
 

  احملتويات

 

 الصفحة املوضوع االسم م

همرجت العالقت الظببيت بين التدفق الىفس ي  د. أخمد عبد امللك أخمد 1

وجىدة الحياة الامادًميت لدي طالب  وإدازة الراث

 الجامعت
527- 604 

 د.علي خظً علي أخمد القسون

 د. اخمد علي خظً املعمسي   

 

الرماءاث  فاعليت اطتراجيجياث جدزيع قائمت على

في جىميت التفنير السياض ي لدي طلبت مليت  املتعددة

 املجتمع باملحىيت

605 - 630 

3 

 د. خظام إبساهيم مساد

 أ.د. علـي صالح جىهس 

جددًاث اطتخـدام هظم لشف الاهتدال العلمي 

في البدىث التربىيت بجامعت دمياط مً وجهت هظس 

 أعضاء هيئت التـدزيع
631- 662 

 خىلت جميل دمحم ألاهصازي  د. 4

 

القيمت التيبؤيت للرماء الاهفعالي في السفاهيت 

الىفظيت لدي فتياث مؤطظاث السعاًت بمىطقت 

 منت املنسمت

 

663-712 

 د. عطاف شفيق الصعبي 5

 

اقع ممازطت إدازة ألاشماث بالجامعاث ألازدهيت  و

 الحنىميت مً وجهت هظس أعضاء هيئت التدزيع 

 

713 - 742 

 د/ شييب دمحم عبد السؤوف الشيشينى  6

 

إلاطهام اليظبي للثقت بالىفع واملظئىليت 

الاجتماعيت في التيبؤ بالرماء ألاخالقي لدي عيىت 

 مً طالب الجامعت

 743- 800  

د. عبدالسطىل عبدالباقي عبداللطيف                      7

 د. طلعت دمحم دمحم أبىعىف

خاالث ماوزاء الدافعيت خظب هظسيت التدىل 

الدافعي وعالقتها بامليل هدى التفنير الىاقد لدي 

طالب الحلقت الاعدادًت باملدازض الحنىميت 

 والخاصت 

801 - 908 

 



 

 الصفحة املوضوع االسم م

 تابع احملتويات
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د. عىهيت عطا صىالحت                                                

 د. لىجس طالمت جبازة

اقع اطتخدام  على وأجسه الاجتماعي التىاصل مى

 طلبت جامعت عمان ألاهليت  القيم الاجتماعيت لدي
909- 940 

9 
 د. دمحم خظً خماداث

 

 معىقاث البدىث التربىيت وصياغت القسازاث 

 )بين إلاعمال وإلاهمال( 
941-976 
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 د. طىشان صدقت بظيىوي          

 أ. زخمت أخمد الحاجي    

التعلق الىجداوي وعالقتها بالدافعيت  أهماط

 لإلهجاش

 

977- 1008 

11 

د. طعد بً مبازك السمثي                              

 د. هـــالت فـــــىشي عــــيد

جطىيس ألاداء املؤطس ي بجامعت بيشت في ضىء أبسش 

ألاهظمت العامليت لحىلمت الجامعاث: أهمىذج 

 مقترح 

1009- 1068 

12 

 أبىالىضس عبدالظتاز دمحمد.هاوي 

 

فاعليت بسهامج قائم على التىميت املظتدامت لتىميت 

 الجدازاث التدزيظيت لدي معلمي 

 العلىم الصزاعيت

1069-1112 
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 د. مىصىز اخمد خظين مقابله    

 د. قيع وعيم طليم 

 د.فسجاح فاخع الصويً  

 د. طمير دمحم عقل 

 د. فهمي مصطفى عطيت البنىز 

اطتخدام وطائل التىاصل الاجتماعي على أجس 

إلازهاب مً وجهت هظس طلبت مليت التربيت في جامعت 

 1115 -1113 الطائف

 

 

 

 


