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  محتوياتال

 

 الصفحة الموضوع االسم م

1.  
 أ.د/ بشسي إطماعيل أحمد أزهىط 

 

جىدة البحث العلمي: املعاًير، املتعلباث، 

املعىكاث، وإلاجساءاث التعىيسيت من وجهت هظس 

الباحثين )دزاطت هىعيت باطتخدام النظسيت 

 املجرزة(

1- - 72 

7.  
 د. أحمد همال عبد الىهاب البهنظاوي 

 ن شيد عبد الخالمأ/ شيد حظاهي

البناء العاملي مللياض الظلىن التىسازي املعدل 

(RBS-R)  لدي عينت من أظفال التىحد بالبيئت

 املصسيت

72-36 

 د. أطماء عثمان دًاب عبد امللصىد    .3

 

 وظائف ألاها لدي العفل املىهىب الخجىل 

 "دزاطت ولينيىيت"
36-23 

 أغادًس بنت طالم مصعفى  د.   .4

 ئىليت: إلادازة باملظ

مدخل لتعىيس إدازة مؤطظاث التعليم الجامعي 

 7262دًت اململىت العسبيت الظعى  في ضىء زؤيت

22-143 

5.  
 د/ الظيد الفضالي عبد املعلب                        

 إًناض محمد صفىث خسيبه /د

" Langerاليلظت العلليت في ضىء هظسيت الهجس "

وعالكتها بيل من الاججاه هحى التخصص 

أطلىب التعلم وهىع الاختباز التحسيسي املفضل و 

 لدي ظلبت جامعت الصكاشيم

142-182 

6.  
 د. أطماء عبد الظالم أحمد

 د. فيفيان فتحي باطيلي

الاحتياجاث التربىيت للمىسطاث في بعض 

إلاًبازشياث اللبعيت ألازثىذهظيت لتحليم 

 جىدة الحياة باملجتمع املصسي 

121-763 

 د/ إًمان وصفى وامل الظيد حسب  .2

 

دزاطت ملازهت ملجتمعاث املمازطت فى جامعاث 

بعض الدول ألاجنبيت وإمياهيت إلافادة منها فى 

 مصس

762-668 

8.  

 أ. د/عبد الساشق مختــــاز محمــــــــــــــــىد

ـــــــىان  أ. د/ أحمد محمد علي زشــ

 أ / حظام الدًن مصعفى البدزي محمد

التعلم املنظم ذاجًيــا في جنميت  أثس اطتخدام

مهازاث التروق ألادبي لدي ظالب الصف ألاول 

 .الثاهىي 

662-627 

 د. خالد طليمان احمد مىمني  .9

دزجت ممازطت مدًسي املدازض في مدًسيت التربيت 

والتعليم ملحافظت عجلىن للليادة ألاخالكيت 

 وعالكتها باالطتغساق الىظيفي للمعلمين

626-466 
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 المحتويات تابع 
 

  

 الصفحة الموضوع االسم م

01.  
 العصيمي حمدان محمدبن د. خالد 

 

واكع الشساهت املجتمعيت وممازطت مجاالتها في 

من وجهت هظس أعضاء هيئت  جامعت العائف

 التدزيع

462-426 

00.  Einas Salem Alharbi  

The effectiveness of individual and 

integration approaches for treated 

children and adolescents who stutter:  

a systematic review from 1990 to2018 
1 - 47 

01.  Maram Amro Almughamis 

The Influence of Parent-Teacher  

Interaction on Pupils’ Academic 

Achievement in Saudi Arabia 
49 - 95 


