احمليوتات
م

االسم

 .1أ.د  /فُصل الساوي طاٌع

العىملت الظُاطُت والظُاطت الخعلُمُت

8-1

 .3د /أخمد بً مىس ى خىخىل

فاعلُت بسهامج إزشادي في جىمُت املظئىلُت الاحخماعُت وحعصٍص
كُم املىاطىت لدي طالب الجامعت
فاعلُت بسهامج إزشادي كائم على العالج املخمسهص خىل
العمُل في جدظين مفهىم الراث لدي ألاخدار الجاهدين
بداز املالخظت الاحخماعُت بجاشان
دوز حامعت الفُىم فى جدلُم مخطلباث مجخمع املعسفت مً
وحهت هظس بعض الخبراء

د/خامد طعُد الجبر
 .5د /طازق عبُد املظعىد
د /عاًدة عبدالىسٍم العُدان

أزس الخعلُم إلالىترووي على جىمُت املهازاث الخدزَظُت
لدي طلبت ولُت التربُت ألاطاطُت في دولت الىىٍذ بدث
في التربُت جخصص(جىىىلىحُا الخعلُم)

.2

د .أخمد علي طلب
د .عمسو مدمد طلُمان

املاضاع

الصفحة

 .4د/زىاء هاشم مدمد

.6
.7

أ /صالحت خيــع خلف العخُبي
د /عىتر مدمد أخمد عبد العال

 .8د /عِس ى بً فسج العصٍصي

دزحت ممازطت طلىن املىاطىت الخىظُمُت لدي كائداث
مدازض الخعلُم العام الحىىمُت في مدًىت السٍاض
مخطلباث جىىىلىحُا املعلىماث لخدلُم السشاكت
الاطتراجُجُت بالجامعاث املصسٍت .حامعت طىهاج همىذحا
فاعلُت اطخخدام الخلىٍم الخىىٍني في جدظين مظخىي
الخدصُل الدزاس ي مللسز مهازاث الخفىير والبدث العلمي
لدي طالب ولُت إدازة ألاعمال بجامعت شلساء  2018م

67-9
102-69
169-103
214-171

253-215
316-255
350-317

بسهامج حعلُمي ملترح كائم على الخعلم املظدىد إلى الدماغ في
اهدظاب املفاهُم العلمُت ملادة العلىم واللدزة على خل
املشىالث لخالمُر الصف الظابع مً الخعلُم ألاطاس ي

400-351

 .01دهخ ــىز /هشام مدمد الخىلي

همىذج بىائي لللدزة على خل املشىالث في طىء بعض
املىىهاث املعسفُت والدافعُت لدي طالباث الجامعت

452-401

 .00د .خىان البدزي همال طلُمان

اطتراجُجُت ملترخت لخفعُل دوز الخعلم الخىظُمي في جدلُم
امليزة الخىافظُت لجامعت أطىان

575-453

 .9أ.م.د /منى مصطفى همال مدمد

-أ-

احمليوتات
م

االسم

أ.د  /هبــه إبساهُــم اللشِش ي
.01
الباخث  /مصطفى إبساهُــم مدم ــد

.02

د .عبُد مصعل عبُد الحسبي

املاضاع

الصفحة

الفسوق في الظلىن الخىهُدي بين املعخمدًً وػير املعخمدًً
علي املىاد الىفظُت

606-577

فاعلُت بسهامج ازسائي كائم على ألاوشطت السٍاطُت في جىمُت
مىىهاث الحع العددي لدي طالب الصف ألاول املخىطط
البحث هدعوم هن عوادة البحث العلوي بجاهعت القصين ورقن
الوشروع البحثي (.)7113

-ب-

639-607

