م

ٔ

اســــن البـحث

الصفحاث

مدى تحقيق مدارس أنموذج تطوير في مدينة حائل
لبعض متطمبات مدرسة المستقبل

( ٔ )ٖٗ -

إعـــداد

الباحث  /عبد العسٗس ع٘سٔ الفِاد

ٕ

تنمية ميارات الفيم القرائي باستخدام استراتيجية
التدريس التبادلي

إعـــداد

(ٖ٘)٘ٙ-

سل٘واى بي بادٕ البقعإّ

أ.د /صاحل بي عبد العسٗس الٌصار
االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات بالمرحمة
االبتدائية في مدينة تبوك في ضوء متطمبات تحقيق
ٖ المعايير المينية المعاصرة من وجية نظرىم والمشرفين
التربويين

إعـــداد

()ٖٚ -٘ٚ

الباحث  /زاٗد هطرياى العٌسٕ
ٗ

التوافق الزواجي وعالقتو بالتحصيل األكاديمي لدى
عينة من طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية

إعـــداد

أهل بٌج هبارك سامل آل سْٗلن
د /عبد الرمحي بي سل٘واى الٌولت

أ

(ٗ)ٜٜ-ٚ

مجمة كمية التربية – جامعة اسيوط

م

اســــن البـحث

الصفحاث

أثر اختالف نمط التغذية الراجعة(فورية-مؤجمة) في
الرحالت المعرفية عمى تنمية التحصيل لدى طالب
٘

الصف األول الثانوي بمقرر الحاسب اآللي

(ٓٓٔ)ٕٔٓ -

إعـــداد
خالد سعد عبد اهلل القرًٖ

د /ابراُ٘ن عبد اهلل السُراًٖ
فاعمية الفصول االفتراضية المتزامنة في تنمية األداء
الميني لدى معممات الرياضيات بالمرحمة المتوسطة
ٙ

إعـــداد

(ٕٔٔ)ٖٔ٘ -

كافت جابر شاهٖ العورٕ

د /زٌٗب حمود العربٖ إمساع٘ل
فاعمية برنامج لتنمية ميارات الفيم االستماعي
ٚ

لتالميذ المرحمة االبتدائية

إعـــداد
عبداهلل ظافر علٖ العورٕ
د/أمحد حسي أمحد الفقَ٘

ب

(ٗ٘ٔ)ٔٛ٘-

م

اســــن البـحث

الصفحاث

أثر اإلنفوجرافيك التفاعمي في تنمية ميارات التفكير
البصري لدى المشرفات التربويات في مدينة تبوك

ٛ

إعـــداد

()ٕٖٔ -ٔٛٙ

رًا زٗلعٖ علٖ الب٘شٖ

د  /زٌٗب حمود العربٖ

درجة تطبيق معممي العموم في المرحمة المتوسطة
ٜ

بمحافظة المخواة لميارات التفكير الناقد
إعـــداد

(ٕٗٔ)ٕٖٖ-

ُاشن بي سع٘د أمحد السٌابلت العورٕ

"فعالية برنامج ارشادي معرفي سموكي لزيادة ميارات

ٓٔ التعايش بواقعية لدى اميات االطفال المعاقين عقميا
في منطقة الجوف -السعودية"

إعـــداد

(ٖٕٗ)ٕ٘٘-

هرٗن ًسال سل٘واى العٌسٕ

ٔٔ

مستوى اكتساب طمبة الصف الحادي عشر في
مدارس والية السويق لميارات القراءة الناقدة

إعـــداد

د/حمود بي صاحل بي حمود العجوٖ

أًْ /رة بٌج راشد بي سل٘واى احلْسٌ٘ت

ج

()ٕٛٔ-ٕ٘ٙ

مجمة كمية التربية – جامعة اسيوط

م

ٕٔ

اســــن البـحث

الصفحاث

معرفة معممي المرحمة االبتدائية بخصائص التالميذ
الموىوبين ذوي صعوبات التعمم وعالقتيا باتجاىاتيم
(ٕ)ٖٖٗ -ٕٛ
نحو تدريسيم

إعــــداد

أ /سامل بي محداى الشورٕ
د /عبداهلل بي علٖ الرب٘عاى

ٖٔ

الذكاءات المتعددة لدى الطمبة الموىوبين وغير
الموىوبين في مدارس تعميم محافظة عفيف
المتوسطة والثانوية

(ٖٖ٘)ٖٕٙ -

إعـــــــــداد

الطالب /محْد بي هرثع الغٌاهٖ العت٘بٖ
أساليب مقترحة إلدارة وقت معمم الموىوبين
ٗٔ

٘ٔ

إعـــــــــداد

عبدااللَ خلف احلربٖ
مستويات الفيم القرائي المتضمنة في كتاب المغة
االنجميزية لمصف األول ثانوي من وجية نظر
المعممين بمدينة تبوك

إعـــــــــداد

الطالب  /عبدالرمحي سل٘واى فراج العطْٕ
الدكتْر  /حي٘ٔ بي عبداخلالق الْ٘سف
د

(ٖ)ٖٜٚ -ٖٙ

(ٓ)ٗٓٚ -ٖٛ

م

ٔٙ

اســــن البـحث

الصفحاث

درجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة
الوقت وعالقتيا بالتميز اإلداري لدييم

إعـــــــــداد

() ٗ٘ٓ-ٗٓٛ

عبداهلل أمحد الشِرٓ
فاعمية اختالف النظام التمثيمي المقدم إلكترونياً في
ٔٚ

رفع التحصيل لدى طالب المرحمة الثانوية في مادة
الحاسب اآللي

إعـــــــــداد

(ٔ٘ٗ)ٕٗٛ -

عالء خضراى أمحد الغاهدٕ

د /عبداهلل بي خل٘فت بي عبداللط٘ف العدٗل

ٔٛ

المدرسية في تعزيز األمن ِ
الف ْكري
دور
اإلذاعة ْ َ ّ
َ
ْ
ْ
ْ
الخ ْرج من
الـم ْر َحمَ ِة المتوسطة بمحافظة َ
لطالبات َ
ظر المعمِّمات
ِو ْج َية َن َ

إعـــــــــداد

(ٖ)ٖ٘ٗ -ٗٛ

هرام بٌج ًاٗف بي علٖ العٌسٕ
فاعمية الذات األكاديمية وعالقتيا باالتجاه نحو
ٜٔ

التفكير الناقد لدى طالبات جامعة الباحة

إعـــــــــداد

ًدا عْض الثوايل

ه

(ٖ٘٘)٘٘ٛ -

مجمة كمية التربية – جامعة اسيوط

م

اســــن البـحث

الصفحاث

أثر نمط التعمم التشاركي في بيئة الحوسبة السحابية
ٕٓ

لتنمية الكفايات التكنولوجية لدى معممات الحاسب
االلي

()ٜ٘ٚ -ٜ٘٘

إعـــــــــداد
الباحثتًْ /رٍ عبد اهلل البٌ٘اى

الدكتْرة /زٌٗب حمود العربٖ
الصعوبات التي يواجييا قادة المدارس االبتدائية
ٕٔ

األىمية لمبنين بمدينة الرياض

إعـــداد

خل٘ل إبراُ٘ن أمحد الشرٗف

و

(ٓ)ٙٓٛ -٘ٛ

