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  يوتات  احمل

 الصفحة املاضاع االسم م

 جمال على الدهشان / أ.د  .1
 Open-Access Publishing اليشز العلمى اإلافخىح

 بين الخأًيد والزفض
1-11 

2.  
 أ.د/ عبدالباضط مدمد دًاب

 عبدالىاصز مدمد رشادد/ 

جفعيل الشزاهت في البدث العلمي مع الجامعاث 

 اإلاصزيت في ضىء الخبرة الياباهيت
11-11 

  طهد. إًمان رفعذ مدمد   .3

ً جابز بططىيس ىد/  شيًر

 مطزح العزائظ فاعليت بزهامج كائم على اضخخدام

لدي أطفال الصحيت  الثلافتمفاهيم  جىميت فى 

 الزوضت

13-111 

 / ضالم مدمد ساًد الشهزي أ  .4
أثز اخخالف طزيلخين لخىفيذ مدوهاث الىيب )فزدًت 

 والكخابت اللزاءة مهاراث بعض لخىميت( حعاوهيت –

 يالابخدائ الطادص الصف طالب لدي

111-131 

5.  
 علي  عائشت خطًالباخثت / 

 / ضىــاء مدمد مدمىد بطاًىت د

اإلامارضاث ؤلاداريت والفىيت لدي كائداث مدارص 

وأثزها في جدليم جىدة ألاداء مدافظت صبيا 

 اإلادرس ي
141-111 

 فهد بً فزخان الشمزي د.   .6

اضخخدام جطبيلاث الىاكع اإلاعشس لخىميت مهاراث 

الخفكير الابخكاري وجدصيل ملزر الحاضب آلالي لدي 

 اإلاخىضططالب الصف ألاول 

181-211 

7.  
 د/ مدمىد فىسي أخمد بدوي 

 / ضماح الطيد مدمدد

مً  جددًاث التربيت الىجداهيت في العصز الزكمي

وجهت هظز بعض أعضاء هيئت الخدريظ بكلياث 

 التربيت

211-311 

 ػاسي مدمىد جىهزالباخث /   .8
اء في اإلازخلت اإلاخىضطت  صعىباث جدريظ مادة الفيًز

 مً وجهت هظز اإلاعلمين في مدًزيت لىاء عين الباشا
311-338 

 حجاب مدارب الشيباويد/ مزيم   .9

 مطخىي اإلاعزفت والخطبيم إلابادئ الخعلم اإلاطدىد 

 إلى الدماغ لدي عيىت مً معلماث اإلازخلت الثاهىيت 

 بمدًىت الطائف

331-318 

 جيهان عبد العشيش رجب / د  .01
الدورياث العلميت الىركيت وؤلالكتروهيت في واكع 

 ) دراضت ملارهت ( بالعالم العزبي بعض الكلياث 
311-411 
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  ت بع احمليوتات  

 

  

00.  
 هبت إبزاهيم اللشيش ى د.

 أ. مصطفى إبزاهيم مدمد
الفزوق في الطلىن الخىهيدي بين اإلاعخمدًً 

 وػير اإلاعخمدًً علي اإلاىاد الىفطيت
411-441 

01.  
Dr. Doaa Samir Hassan  

Dr. Suda Nasser Shaman  

Challenges Facing EFL Pre-

service Teachers in King 

Khalid University During their 

Practicum 

1-22 

02.  

Aisha Saleh Alanazi       

Dr. Dalal Abdullah Alqiawi 
Dr. Fatimah Fatooh El Gazaar 

Dr. Iman Muhammad Mahdi 

The Effectiveness of Animated 

Cartoons on the Development 

of Oral Communication Skills 

in English Language among 

First Secondary Grade 

Students in Alrras City 

2233--4488  


