المحتويات
م

االسم

الموضوع

الصفحة

معخوى كيم النزاهت عىذ جذسيعيي كعم الخاسيخ
في كليت التربيت للعلوم الاوعاهيت مً وحهت هظش
الطلبت

714 - 687

 .2أ.د /املعتز باهلل صيً الذًً محمذ

وحذة دساظيت فى العلوم الفيزًائيت كائمت على
شبكاث الخمثيل البصشى لخىميت وظائف الخفكير
املشجبطت بها ومهاساث الخأمل فى الظواهش الفيزًائيت
لذى جالميز املشحلت الابخذائيت

771–715

 .3د /حعً تهامي عبذ الاله ظيفين

فاعليت بشهامج كائم على إظتراجيجياث الخزكش
العمعي في عالج الاضطشاباث اللغويت وجىميت
مهاساث الفهم اللشائي والخعبير الشفوي لذى جالميز
املشحلت إلاعذادًت.

823-773

 .4د /عضة عبذ الشحمً مصطفى عافيت

"فاعليت بشهامج كائم على الخعلم املعدىذ إلى
الذماغ في جىميت عاداث العلل و الخفكير الخحليلي و
الخحصيل لذى طالباث املاحعخير "

883-825

د /علي عبذ املىعم حعين

فاعليت اظخخذام إظتراجيجيت ألابعاد العذاظيت
 PDEODEفى اللغت العشبيت لخىميت مهاساث
الاظخذالل الىحوي لذي جالميز املشحلت إلاعذادًت

971-885

 .6د /فذوي أهوس وحذى جوفيم علي

وصمت الزاث وعالكتها باملعاهذة الاحخماعيت
ُ
املذسكت وجأخش طلب العالج الىفس ي لذى املشض ي
الىفعيين املترددًً علي معدشفى الصحت
الىفعيت وعالج إلادمان باملىيا

1446 -973

 .1أ.د /صادق عبيغ الشافعي

.5

 .7د /كشيمت عبذ الاله محمود

.8

الباحث /ظامي ماحذ محمود العطاس

اظخخذام همورج هيذهام البىائي في جذسيغ العلوم
لخىميت عمم املعشفت العلميت ومهاساث الخفكير عالي
الشجبت لذى جالميز املشحلت إلاعذادًت
مذى اظخخذام املعلمين إلظتراجيجيتي الجذول
الزاحي ( )KWLوسوبيعون ( )SQ3Rاملحوظبخين
لخذسيغ الفيزًاء لذى طلبت الصف العاشش في
ألاسدن مً وحهت هظشهم

-أ-

1125-1447

1149-1127

تابع المحتويات
م

االسم

الموضوع

الصفحة

 .9د /محمذ عبذالهادى عبذالعميع

جأثير عذد فئاث الاظخجابت على افتراضاث
ومخشحاث الخحليل العاملى الاظخكشافى والخوكيذى 1122-1151
لبىود أدواث اللياط في البحوث الىفعيت

 .11د /وعــشيً حعً ظبحي

" واكع جطبيم ألاوشطت الخعليميت املشجبطت
باملهاساث الحياجيت مً وحهت هظش أعضاء هيئت
الخذسيغ بكليت العلوم (شطش الطالباث) بجامعت
حذة "

 11.د /وفاء محمذ معوض عبذ العال
دً /وظف محمذ شلبي
 12.د  /وظام حمذي اللصبي
د/عائشت مشيع ًحيى ععيري
13.

1154-1123

اظخخذام سظوماث أطفال الشوضت للكشف
عً جصوساتهم للعلماء فى ضوء الجيغ معخوى 1213-1155
حعليم الوالذًً وطشق الخذسيغ املخبعت
الفشوق في إلاخفاق املعشفي والخحصيل ألاكادًمي
بين بشوفيالث الاهفعاالث الخحصيليت الىاججت عً
الخحليل العىلودي لذى طالباث الجامعت
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-ب-

1259-1215

37 - 58

