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  فهرس الجداول
  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  50  فراد مجتمع الدراسة حسب الجامعاتأتوزيع  )1(الجدول رقم 
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  قضاها الطالب في برنامج الدراسات العليا
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  .المجاالت
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  .مرتبة تنازليا ةمجال المشكالت المادي
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طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التـدريس تبعـا لمتغيـر    

  الجنس
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لداللة الفروق في مشكالت االتصـال بـين   ) ت( نتائج اختبار  )13(الجدول رقم 
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ة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا االتصال بين طلب

  رلمتغير العم
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  العليا
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