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البحوث باللغة العربًة :

ّ )6اقــع تطبٔــل أبعــاد إدازٗ اجلــْدٗ الػــامل٘ يف بنككا تةليككت

:

تةلعككني و يتةاعت ككو

(كككنب بنككاجليف ترية علككن تة ين ككن ............................................................
د .ذلند شًٓ صاحل الطعدٖ ،د .درب عبدالكْٖ الطيباىٕ ،د .ىاصس ضعٔد علٕ الدسٔاىٕ

ّ )7اق ـ ـ ــع الرتبٔ ـ ـ ــ٘ العنلٔ ـ ـ ــ٘ يف نلٔ ـ ـ ــ٘ الرتبٔ ـ ـ ــ٘

امع ـ ـ ــ٘ البٔط ـ ـ ــاّ ٛض ـ ـ ــبل

تطْٓسٍا ................................................................د .بدّز عبداهلل علٕ املاّزٖ

<
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 )8أثس مػاٍدٗ املطلطالت الدزامٔ٘ التلفصْٓىٔ٘ الرتنٔ٘ يف الكيْات العسبٔ٘ علـٙ
قــٔه الفتــاٗ اجلامعٔــ٘ الٔنئــ٘ (دعتسككن حيككع ن تككا نةمككنص عككنحع

ككنعن

يتةعت م يتةلكن ة ع ن ةتعنم 1026مجل ................................د .صاحل ذلند محٔد

 )9سدٓح علٕ زضـٕ اهلل عيـُ (كلكنُ ت
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ي كن مك ام حكن ككمتخكُ ياكع حنبعك كُ جل

دعتسن يحتت ث  .........................................د .عبد الْاضع بً حئ ٙاملعصبٕ األشدٖ
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 ):الفذ ـ ــْٗ ب ـ ــني ثكاف ـ ــ٘ اجل ـ ــْدٗ الػ ـ ــامل٘ ّ حتط ـ ــني أدا ٛاليع ـ ــاو التعلٔن ـ ــٕ يف
اجلنَْزٓ٘ الٔنئ٘  ....................................................د .عبدِ ىعناٌ الػسٓف
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;) أثــس اإلىفــام احلهــْمٕ علــ ٙالينــْ االقتصــادٖ يف الــٔنً خــالل املــدٗ -6>>1
7169و  ........................................................................د .ضامل عبداهلل باضْٓد 766
<) الطعادٗ ّعالقتَا باحلٔاٗ الطٔبـ٘ ّالتـدًٓ لـد ٚعٔيـ٘ مـً طـالب اجلامعـات يف
الٔنً  ................د .أمحد ذلند عبد اخلالل ،د .عبد احلهٔه ذلند سطني بً بسٓو 796
=) إِضَافُ٘ الطَالمِ إىل السَدُلِ أّ املَسأِٗ أّ دص ٍٛمِيََِا دعتسن يقة ن حقنع ن
 .......................................................................د .ذلند سطً حئ ٙامللشاىٕ 7;:
>) مت ــين امل ــْت ّال ــدعا ٛب ــُ ّأثسٍن ــا عل ــ ٙالف ــسد ّاجملتن ــع يف الفك ــُ اإلض ــالمٕ
 ................................................................د .عبداهلل ذلطً عبداهلل احلطسمٕ 818
البحوث باللغة االنجلًزية:
1) Students’Perceptions
of
Lecturers’Presentation
and
Interpersonal Skills in the School of Educational Studies at
Universiti Sains Malaysia
ملشْظ٘ ?
البشْخ امليػْزٗ يف ٍرِ اجملل٘ تعرب عً آزا ٛباسجَٔا ّال تعرب عً زأٖ اجملل٘ أّ اجلامع٘.
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