كلمة
أ.د /خالد عبد اللطيف حممد عمران
عميد الكلية ورئيس حترير اجمللة

وعلي اهلل قصد السبيل ،،،،،،

عميد الكلية ورئيس حترير اجمللة
أ.د /خالد عبد اللطيف حممد عمران
أ-

احمليوتايا
املاضاع

الصفحة

م

 .1أ.د /عبد الىاصس السيد عامس

”” FOMOالخىف من فىاث ش يء ما "الفىمى"
ُ
واستخدام الهاجف الروي املشيل

9-1

د /مدمد مصطفى عبدالساشق
 .2د /عمسو مدمد سليمان
د /أخمد علي طلب

ُ
ُ َ َّ
ُ ُ
ف
لدان الها ِج ِ
هاب ف ِ
الخىف ِمن الضياع ِوعالكته ِبس ِ
َ ُ
ُ
َ
ُّ
َ
َ ُ
غتربين
املدمى ٌِ (الىىمىفىبيا) لدي امل ِ
ساهلين امل ِ

69 - 11

 .3د .خمد بن عاًض السشيدي

على جلىيت لاهفىجسافي جدزيبي كائم أثس جىظيف بسهامج
في جىميت التدصيل املعسفي و مهازاث التفىير البصسي
لدي طالب وليت التربيت بجامعت خائل

138 - 71

 .4د /
مدمىد عمس أخمد عيد

جصىز ملترح لتدسين سياست الاعتماد ملؤسساث
التعليم العالي في ضىء خبراث بعض الدوٌ

225 - 139

.5

االسم

د .مالً مدمد السفاعي

 .6د /سازة مدمد عبد السميع
د /أزشاق مدمد عطيت اللىشي
.7
د /شيماء بهيج مدمىد متىلي

 .8د /علـي خسـن الجنهي

 .9د /هاًل ًىسف سيف

سلىن التىمس املدزس ي وعالكته بمفهىم الراث
ألاوادًمي لدي التالمير ذوي صعىباث التعلم
دوز معلم التعليم الابتدائي في جىميت الىعي السياحي
للتالمير في ضىء التىميت املهىيت له
جىظيف مساس ي التعلم الالىترووي في جدزيس ملسز
جلييم جسبىي لتىميت مستىياث عمم املعسفت وجدازاث
التلىيم وجىهيد الراث املهىيت للطالب املعلم بيليت
الاكتصاد املنزلي
الللم من جائدت هىزوها ( هىفيد  ) 19 -في املجتمع
السعىدي
أهىاع ووظائف مهازاث الاجصاٌ غير اللفظي لدي
معلمي اللغت العسبيت للىاطلين بغيرها (دزاست
خالت)

ب-

268 - 227
311 -269

406 - 313

441 - 407

516 - 443

تابع احمليوتايا
م

االسم

 .11د /مسوي خسين اسماعيل إمام

 .11د /هالت أخمد سليمان خسىين

12.
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املاضاع

الصفحة

بسهامج ملترح في الدزاساث الاجتماعيت كائم على
املىاسباث البيئيت العامليت لتىميت مهازاث خل
569 - 517
املشىالث واملسئىليت البيئيت لدي جالمير املسخلت
لاعدادًت
العىامل املؤثسة في جىظيف ألاشخاص ذوي
626 - 571
لاعاكت وعالكتها
ببعض املتغيراث هما ًدزهها املختصىن
The effect of teacher’s presence
in collaborative online writing on
1- 60
EFL writing skills, reading
comprehension and learner
autonomy

ج-

