
 2016-1ع-8م المحتــــويات
   م

1 
األبناء عند األنفعالى باألتزان وعالقته الزوجين بين النفسي الطالق 

 السنبارى طه الدين نور د.
Doi : 10.12816/0044439  

11 - 62   

2 

 وراء ما استراتيجيات باستخدام المتعددة الذكاءات على التدريب فعالية

 المهنية الكفاءة معتقدات وتحسين التأملى التفكير مهارات تنمية فى المعرفة

 تربويا   المؤهلين غير المعلمين لدى
 حسانين عباس اعتدال د.

Doi  10.12816/0044440 :

66- 152  

6 

 فى واالستقاللية المعرفية والمرونة االنجاز أهداف لتوجهات النسبى االسهام

 العليا الدراسات طالب بأداء التنبؤ فى اجنبية كلغة االنجليزية اللغة تعلم

التويفل اختيار على الفيوم بجامعة 
 العزيز عبد محمد حمزة أسماء د.

Doi:10.12816/0044441 

156 - 258 

4 

 الجامعة طالب لدى الدافعية لمقياس الهرمية البنية 

 اهلل رف على عائشة د.

Doi:10.12816/0044442 

251 - 214 

5 

 من القرى أم بجامعة الخاصة التربية تخصص فى الميدانى التدريب مشكالت

 الدارسين نظر وجهة
 فخرو الناصر د.عبد

Doi:10.12816/0044443 

215 - 642 

6 

 .الغربية النظريات وبعض  اإلسالمية التربية منظور من النفسي األمن

 مقارنة دراسة
جراح أكرم خولةد.   

Doi:10.12816/0044444 

646 - 674 



7 

 وفوائد لتأثيرات الطالب أدراك فى تسهم التى المتغيرات لبعض دراسة

 الباحة مدينة فى السياحة
 ناصف متولى د.عماد

Doi:10.12816/0044445 

675 - 424 

8 

DYSTOPIE DE TELE-REALITE DANS ACIDE SULFURIQUE 

D'AMELIE NOTHOMB. 

DR. AMIRA EL HAKIM 

Doi:10.12816/0044446 

425 -  460 

9 

 التعليم فى التمهن
 الخاليدى إبراهيم إيناس.أ 

Doi : 10.12816/0041727 

461 - 468 

  



 2016-2ع-8م المحتــــويات

   م

1 

 الصحي  فاعلية برنامج قائم على إدارة الذات فى تحسين السلوك
 لدى المراهقين مرضى السكر.

 د. هيام صابر صادق شاهين
Doi: 10.12816/0045073 

11- 72  

2 

أثر التدريب على برنامج المفهوم الشامل لنظام الحساب الذهبى )يوسى 
ماس( فى تنمية الذكاء السيال والذاكرة البصرية لدى تالميذ المرحلة 

 .االبتدائية بمكة المكرمة
 د.أحمد محمد الزهرانى       د. صالح عبداهلل السنبانى

Doi  : 10.12816/0045074 

 76- 114 

6 

فعالية برنامج إرشادى قائم على اإلرشاد المعرفى فى تنمية األمل لدى 
 طالب الجامعة

 د.عاطف مسعد الحسينى الشربينى
Doi: 10.12816/0045076 

115 - 164 

4 

ترويحى على اكساب الثقافة البيئية لتالميذ المرحلة االبتدائية  اثر برنامج
 باالسكندرية

 د. نهلة متولى السيد

 10.12816/0045075 DOI :

165-222 

5 
 تجلي الشخصية العمرية فى أدب الطفل

 د. محمد توفيق هنداوى حرحش
DOi: 10.12816/0045079 

226- 214 

6 

تقدير الذات وعالقته بالتفاؤل لدى عينة من المرشدين والمسنين دراسة 
 حضاري مقارنة

 حمدد. شعبان جاب اهلل رضوان     أ.أيمن شعبان م
Doi:  10.12816/0045077 

215- 652 



7 

الهدر التربوى بمؤسسات التدريب والتكوين المهنى بالجزائر دراسة كمية تحليلية 
 للظاهرة

  ياسمينه تشعبتأ.             د. حورية تارزولت عمرونى
Doi: 10.12816/0045078 

656- 680 

8 

 مقومات تدريس العلوم ومستوى تحصيل المتعلمين فى القرى والمدن: 
 "دراسة مقارنة"

 ماجد بن عواد العوفىأ.

Doi: 10.12816/0045080 

681- 414 

 
  



 2016-6 ع-8م  المحتــــويات
   م

1 

 بالتلكؤ التنبؤ فى الالعقالنية واألفكار العقل لعادات النسبى اإلسهام

 الجامعة. طالب لدى األكاديمى

 عابدين محمود سعد حسن د.
DOI:10.12816/0045604 

 11- 126 

2 

 عواملال عن الكشف فى (CAT) الموضوع تفهم إلختيار اإلكلينيكية الداللة

 االسكندرية جامعة األطفال لدى لإلكتئاب الدينامية
 صديق محمود رحاب د.

DOI:10.12816/0045605 

127- 170 

6 

 بعض ضوء فى أطفال رياض بمؤسسة التوزيعية القيادة تطبيق متطلبات

 المعاصرة االتجاهات

 هميسه محمد أحمد د.
DOI:10.12816/0045606 

171-224 

4 
 "ونقدية تحليلية رؤية" التربوى: البحث أزمة أبعاد كأحد االغتراب

 الحبشى جبر داهللعب جبر شيماء د.
DOI:10.12816/0045612 

225- 602 

5 

  الحساب تدريس فى التعليمية األلعاب بأستخدام التدريس أثر
 المتوسطة األعاقة تالميذ لدى

 غنيم صبرى محمد د.
DOI:10.12816/0045607 

606-660 

6 
 الذات بمفهوم وعالقتها اإلعاقة ذوى من ألطفالهم الواليد اإلساءة

 الهمص الغنى عبد الفتاح عبد د.

DOI:10.12816/0045611 

661- 676 



7 

  طالبات لدى الدراسى بالتحصيل وعالقته النفسي األمن
 بقعاء حائل/فرع جامعة

 الذيتاوى عيسى سحر د.
DOI:10.12816/0045608 

677-426  

8 
 قبانى نزار شعر فى الحزن تجليات

 العنزى مطلق فرحان مريم د.
DOI:10.12816/0045609 

427- 460 

  والدكتوراه: الماجستير أبحاث ملخصات 

1 

 الفقهية المفاهيم تنمية فى ذاتيا   المنظم التعلم على قائم برنامج فاعلية

 الثانوى األول الصف طالبات لدى
 العلونى مرشد رشيد بنت أ.نجالء

DOI:10.12816/0045610 

461-412 

 

 


