احمليوتات
م

املاضاع

االسم

الصفحة

1

أ.د .فُصل الراوي رفاعي طاٌع

مــً ًدفــع هفلــاث الخعــلُم؟

556 -566

2

د.لُىا بيت عمر بً صدًم
أ.ربا عبد املعين زٍني

دور إلارشاد املنهي في جأهُل ضعُفاث الضمع
لضىق العمل في مدًىت جدة

780 - 556

د.خالد محمد الفضاله

درجت جمثل طلبت كلُت التربُت ألاصاصُت بدولت
الكىٍت للُم املىاطىت في ضىء بعض املخغيراث

3

4

د.خلفان بً صالح بً هاصر الىاصري

5

د .بدرٍه خلف حمدان العنزي

6

أ .أم ـل محمد جابت طاهر
د .إصماعُل حضىين أحمد محمد

7

د .صىزان بيت صدكت بً عبد العسٍس
أ.حغرٍد بيت فرٍد بً محمد ًلي

8

د.هبــه خالـد صلُم

مدي جأجير شبكاث الخىاصل الاجخماعي في
الحلىق الركمُت لدي طلبت الخعلُمما بعد
ألاصاس ي ( )16 -11بمدارش صلطىت عمان

765 -787
770 -767

معىكاث جطبُم املىهج الاصخيباطي "ألاصىلي " في 065 - 777
البحىث العلمُت لدي طالباث الدراصاث العلُا
في جخصص التربُت إلاصالمُت
معُلاث جفعُل املعمل الافتراض ي (برهامج
ًىرٍكا) في جدرَط مىهج ألاحُاء املطىر في
املدارش الثاهىٍت للبىاث
باملدًىت املىىرة
الجمىد الفكري وعالكخه بالخىافم السواجي لدي
عُىت مً املتزوجاث بمىطلت مكت املكرمت

اججاهاث معلمي املرحلت ألاصاصُت هحى
اصتراجُجُت الصف املللىب ودورها في رفع
مضخىي الخحصُل لدي طالب صعىباث الخعلم
في مدارش محافظت هابلط

-أ-

078 -067

766- 071

755 -766

ت بع احمليوتات
م

االسم
د /شيرًً مركط مصري كدٌط

فاعلُت برهامج كائم على اصتراجُجُت دراصت
الدرش في جىمُت مهاراث الخدرَط الخأملي لدي
معلمي العلىم كبل الخدمت
الكشف عً مضخىي مهاراث الخفكير إلابداعي
( الطالكت – الاصالت – املروهت – الافاضت –
الجدة – الحضاصُت للمشكالث) 'لدي الطلبت
املىهىبين ذوي الخحصُل املرجفع في املدارش
العادًت في مدًىت الباحت
مً وجهت هظر معلميهم

د .صىزان صدكت عبد العسٍس بضُىوي
د .عـائش ـت أحم ـد الحجاجي

صمت ما وراء املساج وعالكتها باصتراجُجُاث إدارة
الغضب لدي معلمي املرحلت املخىصطت بمكت
املكرمت

7
د.حامـد عبـد هللا هلُـل العصُمي

18

11

16
16

11

املاضاع

الصفحة
1811-757

1875-1816

1168-1877

د .حضام اللاصم
د .ربُع شفُم لطفي عطير

املشكالث ألاكادًمُت وإلادارٍت التي جىاجه
أعضاء هُئت الخدرَط في كلُت ألامت الحكىمُت
في اللدش وصبل معالجتها

1161-1161

د .أمل راشد إبراهُم الخلُفت

الخطبُلاث التربىٍت املعاصرة مللاصد الشرَعت
إلاصالمُت

1106-1166

Hanem Mostafa Mohamed
D. Mostafa Alboray

A survey Study of the prevalence
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-ب-

-

