•دوريات
•عربية
•حديثة

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
حامد عبد اهلل الحميدى/
سموى باقر جوىر

عنوان المقال

رقم

س

ع

مج

مدى فاعمية األدوار والميام اإلشرافية لمشرفى التربية العممية بكمية 01 775 6173 47ج7

التربية األساسية بدولة الكويت من وجية نظر طالب التربية
العممية

غانم عبد اهلل الشاىين

مدى فاعمية األدوار والميام اإلشرافية لمشرفى التربية العممية بكمية 01 775 6173 47ج7

التربية األساسية بدولة الكويت من وجية نظر طالب التربية
العممية
أحمد سميمان بنى مرتضى

دور األدارة المدرسية فى توثيق العالقة التشاركية مع المجتمع
المحمى فى المدارس الثانوية الحكومية بمنطقة الدمام التعميمية "

01 775 6173 47ج7

دراسة ميدانية "
فؤاد إسماعيل عياد

منياج التكنولوجيا فى فمسطين " دراسة تحميمية "

01 775 6173 47ج7

محمد محمود عبد الوىاب

التحقق األمبريقى من تكافؤ افتراضى أحادية البعد واإلستقالل

01 775 6173 47ج7

الموضعى لممفردات
رانية عبد اهلل عبد المنعم

أثر استخدام العروض التقديمية فى تدريس مساق تقنيات التدريس 01 775 6173 47ج7
عمى تحصيل الطمبة المعممين بكمية التربية بجامعة األقصى بغزة

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

داليا عبد الواحد محمد

رصد المغة الشفيية ألطفال ما قبل المدرسة كمقدمة لمغة المكتوبة

01 775 6173 47ج7

عائشة بنت سيف األحمدى

صور الفساد األ كاديمى فى الجامعات السعودية  :آراء عينة من

01 775 6173 47ج7

توظيف " الرؤية " كفمسفة مدرسة وتداعيات ذلك عمى تنظيم

01 775 6173 47ج7

معدى ميدى العجمى/

تحميل محتوى كتب اإلجتماعيات وكتب المغة اإل نجميزية لممرحمة

منى سميمان بورسمى

المتوسطة فى ضوء مفاىيم وقيم المواطنة (بالمغة اإل نجميزية)

01 775 6173 47ج7

رضا سالمة المواضيو/

متطمبات دمج األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة فى رياض األطفال 01 775 6173 47ج7

طمبة الدراسات العميا
شيخة الغانم

المنيج المدرسى ونظرية التدريس (ممخص رسالة)

محمد العزاوى/

كما يدركيا معممو ومدراء الرياض فى عمان (بالمغة اإل نجميزية)

لينا محمود محارمة

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال
عبد الرحمن أحمد األحمد/

اإل تجاه نحو الغش الدراسى لدى عينة من طمبة التعميم الجامعى

وفقى حامد أبو عمى

بدولة الكويت وعالقتو باتجاىاتيم نحو بعض أشكال الغش

رقم

س

ع

مج

01 775 6173 47ج6

األخرى فى المجتمع
فايز منشر الظفيرى/

اختالف حجم المجموعات وأدوار المتعممين فى بيئة التعمم

أحمد محمود فخرى غريب

اإل لكترونى وأثره عمى تنمية ميارات المشاركة باستخدام تطبيقات

01 775 6173 47ج6

الحوسبة السحابية لدى طمبة كمية التربية بجامعة الكويت
تطوير قائمة اكسفورد لمسعادة  -دراسة سيكومترية فى نظرية

01 775 6173 47ج6

صابر عوض جيدورى/

دور الجامعة فى تحقيق مقومات مجتمع المعرفة من وجية نظر

بشار عوض جيدورى

أعضاء ىيئة التدريس فى جامعة دمشق

01 775 6173 47ج6

حمدى يونس أبو جراد

اإلستجابة لممفردة

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

محمد بن صالح الزامل/

تضمين القضايا العممية المجتمعية ( )SSIفى كتب الكيمياء فى

فيد بن سميمان الشايع

المممكة العربية السعودية ووعى المعممين بيا

01 775 6173 47ج6

محمد بن عبد اهلل الزغيبى

تضمين القضايا العممية المجتمعية ( )SSIفى كتب الكيمياء فى

01 775 6173 47ج6

معوقات استخدام طرق التدريس الحديثة فى تدريس الرياضيات

01 775 6173 47ج6

المممكة العربية السعودية ووعى المعممين بيا
عثمان ناصر محمود منصور

بالمرحمتين اإلبتدائية والمتوسطة من وجية نظر معممى
الرياضيات فى مدينة حائل
عائشة أحمد فخرو/

واقع المشاركة الوالدية فى تحسين مستوى أداء األبناء فى

بدرية سعيد المالكى

اإلختبا ارت الوطنية بالمدارس اإلبتدائية المستقمة بدولة قطر

أحمد محمود رضوان/

درجة ممارسة مديرى المدارس الحكومية فى لواء بنى عبيد فى

نوار قاسم الحمد/

األ ردن لدورىم فى تفعيل استخدام تكنولوجيا المعمومات من وجية

محمد فالح خوالده

نظرىم

عبد الواحد بن حمد المزروع/

فاعمية استراتيجية خرائط التفكير فى تنمية المفاىيم الفقيية

ماىر شعبان عبد البارى

لطالب الصف األ ول من المرحمة المتوسطة

01 775 6173 47ج6
01 775 6173 47ج6

01 775 6173 47ج6

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
نورية مشارى الخرافى

عنوان المقال
آراء طمبة التعميم العالى فى الكويت حول حاجة الكويتيين المقبمين
عمى الزواج إلى إرشاد زواجى  -دراسة استطالعية

فوزى عبد المطيف الدوخى /فاعمية برنامج تدريبى قائم عمى تنمية إدراك استراتيجيات ما وراء
ىيفاء عمى اليوسف

المعرفة فى زيادة التحصيل الدراسى لمتالميذ ذوى صعوبات التعمم

رقم

س

ع

مج

01 776 6173 47ج7
01 776 6173 47ج7

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
مبارك عبد اهلل الذروه

عنوان المقال
فاعمية برنامج تدريبى قائم عمى تنمية إدراك استراتيجيات ما وراء
المعرفة فى زيادة التحصيل الدراسى لمتالميذ ذوى صعوبات التعمم

محمد إبراىيم الزكرى

رقم

س

ع

مج

01 776 6173 47ج7

تصميم بيئة تعمم الكترونى متنقل لمفردات المغة اإل نجميزية بوصفيا 01 776 6173 47ج7

لغة أجنبية وتجريبيا عمى طمبة الصف الثالث الثانوى فى المممكة
العربية السعودية
إيمان رسمى عبد/
بسام عبد اهلل إبراىيم

أثر استخدام الواجبات البيتية اإل ثرائية عمى التحصيل الرياضى لدى 01 776 6173 47ج7
طمبة الصف الثانى االساسى فى مدارس وكالة الغوث الدولية فى

األ ردن
سيف بن ناصر المعمرى/

دور معممى الدراسات االجتماعية فى تعزيز أبعاد المواطنة من

فيد بن سالم المسرورى

وجية نظر طمبتيم فى محافظة جنوب الشرقية بسمطنة عمان

01 776 6173 47ج7

شادى فخرى أبو لطيفة

مستويات ممارسة معممى ومعممات التربية اإلسالمية لمكفايات

01 776 6173 47ج7

فاعمية معايير إدارة الجودة الشاممة فى تقويم البرامج واأل نشطة

01 776 6173 47ج7

فاعمية التعمم المدمج القائم عمى نظام إدارة التعمم اإل لكترونى "

01 776 6173 47ج7

التدريسية من وجية نظر طمبة المرحمة األساسية العميا
إسماعيل سعود العون

الرياضية لدى عمادة شؤون الطمبة فى جامعة آل البيت
وليد عبد الكريم صوافطو

بالكبورد " فى تنمية االتجاىات نحو الفيزياء لدى طمبة الكميات
الصحية بجامعة الممك سعود
بجداء بنت عيد اليدبانى

فاعمية برنامج تعميمى قائم عمى استراتيجية الحواس المتعددة
لعالج بعض صعوبات اإلمالء لدى ذوات صعوبات التعمم

01 776 6173 47ج7

(ممخص رسالة)
نداء عبد الرزاق الخميس

معمومات واتجاىات مدرسى المرحمة الثانوية نحو اإلسعافات األولية 01 776 6173 47ج7

فى دول الكويت (بالمغة اإل نجميزية)

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
غازى عنيزان الرشيدى

عنوان المقال
دراسة مقارنة لنتائج مخرجات أنظمة التعميم الثانوى العام الثالثة
(الفصمين -المقررات  -الموحد) فى اختبار القدرات األ كاديمية

رقم

س

ع

مج

01 776 6173 47ج6

بجامعة الكويت
الخدمات التعميمية المقدمة لألطفال الموىوبين فى مرحمة رياض

01 776 6173 47ج6

تصور مقترح لمحتوى الخطة الدراسية إلعداد معمم المغة العربية

01 776 6173 47ج6

إيمان جميل عبد الفتاح/

مستوى الوعى المعموماتى فى المجتمع االكاديمى  -دراسة ميدانية

إبراىيم حربى تادرس

عمى أعضاء ىيئة التدريس فى جامعة البمقاء التطبيقية

01 776 6173 47ج6

زيد سميمان العدوان/

درجة معرفة معممى الدراسات االجتماعية لمتقويم الواقعى وممارساتو

محمد إبراىيم قطاوى

وصعوبات استخدامو فى مدارس وكالة الغوث الدولية فى األردن

01 776 6173 47ج6

مجدى راشد جيوسى/

الذكاءات المتعددة لدى طمبة كميات العموم فى الجامعات الفمسطينية

01 776 6173 47ج6

أفراح صالح الشمرى

األطفال من وجية نظر معمماتيا فى دولة الكويت
نوال عبد الكريم التويجرى

لممرحمة االبتدائية فى كميات التربية بدولة الكويت

عفيف حافظ زيدان
جمال مصطفى محمد

العوامل المؤثرة فى النشر العممى فى األوعية اإل لكترونية لدى أعضاء 01 776 6173 47ج6

مصطفى

ىيئة التدريس بالجامعات العربية من وجية نظرىم

دارين حسن سمو/

مدى امتالك مدرسى المغة العربية الكفايات التعميمية الالزمة لتدريس

محمد خير الفوال

مادة التعبير الكتابى فى الحمقة الثانية من التعميم األساسى  -دراسة

01 776 6173 47ج6

ميدانية فى مدارس مدينة حمب
أحمد محمد خصاونة/

بناء مقياس متعدد األبعاد لمتعرف عمى اضطراب التآزر الحركى

محمد عبد ربو الخوالدة

التطورى  dyspraxiaوتشخيصو لدى الطمبة ذوى صعوبات التعمم
فى منطقة حائل

01 776 6173 47ج6

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

ىشام فتحى جاد الرب/

إدراك العدالة االجتماعية لدى طمبة عمم النفس قبل وبعد معرفة

عثمان حمود الخضر

نتائج تقييم المقرر

47

01 761 6173ج7

كوثر محمد حبيب

أثر ادخال المواد الدراسية فى منيج رياض األطفال عمى التحصيل

47

01 761 6173ج7

أثر نموذج تدريسى مقترح قائم عمى تكامل الذكاءات المتعددة

47

01 761 6173ج7

الدراسى لتالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت
حمدان محمد إسماعيل

وأساليب التعمم عمى تنمية ميارات التفكير اإلستقصائى واإل تجاه نحو
تدريس العموم لطالب التخصصات العممية بكمية التربية جامعة سرت
فلاير محمود الحاج

الخصائص السيكومترية الختبار تحصيمى محكى المرجع فى مقرر

47

01 761 6173ج7

دور مبادرة " مدرستى " فى تطوير المدرسة األ ردنية وانماء الشراكة

47

01 761 6173ج7

عمم النفس التربوى وفق نموذج راش
إبراىيم عبد القادر القاعود/

إيمان عواد المشاقبة

بين القطاعين العام والخاص من وجية نظر معممى الدراسات
االجتماعية وطمبتيم واإلداريين

سعود بن عيد العنزى

تصورات أعضاء ىيئة التدريس فى الجامعات العربية لأل ثار المترتبة 47
عمى انضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية فى مؤسسات

01 761 6173ج7

التعميم العالى
عصرى عمى الرمامنو/

أثر استخدام األسموب اإلستقرائى عمى التحصيل الدراسى فى العموم

رائد احمد الكريمين

لدى طمبة الصف الخامس األساسى

47

01 761 6173ج7

خولة عبد الحميم الدباس

أثر استخدام األسموب اإلستقرائى عمى التحصيل الدراسى فى العموم

47

01 761 6173ج7

محمد عوض شعيبات/

مدى التزام مديرى المدارس فى فمسطين بأخالقيات المينة :

محمود أحمد أبو سمرة

دراسة ميدانية فى مدارس محافظة " رام اهلل والبيرة "

47

01 761 6173ج7

فاطمة خميل عطيوى

مدى التزام مديرى المدارس فى فمسطين باخالقيات المينة  :دراسة

47

01 761 6173ج7

47

01 761 6173ج7

لدى طمبة الصف الخامس األساسى

ميدانية فى مدارس محافظة " رام اهلل والبيرة "
خالد عواض عبد اهلل الثبيتى الشفافية اإلدارية لمديرى المدارس الثانوية بمدينة الرياض وعالقتيا
برضا المعممين

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
نواف سارى العنزى

عنوان المقال
آراء معممى المدارس الحكومية بدولة الكويت حول عالقة
األىداف الواردة فى الوثائق األساسية لممراحل التعميمية بالوسط

رقم

س

ع

مج

01 761 6173 47ج6

المدرسى التفاعمى

01 761 6173 47ج6

محمد عثمان الثبيتى

التخطيط اإلقتصادى لمتعميم فى ضوء متطمبات العولمة

سميمان محمد قزاقزة

أثر منيج التربية الرياضية فى تطوير السموكيات األخالقية لدى 01 761 6173 47ج6
طمبة مدارس وكالة الغوث فى محافظة إربد فى المممكة األ ردنية

الياشمية
"محمد خير" محمود السالمات

فاعمية تدريس مادة نمو المفاىيم العممية لطالب قسم التربية
الخاصة باستخدام استراتيجية ( )PDEODEفى تكوين بنيتيم

01 761 6173 47ج6

المفاىيمية ومعتقداتيم المعرفية حول العمم
رقية بنت محمد النقبية/

أثر تدريس العموم باستخدام نموذج سميث وزمالئو فى تسريع

عبد اهلل بن خميس أمبوسعيدى

التعمم عمى التحصيل والدافعية الذاتية لمتعمم لدى طالبات

01 761 6173 47ج6

الصف العاشر بمحافظة شمال الباطنة فى سمطنة عمان
استخدام مؤشر متوسط مطمق البواقى المعيارية كمؤشر مقترح

01 761 6173 47ج6

شريف سالم اليتيم/

أثر استخدام بعض طرائق التعمم التعاونى فى تدريس الكيمياء

حسن عمى مالك

عمى مستويات تحصيل طالبات الصف األ ول الثانوى فى األ ردن

01 761 6173 47ج6

محمد إبراىيم سممان

درجة ممارسة األسر الفمسطينية لقيم حقوق الطفل من وجية

01 761 6173 47ج6

عمى بن ىويشل الشعيمى/

معوقات استخدام التعمم المدمج بمدارس التعميم األساسى

محمد عيد عمار

بسمطنة عمان من وجية نظر معممى العموم

01 761 6173 47ج6

محمد منصور الشافعى

لمكشف عن جودة نموذج اإل نحدار الخطى

نظر األبناء فى المرحمة األساسية العميا بمحافظات غزة

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
يعقوب جعفر جعفر

عنوان المقال
آراء طمبة كمية التربية بجامعة الكويت حول ظاىرة اإلحتباس
الحرارى من حيث جدوى اإلجراءات المقترحة ومدى

رقم

س

ع

مج

07 767 6173 47ج7

استعداداتيم الشخصية بإتباع تمك اإلجراءات لمحد من تفاقميا
محمد عبد الرزاق ىويدى/

الفروق فى أداء الوظائف التنفيذية بين األطفال التوحديين

رحاب حمد الصاعدى

ذوى األداء الوظيفى المرتفع واألطفال المعاقين ذىنيا بدرجة

07 767 6173 47ج7

بسيطة فى المممكة العربية السعودية
بميغ حمدى إسماعيل عبدالقادر

أثر استخدام استراتيجية الميام المجزاة ( )Jigsawفى
تدريس البالغة فى اكتساب المفاىيم البالغية والكتابة

07 767 6173 47ج7

التعبيرية لدى طالب الصف الثانى الثانوى بالتعميم األ زىرى
عبد الرحمن عبد عمى الياشمى/

ترتيب الذكاءات المتعددة لدى طمبة الحمقة األ ولى من

إيمان سميم عبد الرازق

المرحمة األساسية فى مدارس دبى الخاصة وعالقتيا بنوع

07 767 6173 47ج7

الجنس والصف وتقدير الذات
ربى عبد المطمب معوض/

أثر المعب بالعاب األجيزة الموحية عمى ميارة حل المشكالت

غادة عبد الرحمن الموسى

لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة

07 767 6173 47ج7

حمده حمد بن ىالل السعدية

المشكالت األ كاديمية واإلدارية التى تواجو أعضاء ىيئة

07 767 6173 47ج7

التدريس فى كمية العموم التطبيقية بالرستاق فى سمطنة عمان
وعالقتيا ببعض المتغيرات
عثمان بن عمى القحطانى

فاعمية برنامج مقترح قائم عمى النظرية البنائية فى تطوير

07 767 6173 47ج7

األخطاء الكتابية لدى طالب معيد الدراسات األفريقية

07 767 6173 47ج7

أداء معممى الرياضيات بالمرحمة اإلبتدائية
رائد مصطفى عبد الرحيم

والشرقية ( - )SOASجامعة لندن الممتحقين ببرنامج تعميم
المغة العربية لمناطقين بغيرىا فى جامعة النجاح الوطنية
6170-6176م

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

القيم المتضمنة فى كتب التربية الوطنية فى المرحمة اإلبتدائية بدولة

07 767 6173 47ج6

مستوى الخدمات الطالبية التى تقدميا عمادة شؤون الطالب من

07 767 6173 47ج6

أيمن عودة المعانى/

أثر تطبيق القيادة التحويمية عمى اإلبداع اإلدارى لدى العاممين فى

عمر محمد الخرابشة

جامعة البمقاء التطبيقية

07 767 6173 47ج6

عمى محمود شعيب

الخبرات األ كاديمية والميارية كما يدركيا الطالب المعممون ببرنامج

07 767 6173 47ج6

تحميل محتوى كتاب الرياضيات لمصف الرابع اإلبتدائى بالمممكة

07 767 6173 47ج6

أمل بدر الدويمة

الكويت
فلاير عبد اهلل الحقبانى

وجية نظر طالبات جامعة الممك سعود

التربية الخاصة بكمية التربية جامعة نجران
بثينة محمد بدر

العربية السعودية وفقا لمتطمبات دراسة التوجيات الدولية لمرياضيات
والعموم ()TIMSS
محمد أحمد نمر/

أثر استخدام استراتيجيات التعمم النشط فى تحسين التحصيل فى مادة

أيمن محمد عمرو

التربية اإلسالمية لدى طمبة الصف العاشر األساسى فى األ ردن

07 767 6173 47ج6

عبد اهلل محمد بارشيد

دور المعمم فى تحقيق األمن التربوى من وجية نظر طالب المرحمة

07 767 6173 47ج6

المتوسطة والثانوية بمدينة تبوك
ميمونة درويش الزدجالى تقديرات معممى التربية اإلسالمية ألىمية التربية من أجل المواطنة
العالمية والصعوبات التى تواجييم فى تعزيزىا لدى الطمبة بسمطنة
عمان

07 767 6173 47ج6

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

عزيزة خضير اليتيم/

دور كمية التربية األساسية فى تنمية اإل نتماء الوطنى لدى

طالل إبراىيم المسعد

طالبات تخصص رياض األطفال

47

07 766 6174ج7

أحمد إبراىيم اليولى

دور كمية التربية األساسية فى تنمية اإل نتماء الوطنى لدى

47

07 766 6174ج7

مجدى راشد جيوسى/

واقع اإلدارة اإلستراتيجية فى مديريات التربية والتعميم فى

ربيع شفيق عطير

محافظات شمال فمسطين من وجية نظر رؤساء األقسام

47

07 766 6174ج7

طالبات تخصص رياض األطفال

والموظفين اإلداريين
جياد حاكم العايدى

أثر استخدام خطة كيمر بنمطين إعتيادى والكترونى فى اكتساب 47

07 766 6174ج7

47

07 766 6174ج7

المفاىيم الفيزيائية

ىنادى بنت عبد اهلل العيسى

فاعمية تدريس العموم بإستخدام إستراتيجية شكل البيت الدائرى
فى تنمية اإلستيعاب المفاىيمى والعادات العقمية لدى تمميذات
الصف الثانى المتوسط بمدينة مكة المكرمة

مندور عبد السالم فتح اهلل

فاعمية التدريب اإل لكترونى الفردى والتعاونى عمى برنامج
كورس الب  Course Labفى تنمية ميارات تصميم الدروس

47

07 766 6174ج7

وانتاجيا الكترونيا واإل تجاه نحو استخداميا لدى معممى الفيزياء
بالمرحمة الثانوية
فواز أيوب المومنى/

درجة توافر الخدمات اإل رشادية فى البرامج المقدمة لطمبة ذوى

ىدى صمفيق الشمرى

صعوبات التعمم فى غرف المصادر فى بعض مناطق المممكة

47

07 766 6174ج7

العربية السعودية من وجية نظر معممييم
نضال شعبان األحمد/

تحديد احتياجات النمو المينى لمعممات العموم لممرحمة

حنان عمى الصمييم

اإلبتدائية فى ضوء كفايات معمم العموم

47

07 766 6174ج7

محمد دىيم الظفيرى

درجة الروح المعنوية لمعممى المغة العربية فى مدارس التعميم

47

07 766 6174ج7

العام فى دولة الكويت (بالمغة اإل نجميزية)

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

فرح عبد العزيز المطوع/

دراسة مقارنة لمعدالت نجاح الطالب فى المرحمة الثانوية نظام

غازى عنيزان الرشيدى

الفصمين والنظام الموحد بدولة الكويت

07 766 6174 47ج6

سعاد شفاقة العنزى/

أثر استخدام موقع (يوتيوب) عمى التحصيل الدراسى لطالبات مادة

عبد اهلل يوسف الفيمكاوى

رياضيات ( )7بكمية الدراسات التكنولوجية  -الييئة العامة لمتعميم

07 766 6174 47ج6

التطبيقى والتدريب  -الكويت
غانم جابر البسطامى/

رضا أولياء أمور أطفال التوحد عن الخدمات المقدمة ألطفاليم

محمد عمى فتيحة

بدولة الكويت العربية المتحدة وعالقتيا ببعض العوامل

07 766 6174 47ج6

إبراىيم أمين القريوتى

رضا أولياء أمور أطفال التوحد عن الخدمات المقدمة ألطفاليم

07 766 6174 47ج6

أحمد عبد المجيد الصمادى/

مستوى السموك الصحى لدى طالب جامعة أم القرى :

إسماعيل أحمد الحارثى

دراسة وصفية

07 766 6174 47ج6

فؤاد عمى العاجز/

درجة ممارسة اإلدارة العميا بالجامعات الفمسطينية إلدارة األ زمات

محمود عبد المجيد عساف

وعالقتيا بالتفكير اإلستراتيجى لدييم

07 766 6174 47ج6

أحمد سعيد األحول

برنامج تدريبى فى القراءة لمعممى غير المغة العربية فى المرحمة

07 766 6174 47ج6

بدولة الكويت العربية المتحدة وعالقتيا ببعض العوامل

المتوسطة وأثره فى تنمية ميارات الفيم القرائى لدى تالميذىم فى
مادة المغة العربية
داليا عبد الواحد محمد محمد بناء أطفال الروضة لمسرد استجابة لبعض األعمال الفنية " دراسة
اثنوغرافية بالمممكة العربية السعودية
عمى محمد جبران/
نسيبة إبراىيم المحاسنة

07 766 6174 47ج6

درجة إمكانية تطبيق المنظمة المتعممة من قبل المشرفين التربويين 07 766 6174 47ج6
وعالقة ذلك باألسموب القيادى لدييم من وجية نظر المعممين

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
نورة عادل الفودرى/

عنوان المقال
الخجل وعالقتو بالثقة بالنفس والتحصيل الدراسى لدى عينة من

حصة عبد الرحمن النصار طمبة الثانوية المعاقين حركيا فى مدارس التربية الخاصة فى

رقم
47

س

ع

مج

07 760 6174ج7

المجتمع الكويتى
أحمد حسين الفيمكاوى/

فاعمية استخدام أعضاء ىيئة التدريس لموسائط المتعددة فى التعميم

عبد العزيز خميل العنزى

الجامعى من وجية نظر الطمبة فى كمية التربية األساسية بدولة

47

07 760 6174ج7

الكويت
تقويم كتاب " لغتى الجميمة " المقرر عمى تالميذ الصف الخامس
زيد ميميل الشمرى

اإلبتدائى فى ضوء أسس ومبادئ المنيج التكاممى من وجية نظر

47

07 760 6174ج7

المعممين والمشرفين التربويين بالمممكة العربية السعودية
مدى وعى المدراء والمشرفين والمعممين بمدارس المرحمة األساسية
مجدلين محمود القاعود

فى تربية إربد األ ولى بأساليب إدارة الصراع التنظيمى

47

07 760 6174ج7

(دراسة ميدانية)
مختار عبد الخالق عطية/

أثر استخدام التعمم المدمج فى تدريس مقرر " بناء المناىج

فؤاد أحمد المظفر

وتطويرىا " فى تنمية التحصيل والوعى بمشكالت المناىج التعميمية

47

07 760 6174ج7

لدى الطالب المعممين بالمممكة العربية السعودية
أثر استخدام التعمم المدمج فى تدريس مقرر " بناء المناىج
عالم عمى أبو درب

وتطويرىا " فى تنمية التحصيل والوعى بمشكالت المناىج التعميمية

47

07 760 6174ج7

لدى الطالب المعممين بالمممكة العربية السعودية
زياد خميس التح

تعميم الميارات االجتماعية باستراتيجيات ما وراء المعرفة وأثرىا عمى 47

07 760 6174ج7

التمكين اإلدارى وعالقتو بالسموك اإلبداعى لدى مديرى المدارس

47

07 760 6174ج7

مدى تضمين محتوى كتب التربية اإلسالمية لميارات اتخاذ القرار

47

07 760 6174ج7

تأثير القيادة الخادمة عمى التخطيط اإلستراتيجى فى مدارس الكويت

47

07 760 6174ج7

توكيد الذات لدى طالبات جامعة آل البيت
محمود إبراىيم خمف اهلل

الثانوية بفمسطين
إبراىيم أحمد الزعبى

لطمبة المرحمة الثانوية
سمطان غالب الديحانى

 -دراسة ميدانية (بالمغة اإل نجميزية)

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال
فوزى عبد المطيف الدوخى/

الصعوبات التى تواجييا الطالبات المعممات فى كمية التربية

مبارك عبد اهلل الذروه

األساسية فى تعاممين مع التالميذ ذوى اإلعاقة فى الصفوف

رقم
47

س

ع

مج

07 760 6174ج6

العادية أثناء فترة التربية العممية
معيقات العمل بالفريق متعدد التخصصات فى مؤسسات التربية

47

07 760 6174ج6

مراحل تطور المفاىيم الخمقية ودالالتيا فى رسومات األطفال عند

47

07 760 6174ج6

ميرفت محمد كمال/

فاعمية نموذج تدريسى قائم عمى التعمم المنظم ذاتيا فى تنمية

رباب محمد شتات

ميارات التنظيم الذاتى والقدرة عمى حل المشكالت اإلحصائية

47

07 760 6174ج6

ىشام عبد الفتاح المكانين

الخاصة باأل ردن من وجية نظر مديرييا ومديراتيا
شاىر ذيب أبو شريخ

عينة من األطفال فى العاصمة عمان باأل ردن

وخفض قمق الرياضيات لدى طالبات السنة التحضيرية بجامعة
الممك سعود
سارة عبد اهلل المنقاش

تسرب القيادات اإلدارية النسائية من المناصب القيادية فى

47

07 760 6174ج6

تعميم المحادثة لغير الناطقين بالعربية  :األىداف  -الصعوبات –

47

07 760 6174ج6

مدى تضمين مجاالت اإلقتصاد المعرفى فى محتوى كتب العموم

47

07 760 6174ج6

الجامعات السعودية  :األسباب والحمول
ىانى إسماعيل رمضان

اإلستراتيجيات
وضحى بنت حباب العتيبى

لمصفوف الثالثة العميا من المرحمة اإلبتدائية فى المممكة العربية
السعودية

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال
زيد نزال الشمرى/

الدمج لمطمبة ذوى اإلحتياجات الخاصة فى المدارس العامة وتأثيره

معدى ميدى العجمى

اإلجتماعى من وجية نظر المعممين قبل الخدمة فى كمية التربية

رقم

س

ع

مج

07 761 6174 47ج7

بجامعة الكويت
زىاء فيد الصويالن/

عوامل اختيار طمبة كمية التربية لمتخصص بجامعة الكويت والييئة

كمثوم محمد الكندرى

العامة لمتعميم التطبيقى والتدريب ومدى مواءمتيا مع احتياجات

07 761 6174 47ج7

سوق العمل
رحمة إبراىيم المحروقية/

الظروف األسرية واإلقتصادية لمطمبة المتأخرين أكاديميا ومدى

منير عبد اهلل كرادشة

رضاىم عن تخصصاتيم فى جامعة السمطان قابوس :

07 761 6174 47ج7

دراسة ميدانية
خمود سالم باحشوان

الظروف األسرية واإلقتصادية لمطمبة المتأخرين أكاديميا ومدى
رضاىم عن تخصصاتيم فى جامعة السمطان قابوس :

07 761 6174 47ج7

دراسة ميدانية
خميل شحادة القطاونة/

مستوى توظيف مبادئ األ ندراغوجيا فى الممارسات التدريسية لدى

عايد أحمد الخوالدة

أعضاء الييئة التدريسية فى جامعة مؤتة من وجية نظر طمبتيم

07 761 6174 47ج7

سمطانة بنت قاسم الفالح

فاعمية ممف اإل نجاز فى تنمية الكفاءة الذاتية لدى طالبات قسم

07 761 6174 47ج7

فاعمية اإلستراتيجية القرائية الصوتية فى تدريس القراءة لتنمية

07 761 6174 47ج7

المناىج بكمية التربية
وائل صالح السويفى

بعض ميارات التعرف والفيم الق ارئى لدى تالميذ الصفوف الثالثة
األ ولى من المرحمة اإلبتدائية
نضال كمال الشريفين/

خصائص توزيع قدرات األفراد ومعالم فقرات اإلختبار وفق نماذج

سوسن عاطف مناصره

نظرية اإلستجابة لمفقرة المعممية والالمعممية  :دراسة مقارنة

07 761 6174 47ج7

غربى بن مرجى الشمرى

دور البحث المؤسسى فى دعم اتخاذ الق اررات بالجامعات السعودية

07 761 6174 47ج7

الناشئة  :دراسة ميدانية

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال
عيسى محمد االنصارى/

فعالية التدريب التربوى من وجية نظر المتدربين من الشباب

أمل بدر الدويمة

بدولة الكويت  :دراسة ميدانية

زياد عبد الكريم جراح

فيم طبيعة العمم لدى طالب السنة التحضيرية فى جامعة الممك

رقم

س

ع

مج

07 761 6174 47ج6
47

761 6174

07ج6

سعود وعالقتو بحججيم حول قضايا عممية اجتماعية
عمى مصطفى العميمات

الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديرات مرحمة رياض األطفال فى

07 761 6174 47ج6

فاعمية استخدام برنامج تعميمى قائم عمى التعمم المستند إلى

07 761 6174 47ج6

المدارس العامة األ ردنية وعالقتيا بالنمو المينى لممعممات
"محمد خير"محمود السالمات/
ماجد عبد العزيز الزىرانى

الدماغ فى تنمية المفاىيم العممية والميارات الحياتية لدى تالميذ
المرحمة المتوسطة

نعيم عمى العتوم/

فاعمية برنامج تدريبى فى عالج اضطرابات النطق لدى األطفال

محمد سعد البطاينة

المعاقين فكريا القابمين لمتعمم

07 761 6174 47ج6

فاعمية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعمم فى تنمية التحصيل

07ج6

ميرفت محمود محمد عمى

47

761 6174

وبعض عادات العقل فى مادة الرياضيات لدى تالميذ الصف
السادس اإلبتدائى

غيداء نمر نزال/

وجية نظر الالجئات السوريات حول البرامج التدريبية المقدمة

محمد خالد العالونة

لين فى محافظة إربد والصعوبات التى تواجيين

أمانى خمف الغامدى/

تقييم أثر وسائل التواصل اإلجتماعى عمى الشباب العربى

عبد الغنى عمى الحطامى

(بالمغة اإل نجميزية)

07 761 6174 47ج6
47

761 6174

07ج6

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

شيخة سممان الدوسرى/

استخدام نموذج راش فى تدريج اختبار المغة العربية لقبول طمبة

ىشام فتحى جاد الرب

المرحمة الثانوية المقبمين عمى اإل لتحاق بجامعة الكويت

06 762 6174 47ج7

سعود نامى الحربى/

أساليب مواجية أحداث الحياة الضاغطة لدى المتزوجين وغير

فيد مبارك الطشو

المتزوجين من طالب كمية التربية األساسية بالكويت

06 762 6174 47ج7

عبد اهلل ناصر آل سميمان

درجة ممارسة القيم التربوية اإلسالمية لدى أعضاء ىيئة التدريس

06 762 6174 47ج7

اإل نيزام النفسى كمنبئ لل تجاه نحو التحرش الجنسى لدى عينة

06 762 6174 47ج7

جياد محمود عالء الدين/

أثر اإل رشاد المعرفى السموكى الجمعى عمى خفض القمق واإل كتئاب

أمل غالب الخطيب

وتحسين الدعم اإلجتماعى لدى مريضات النوع الثانى من السكرى

06 762 6174 47ج7

بجامعة شقراء من وجية نظرىم
نيمة فرج الشافعى

من طمبة الجامعة الذكور " دراسة سيكومترية  -كمينيكية "

وضغط الدم المرتفع
محمد بن معيض الوذينانى األ نماط القيادية الطالبية الممارسة فى األ نشطة الجامعية كما
يتصورىا الطالب ومشرفوىم

06 762 6174 47ج7

أريج حمزة السيسى

ىيكل تنظيمى مقترح لمدارس التعميم العام المطبقة لنظام الدمج فى 06 762 6174 47ج7

وجيية ثابت العانى/

ممارسة السياحة الفكرية بجامعة السمطان قابوس من وجية نظر

محمد عبد الحميد الشين

أعضاء ىيئة التدريس فييا وعالقتيا ببعض المتغيرات

06 762 6174 47ج7

المدينة المنورة

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

آراء طمبة جامعة الكويت من مستخدمى سناب شات حول
نجالء غشام العازمى

إسياماتو فى الجوانب اإلجتماعية والتعميمية وعالقتو ببعض

رقم

س

ع

مج

06 762 6174 47ج6

المتغيرات
نايف الفى المطيرى/

درجة توظيف إدارة المعرفة فى مواجية معيقات تحقيق الميزة

محمد سميم الزبون

التنافسية فى مؤسسات التعميم العالى الكويتية من وجية نظر

06 762 6174 47ج6

أعضاء الييئة التدريسية
أثر تدريس العموم باستخدام وحدات التعمم الرقمية فى تنمية
عاصم محمد إبراىيم

مستويات عمق المعرفة العممية والثقة بالقدرة عمى تعمم العموم

06 762 6174 47ج6

لدى طالب الصف الثانى المتوسط
محمد أمين ممحم/

العالقة بين مستوى الحاجة لممعرفة وحل المشكمة لدى طمبة

أيمن محمد فريحات/

المرحمة األساسية العميا فى المدارس التابعة لمنطقة إربد الثالثة

عمر صالح بنى ياسين

 األ ردنأبعاد الذكاء الوجدانى وقدرتيا التنبؤية باألبعاد النوعية لمصداقة:

خالد بن ناىس العتيبى

دراسة عمى عينة من طالب السنة التحضيرية فى كمية المجتمع

06 762 6174 47ج6

06 762 6174 47ج6

بمدينة الرياض
عبد اهلل بن خميس امبوسعيدى/

عبير بنت ناصر المحروقية

أثر استخدام منحى متعدد المنظور (وجيات النظر) فى تدريس
القضايا البيئية واإلستدامة عمى التحصيل الدراسى وتصورات

06 762 6174 47ج6

طالبات الصف العاشر نحو التنمية المستدامة
إيمان " محمد رضا " عمى

أثر استخدام إستراتيجية تعميم األقران القائمة عمى نظام إدارة

التميمى

التعمم اإل لكترونى عمى تحصيل طالبات قسم الدراسات اإلسالمية

06 762 6174 47ج6

فى جامعة حفر الباطن واتجاىاتين نحوىا
عبير محمد الرفاعى/

فاعمية طريقة العالج بالقراءة فى رفع مستوى سموك المواطنة

أحمد عبد اهلل الشريفين

لدى طمبة جامعة اليرموك

06 762 6174 47ج6

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

التنمر السيبرانى فى مدارس التعميم العام من منظور الطمبة

06 763 6175 47ج7

ماجد مصطفى العمى/

اإلسيام النسبى لبعض المتغيرات النفسية فى التنبؤ بالسموك

سميرة عمى المذكورى

العدوانى لدى عينة من طمبة المرحمة الثانوية بدولة الكويت

06 763 6175 47ج7

فاطمة رمزى المدنى

التسويف األ كاديمى وعالقتو باألفكار الالعقالنية لدى طمبة

06 763 6175 47ج7

نعيمة عمى بنى مقداد/

دور إدارة جامعة اليرموك فى تطبيق مفيوم الجامعة المنتجة

محمد عمى عاشور

 :العقبات والحمول

06 763 6175 47ج7

أروى عبد العزيز الشامى

تحقيق الحاجات اإل تصالية وعالقتيا بمفيوم الذات لدى طالب 06 763 6175 47ج7

سعاد عبد العزيز الفريح

المعممين بجامعة الكويت

جامعة طيبة

كمية التربية فى حمص

فاعمية استخدام استراتيجية التدريس التبادلى فى تنمية
بميغ حمدى عبد القادر

ميارات تفسير القرآن الكريم والتفكير التباعدى لدى طالب

06 763 6175 47ج7

المرحمة الثانوية األ زىرية
إبراىيم بن عبد اهلل المحيسن

واقع التزام معممات العموم الشرعية بالقيم والسموك المقررة فى 06 763 6175 47ج7

مناىج الحديث لممرحمة المتوسطة من وجية نظر مشرفات
العموم الشرعية وطالبات المرحمة المتوسطة
مشاعل بنت إبراىيم المحيسن

واقع التزام معممات العموم الشرعية بالقيم والسموك المقررة فى 06 763 6175 47ج7
مناىج الحديث لممرحمة المتوسطة من وجية نظر مشرفات

العموم الشرعية وطالبات المرحمة المتوسطة
جاكاريجا كيتا /

مدى معرفة معممى المغة العربية لألىداف السموكية فى

محمد زيد إسماعيل

المرحمة الثانوية بالمدارس العربية فى جميورية مالى

06 763 6175 47ج7

متطمبات تفعيل الشراكة المجتمعية بين المدرسة الثانوية

06 763 6175 47ج7

محمد مرزوق مقينع العصيمى

والمجتمع المحمى فى ضوء اإل تجاىات الحديثة بمدينة الطائف
" دراسة ميدانية "  -ممخص رسالة

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

لؤلؤة عبد اهلل الحردان/

تقبل المرض وعالقتو بالتفاؤل والتشاؤم ونوعية الحياة لدى

حصة عبد الرحمن النصار

مرضى السكر من طالب المرحمة الثانوية بالكويت

06 763 6175 47ج6

بشاير سميمان العطروزى/

معوقات التنمية المينية لدى معممات رياض األطفال فى دولة

صالح أحمد عبابنة

الكويت

06 763 6175 47ج6

سحر محمد يوسف عز الدين

أثر استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب (06 763 6175 47 )Web Questsج6
فى التعمم المنظم ذاتيا فى العموم واإل تجاه نحو العمم

والتكنولوجيا لدى طالبات كمية التربية بالمممكة العربية
السعودية
خالد عطية السعودى

تصميم أداة لتقويم " المقدمة " فى الكتاب المدرسى وتطبيقيا

06 763 6175 47ج6

فاعمية التعمم القائم عمى المشروعات فى تنمية ميارات

06 763 6175 47ج6

عمى كتب التربية اإلسالمية فى األ ردن
انتصار عبد العزيز المطوع

التفكير الناقد والتحصيل الدراسى فى الرياضيات لدى طالبات
المرحمة المتوسطة

فايد محمد

المغة العربية واليوية من خالل البرامج التمفزيونية الموجية

06 763 6175 47ج6

ترييف التعميم األساسى فى المممكة العربية السعودية فى

06 763 6175 47ج6

أساليب حل المشكالت وعالقتيا بشكل اليوية لدى المراىقين

06 763 6175 47ج6

لألطفال (مدخل نظرى ودراسة ميدانية)
محمد عودة الذبيانى

ضوء الخبرات الدولية
ىانى محمد عباره

 :دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة الثانوية العامة فى
مدينة حمص

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
معالى محمد العبد اليادى

عنوان المقال
أساليب تدريس مادة القرآن الكريم فى المرحمة المتوسطة
وصعوباتيا وطرق تطويرىا من وجية نظر المعممات بدولة

رقم

س

ع

مج

06 764 6175 47ج7

الكويت
سعاد عبد الحميد الشايجى

أثر استراتيجية التساؤل الذاتى فى التحصيل الدراسى وتنمية
ميارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف التاسع المتوسط فى

06 764 6175 47ج7

وحدة الفقو اإلسالمى فى دولة الكويت
تعزيز دافع اإل نتماء فى ظل التحديات المعاصرة من منظور

06 764 6175 47ج7

لؤلؤة بنت أحمد الجبر/

ميارات التفكير الناقد فى األ نشطة المتضمنة فى كتاب

سوزان بنت حسين حج عمر

الكيمياء لمصف الثالث الثانوى بالمممكة العربية السعودية

06 764 6175 47ج7

وليد محمد أبو المعاطى

ميارات التجييز المغوى وعالقتيا بميارات التواصل الرياضى

06 764 6175 47ج7

مدى توافر ميارات الحس العددى لدى تالميذ الحمقة الثانية

06 764 6175 47ج7

وردة بنت عبد اهلل المطيرى/

الشفافية اإلدارية لدى القائدات التربويات ومتطمبات توافرىا

جمال فواز العمرى

بالمدارس الثانوية فى منطقة المدينة المنورة (دراسة ميدانية)

06 764 6175 47ج7

دعاء سعيد أحمد

فاعمية برنامج تدريبى لمعممات الروضة فى إدارة السموك

ىيفاء فياض فوارس

التربية اإلسالمية

وحل المشكالت المفظية
ىناء حسن المحرز

من التعميم األساسى فى محافظة حمص

الصفى لألطفال فى سمطنة عمان

06 764 6175 47ج7

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال
عبدالمطمب عبدالقادر عبدالمطمب/

أثر استراتيجية التعمم التعاونى فى التفكير اإلبداعى

سعود عبدالعزيز غانم

والتحصيل األ كاديمى لدى طالب جامعة الكويت ذوى أحادية

رقم

س

ع

مج

06 764 6175 47ج6

الرؤية وذوى تعددية الرؤية فى التفكير
سالم عمى سالم الغرايبو/

كفاءة التمثيل المعرفى وعالقتيا بميارة حل المشكالت لدى

منى بنت عبد اهلل السديرى

طالبات جامعة القصيم فى المممكة العربية السعودية

06 764 6175 47ج6

حسن محمد تيم/

دور األ نشطة المدرسية فى المدارس الحكومية األساسية

عائشة محمد عبد ربو الباز

فى مديريات شمال الضفة الغربية من وجية نظر المديرين

06 764 6175 47ج6

فييا
ميكائيل إبراىيم/
عصام الدين أحمد

دور الوعى الصرفى وقدرة اإلستدالل المعجمى عمى اكتساب 06 764 6175 47ج6

المفردات المغوية واستيعاب النصوص المقروءة بين طمبة
الثانوية العامة فى المدارس اإلسالمية الماليزية المختارة

زين العابدين حاجب/
يوسمينا محمد

دور الوعى الصرفى وقدرة اإلستدالل المعجمى عمى اكتساب 06 764 6175 47ج6
المفردات المغوية واستيعاب النصوص المقروءة بين طمبة

الثانوية العامة فى المدارس اإلسالمية الماليزية المختارة
عمى عبد المحسن الحديبى

فاعمية استراتيجية (تحاور) المقترحة فى تنمية ميارات
التواصل والكفاءة الذاتية فى الحوار لدى متعممى المغة

06 764 6175 47ج6

العربية الناطقين بمغات أخرى
خميل محمود السعيد

فاعمية الحوسبة السحابية فى تنمية التحصيل المعرفى
لطالب مقرر تقنيات التعميم وبقاء أثر التعمم لدييم واإل تجاه

06 764 6175 47ج6

نحوىا
سامية حسين جودة

استخدام الفصل المقموب " المعكوس " فى تدريس
الرياضيات المتقطعة فى تنمية بعض ميارات التفكير

06 764 6175 47ج6

المتشعب ومستويات تجييز المعمومات لدى طالبات قسم
الرياضيات بجامعة تبوك
وفاء سالم الياسين

دوافع إختيار التدريس كمينة من وجية نظر الطمبة -
المعممين لمغة اإل نجميزية فى جامعة الكويت

06 764 6175 47ج6

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

مزنة سعد العازمى /سالم سعد

واقع تطبيق األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية فى

الياجرى /بسمة راشد العازم

جامعة الكويت وأثرىا عمى األداء التنظيمى

06 765 6175 47ج7

جاسم عمى الكندرى

مالمح الحياة الثقافية لمشيخ عبد العزيز بن أحمد الرشيد

06 765 6175 47ج7

البداح ودورىا فى نيضة الكويت تربويا وثقافيا واجتماعيا
حازم رياض عناقرة

مستوى حجج طالب جامعة طيبة حول قضايا عممية
اجتماعية وعالقتيا بمستوى ذكائيم المغوى والمنطقى -

06 765 6175 47ج7

الرياضى واإلجتماعى
سيام عبد الكريم مجدمى/

العالقة بين اإل تجاىات نحو الدروس التعميمية الحاسوبية

محمد غاوى

والتحصيل البعدى والمؤجل لدى طالب كمية التربية

06 765 6175 47ج7

بجامعة حمب
محمد سالمة الرصاعى/

فعالية منياج العموم المطور لمصف األ ول األساسى فى

ريم سميمان " عمى صالح "

األ ردن فى بناء السموك الصحى لممتعممين من وجية نظر

06 765 6175 47ج7

المشرفين التربويين والمعممين
ختام موسى اليالالت

فعالية منياج العموم المطور لمصف األ ول األساسى فى
األ ردن فى بناء السموك الصحى لممتعممين من وجية نظر

06 765 6175 47ج7

المشرفين التربويين والمعممين
مندور عبدالسالم فتح اهلل عبدالسالم

فاعمية التدريس بنموذج (تنبأ  ،الحظ  ،فسر) المدعوم
بتجارب المعمل (التقميدى /اإلفتراضى) فى تنمية عمميات

06 765 6175 47ج7

العمم واإلستيعاب المفاىيمى فى العموم لدى تالميذ الصف
الخامس اإلبتدائى بمدينة عنيزة
محمد حسن حمادات

الصراع القيمى التربوى فى األ ردن " أسبابو ونتائجو "

06 765 6175 47ج7

ريم بنت سميمان الخميفة/

معيقات استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة لدى

طالل بن محمد المعجل

أعضاء ىيئة التدريس فى أقسام الدراسات اإلسالمية

06 765 6175 47ج7

بالجامعات السعودية من وجية نظرىم
منيرة عبد اهلل البطى بوطيبان

ضغوط العمل وعالقتيا بالصحة النفسية لدى العاممين فى
السمك القضائى الكويتى (قضاة  ،ووكالء النيابة) -
ممخص رسالة

06 765 6175 47ج7

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

عمى حسن إبراىيم/

مدى تحقق كفايات التعميم اإل لكترونى لدى أعضاء ىيئة تدريس

عبد اهلل يوسف الفيمكاوى

كمية التربية بجامعة الكويت

06 765 6175 47ج6

حسن عبد اهلل الحميدى

السموك العدوانى وعالقتو بالذكاء الوجدانى لدى طمبة الجامعة

06 765 6175 47ج6

أفنان عبد الرحمن العبيد/

تصور مقترح لمركز مشاريع التعمم اإل لكترونى بالكميات الجامعية

06 765 6175 47ج6

محمد عبد الكريم العياصرة/
عائشة ناصر الفارسى

أثر الممارسة التأممية فى تطوير األداء التدريسى لمعممات التربية 06 765 6175 47ج6
اإلسالمية فى سمطنة عمان

عبد المجيد عبد الكريم محمد

أثر الممارسة التأممية فى تطوير األداء التدريسى لمعممات التربية 06 765 6175 47ج6

حميد ىالل العصيمى

فاعمية استخدام استراتيجية الفورمات فى تدريس الفيزياء عمى

بدولة الكويت
حصة محمد الشايع

اإلسالمية فى سمطنة عمان

التحصيل وتنمية عمميات العمم التكاممية لطالب المرحمة الثانوية

06 765 6175 47ج6

فى مدينة الطائف
محمود عبد المجيد عساف
عمى بن طارد الدوسرى

مؤشرات إدارة اإلبتكار فى جامعتى (األ زىر واإلسالمية) بمحافظة

06 765 6175 47ج6

مالمح التربية الجمالية المتضمنة فى صور كتب التربية

06 765 6175 47ج6

غزة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وسبل تفعيميا
اإلسالمية فى المممكة العربية السعودية ودولة الكويت :
دراسة تحميمية مقارنة

محمد عبد الوىاب حمزة

أثر استخدام انموذج ستيبانز لمتغير المفاىيمى فى تنمية المفاىيم 06 765 6175 47ج6
الرياضية واإلحتفاظ بيا لدى طمبة الصف العاشر األساسى فى

األ ردن

