة -أستاذ مساعد الصحة النفسية كمية التربية ، كريم منصور عسران /د

255 

8 

مدى توافر معايير القيادات في الجامعات السعودية من منظور التربية اإلسالمية "جامعة شقراء 
 " نموذجاً 

قسم العموم  ،د تخصص أصول التربيو )التربية اإلسالمية(ستاذ مساعأ، نوره ناصر الدوسري/ د
 ، المممكة العربية السعوديةجامعة شقراء، كمية التربية بالمزاحمية ،التربويو

296 

9 
 لدى طالب الجامعة الشراء القيرى وعالقتو باإلكتناز القيرى والعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية

 جامعة طنطا - كمية التربية لنفسيةمدرس الصحة ا، دينا عمى السعيد عيسيأ/ 
346 

10 
في ضوء معايير بعض  استراتيجية مقترحة لتفعيل التميز المؤسسي بكمية التربية جامعة أسوان

 )دراسة حالة( النماذج العالمية
 جامعة أسوان -كمية التربية مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعميمية، إيمان محمود محمد عبد النعيمأ/ 

400 

11 
 الشراء القيرى وعالقتو باإلكتناز القيرى والعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية لدى طالب الجامعة

 جامعة طنطا - كمية التربية مدرس الصحة النفسية، دينا عمى السعيد عيسيأ/ 
527 

12 

 TMLM)لمتدريس المصغر)TADALURING فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائم عمي نموذج تعمم 
د عمى وسائل التواصل االجتماعي في تنمية ميارات التدريس والدافعية لإلنجاز لمطالبات المستن

 األساسي جامعة القصيم معممات العموم بقسم التعميم
 –)بنات القاىرة(  مدرس المناىج وطرق التدريس بكمية التربيةاألصفر، د/ إبتسام عبد العظيم محمود 

 جامعة األزىر

580 



 

13 
في تدريس التربية الفنية لتنمية تحصيل المفاىيم  7E’Sج التعمم البنائي السباعي استخدام نموذ

 الفنية لطالب المرحمة اإلعدادية واتجاىاتيم نحو المستحدثات التقنية
  أستاذ المناىج وطرق تدريس التربية الفنية المساعد، الحميد محمد الطنطاوي محمد رمضان عبد د/

692 

14 
بمدارس التربية  مستدامة لمعممي ذوي اإلعاقة مدخل لتجويد الفعالية التعميميةالتنمية المينية ال

  الخاصة
 المنصورة جامعة  -التربية كمية -المساعد التربية أصول أستاذ ،اليجرسي معوض أمل د/

770 

15 
من وجية نظر دور إدارة الكفاءات البشرية في تحقيق التميز المؤسسي بجامعة الممك عبد العزيز 

 أعضاء ىيئة التدريس
 باحثة دكتوراه، قسم اإلدارة التربوية، كمية التربية، جامعة الممك سعود، يالغامد صالح عمي فوزيةأ/ 

850 
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