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1 

متطلبات تطبيق استراتيجية كايزن للتحسين المستمر في المدارس  

 المتوسطة بمحافظة حفر الباطن: دراسة تحليلية آلراء عينة من المعلمين  
 

 العزيز  د. عبدالعاطي حلقان أحمد عبد 

1 

2 

 اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعمادة السنة لتحضيرية 

 الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية بجامعة اإلمام عبد 

 )دراسة ميدانية( 

 

 رضا محمد حسن هاشم د/

56 

3 

أثر التفاعل بين الفعالية الذاتية للذاكرة وصعوبات التنظيم االنفعالي على طرق  

 المواجهة األكاديمية والملل األكاديمي لدى طالب كلية التربية 

 

 * د. / إبراهيم السيد إسماعيل 

93 

4 

بناء نموذج للعالقات السببية بين أبعاد كل من رأس المال النفسي ومستوى 

 الطموح والتدفق النفسي وراحة البال لدى عينة من طلبة الجامعة

 

 رمضان عاشور حسين سالم  / أ.م.د

165 

5 

: تحديد معدل االنتشار في ضوء  تالميـذ المدارس بيناضطـراب ألعاب اإلنترنت 

 كلينيكية( -المتغيرات الديموجرافيه )دراسة سيكومتريةبعض 

 

 محمد سعد حامد عثمان د.                 نجوى إبراهيم عبد المنعم محمد د.

261 

6 

فعالية برنامج ارشادي في خفض أعراض االكتئاب واالحتراق النفسي لدى أمهات 

 األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

 

 شذا شعيل محمد الثبيتي  د/ماجد محمد عثمان عيسى                      أ.د/ 

293 

7 

فاعلية برنامج تدريبي سمعي قائم على الحاسوب في تحسين مهارات المعالجة 

 السمعية لدى األطفال ضعاف السمع المدمجين بالمدارس االبتدائية 

 

 شيماء سيد  د.                           د. عمرو رمضان

331 

8 

لتنمية المهارات   STEMوحدة مقترحة في اإلحصاء الحيوي قائمة على  مدخل  

 اإلحصائية وتقدير قيمة التكامل المعرفي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

 

 د.شيماء محمد علي حسن

383 
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فاعلية استراتيجية الكرسّي الّساخن في تنمية بعض مهارات التفكير اإليجابي 

الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف السادس والتحصيل المعرفي في مادة 

 االبتدائي 

 

 د/ مصطفي عبد الوهاب أحمد أبو جبل 

434 

10 

دور وزارة الشؤون االجتماعية في تمكين المرأة من خالل إدارة المشروعات 

 الصغيرة بدولة الكويت 

 

 مي غنام حمد سعود الصويلح د/

486 

11 

بيئة تدريب قائمة على التعلّم المتنقّل في تنمية مهارات إنتاج االختبارات  فاعلية

 اإللكترونية لدى معلّمي المرحلة المتوسطة بدولة الكويت.

 

 أ. عبدهللا أحمد ملك                       أ.د. عمار حسن صفر

504 

 


