احمليوتات
املاضاع

الصفحة

م

االسم

 .1أ.د /بشسي إطماعيل أخمد أزهىط

دوز لجان املساحعة ألاخالكية بالجامعات في مساكبة
وضبط هصاهة الباخثين والتزامهم باملعاًير ألاخالكية
للبدث العلمي

11 - 1

د /إًىاض مدمد عبدهللا مدمىد
.2
د /مدمد عيس ى مدمد عيس ى

ثأثير مىكع اليلظة العللية والركاء الىحداوي في
الصمىد ألاكادًمي لدي الطالب املعلميـن بكلية
التربية -دزاطة ملازهة في ضىء الىماذج البىائية
للعالكات الظببية

131 - 11

 .3د /طازة عبد الظحاز الصاوي اخمد

فاعلية همىذج الحعلم الحفازغي في ثىمية مهازات
الحدليل الحازيخي والكفاءة الراثية لدي طالب
املسخلة الثاهىية

161 - 131

 .4د /مظفس بن عيضه املالكي

 .5د /فاضل بن مدمد العمسي

 .6د /زضا عبدالساشق حبر حبر

 .7د /زيهام خظين طالمة أبىشيد
د /خمىد بن عبد هللا بن طالم
 .8د /هىاء عصت مدمد عبد الجىاد
د /ميمي الظيد أخمد اطماعيل

بسهامج ثدزيبي ملترح كائم على الحعلم املللىب
وثأثيره على ثىمية مهازات العمل الحطىعي لدي
معلمي التربية إلاطالمية بمدافظة الطائف
ً
ودافعيتهم لإلهجاش وفلا ألطلىبهم املعسفي
دوز حامعة الجىف في جعصيص كيم الىخدة الىطىية
لدي طلبتها من وحهة هظس أعضاء هيئة الحدزيع
بها
فاعلية بسهامج كائم على عادات العلل في ثىمية
مهازات اثخاذ اللساز والدافعية العللية لدي
الطالب املعلمين بكلية التربية
ُ
بسهامج ثدزيبى لحدليم السفاهة فى الحعليم
ثصميم
ٍ
إلابداعى غير السطمى 1131
(حامعة الطفل بالظىيع كىمىذج )
الىمىذج البىائي للعالكات الظببية بين الركاء
وكىي الدافعية وأثس ألاكسان ،والحلدًسات الظابلة
واملعدل التراكمي لدي طلبة الجامعة

أ-

112 - 171

123 - 112

312 -122

321 - 317

213 – 321

ت بع احمليوتات
د/خدًجة ضيف هللا إبساهيم اللسش ي
د/خظىين علي ًىوع عطا
 .9د/أخمد عبد الهادي ضيف كيشاز
د/زباب عبدالفحاح أبى الليل مدمد
أ.د/ماحد مدمد عثمان عيس ى

فعالية بسهامج إزشادي ثىعىي كائم على اللسآن
والظىة في ثدليم ألامن البيئي لدي طالب حامعة
الطائف

223 - 212

Dr/ Hanan Ahmad AbdelHafez Mahmoud

Using Teaching Activities for
Developing Some Receptive Language
Skills determined in the light of The
(ABLLS-R) at children with Autism
Spectrum Disorder Integrated in
Primary Schools

1- 38

10.

ب-

