•دوريات
•عربية
•حديثة

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

عبد المحسن عايض

قياس واقع الرضا الوظيفى لدى معممى مدارس التربية الخاصة الحكومية

القحطانى

بدولة الكويت  :دراسة فى التحميل العاممى والتنبؤ والتباين

12 717 1177 37ج7

جياد عبد الحميد القديمات

فاعمية برنامج تدريبى قائم عمى اإلقتصاد المعرفى فى تنمية كفايات

12 717 1177 37ج7

تقويم برنامج التدريب الميدانى فى كمية التربية بجامعة البحرين من

12 717 1177 37ج7

طالل عبد اهلل الزعبى/

استراتيجيات حل المسألة الفيزيائية وتأثرىا بكل من الجنس والمعدل

عبد الغنى سميمان جرادك

التراكمى والمستوى الدراسى

12 717 1177 37ج7

محمد خير محمود السالمات

استراتيجيات حل المسألة الفيزيائية وتأثرىا بكل من الجنس والمعدل

12 717 1177 37ج7

رشيدة عبد الرءوف رمضان

اإلحتراق الوظيفى وعالقتو بالرضا المينى لدى معممى المرحمة اإلبتدائية

12 717 1177 37ج7

سوسن تيسير جرادين/

دراسة عادات العقل لدى طمبة الجامعة من حيث عالقتيا بمتغيرات الخبرة 12 717 1177 37ج7

معممى المغة العربية لممرحمة الثانوية فى الردن
نعمان صالح الموسوى

وجية نظر الطمبة المعممين

التراكمى والمستوى الدراسى

محمد أحمد الرفوع

سميمان بن محمد البموشى/

ناصر بن ياسر الرواحى

الجامعية والكمية والنوع اإلجتماعى

معتقدات معممى التربية البدنية والعموم فى سمطنة عمان حول التعمم

التعاونى باستخدام نظرية السموك المخطط

12 717 1177 37ج7

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

عباس عبد ميدى الشريفى/

مستوى السموك المتسامح لمديرى المدارس الثانوية فى محافظة العاصمة 12 717 1177 37ج7

أحمد يوسف التل

مستوى السموك المتسامح لمديرى المدارس الثانوية فى محافظة العاصمة 12 717 1177 37ج7

عاطف يوسف مقابمة

يعقوب يوسف الشطى/

عرض وتحميل:السيد المخزنجى

حسين بن نايف العنزى

عمان من وجية نظر المعممين
عمان من وجية نظر المعممين

الىداف التربوية اإلستراتيجية والمستجدات ( عرض كتاب)

12 717 1177 37ج7

أثر استخدام برمجية تعميمية فى تحسين القدرات العقمية لدى طالب

12 717 1177 37ج7

الصف السادس اإلبتدائى فى برنامج رعاية الموىوبين بمدينة الرياض

(ممخص رسالة)

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
عائشة سيف الحمدى

عنوان المقال
أثر التباين فى الخمفية السرية عمى نتائج الطمبة السعوديين فى
اختبارات الدراسة الدولية لتوجيات مستوى الداء فى العموم

رقم

س

ع

مج

12 717 1177 37ج1

والرياضيات (TIMSS )1113
أسامة حسن الرواجبة/

أثر استخدام نموذج لش ( )Leshلمتمثيالت الرياضياتية المتعددة

ىانى إبراىيم العبيدى

فى تحصيل طمبة الصف الثامن

12 717 1177 37ج1

اسميان عمى جعفر

فاعمية حقيبة تعميمية محوسبة فى تعميم مادة التاريخ (دراسة

12 717 1177 37ج1

مدى إمكانية توظيف تكنولوجيا المعمومات واإل تصاالت فى تنمية

12 717 1177 37ج1

تجريبية عمى طمبة المرحمة الثانوية فى محافظة القنيطرة)
محمد عمى عاشور

اإلبداع اإلدارى لدى القادة التربويين بمديريات التربية والتعميم فى
سمطنة عمان

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال
خالد إبراىيم العجمونى/

اتجاىات معممى المرحمة الثانوية فى ال ردن نحو ظاىرة العولمة

عبد الميدى عمى الجراح

وعالقتيا باستخداميم لتطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فى

رقم

س

ع

مج

12 717 1177 37ج1

التدريس

12 717 1177 37ج1

عمى أحمد البركات/

أثر تدريس مادة تعميمية محوسبة فى اكتساب تالميذ المرحمة

وصىفى أديب النصر

اإلبتدائية الدنيا لمفاىيم العموم وعمميات العمم الساسية

ىيام رضا عمى/

مستوى النشاط البدنى والحالة الصحية لدى البالغين الكويتيين بدولة 12 717 1177 37ج1

اليزابيث اليس محمد/

الكويت (بالمغة اإلنجميزية)

رجاء حسنى تايو
حسن محمد اشكنانى

مستوى النشاط البدنى والحالة الصحية لدى البالغين الكويتيين بدولة 12 717 1177 37ج1

الكويت (بالمغة اإلنجميزية)
اليام عمى الشمبى/

أثر تدريس العموم القائم عمى المشروع عمى تحصيل طمبة كمية

إيمان رسمى عابد

العموم التربوية الجامعية  /ال ونروا وثقتيم بالدراسة االكاديمية

12 717 1177 37ج1

(بالمغة اإلنجميزية)
فلاير محمد أبو عواد

أثر تدريس العموم القائم عمى المشروع عمى تحصيل طمبة كمية
العموم التربوية الجامعية  /ال ونروا وثقتيم بالدراسة ال كاديمية
(بالمغة اإلنجميزية)

12 717 1177 37ج1

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
أحمد زينيم نوار

عنوان المقال
تأثير التمويل الجنبى عمى استمرارية البرامج والمشروعات
التربوية التى تقدميا الجمعيات الىمية والمؤسسات المدنية

رقم

س

ع

مج

12 711 1171 37ج7

المصرية
حامد عبد اهلل الحميدى

دراسة تحميمية لمحتوى منيج القراءة فى كتب المغة العربية
بالصفوف ال ربعة بالمرحمة المتوسطة فى دولة الكويت فى ضوء

12 711 1171 37ج7

قيم المواطنة
أحمد عوض أمين/

الميارات المغوية لدى الطمبة الجامعيين المتخصصين فى المغة

زياد امين بركات

اإل نجميزية فى ضوء نظام التعميم فى الجامعة والجنس والتحصيل

12 711 1171 37ج7

ال كاديمى والسنة الدراسية
جمال عبد الفتاح العساف/

مدى وعى أعضاء ىيئة التدريس فى جامعة البمقاء التطبيقية

خالد شاكر الصرايرة

بمفيوم التعمم اإل لكترونى وواقع استخداميم لو فى التدريس

12 711 1171 37ج7

خميس موسى نجم

أثر تنمية ميارات اإل تصال الرياضى فى القدرة عمى حل المسالة

12 711 1171 37ج7

عبد اهلل بن خميس أمبوسعيدى

دالالت الصدق والثبات لمصورة المعربة من مقياس معتقدات
الكفاية الذاتية لعينة من المعممين بسمطنة عمان

12 711 1171 37ج7

أحمد جميل عايش

ممارسة المشرفين التربويين لنظرية البعاد الثالثة فى القيادة

12 711 1171 37ج7

إدارة ال نشطة التربوية فى برامج مؤسسات إعداد المعمم بسمطنة

12 711 1171 37ج7

أثر برنامج تعميمى باستخدام السبورة التفاعمية فى التحصيل

12 711 1171 37ج7

الرياضية لدى طمبة الصف الثامن الساسى
سعيد بن سميمان الظفرى/

لردن ( )Reddinدراسة مطبقة عمى وكالة الغوث بال ردن
زىرة بنت ناصر الراسبى

عمان (الواقع-والمامول) كمية التربية بالرستاق انموذجا
شيخة محمد صغير الزعبى

الدراسى لمادة العموم لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى بدولة
الكويت (ممخص رسالة)

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
غانم عبد اهلل الشاىين

عنوان المقال
مدركات الطالبات المعممات لمقيم العممية والخالقية فى مؤسسات
إعداد المعمم بدولة الكويت وتأثير بعض المتغيرات الديموجرافية

رقم

س

ع

مج

12 711 1171 37ج1

والدراسية عمييا
أحمد جاسم اليالل

فعالية التدريس باستخدام أسموب التعمم اإل لكترونى عمى تنمية
المفاىيم الرياضية وميارات التفكير الناقد لدى طمبة كمية التربية

12 711 1171 37ج1

بجامعة الكويت
فيد سماوى الظفيرى/
عايدة عبد الكريم

أساليب الترغيب والثواب وأساليب الترىيب والعقاب المستخدمة من قبل 12 711 1171 37ج1
معممى مادة التربية اإلسالمية فى مدارس المرحمة اإلبتدائية بدولة

العيدان

الكويت

جبرين عطية محمد/

فاعمية استخدام الوسائط الفائقة فى تحصيل طمبة الصف الثامن

رشا محمد قطوس

الساسى فى مادة المغة العربية فى ال ردن

حمدة حمد ىالل

مدى امتالك مديرى المدارس لمميارات اإلدارية والفنية فى التعامل مع 12 711 1171 37ج1

السعدية

12 711 1171 37ج1

ال زمات المدرسية فى مدارس التعميم الساسى بمنطقة الباطنة شمال
بسمطنة عمان

خميل عزمى قراعين/

ممارسة الموظفين اإلداريين فى مديريات التربية والتعميم لمقيم

رابح رزق الجينى

البيروقراطية وعالقتيا ببعض المتغيرات ( دراسة مطبقة فى محافظة

12 711 1171 37ج1

الزرقاء فى ال ردن )
إبراىيم عبد العزيز

فعالية استخدام استراتيجية التعمم القائم عمى النموذج فى تنمية

البعمى

التفكير الناقد والتحصيل الدراسى فى مادة العموم لدى تالميذ الصف

12 711 1171 37ج1

الثالث المتوسط بالمممكة العربية السعودية
فاعمية برنامج لتنمية ميارات التفكير العميا فى النحو العربى لدى

12 711 1171 37ج1

سيف بن يوسف

درجة استخدام معممى الدراسات اإلجتماعية لطرائق التعميم المتمركزة

الغبرى

حول المتعمم فى سمطنة عمان ( بالمغة اإل نجميزية)

12 711 1171 37ج1

ماىر شعبان عبد البارى

طالب شعبة المغة العربية فى كمية التربية ببنيا

المجمة التربوية
مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
فوزى عبد المطيف الدوخى

عنوان المقال
فاعمية استراتيجية " التعمم االلكترونى المدمج " فى تدريس الرياضيات
وتكوين اتجاىات إيجابية نحو المادة لمطمبة ذوى صعوبات التعمم وبطيئى

رقم

س

ع

مج

 12 711 1171 37ج7

التعمم وذوى اإلعاقة الفكرية البسيطة
عبير نعيم ديرانية

مدى فاعمية الجامعة العربية المفتوحة فى تحقيق تكافؤ الفرص التعميمية  12 711 1171 37ج7

وائل عبد الرحمن التل

مدى تقبل أعضاء ىيئة التدريس فى جامعة جازان بالسعودية لدور طمبة  12 711 1171 37ج7

فدوى فاروق عمر

إعادة ىندسة التعميم باإل نتساب لصالح التعمم عن بعد  :قرار استراتيجى  12 711 1171 37ج7

لممرأة فى المجتمع ال ردنى كما تراىا الطالبات الممتحقات بالجامعة
الجامعات فى عممية تقييم الداء التدريسى

أحمد محمد رجائى الرفاعى أثر برنامج تدريبى مدمج فى الترابطات الرياضية  -يستخدم منتدى
تعميمى  -عمى تحسين معرفة واتجاه وأداء الطالب المعمم شعبة التعميم

 12 711 1171 37ج7

اإلبتدائى تخصص الرياضيات
الفروق بين الطمبة المراىقين ذوى التحصيل الدراسى المرتفع  /المتدنى

 12 711 1171 37ج7

أريج عصام برىم/

مستويات ميارات التفكير الرياضى لدى طمبة تخصص معمم صف

محمد أحمد الخطيب

بالجامعة الياشمية وعالقتيا بتحصيل الطمبة فى الرياضيات

 12 711 1171 37ج7

محمد سميمان بنى خالد

فى اليوية الذاتية استنادا الى نظرية اريكسون

اليام حسين عقيل الجعفرى فاعمية التدريس باستخدام الخطة التربوية الفردية فى اكساب المفاىيم
العممية لمتالميذ ذوى اإلعاقة العقمية البسيطة بمدينة مكة المكرمة
عاصم محمود أبو كايد

 12 711 1171 37ج7

أثر استخدام طريقة سرد القصة فى تنمية ميارات اإلستيعاب القرائى لدى  12 711 1171 37ج7
طمبة الصف السابع الساسى فى محافظة جرش (ممخص رسالة)

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
سعد رغيان الشريع/

عنوان المقال

رقم

س

ع

مج

مدى تطبيق كمية التربية بجامعة الكويت لمعيار ال نكيت ( 12 711 1171 37 )NCATEج1

مزنة سعد العازمى

الخاص بالخدمات الطالبية من وجية نظر طالبيا

محمد يوسف المسيميم

صعوبات تمكين مدراء المدارس من وجية نظر قياديى المناطق

 12 711 1171 37ج1

مدى تطبيق معممى التعميم الثانوى لميارات اإلقتصاد المعرفى فى

 12 711 1171 37ج1

التعميمية
تيسير اندراوس سميم

المدارس الحكومية التابعة الى مديرية التربية والتعميم فى منطقة إربد
الثانية  :دراسة ميدانية
محمد عبود الحراحشة

القيم التنظيمية السائدة لدى مدراء مدارس مديريات التربية والتعميم
فى محافظة المفرق فى المممكة ال ردنية الياشمية من وجية نظر

 12 711 1171 37ج1

معممييم
نيفين بنت حمزة البركاتى

أثر التدريس باستخدام الخرائط الذىنية اليدوية والتقنية عمى تحصيل  12 711 1171 37ج1
الطالبات بجامعة أم القرى

" محمد خير " محمود السالمات أثر استخدام طريقة التعميم الناقد لتدريس العموم لطالب الصف السابع  12 711 1171 37ج1
الساسى فى تحصيميم العممى وتنمية اتجاىاتيم نحو مادة العموم

حسن محمد حويل خميفة

فاعمية برنامج تدريبى فى تنمية الكفايات التدريسية لدى معممى
التعميم المينى وفقا الحتياجاتيم التدريبية بالجماىيرية الميبية

سامر عدنان عبد اليادى/
أمجد أحمد أبو جدى

 12 711 1171 37ج1

اإلستراتيجيات المعرفية الشائعة لتنظيم اإل نفعاالت لدى عينة من طمبة  12 711 1171 37ج1
الجامعات ال ردنية فى ضوء متغيرات النوع والجامعة والتخصص

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

عويد سمطان المشعان/

الفرق بين نوعية الحياة لدى طمبة جامعة الكويت وفق الجنس والحالة

امثال ىادى الحويمة

الصحية

12 711 1171 37ج7

أمل حسين العجمى

دراسة مقارنة لمستوى الحس العددى والميارات الحسابية لدى تالميذ

12 711 1171 37ج7

الصف السادس فى المدارس الحكومية والخاصة فى دولة الكويت
عبير عيد الدويمة

الدور التربوى لساتذة جامعة الكويت فى مواجية تحديات العولمة الثقافية 12 711 1171 37ج7

فاطمة خمف اليويش

الفروق بين مرضى السرطان والصحاء فى القمق والثقة بالنفس

12 711 1171 37ج7

نضال كمال الشريفين

أثر طريقة تقدير معالم الفقرة وقدرات الفراد عمى قيم معالم الفقرة

12 711 1171 37ج7

مستوى الدافعية الداخمية والخارجية لمتعمم لدى طمبة تخصص معمم صف

12 711 1171 37ج7

والخصائص السيكومترية لإلختبار فى ضوء تغير حجم العينة
نافز أحمد بقيعى

فى كمية العموم التربوية الجامعية
جييان عيسى العمران/
فاضل عباس العسبول

السموك العدوانى وعالقتو بالذكاء العاطفى وتقدير الذات وبعض المتغيرات 12 711 1171 37ج7

الديمغرافية لدى عينة من الطفال البحرينيين فى المرحمة اإلبتدائية :
دراسة تنبؤية

شادى فخرى أبو لطيفة

مدى توافر التقنيات التعميمية التى تستخدم فى تدريس كتب التربية
االسالمية لممرحمة الساسية المتوسطة ودرجة استخدام المعممين

12 711 1171 37ج7

والمعممات ليا فى محافظة الطفيمة – ال ردن
أحمد إبراىيم صومان

أثر استخدام نوعى تصحيح التعبير المرمز والمباشر فى الداء التعبيرى
لطالب المرحمة الساسية العميا فى بعض مدارس المممكة ال ردنية

12 711 1171 37ج7

الياشمية
نايف مدعث سعود عجره

تقييم سياسة الترفيع اآللى فى المرحمة اإلبتدائية فى دولة الكويت من

العازمى

وجية نظر مديرى المدارس فييا (ممخص رسالة)

12 711 1171 37ج7

محمد جمعان حمد المرزوق درجة تحقيق الىداف التربوية العامة لممرحمة الثانوية فى دولة الكويت من 12 711 1171 37ج7
وجية نظر مديرى المدارس الثانوية العامة (ممخص رسالة)

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
عمى حسن إبراىيم/

عنوان المقال

رقم

س

ع

مج

فاعمية استخدام اسموب المحاضرة التوعوية باستخدام الوسائط المتعددة عمى 13 711 1171 37ج7

عمى حبيب الكندرى/

معرفة بعض طالبات جامعة الكويت واتجاىين وسموكين نحو ترشيد

أحمد خميفة الموسى

استخدام المياه

حمد بميو العجمى

اتجاىات مديرى ومعممى مدارس ذوى اإلحتياجات الخاصة ومدارس التعميم

13 711 1171 37ج7

سودان حمد الزعبى

فعالية برنامج التعمم النشط فى تنمية بعض العمميات الرياضية واإل تجاه نحو

13 711 1171 37ج7

محمد عبد اآللو الطيطى/

مدى توافر معايير الجودة الشاممة فى برامج التدريب فى مديريات التربية

محمود أحمد أبو سمرة

والتعميم فى محافظة الخميل

13 711 1171 37ج7

سعود العود الرشيدى/

ال نماط الشخصية لدى مديرى المدارس الثانوية بمنطقة حائل التعميمية

نايل سالم الرشايدة

وعالقتيا باإلبداع اإلدارى من وجية نظرىم

13 711 1171 37ج7

خميل عبد الرحمن الفيومى

صعوبات البحث ال كاديمى فى أقسام المناىج وأساليب التدريس فى

13 711 1171 37ج7

العام نحو الدمج التربوى لمطالب ذوى اإلحتياجات الخاصة
الرياضيات لدى ذوى صعوبات تعمميا من تمميذات المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت

الجامعات ال ردنية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

عبد اهلل بن مسمم الياشمى /معيقات تدريس المعجم فى الحمقة الثانية من التعميم الساسى بسمطنة عمان 13 711 1171 37ج7
سميمان بن سيف الغتامى

من وجية نظر مشرفى المغة العربية

محمد عمى عاشور/

واقع نظم المعمومات اإلدارية فى مديريات التربية والتعميم ودورىا فى تحسين 13 711 1171 37ج7

رامى إبراىيم الشقران

الداء الوظيفى كما يراىا القادة التربويون فى ال ردن

عمى عبد الرسول القطان

واقع نظم المعمومات اإلدارية فى مديريات التربية والتعميم ودورىا فى تحسين 13 711 1171 37ج7

الداء الوظيفى كما يراىا القادة التربويون فى ال ردن

ازدىار عبد الفتاح أبو شاور أثر اإلعالم فى القيم االجتماعية لدى طمبة المرحمة الثانوية فى المدارس
الحكومية فى مدينة عمان

13 711 1171 37ج7

خولة راشد أيوب الدوسرى

أثر استخدام نموذج بايبى لمتعمم البنائى فى تعديل التصورات البديمة لبعض مفاىيم 13 711 1171 37ج7

محمد جمعان حمد عوض

العالقة بين مشاركة معممى المرحمة الثانوية العامة بدولة الكويت فى اتخاذ 13 711 1171 37ج7

المرزوق

التربية اإلسالمية لدى تالميذ الصف الخامس بدولة الكويت (ممخص رسالة)

القرار والتزاميم التنظيمى والمينى (ممخص رسالة)

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

معدى سعود العجمى/

العوائق التى تواجو تدريس مادة القرآن الكريم فى المرحمة اإلبتدائية فى دولة

فيد سماوى الظفيرى

الكويت من وجية نظر المعممين

13 711 1171 37ج1

ىند احمد الميعان

مدى توافر بيئة عمل حافزة لمعمم المغة العربية المبتدئ وأثرىا عمى النمو

13 711 1171 37ج1

أساليب التنشئة الوالدية وعالقتيا بميارات الذكاء اإل نفعالى فى ضوء بعض

13 711 1171 37ج1

المينى لديو
بنيان بانى الرشيدى

المتغيرات النفسية لدى طمبة جامعة حائل
عمر عبد الرحيم ربابعة درجة جاىزية الجامعات ال ردنية الرسمية إلدارة ال زمات ومعوقاتيا كما يراىا

13 711 1171 37ج1

عمى بن محمد الغامدى دور اإلدارة المدرسية فى إدارة الوقت فى المدارس الحكومية لمبنين بالمدينة

13 711 1171 37ج1

رؤساء القسام
المنورة

محمد خير أحمد الفوال /تصميم مقياس مقترح لتقويم جودة أداء معممى مدارس الحمقة ال ولى فى التعميم 13 711 1171 37ج1
بسام محمود الصافتمى

الساسى فى ضوء معايير اإلعتماد ال كاديمى ونظام إدارة الجودة الشاممة

 - TQMدراسة تجريبية فى مدارس التعميم الساسى فى محافظة الحسكة
سيام بنت محمد كعكى /جودة التنمية المينية لعضاء ىيئة التدريس فى الجامعات السعودية
سوسن بنت محمد زرعة
عباس عبد ميدى
الشريفى

13 711 1171 37ج1

الثقة التنظيمية فى المدارس الثانوية بمحافظة عمان فى ضوء بعض المتغيرات 13 711 1171 37ج1

من وجية نظر المعممين

ىشام فتحى جاد الرب /أحداث الحياة الضاغطة والشعور بالوحدة النفسية لدى الطالب المكفوفين  :دور 13 711 1171 37ج1

عرفات صالح شعبان

فاعمية الذات والمساندة االجتماعية كمتغيرات وسيطة

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

فوزية عباس ىادى/

استخدام نموذج راش فى اعداد وتقنين اختبار فى المغة العربية لقبول

صالح أحمد مراد

طالب الدراسات العميا بكميات العموم االنسانية بجامعة الكويت

13 712 1171 37ج7

ياسر عبد الحافظ عمى/

تقويم اداء معمم التعميم االساسى فى ضوء معايير المجتمع المدرسى

عبد اهلل سالم العازمى

والمحمى

13 712 1171 37ج7

عابدين محمد شريف

مدى تطوير التعميم الجامعى العربى من خالل استخدام تكنولوجيا التعميم 13 712 1171 37ج7

االلكترونى
دخيل بن محمد البيدل

الكمالية وعالقتيا بطمب العون االرشادى لدى عينة من المرشدين
والمرشدات  :دراسة ميدانية فى عدد من مناطق المممكة العربية

13 712 1171 37ج7

السعودية
عمى عبد المحسن الحديبى

تاثير استراتيجية " اتقن " المقترحة فى تنمية ميارات الفيم القرائى لدى 13 712 1171 37ج7
متعممى المغة العربية الناطقين بمغات اخرى

شاىر أبو شريخ

فاعمية استخدام التعمم المعتمد عمى النشاط والوسائط المتعددة فى
إكساب أطفال الروضة المفاىيم اإلسالمية واالحتفاظ بيا وتنمية الوازع

13 712 1171 37ج7

الدينى لدييم
دارين سمو

اراء عينة من مدرسى مادة المغة العربية حول مشكالت تدريس البالغة
فى المرحمة الثانوية العامة  -دراسة ميدانية فى مدارس مدينة حمب

13 712 1171 37ج7

عبد اهلل بن خميس أمبوسعيدى /أثر استخدام دورة التقصى الثنائية عمى كل من التحسين واإلحتفاظ
منى بنت محمد العفيفى

بالتعمم فى مادة العموم لدى طالبات الصف الثامن الساسى

13 712 1171 37ج7

محمد أحمد عيسى

استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمم المتمركز حول المشكمة لتنمية

13 712 1171 37ج7

تحصيل القواعد النحوية وتطبيقيا فى الداء الشفيى والكتابى لدى طالب
الصف ال ول الثانوى

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

محمد إسماعيل حسن/

أثر استراتيجية قائمة عمى التخيل فى تحسين ميارات اإلستيعاب

عبد الكريم سميم الحداد

القرائى

13 712 1171 37ج1

معمر نواف اليوارنة

الخصائص النطقية لألطفال المصابين باالبراكسيا المفظية فى

13 712 1171 37ج1

جودت أحمد المساعيد/

أثر استخدام المختبرات اإلفتراضية عمى كل من التحصيل والخيال

عواد محمد خير أبو زينة

العممى لطالب الجامعات ال ردنية فى مجال دراستيم لمفيزياء

13 712 1171 37ج1

عائشة أحمد فخرو/

برنامج تدريبى مقترح لتنمية ميارات إعداد أدوات تقييم مخرجات

بدرية سعيد المالكى

التعمم فى ضوء المعايير المينية لممعممين بدولة قطر

13 712 1171 37ج1

مباركة صالح االكرف

برنامج تدريبى مقترح لتنمية ميارات إعداد أدوات تقييم مخرجات

13 712 1171 37ج1

تدريب الطالب المعممين بشعبة البيولوجى بكمية التربية جامعة

13 712 1171 37ج1

ضوء بعض المتغيرات " دراسة حالة "

التعمم فى ضوء المعايير المينية لممعممين بدولة قطر
جييان أحمد محمود الشافعى

حموان عمى اجراء بحوث الفعل كاساس لتحسين الكفاءة الذاتية
وممارساتيم التدريسية واتجاىاتيم نحو مينة التدريس  -دراسة
حالة
محمود جمال السمخى

تحميل االسئمة التقويمية فى كتاب التربية اإلسالمية المطور
لمصف السابع الساسى فى ضوء تصنيف بموم المعرفى

سمية عزمى المحتسب

13 712 1171 37ج1

التفكير العممى وعالقتو بأنماط التعمم لدى طمبة المرحمة الساسية 13 712 1171 37ج1

العميا
مساعد بن عبد اهلل النوح

ميثاق أخالقى مقترح لطالب الجامعة السعودى فى ضوء الفكر
التربوى المعاصر

13 712 1171 37ج1

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

عبد المحسن عايض القحطانى /دور القيادة اإلدارية المدرسية فى إدارة التنمية المينية لعضاء 13 713 1171 37ج7
فيد عبد اهلل الخزى

الييئة التعميمية فى مجاالت توظيف تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت

فوزى عمى بوفرسن/

العوامل المحفزة عمى القراءة من وجية نظر المعممين وأمناء

إقبال عباس الحداد

المكتبات وطالب كمية التربية الساسية بدولة الكويت

13 713 1171 37ج7

صالح فيد العصيمى

قمق اإلستماع لدى متعممى المغة العربية لغة ثانية

13 713 1171 37ج7

ريا بنت سالم المنذرى

مدى تشجيع أساليب التدريس والتقويم لميارات االستخدام االبداعى

13 713 1171 37ج7

خالد عطية السعودى/

درجة ممارسة معممى التربية اإلسالمية فى محافظة الطفيمة

أحمد محمود الثوابية

لخالقيات العمل الواردة فى مدونة قواعد السموك الوظيفى

13 713 1171 37ج7

قاسم بن عائل الحربى

التمكين والرضا الوظيفى لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات

13 713 1171 37ج7

لمغة العربية لدى طمبة التعميم ما بعد االساسى فى سمطنة عمان

السعودية العريقة والناشئة (تصور مقترح)
إبراىيم فالح جمعيان/
عبد اهلل أبو عراد الشيرى
حابس سعد الزبون

اتجاىات المعممين نحو دمج االطفال ذوى االحتياجات التربوية 13 713 1171 37ج7

الخاصة فى المدارس الحكومية  -دراسة عبر ثقافية فى البيئتين
الردنية والسعودية

الالتغير فى تقديرات معالم فقرات االختيار من متعدد عندما
تطبق فى سياقات مختمفة باستخدام نماذج النظرية الحديثة فى

13 713 1171 37ج7

القياس

إيمان عبد الفتاح عبابنو

أثر استراتيجية الخريطة الداللية فى اكتساب القواعد اإلمالئية

13 713 1171 37ج7

فعالية تكامل بعض مقررات اإلعداد المينى فى تحسين الداء

13 713 1171 37ج7

لدى طمبة الصف الخامس االساسى فى لواء بنى كنانة
عبير كمال محمد عثمان

التدريسى لمطالب  /المعممين بشعبة المالبس الجاىزة وأثر ذلك فى
اتجاىاتيم نحو المينة (ممخص رسالة)

حسنى ىاشم محمد سيد أحمد
الياشمى

تطوير منيج عمم االجتماع فى ضوء نموذج ىنكنز لتنمية عادات 13 713 1171 37ج7

العقل وميارة اتخاذ القرار لدى طالب المرحمة الثانوية

(ممخص رسالة)

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

ثنائية المغة وقدرات الذاكرة العاممة لدى الطفال الكويتيين

13 714 1171 37ج1

سعاد مسمم الشبو

واقع التعمم االسرى وتطمعات أولياء المور فى دولة الكويت

13 714 1171 37ج1

معاوية محمود أبو غزال/

توجيات الىداف وعالقتيا بتقدير الذات والتسويف ال كاديمى لدى طمبة

13 714 1171 37ج1

توجيات الىداف وعالقتيا بتقدير الذات والتسويف ال كاديمى لدى طمبة

13 714 1171 37ج1

أثر التفاعل بين تنويع استراتيجيات التدريس بالرحالت المعرفية عبر

13 714 1171 37ج1

عبد ربو مغازى سميمان/
بدر محمد ال نصارى

فراس أحمد الحمورى
محمود حسن العجمونى

جامعة اليرموك بالمممكة الردنية الياشمية
جامعة اليرموك بالمممكة الردنية الياشمية

مندور عبد السالم فتح اهلل

الويب ( )Wev Questsوأساليب التعمم فى تنمية ميارات التعمم الذاتى

منى قطيفان الفايز/

فاعمية برمجية تعميمية من نمط التدريس الخصوصى فى تحصيل طمبة

فيمى يونس البالونة

الصف الرابع الساسى واتجاىاتيم نحو الرياضيات

13 714 1171 37ج1

جوىرة درويش أبو عيطة

فاعمية برمجية تعميمية من نمط التدريس الخصوصى فى تحصيل طمبة

13 714 1171 37ج1

ماجد محمد الخياط/

واقع المشكالت السموكية لدى طمبة المرحمة الثانوية من وجية نظر

13 714 1171 37ج1

واإلستيعاب المفاىيمى فى مادة الكيمياء لدى طالب الصف الول الثانوى

الصف الرابع الساسى واتجاىاتيم نحو الرياضيات

محمود عبد اهلل الخوالدة

المعممين والمرشدين التربويين  -دراسة ميدانية عمى المدارس الثانوية

أسماء بدرى اإلبراىيم

واقع المشكالت السموكية لدى طمبة المرحمة الثانوية من وجية نظر

الذكور فى مديرية تربية عمان الولى

المعممين والمرشدين التربويين  -دراسة ميدانية عمى المدارس الثانوية

13 714 1171 37ج1

الذكور فى مديرية تربية عمان الولى

بشار عبد اهلل السميم

درجة امتالك معممات رياض الطفال لمثقافة التربوية وبعض الميارات

13 714 1171 37ج1

مروان بن عمى الحربى

نمذجة التاثيرات السببية لتوجيات أىدااف اإل نجاز وميارات ما وراء

13 714 1171 37ج1

السموكية ذات الصمة باإلبداع

المعرفة واستراتيجيات التعمم عمى التحصيل الدراسى لدى طالب المرحمة

الجامعية

إيياب جودة طمبة

فاعمية استخدام نموذج دورة التعمم البنائى المعدل فى اكتساب المفاىيم
العممية وحل أنماط مختمفة من المسائل الفيزيائية وتنمية نزعات التفكير
من المسائل الفيزيائية لدى طالب الصف الول الثانوى

13 714 1171 37ج1

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
حمد محمد الشمرى

عنوان المقال
فاعمية برنامج قائم عمى التعمم البنائى لتنمية الداء ال كاديمى
وبعض ميارات التفكير الساسية لدى التالميذ بطيئى التعمم فى

رقم

س

ع

مج

14 777 1171 37

المرحمة المتوسطة بدولة الكويت
وائل عبد الرحمن التل

المشاركة الطالبية فى تحقيق الفاعمية بالجامعات  :حالة جامعة

14 777 1171 37

اضطراب الشخصية الحدية  :دراسة مقارنة بين طالبات المرحمة

14 777 1171 37

جازان بالمممكة العربية السعودية
حنان أسعد خوج

الثانوية وطالبات الجامعة بالتخصصات العممية والدبية بالمممكة
العربية السعودية
إبراىيم أحمد الزعبى

فاعمية التدريس باستراتيجية لعب الدوار فى اكتساب المفاىيم
الفقيية وأدائيا لدى طالب الصف الثامن الساسى فى تربية لواء

14 777 1171 37

الكورة
أمل كرم خميفة

أثر الفيسبوك فى إثراء تدريس مقرر التعميم الذاتى وتفريد التعمم
عمى تحصيل طالب الدراسات العميا بكمية التربية النوعية جامعة

14 777 1171 37

اإلسكندرية
فتحى محمود احميدة

فاعمية برنامج تدريبى لمعممات رياض الطفال لمساعدة الىل فى

14 777 1171 37

الكفايات الالزمة لمترجمى لغة اإلشارة من وجية نظر الصم

14 777 1171 37

تنمية تعمم أطفاليم المبكر لمقراءة والكتابة وأثره فى تقدم الطفال
طارق بن صالح الريس/
عبد اليادى بن عبد اهلل العمرى

والمترجمين فى المممكة العربية السعودية

وسام درويش بريك

مفيوم الذات لدى الطمبة الموىوبين والعاديين وعالقتو بالعمر الزمنى 14 777 1171 37

محمود عبد المجيد عساف

اإلشراف ال كاديمى عمى الرسائل العممية فى الجامعات الفمسطينية 14 777 1171 37 -
دراسة تقويمية

زياد محمد النمراوى/

مستويات التفكير اليندسى فى القطوع المخروطية لدى طمبة قسم

مفيد أحمد أبو موسى

الرياضيات فى جامعة الزيتونة ال ردنية

14 777 1171 37

سعيد محمد صديق حسن

فاعمية برنامج تكاممى بين العموم والتكنولوجيا قائم عمى استراتيجية

14 777 1171 37

التصميم فى التحصيل وتنمية ميارات اإلبداع العممى والتكنولوجى
لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
لؤى حسن أبو لطيفة

عنوان المقال

رقم

س

ع

مج

فاعمية استراتيجية العصف الذىنى فى تنمية ميارة حل المشكمة لدى 14 777 1171 37

الطمبة فى جامعة الباحة
خيرية رمضان حسين مال

آراء معممى مدارس التعميم العام بمنطقتى العاصمة والحمدى نحو

عمى

تطبيق معايير تميين التعميم بدولة الكويت (ممخص رسالة)

14 777 1171 37

عمى حبيب الكندرى/

أثر استخدام تكنولوجيا إظيار الرسومات البيانية بصورة آنية فى

أحمد جاسم اليالل

قدرة طمبة الصف السابع عمى قراءة الرسومات البيانية وتفسيرىا

14 777 1171 37

(بالمغة اإل نجميزية)

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

أسباب تأخر سن الزواج حسب مدركات عينة كويتية وأخرى أمريكية

14 771 1171 37

إبراىيم محمد الخميفى

أسباب تأخر سن الزواج حسب مدركات عينة كويتية وأخرى أمريكية

14 771 1171 37

تيسير خميل القيسى

درجة تحقيق كتاب الرياضيات لمصف الثامن الساسى فى ال ردن

14 771 1171 37

عيسى محمد البميان/
فيد عبد الرحمن الناصر

لمعيار الربط الرياضى فى ضوء المعايير العالمية ومدى مراعاة
المعممين لو
شاىر ذيب أبو شريخ

معالجة كتب التربية اإلسالمية والثقافية اإلسالمية ومدرسييا لمتفكير
الخرافى والفكار الالعقالنية لدى طمبة المرحمتين الساسية والثانوية

14 771 1171 37

فى ال ردن
محمد أحمد خصاونة

أثر برنامج تدريبى معرفى فى تنمية ميارات الوعى الصوتى عمى
ميارة التمييز السمعى لدى طمبة صعوبات التعمم فى منطقة حائل

14 771 1171 37

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

درجة ممارسة أنماط اتخاذ القرار لدى مديرى مدارس مديرية التربية

14 771 1171 37

وفاء سميمان عوجان/

فاعمية استخدام القصص القرآنى فى تنمية ميارات التفكير اإلبداعى

أحمد محمد الزعبى

لدى طفل ما قبل المدرسة

14 771 1171 37

جودت أحمد سعادة/

دواعى عزوف طمبة الثانوية العامة عن اختيار التاريخ كمبحث بديل 14 771 1171 37

محمد عبود الحراحشو

والتعميم فى لواء قصبة المفرق فى ال ردن

عارف عيد الدىام

من وجية نظر الطمبة والمعممين

نعمان محمد الموسوى

استخدام " نموذج راش " فى بناء مقياس إل تجاىات الطمبة نحو

14 771 1171 37

فعالية استخدام استراتيجيتى التعمم المتمركز حو المشكمة والتعمم

14 771 1171 37

الممارسات التقويمية لساتذة الجامعة
سميحة محمد سميمان

البنائى عمى التحصيل وتنمية اإل تجاه نحو العمل التعاونى فى مقرر
العموم لدى طالبات الصف الثانى المتوسط بمحافظة الطائف

14 771 1171 37

خالد بن سعد المطرب/

أثر استخدام برنامج قائم عمى استراتيجية عادات العقل فى تنمية

محمد أحمد الشورى

الذكاء المنطقى  /الرياضى والتحصيل لطمبة الصف الثانى المتوسط

محمد سميمان الجرايدة/

تصور مقترح لتحسين فاعمية الممارسات التخطيطية لمديرى مدارس

منصور بن ناصر المطاعنى

التعميم ما بعد الساسى ومساعدييم بسمطنة عمان

14 771 1171 37

ريم نصر قصاب

تقنين اختبار أوتيس -لينون لمقدرة المدرسية (الطبعة الثامنة)

14 771 1171 37

 - th4OLSATدراسة سيكومترية لممستوى المتقدم عمى عينة
من الطمبة من مدينة حماة
مساعد عبد الرحمن المانع/

مدى ممارسة معممى المغة العربية لمكفايات المينية الحديثة فى

حمود محمد العميمات

ضوء متطمبات التطوير التربوى فى دولة الكويت

14 771 1171 37

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
اسم كاتب المقال
سعاد عبد العزيز الفريح

عنوان المقال

رقم

س

ع

مج

تقويم خبرة التأليف التشاركى المنظم عمى الويب من منظور معممى 15 771 1171 37ج7

ما قبل الخدمة
فايز منشر الظفيرى/

مصادر المعمومات الرقمية بجامعة الكويت  -دراسة لىمية

معدى سعود العجمى

ومعوقات استخداميا لدى أعضاء ىيئة التدريس

15 771 1171 37ج7

عبد العزيز مطيران السويط

مصادر المعمومات الرقمية بجامعة الكويت  -دراسة لىمية

15 771 1171 37ج7

براك صنت الرشيدى/

دور المدرسة فى التنشئة السياسية لطمبة المرحمة الثانوية فى

أحمد عبيد الرشيدى

دولة الكويت

15 771 1171 37ج7

ماىر أحمد حسن محمد

تدويل التعميم الجامعى كمدخل لزيادة القدرة التنافسية لمجامعات المصرية 15 771 1171 37ج7

ومعوقات استخداميا لدى أعضاء ىيئة التدريس

بشرى محمد المغربل

 :آراء عينة من أعضاء ىيئة التدريس فى بعض الجامعات المصرية

كفاءة الذات المدركة وعالقتيا بدافعية اإل نجاز لدى طمبة الصف

15 771 1171 37ج7

فاعمية استخدام دورة التقصى المزدوجة لدنكس ( Coupled -

15 771 1171 37ج7

الثانى الثانوى فى مدارس مدينة حماة
مدحت محمد صالح

 )Inquiry Cycleفى تنمية بعض عمميات العمم والتحصيل الدراسى
فى مادة العموم لدى طالب الصف الثالث المتوسط بالمممكة العربية

السعودية

سعد محمد القحطانى

صيغة الطمب عند متعممى المغة العربية كمغة ثانية  :تأثير

15 771 1171 37ج7

المفاىيم البيئية المناسبة لطمبة المرحمة الساسية المتوسطة فى

15 771 1171 37ج7

الميول العممية وعالقتيا بمتغيرات الصف التعميمى والجنس

15 771 1171 37ج7

فاعمية برنامج قائم عمى المشاركة الوالدية فى تحسين بعض العادات

15 771 1171 37ج7

المستوى المغوى والمنزلة اإلجتماعية
كوثر عبود حراحشة

ال ردن وتقويم كتب العموم فى ضوئيا
عايش محمود زيتون

والتحصيل فى العموم لطمبة المرحمة الساسية فى ال ردن
مندور عبد السالم فتح اهلل

غير الصحية وتنمية ميارات السالمة الشخصية لدى أطفال المستوى
الول برياض الطفال بالمممكة العربية السعودية

أروى بنت عمى بن عبد اهلل واقع استخدام الحاسب اآللى ومعوقاتو فى مناىج معاىد وبرامج
أخضر

المل لممرحمة اإلبتدائية (ممخص رسالة)

15 771 1171 37ج7

المجمة التربوية

مجمس النشر العممى  -جامعة الكويت
عنوان المقال

اسم كاتب المقال

رقم

س

ع

مج

المشكالت المدرسية المؤثرة عمى التحصيل الدراسى لدى طمبة المرحمة

37

15 771 1171ج1

القبول والرفض الوالدى كما يدركو المراىقون وعالقتو باإل كتئاب

37

15 771 1171ج1

صعوبات تدريس مادة التربية اإلسالمية من وجية نظر معممات المرحمة

37

15 771 1171ج1

منظومة القيم السائدة فى واقع السرة ومدى ممارستيا فى المجتمع الجامعى من

37

15 771 1171ج1

حسن عبد اهلل النجار

أثر كائنات التعمم فى بيئة التعميم اإل لكترونى فى تنمية ميارات الرسم

37

15 771 1171ج1

عجالن محمد الشيرى

تقنيات التعميم والتدريب :

37

15 771 1171ج1

محمود جمعو بنى فارس

دراسة فاعمية استخدام الممف اإل نجازى فى التحصيل وتنمية ميارات حل

37

15 771 1171ج1

لطيفة حسين الكندرى

اإلبتدائية من منظور أولياء المور فى دولة الكويت
ىيفاء عمى اليوسف/
سعاد عبد اهلل البشر
محمود جمال السمخى

الساسية الدنيا فى مدينة عمان
رانيا عبد المولى المناعى

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وطمبة الجامعات الحكومية الردنية

اليندسى واإل تجاه نحو استخداميا لدى طمبة جامعة القصى
منيج عممى لإلستجابة لمتغير النوعى وأفاق التأثير

المشكالت والتفكير الناقد فى مادة الدراسات اإلجتماعية لدى طالب الثانى

المتوسط
صابر عوض جيدورى

آراء أعضاء ىيئة التدريس فى كمية التربية بجامعة دمشق حول دواعى

37

15 771 1171ج1

سامية حسين جودة

فاعمية استخدام بعض أنشطة جافا اإل لكترونية من خالل اإل نترنت فى تنمية بعض

37

15 771 1171ج1

صياغة فمسفة تربوية إسالمية لمواجية تحديات عصر العولمة

ميارات التفكير اإلستداللى فى اليندسة والتحصيل لدى طالبات المرحمة المتوسطة
بالمممكة العربية السعودية

