احمليوتات
م

املاضاع

الصفحة

االسم

فلظفت التربيت  :املفهىم وألاهميت

9–1

فاعليت اطتخدام ألالعاب الصغيرة الترويديت في
جىميت املهازاث الحسليت لدي ألاظفاى التىخدًين
وأثسها على مهازاتهم الىظيفيت املسجبعت بأوشعت
الحيـاة اليىميـت.

69-11

.1

أ  .د  /مصعفى مدمد زحب

.2

أ.د  /خالد طعيد الىبي صي ـ ــام
د  /مدمد لماى ابىالفتىح عمس

.3

د /علي بن مدمد بن شهيد الغامدي
أ /عبدهللا بن مظعىد بن غيث الجنهي

.4

د /الظيد زمضان بسيو

أهماط ما وزاء الاهفعاى لدي أعضاء هيئت
التدزيع بجامعت امللو طعىد وعالقتها ببعض
املتغيراث

141-111

.5

د.أخمد مدمد زحائي السفاعي

جىظيف أوشعت قائمت على همىذج "فان هيل"
لتىميت الفهم الهىدس ي والاججاه هدى الهىدطت
لدي جالمير املسخلت إلاعدادًت

191-141

.6

د .خاجم بن عبد هللا بن طعد الحصيني

وعي ظالب مليت التربيت في حامعت العائف بمفهىم
الحسيت وطبل جفعيله من مىظىز التربيت إلاطالميت

141-199

.7

د .زباح زمصي عبد الجليل

جصىز مقترح لدوز إلاشساف التربىي املتىىع في
جعىيس أداء املعلم في ضىء خبراث بعض الدوى

111-141

.1

د /.عمس عىاض الثبيتي

أطاليب التقىيم التي ًتبعها أعضاء هيئت التدزيع
وعالقتها بجىدة هىاجج التعلم لدي ظالب حامعت
شقساء – اململنت العسبيت الظعىدًت

151-111

.9

د /.عبير لماى مدمد عثمان

فاعليت أوشعت متهاملت في جىميت معازف ومهازاث
زيادة ألاعماى والاججاه هدىها لدي ظالباث شعبت
املالبع الجاهصة باملدزطت الثاهىيت الصىاعيت

194-155

دزحت ممازطت قادة املدازض للنفاًاث الفىيت في
ضىء اطتراجيجيت جعىيس التعليم العام في اململنت
العسبيت الظعىدًت
بدث مظتل من زطالت دلتىزاه بعىىان( :جعىيس
النفاًاث الفىيت لقادة املدازض في ضىء الاطتراجيجيت
الىظىيت لتعىيس التعليم العام :أهمىذج مقترح)

-أ-

111-11

ت بع احمليوتات
.11

د /.عماد عبد اللعيف مدمىد

 .11الباخثت /حميلت مشبب الساوي

 .11أ /أخمد بن عىده بن طليم الحىيعي
 .11د /عيد خمىد ضىيحي الظعيدي
 .14د /طامي مجبل العنزي

جنىين العالب الباخث بهلياث التربيت في
ضىء بعض الاججاهاث الحدًثت
جقييم النفاًاث املهىيت لدي معلمي العلبت ذوي
إلاعاقت الفنسيت بمىعقت عظير في ضىء املعاًير
املهىيت الىظىيت للمعلمين باململنت العسبيت
الظعىدًت
الثقت التىظيميت وعالقتها بالسضا الىظيفي لدي
معلمي املدازض الابتدائيت الحنىميت بمدًىت جبىك
إلابداع إلادازي لدي العاملين في املجاى التربىي
باملسخلت املتىطعت في مدافظت الجهساء بدولت
النىيت
معىقاث أمىاء املنتباث في جدقيق ألاهداف
املدزطيت بدولت النىيت

-ب-
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