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 البحوث العلمية املتخصصة   )ب 







 
 

  دعم نشر البحوث العلمية  )ج 



 

 

 رسائل ومشاريع طالب الدراسات العليا واملشاريع العلمية  )د 
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  )١( ملحق
  

  نتائج الدراسة االستطالعية حول 
  أولويات البحث يف تعليم العلوم يف اململكة العربية السعودية
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  نتائج الدراسة االستطالعية حول
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