
  

  
  

  ١٩٩٣: د األولالمجل

أثر األنشطة الصفية والالصفية على التعلم الموجه نحو العمليات  -١
 .لمعلمى العلوم قبل الخدمة

  المهدى محمود سالم/ د

 .إعداد معلم المستقبل -٢

 رجاء سليم. محسن توفيق ، د/ د.أ

بعــض مشــكالت اعــداد وتــدريب معلمــى التعلــيم األساســى أثنــاء الخدمــة  -٣
 .ضوء الواقع التعليمى فى مصر ومقترحات للتغلب عليها فى

 جمال على الدهشان. د

للصـغار ) د(تكافؤ الصورة العامية والصورة الفصحى لمقياس االكتئـاب  -٤
)CID.( 

 غريب عبد الغفار غريب/ فتحى عبد القادر صالح، د/ د

ــــائج البحــــوث والدراســــات  -٥ المــــنهج البعــــدى للتحليــــل كأســــلوب لمتابعــــة نت
 .النفسية والتربوية

  محمود شريفناديه / د

  



 ١٩٩٤: المجلد الثانى

 ".نموذج للمناقشة"نظام الثانوية العامة  -١

 على نصر الوكيل/ د.أ

القيمــــة التنبؤيــــة إلختبــــارات القبــــول بالمعهــــد العــــالى للتمــــريض بجامعــــة  -٢
 .القاهرة

فوزى عزت / د

دراســـات تقويميـــة تحليليـــة لألســـئلة المتضـــمنة فـــى كتـــب العلـــوم للمرحلـــة  -٣
 .اإلعدادية

 د خيرى محمودمحم/ د

 .لإلجابة عن اختبارات المقال" وضع الخطة"فاعلية استراتيجية  -٤

  مرزوق عبد المجيد مرزوق. د
 

االتجـــاه النمـــائى للدافعيـــة األكاديميـــة الذاتيـــة فـــى مراحـــل عمريـــة مختلفـــة  -٥
 .لدى الجنسين

  احمد محمد شبيب حسن/ د

 .قياس اتجاهات المدرب الرياضى نحو المعاقين حركيا -٦

 كريا المنشاوىرياض ز / د

٧- Developing the Listening Comprehension Skills of EFL Learners At 

the Primary Level. 

Dr. Magda Mohamed El Toukhy 

٨-  "Differences between aptitude tests and the traditional method of 

student's selection at the high institute of nursing, Cairo university". 

                                                       Dr. Fawzy Ezzat A. Abdalazim   

                                                     Dr. Shadia A. Sharef, D.N.SC. 



                                                       Dr. Suazn A. El Sayed, C.N.SC. 

                                                Dr. Nilly Mahgoub, D.N.SC.  
  

  ١٩٩٥: المجلد الثالث

مســــودة للمناقشــــة عــــن الميثــــاق االخالقــــى الســــتخدام ونشــــر المقــــاييس   -١
 .واالختبارات النفسية

  محمد الشيخ/ د

 .الفروق بين الجنسين فى الخجل لدى أطفال مرحلة الطفولة المتأخرة -٢

 محمد درويش/ د

 .تباين العوامل النفسية واالجتماعية فى الشخصية بتباين اإلعاقة -٣

 مجدى عبد الكريم/ اض المنشاوى، دري/ د

دراسة مقارنة التجاهات العـاملين بكليـات التربيـة فـى مصـر نحـو بعـض  -٤
 ).فى ضوء عدد من المتغيرات(القضايا المرتبطة بالعمل الجامعى 

 محمد صبرى حافظ/ احمد مهدى مصطفى، د/ د

ة تقويم برنـامج مقتـرح لتنميـة المهـارات التدريسـية لمعلمـى العلـوم بالمرحلـ -٥
 .التربية العملية –طالبات الدبلومة العامة شعبة العلوم  –االعدادية 

  محمد خيرى/ د

مـــدى فعاليـــة التـــدريب علـــى المهـــارات االجتماعيـــة فـــى تعـــديل الســـلوك  -٦
 .العدوانى لدى أطفال مرحلة الطفولة المتوسطة

  محمد درويش/ د

  ١٩٩٦ديسمبر:  المجلد الرابع



اسة تحليلية تنبؤية باسـتخدام بطاريـة در : الخجل لدى عينه من المراهقين -١
 .                                    اختبار الخجل الموقفى

 مجدى عبد الكريم حبيب/ د

ـــى عـــالج الســـلوك  -٢ ـــدريب علـــى مهـــارات التفاعـــل االجتمـــاعى عل ـــر الت أث
 .االنطوائى لدى األطفال المحرومين من الرعاية الوالدية

 سهام على عبد الحميد/ د

بعــض الكفــاءات التعليميــة لــدى معلمــى الفيزيــاء بالمرحلــة الثانويــة تقــويم  -٣
 .بجمهورية مصر العربية

 محمد صقر/ د

وضــع وتقنــين قائمــة لتحديــد المشــكالت الشخصــية االجتماعيــة واســتبيان  -٤
 .عزو أسباب صعوبات التعلم فى البيئة السعودية

 أحمد مهدى مصطفى ابراهيم/ د –سيف الدين يوسف عبدون / د

: نمــو قــدرات التفكيــر االبتكــارى ألطفــال مرحلــة مــا قبــل المدرســة تطــور -٥
 .دراسة باستخدام الحركة فى قياس التفكير االبتكارى

بثينة محمد فاضل / د
٦- An Approrximate Likelihood Ratio Test for Cofficient Alpha  

Dr. Fathi Abdelgadir Salih 

  

  ١٩٩٧أغسطس : المجلد الخامس

البعــــدى لــــدمج البحــــوث والدراســــات الســــابقة احصــــائيًا أســــلوب التحليــــل  -١
 .وتعميمها



  لورنس بسطا زكرى/ د

ـــة والمهنيـــة  -٢ ـــار لقيـــاس الميـــول الدراســـية والترفيهيـــة واالجتماعي ـــاء اختب بن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الثانويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                              .لطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب وطالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المرحل

 ثناء محمد سليمان/ د

ـــابى العلـــوم للصـــفين الرابـــع والخـــامس تقـــويم األســـئلة المتضـــ -٣ منة فـــى كت
 .بالحلقة األولى من التعليم األساسى

  محمد ابو الفتوح/ د

  

تــأثير تــدريس وحــدة مقترحــة فــى رياضــيات الرســم الفنــى بطــريقتين علــى  -٤
 .التحصيل واالبتكار لطالب قسم الزخرفة بمرحلة التعليم الصناعى

  محمود ابراهيم محمد بدر/ د

 .عرفية واإلكلينيكية كمنبئات بالقلق االجتماعىاالستجابة الم -٥

  هارون توفيق الرشيدى/ د

  

  ١٩٩٩مايو:  المجلد السادس

دراســــــة لإلتجــــــاه نحــــــو الغــــــش فــــــى االمتحانــــــات وعالقتــــــه بالمســـــــئولية  -١
 .االجتماعية لدى طالب الصف الثانى الثانوى العام

  محمود عوض اهللا سالم/ د

ت إتمـــام الشـــهادة اإلعداديـــة فـــى دراســـة تتبعيـــة تقويميـــة ألســـئلة امتحانـــا -٢
 .فى مادة اللغة العربية ١٩٩٤إلى  ١٩٩١جمهورية مصر العربية من 



  نادية على مسعود ابوسكينة/ د

اللوغـــاريتمى فـــى بنـــاء وتـــدريج مقيـــاس لعمليـــات " اســـتخدام نمـــوذج راش -٣
 .العلم األساسية بالمرحلة الثانوية

  خالد صالح الباز/ د

 .نى فى تدريس مادة اإلحصاءفعالية أسلوب التعلم التعاو  -٤

  رضا رزق ابراهيم/ د

تقـــويم البـــرامج التدريبيـــة للمعلمـــين أثنـــاء الخدمـــة فـــى الحلقـــة األولـــى مـــن  -٥
 ).دراسة ميدانية فى محافظة الجيزة(التعليم األساسى فى مصر 

  عقيل محمود محمود رفاعى/ د
٦- The Effect Of Some Language Teaching Activities On Improving 

Conversation Skills In The Secondary Stage. 

Dr. Magda Mohamed El Toukhy  

  

  

  

  

 المجلد السابع: ديسمبر ٢٠٠٠

ـــــة  -١ ـــــة بالمرحل ـــــة للدراســـــات اإلجتماعي ـــــق األهـــــداف المهاري صـــــعوبة تحقي
 .اإلعدادية كما يراها المعلمون والموجهون

  سعاد سيد الفجال/ عقيل محمود رفاعى ، د/ د

تغيـــرات فـــى تقيـــيم األســـتاذ الجـــامعى مـــن وجهـــة نظـــر عالقـــة بعـــض الم -٢
 .الطلبة



  يوسف حسن الطيب/ رضا رزق ابراهيم  ، د/ د
 

فاعليـــة اســـتخدام األهــــداف الســـلوكية واألســـئلة التحضــــيرية فـــى تــــدريس  -٣
 .الرياضيات على تحصيل تالميذ الصف األول اإلعدادى

  محمد حسن خليل محمد/ د

 .لنفسيين بمدارس التربية الخاصةاالحتياجات التدريبية لإلخصائيين ا -٤

  هانى محمد رشاد درويش/ عادل احمد حسين ، د/ د

 .تقويم برنامج تدريبى فى التقويم المتطور لموجهى العلوم -٥

  رضا السيد محمود حجازى/ د

المؤشرات اإلحصائية لحاالت الغـش وعـدم الجديـة والتخمـين المصـاحبة  -٦
لــى تقــديرات الصــعوبة للموقــف االختبــارى وتــأثير حــذف هــذه الحــاالت ع

 .لمفردات بنك األسئلة

  محمد منصور محمد الشافعى/ د

  

 ٢٠٠١ديسمبر : المجلد الثامن

صــعوبات تقيــيم األداء واإلنتــاج فــى دروس االقتصــاد المنزلــى بالمرحلــة  -١
 .الثانوية

  تغريد عمران/ د

برنامج تدريبى مقترح لتنمية مهارات المـرأة الريفيـة فـى ضـوء احتياجاتهـا  -٢
 .ويةالترب

  إيمان محمد عارف/ د



مـن فئـة التخلـف العقلــى (القلـق العصـابى لـدى التالميـذ المتخلفــين عقليـًا  -٣
 ).دراسة تقويمية(وعالقته بمستوى تعلم بعض المهارات ) الخفيف

  عادل سعد حرب/ عادل احمد حسين ،  د/ د

  

  

اثــر اســـتخدام خــرائط المفـــاهيم كمــنظم متقـــدم فــى تـــدريس مــادة الكيميـــاء  -٤
ة علــى مســتوى تجهيــز المعلومــات وبقــاء أثــر الــتعلم لــدى طــالب الزراعيــ

 .الصف األول الثانوى الزراعى

عزت عبد الرءوف على / د

 .برنامج تدريبى مقترح لتنمية أداء مدربى المعلمين أثناء الخدمة -٥

  رضا السيد حجازى/ هانى محمد رشاد  ،  د/ د

 .المؤتمر العربى األول -٦

 "رؤية مستقبلية: ىاالمتحانات والتقويم التربو "

 .ملخصات رسائل علمية -٧

 

 ٢٠٠٢ديسمبر : المجلد التاسع

المشــــكالت الراهنــــة للمــــراهقين مــــن طلبــــة المــــدارس الثانويــــة وعالقتهـــــا  -١
 .بمستوى التحصيل الدراسى دراسة نفسية تقويمية 

  فتحية على محمد/ عادل سعد خليل حرب  ،  د/ د

ســــــــتويات التجهيــــــــز نمذجــــــــة العالقــــــــة بــــــــين اســــــــتراتيجيات التشــــــــفير وم -٢



واســتراتيجيات البحــث عــن المعلومــات فــى الــذاكرة وتــأثير هــذه العمليــات 
 .على النواتج الكمية للتذكر

  وليد كمال القفاص/ د

تطوير مـنهج التربيـة الفنيـة ألداء المهـارات العمليـة لـدى تالميـذ الشـهادة  -٣
 .اإلعدادية

  محمد محمد محمود امين/ د

 .وى اإلسالمىفلسفة التقويم فى الفكر الترب -٤

  سعيد اسماعيل القاضى/ د.أ

نمذجــة العالقــات الســببية للعوامــل المســهمة فــى انتشــار ظــاهرة الــدروس  -٥
 .الخصوصية

  جاداهللا ابو المكارم جاداهللا على/ د

 .ملخصات رسائل علمية -٦

  

  

  

  

  ٢٠٠٣ديسمبر : المجلد العاشر

ثــار المشــكالت التــى تواجــه طــالب  التعلــيم الثــانوى الفنــى الصــناعى واآل -١
 ).دراسة ميدانية(النفسية المترتبة عليها 

مجدى ماهر مسيحه / د



الفــروق فــى اســتراتيجيات ودقــة أداء المهــام اللفظيــة والعدديــة فــى الــذاكرة  -٢
لــــدى عينــــة مــــن طــــالب الجامعــــة المعتمــــدين والمســــتقلين عــــن المجــــال 

 .اإلدراكى

  رمضان محمد رمضان/ د

م شـهادة الثانويـة العامـة للصـف دراسة تحليليـة الختبـارات الكيميـاء التمـا -٣
:  ١٤١٦الثالــــث الثــــانوى بالمملكـــــة العربيــــة الســــعودية فـــــى الفتــــرة مـــــن 

 .هـ١٤٢٠

  نايف بن صالح المعيقل/ ،  د   محمد صقر/ د          

مفهـــوم الـــذات لـــدى الطلبـــة المعـــوقين ســـمعيًا وعالقتـــه بمســـتوى القـــدرات  -٤
 .االبتكارية

  عادل سعد خليل حرب/ د

 ).الحقيبة التقويمية(لتعليمى ملف التلميذ ا -٥

عبد الكريم بدران / د

 .ملخصات رسائل علمية -٦

  

 Timssعدد خاص  ٢٠٠٥يناير : المجلد الحادى عشر

 .تقويم أداء طالب مصر فى الرياضيات -١

  محمد سعد ابراهيم العرابى/ د

 .تقويم أداء طالب مصر فى العلوم -٢

  خالد محمد سيد احمد / د



التوجهــات الدوليــة فــى دراســة " شــاركة فـى أداء طـالب مصــر والــدول الم -٣
 .على األسئلة المتاحة فى العلوم" الرياضيات والعلوم

  خالد محمد سيد احمد / د

  

  

  

 ٢٠٠٥ديسمبر : المجلد الثانى عشر

 

أســــاليب الـــــتعلم واســـــتخدام طـــــالب المرحلــــة الثانويـــــة لمهـــــارات مـــــا وراء  -١
 .المعرفة فى فهم المادة المقروءة

 عاد احمد حسين/ د

مهــــام مســــئولى وحــــدات التــــدريب والتقــــويم بالمــــدارس لتنميــــة المعلمـــــين  -٢
 .مهنياً 

 .عقيل محمود محمود رفاعى/ د

التركيــب العالقــى واتجاهــات التــاثير الســببية بــين تصــورات الطــالب عــن  -٣
 .التعلم وتوجهاتهم الدافعية ومداخلهم للدراسة

 وليد كمال عفيفى القفاص/ د

ـــة الم -٤ ـــرامج اللغـــة العربي ـــل التعليميـــة تقـــويم ب ـــوات الني قدمـــة مـــن خـــالل قن
 .الفضائية لطالب الصف الثالث الثانوى العام واتجاهاتهم نحوها

 بدوى احمد محمد الطيب/ د

تقــــويم تحصــــيل تالميــــذ الصــــف الثالــــث اإلعــــدادى فــــى العلــــوم وعالقتــــه  -٥



 .بالتقويم الذاتى واالتجاه نحو العلوم

 خالد محمد سيد/ د

ـــو  -٦ ـــة مـــنهج مقتـــرح فـــى العل ـــى المحـــاور فعالي ـــائم عل ـــيم األساســـى ق م للتعل
العلميــة األساســـية فـــى تنميــة بعـــض العمليـــات المعرفيــة العليـــا ومهـــارات 

 .عمليات العلم

 محمد ابو الفتوح حامد/ د

 .ملخصات رسائل علمية -٧

  

 ٢٠٠٦ديسمبر : المجلد الثالث عشر

دراســـة تحليليـــة الختبـــارات مـــادة البالغـــة فـــى الصـــفوف الثالثـــة بالمرحـــة  -١
نويــة األزهريـــة بالقســـم األدبـــى وتطويرهـــا فـــى ضـــوء المعـــايير القوميـــة الثا

 .للتعليم

 نصر الدين خضر أحمد/ بدوى احمد محمد الطيب ، د/ د

تطــوير التعلــيم الفنــى فــى ضــوء المســتحدثات العالميــة واحتياجــات ســوق  -٢
 .العمل

  مجدى محمد محمود أمين/ د

  

الـتحكم كمـا يـدركها  عالقة توجهات المعلمين نحو دعم االستقالل مقابل -٣
 .الطالب من الجنسين بحب االستطالع لديهم

 هانى محمد رشاد درويش/ د



ـــة  -٤ ـــاين تقـــديرات مـــدربيهم الذاتي ـــة مـــن ســـباحى الظهـــر بتب ـــاين أداء عين تب
 .لمهاراتهم اإلتصالية

 حاتم حسين عبد العزيز الدرينى/ د

ت فعاليــة اســتخدام الكمبيــوتر فــى تــدريس العلــوم علــى التحصــيل وعمليــا -٥
 .العلم واالتجاه نحو المادة لدى تلميذات المرحلة المتوسطة

 فائزة بنت محمد المغربى/ نجاح السعدى المرسى عرفات ، د/ د

نمـوذج مقتـرح فـى ضـوء : األنشطة الصفية والتقويم الشامل فـى الهندسـة -٦
النظريـــة البنائيـــة وتحليـــل المهمـــة لرفـــع أداء معلـــم الرياضـــيات بالمرحلـــة 

 .اإلعدادية

  لمى مبروك عبد اهللا ضرغامح/ أ

  

 ٢٠٠٧: المجلد الرابع عشر

بعـــض أســـاليب المعاملـــة الوالديـــة كمـــا يـــدركها األبنـــاء وعالقتهـــا بتحمـــل  -١
 .الغموض والعجز المتعلم لديهم

 محمد أحمد عرايس/ د

دور المدرســـة االبتدائيـــة فـــى تنميـــة القـــيم االقتصـــادية لـــدى التالميـــذ فـــى  -٢
 ).ليلية ميدانية بمحافظة الجيزةدراسة تح( ضوء تحديات العولمة 

 معوض حسن مرعى/ د

فاعلية التدريس التبادلى لتعليم العلوم فى تنمية مهارة االستدالل العلمـى  -٣
 .لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية



 كوثر جميل سالم بلجون/ د

ـــة االبتدائيـــة  -٤ ـــوم للصـــفوف العليـــا بالمرحل بالمملكـــة تحليـــل اختبـــارات العل
 .العربية السعودية

 محمد حسين سالم صقر/ د

ـــــويم أداء طـــــالب  -٥ ـــــى تق ـــــى ف ـــــف اإلنجـــــاز اإللكترون ـــــة اســـــتخدام مل فاعلي
 .دراسة حالة على طالب الخدمة االجتماعية: الجامعة

  احمد فهيم بدر/ عادل احمد حسين ،  د/ د.م.أ

  

  

  

  

  
 

 

  
 

 


