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  يوتات  احمل

 

 الصفحة املاضاع االسم م

 أ.د/ مصطــفى مدمــد رحــب 1
بعض آلاثار الضلبيت لخطبيق مجاهيت الخعليم 

 ألاصاس ي في مدافظت صوهاج
 

1- 14 

 حشنيل على وصائل الخواصل الاحخماعي جأثير د/ مدمد بً حساء الحربي 2

طالب الجامعت  الاججاهاث الفنريت لدى

 اإلاىورة مً وحهت هظرهم ؤلاصالميت باإلادًىت

15-66 

3 

                                   /غادة خمسة مدمد الشربينيد

 د/منى مدمود عبد اإلاولى خضىين 

 

مادًميت واإلاهىيت جفعيل ممارصاث قيم النزاهت ألا

لدى أعضاء هيئت الخدريط في الجامعاث 

 جصور مقترح  الضعودًت 

 

61- 128 

القيادة الاصتراجيجيت وعالقتها بخدقيق اإلايزة  ار الحارثيـلجبا ود بً عبدـصعد /  3

 الخىافضيت في حامعت الطائف

129-176 

هللا  فاطمت بيت علي بً عبد / د 4

 الغامدي

 

درحت جضمين مهاراث الاقخصاد اإلاعرفي بمىهج 

التربيت الفىيت للمرخلت اإلاخوصطت مً وحهت هظر 

منت معلمي ومعلماث التربيت الفىيت بمدًىت 

 اإلانرمت

177-224  

 جـد العرفـر مدمــعبيد /  5

 

أصاليب الخعلم لدي طالباث الهلياث الصحيت 

وعالقتها بمضخوي  بجامعت اإلالو صعود

 الخدصيل الدراس ي

225-262 
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ـــاش د/   غدًـــر فهــد العبَّ

ـاش العخيبي        د/ فهــد بً عبَّ

 

يت اإلاهاراث دور ألاوشطت الالصفيت في جىم

القيادًت لطالباث اإلارخلت الابخدائيت بمىطقت 

 الرياض

 

263-288 
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 مدمد زهران أبو علي/د

 مىاى هاوي قطيشاث أ / 

 

درحت ممارصت معلمي العلوم لعملياث إدارة 

 مً وحهت هظرهم اإلادارش ألاردهيتاإلاعرفت في 

 

289 - 318 

9 

بدًل في الخعليم العام في مىطقت واقع الخقويم ال د/ مدمد بً خضً ًديى السبيدي

 354 - 319 منت اإلانرمت مً وحهت هظر معلمي الخعليم العام
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  ت بع احمليوتات  

 

 

 الصفحة املاضاع االسم م

دور مقرر مىاهج البدث في إلضاب طلبت مليت  د/ مصطفى علي خلف 01

 واالتربيت مهاراث البدث العلمي بين الواقع واإلاأم

355 - 416 

 وار مدمد صعد الحربيد/ هــ 00

 

أثر برهامج حعليمّي قائم على شبنت الخواصل 

(في جىميت اإلاعخقداث Face bookالاحخماعّي )

 اإلاعرفيت لدى طالباث الجامعت

 

411 - 454 

01 

 

 الشواوره خماد د/ًاصين صالم

 

مدى امخالك طالب الدراصاث العليا في قضم 

التربيت بالجامعت ؤلاصالميت إلاهاراث البدث 

 لتربوي ا

455-482 

 عبدهللا صعد هافع العخيبيأ/  02

 

القيم الخىظيميت في اإلادارش الثاهويت الحنوميت 

بمدافظت الطائف وعالقتها بااللتزام الخىظيمي 

 للمعلمين

 

483 - 526 


