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 " .1فاعمية برنامج قائم عمى األنشطة
المتكاممة في تنمية الميارات
الصحية والبيئية لدى طفل الروضة
في محافظة الكرك" (ماجستير
رياض األطفال) ،كمية العموم
التربوية -جامعة اإلسراء.2016 ،

رانيا رضوان الشديفات

فاعمية نوع المنياج في تنمية القدرات
المعرفية لدى طفل الروضة في مدينة
عمان ( /ماجستير رياض األطفال)،
كمية العموم التربوية -جامعة اإلسراء،
2017

أسماء نايف أبو جودة

اثر برنامج قائم عمى األنشطة الترويحية
في تنمية بعض قيم المواطنة لدى طفل
الروضة في محافظة مأدبا ( ، /ماجستير
رياض األطفال) ،كمية العموم التربوية-
جامعة اإلسراء،

إقبال عبد الوىاب احمد المحادين

 .2اثر النشطة ركن العموم في تنمية
بعض عادات العقل لدى أطفال
الروضة في األردن (ماجستير
رياض األطفال) ،كمية العموم
التربوية -جامعة اإلسراء2017 ،

غيداء عبد اهلل يحيى الرواد ،

 .3فاعمية أنشطة فنية في تعديل سموك
األطفال ذوي النشاط الزائد( ،
ماجستير رياض األطفال) ،كمية
العموم التربوية -جامعة اإلسراء،
2017

مصعب حمدان عبد اهلل الميمون

 .4اثر أنشطة ركن الفن في تنمية
الحس الجمالي لدى أطفال الروضة
في األردن( ، ،ماجستير رياض
األطفال) ،كمية العموم التربوية-
جامعة اإلسراء2017 ،

ي خميفات
لمطالبة آالء جمال عبد الكر م

الوعي
أثر ّ
الدراما التّعميمية في ْتنمية ً
الروضة "،
ّ
الديني لدى أطفال ّ
(ماجستير رياض األطفال) ،كمية العموم
التربوية -جامعة اإلسراء2018 ،

لمطالبة ايات ابراىيم الجرادات

أثر األلعاب االجتماعية والوجدانية في تنمية
الذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة في
األردن ،كمية العموم التربوية -جامعة
اإلسراء2018 ،

سماح كميب الصعوب

اثر مستوى جودة الروضة في تنمية
القدرة عمى حل المشكالت لدى طفل
الروضة في محافظة الكرك  ، ،كمية
العموم التربوية -جامعة اإلسراء،
2018

رشا سمير عطا هللا

اثر برنامج إرشادي قائم عمى المعب
والفن في خفض السموك العدواني لدى
أطفال الروضة  ،كمية العموم التربوية-
جامعة اإلسراء2019 ،

سارة عبد القادر محمد

اثر برنامج تعميمي في تنمية مفيوم
السالم لدى طفل الروضة كمية
العموم التربوية -جامعة اإلسراء،
2019

الجوائز

