
  
  
  

  
التربية

  

  
  
  

  



إعـداد سـهير  أسـبابها؛ –اتجاهات األباء واألبنــاء نحو التعليم بمدارس اللغات تباينها 
  . ير محمد كساببحمحمد عبد ال

  .1997للطفولة،  معهد الدراسات العليا. جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م-ك ت  –) رسالة ماجستير( ص 150  
   س أ301‚427  
                    )759(  

  
  

بائهم نحو المساواة بين الجنسين؛ أاتجاهات الطلبة الجامعيين وتصوراتهم التجاهات 
  . إعـداد عبد الجليل مرتضى مصطفى التميمي

  .1979كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 290
   ع أ370‚15

                    )760(  
                      

  
وأثـر العوامـل الثقافيـة واالجتماعيـة فيهمـا؛ اتجاهات المراهقين وقيمهم في قطـر 

  . فيصل إعداد حسيـن
  .1965كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة

  ج أ م –)  ميكروفيش–رسالة دكتوراه (  
                    )761(  

  
  

  . إعـداد صائب أحمد إبراهيماالتجاهات الوالدية وعالقتها بالقدرات اإلبتكارية؛ 
  . 1978ية التربية، كل. جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 160
   ص أ370‚15

                  )762 (  
  
  

إعــداد فـايزه سـالم اتجاهات تطوير التعليم الفنـي فـي المملكة العربية السعودية؛ 
  . حسن الخزاعي
  .1974كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة

  ج أ م –)  ميكروفيش-رسالة دكتوراه (



                  )763 (  
  
  
  
  
  
  

إعداد اتجاهات طلبة المدارس المهنيــة نحو مدرسيهم وعالقتها بتحصيلهم الدراسي؛ 
  . ناظم إبراهيم حميد الطالب

  .1978كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 90
   ن أ370‚15

                  )764(  
  
  

إعداد جورج تربويـة واالجتماعية؛ اتجاهات طلبة جامعة بغداد نحـو بعض المفاهيم ال
  . اقرام بولص
  .1977كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد

  ج أ م –)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (
  

                  )765 (  
  
  

أثر استخدام أسلوبـي االستكشاف والتأكيد في التجارب المختبرية على تنمية التفكير 
  .  عباس على أسعد العطارإعدادالعلمي لدى طلبة المرحلة المتوسطة؛ 

  .1981كلية التربية، . جامعة بغداد: دادـبغ
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 149

   ع أ540‚7
                  )766(  

  
  

م العلمي في مادة العلوم ـم التالميذ وتحصيلهــأثر استخدام األسلوب العلمي في فه
  .  اغإعداد عبد هللا جراغ عباس جرلمرحلة الدراسة الثانوية؛  العامة

  .1975كلية اآلداب والتربية،  الكويت جامعة: الكويت



  ج أ م –  ك ت– )رسالة ماجستير ( ص140
   ع أ507

                  )767(  
  

  
أثر استخـدام الشرائح التعليمية في زيادة سرعة القـراءة الـصامتـة وفهمهـا لتالميـذ 

  . إعداد إبتسام محمد فهدالصف الخامس االبتدائي؛ 
  .1986كلية التربية، . ادجامعة بغد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 126

   أ أ373‚4
                  )768(  

  
  
  

برنامج لمناقشة القضايا األسرية في تنمية التفكيـر الناقـد لـدى طـالب أثر استخـدام 
  . ناصر نزال سهو شداد الشمريإعداد ؛ المرحلة الثانوية بدولة الكويت

  .2005، سات التربويةمعهد الدرا. القاهرةجامعة : القاهرة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 253
  أث. نا370‚15

                  )769(  
  

  
أثر استخدام طريقة التعليــم المبرمج على تحصيل التالميذ في مادة العلـوم للـصف 

  . إعداد عواد جاسم محمداالبتدائي؛  السادس
  .1978كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد

   ك ت– )رسالة ماجستير( ص 264  
   ع أ372‚3

                    )770(  
  
  

 التربـوي علـى تحـصيلأثر استخدام طريقة التعليـم المبرمج  في مادة علم الـنفس 
  . محمد السامرائيجاسم إعداد هاشم ؛ طلبة كلية التربية بالجامعة المستنصرية

  .1981كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 240  



  هـ أ 370‚15  
                    )771(  

  
  

إعـداد راضـى رحمـة جبـر أثر أسلوبيـن تدريسيين على تحصيل التالميذ في اإلمـالء؛ 
  . السيفى

  .1980كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 85  

   ر أ372‚6
                    )772(  

  
  

إعـداد سـيد ميـة االبتكـار؛ أثر االتجاهات الوالدية والمستوى الثقافي للوالدين على تن
  . صبحي محمد سيد

  .1975كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة دكتوراه (  
                    )773(  

  
  

  
أثر البحوث التي يكلف بها طالب معهد المعلمين بالكويت في رفع مستوى تحصيلهم 

  . إعداد إحسان خليل االغاالعلوم؛  في مادة
  . 1975 كلية اآلداب والتربية،. جامعة الكويت: ويتالك

   ج أ م–) رسالة ماجستير(متعدد الترقيم   
   أ أ507  
                    )774(  

  
  

أثر التدريس باستخدام استراتيجيــات طـرح األسئلة فـي تنميـة العمليــات المعرفيـة 
إعـداد ة؛ العليا للتلميذات الفائقات عقليــًا داخـل الـصف العـادي للمرحلـة المتوسـط

  .فضيلة عبد العزيز عبد هللا الشويالن
  .1997جامعة الخليج العربي، :  المنامة

   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 129  
   ف أ371‚95



                    )775(  
  
  

قوم به الحروف الهجائية على تعلمها لـدى التالميـذ ذوى صـعوبات تأثر الترتيب الذي 
  .  الحسين جاسم علي محمد عنترإعداد عبدالقراءة في المرحلة االبتدائية؛ 

  .1995كلية التربية، . جامعة الخليج العربي: البحرين
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 126
   ع أ372‚413

                  )776(  
  

  
إعداد فوزية محمد أثر التوجيـه المهني على توافق بطيئي التعلـم في دولة الكويت؛ 

  .حداد
  .1990ية، كلية الترب. جامعة الزقازيق: الزقازيق  

   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 195
   ف أ371‚425

                  )777(  
  

  
 في مرحلة الدراسة المتوسطة فـي تغيير اتجـاه التالميـذ نحـو العمليةأثر الدراسات 

  . إعداد صالح عبد هللا محمد جاسمالعمل اليدوي؛ 
  .1975والتربية،  كلية اآلداب. جامعة الكويت: الكويت

   ج أ م–) ستيررسالة ماج( ص 156  
   ص أ371‚426  
                    )778(  

  
  

ف األول ـج الجغرافيـا للـصـأثر الدراسة الميدانية في تحقيق األهداف المعرفية لمنه
   الثانوي

  . إعداد فاروق حمدي الفرابدولة الكويت؛ 
  .1979جامعة عين شمس، : القاهرة

   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 369  
   ف أ910‚7

                    )779(  



  
  

أثر العامل الثقافي في توزيع األدوار بين الزوجين في األسرة ذات الزوجة العاملـة؛ 
  . سعيد حميد سعيد إعداد

  .1976كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (  
                    )780(  

  
  

 عنـد األطفـال؛ أثر العمر ونتائج سلوك النموذج المتلفز في سـلوك مقاومـة اإلغـراء
  . صالح أحمد داود إعـــداد

  .1977كلية التربية، . الجامعة األردنية: األردن
   ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (  
                    )781(  

  
  

برنامج إثرائي في تنمية استراتيجية حل المشكلة اإلبداعي لـدى تلميـذات الـصف أثر 
  . ر محمد شبيب فالح العجميبدإعداد ؛ الرابع االبتدائي في دولة الكويت

  .2004، معهد الدراسات التربوية. القاهرةجامعة : القاهرة
   ك ت–) رسالة ماجستير (متعدد الترقيم

  أث. بد370‚15
                  )782(  

  
  

ي في استراتيجية حل المشكالت إبداعيًا على تنمية قدرات التفكيـر سأثر برنامج تدري
  . إعداد فاطمة أحمد الجاسموقين؛ اإلبداعي لدى عينة من الطالب المتف

  .1994كلية التربية، . جامعة الخليج العربي: المنامة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 169
   ف أ370‚15

                  )783(  
  

  
  
  



  
بتغعيـل األهداف الوجدانية في كفاءة األداء واالتجاه نحو تعلم ي سأثر برنامج تدري

  . علي حسن حسين الجدىد إعدا؛ الرياضيات في المرحلة االبتدائية
  .2002، الدراسات العلياكلية . جامعة الخليج العربي: المنامة

   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 228
   ع أ372‚7

                  )784(  
  
  

أثر بعـض أسـاليب المعاملـة الوالديـة فـي جنـاح األحـداث فـي الجمهوريـة العربيـة 
  . نظمية زين الدين إعدادالسورية؛ 

  .1969كلية التربية، . ن شمسجامعة عي: القاهرة
   ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (  
                    )785(  

  
  

أثـر شخصية المعلم على تحصيل المـتعلم فــي العلـوم االجتماعيـة بالـصف الثالـث 
  . إعداد سامي صبحي إبراهيم .اإلعدادي

  .1981جامعة بغداد، كلية التربية، : بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 199  

   س أ371‚1
                    )786(  

  
  

  . إعداد فتحي السيد عبد الرحيم محمدأثر فقدان البصر على تكوين مفهوم الذات؛ 
  .1969كلية التربية، . جامعة عين شمس :القاهرة

  ح أ م –)  ميكروفيش–رسالة دكتوراه (  
                    )787(  

  
  

كويتيـة فـي المرحلـة أثر كل من التحضر والبداوة على التحصيل الدراسـي للطلبـة ال
  . عيطةإعداد سهام درويش أبو بمدارس الكويت؛  المتوسطة

  .1979. اآلداب والتربية كلية. جامعة الكويت: الكويت
   ج أ م–) رسالة ماجستير( ص 327  



   س أ370‚05
                    )788(  

  
  
  
  
  

أثر معرفة الطلبة المسبقة باألهداف السلوكية علـى تحـصيلهم فــي مـادة األحيـاء؛ 
  . علي غالب محمد إعداد نجاة

  .1980كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 254  

   ن أ574‚07
                    )789(  

  
  

اختيار المهنـة لدى المبتكرين والعاديين مـن طالب المدارس الصناعية فـي الكويـت 
داد حامد عبد الـرزاق إعالعوامل المؤثرة على كفايتهم اإلنتاجية فـي العمل؛  وبعض
  .سلمان
  .1986جامعة المنصورة، كلية التربية، : المنصورة  
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 270  

   ح أ371‚425
                    )790(  

  
  

ــة ااألخطــ ــرة مــن المرحل ــة األخي ــصفوف الثالث ــذ ال ــين تالمي ــشائعة ب ــة ال ء اإلمالئي
  . هجرسإعداد مهدي صالح  ومقترحات عالجها؛ أسبابها:االبتدائية

  .1979التربية،  كلية. جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 212

   م أ372‚6
                  )791(  

  
  

األخطـاء اإلمالئية الشائعة في كتابات طالب الصف الثالث الثـانوي بدولــة البحـرين؛ 
  . إعداد بدرية عبد الرحيم المنصوري



  .1992كلية التربية، . جامعة البحرين: البحرين
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 265
   ب أ373

                  )792(  
  
  

دراسة مقارنـة بـين التلميـذ : إدراك التلميذ المتفوق لذاته وإدراكـه لنظرة اآلخرين له
  الملقب

  . إعداد سميرة محمد عبد الوهابوغير الملقب؛ 
  .1997الدراسات العليا،  كلية .جامعة الخليج العربي: المنامة

   ك ت –) ة ماجستيررسال(  ص 110  
   س أ370‚15  
                    )793(  

  
  

إدراك طالب المرحلة الثانوية للضغوط األسرية الناتجة عـن االتجاهات الوالدية غيـر 
؛ )نـة المتفوقين عقليًا والطلبة العادييـدراسة مقارنة بين الطلب: (في التنشئة السوية

  . عبد هللا سليمان سعود العصيمي إعداد
  .1998العليا،  كلية الدراسات. معة الخليج العربي جا:ةالمنام

   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 136  
   ع أ370‚15

                    )794(  
  
  

إعداد استخدام القراءات الخارجية في تدريس التاريخ للصف األول الثانوي بالكويت؛ 
  . يوسف جعفر محمد رضا سعادة

  .1976جامعة عين شمس، كلية التربية، : القاهرة
   ج أ م–  ك ت–) رسالة ماجستير( ص 241  

   ي أ907
                    )795(  

  
  

استخدام المصادر األصـلية كمدخــل لتـدريس التـاريخ بالـصف الثالـث مـن المرحلـة 
  . إعداد عبد اللطيف محمد صالح العوضيالكويت؛  الثانوية في



  .1976اآلداب،  كلية. جامعة عين شمس: القاهرة
             ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (
                    )796(  

  
  

استخدام بعض االختبارات النفسية للمساعدة علـى تـشخيص بعـض حـــاالت تلـف 
  . إعداد كريمة إمام عثماناألطفال؛  المخ لدى

  .1995العليا للطفولة،  معهد الدراسات. جامعة عين شمس: القاهرة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 179  

   ك أ136‚7
                    )797(  

  
  

استخدام طريقة الموديول في تدريس الرياضيات لتالميذ الصف األول الثانوي بدولـة 
  . إعداد عبد العزيز محمد البحيري الكويت؛

  .1985كلية البنات، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 290  

   ع أ510‚7
                    )798(  

  
  

لتربية العملية لطالبات القسم العلمي استخدام منهج تحليل النظم في وضع برنامج ل
  . إعداد سامية عادل األنصاريالتربية للمعلمات في الكويت؛  في معهد

  .1985كلية التربية، . شمس جامعة عين: القاهرة
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 119  

   س أ370‚73263
                    )799(  

  
  

؛ إعداد حمود حطاب ولة الكويتأسس اختيار اآليات القرآنية في المرحلة االبتدائية بد
  . حسن الحطاب
  .1984كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 111
   ح أ372‚82



                  )800(  
  
  

محمد  أحمد صبرإعداد ؛ دراسة مقارنة: إعداد معلم التعليم الفني في مصر والكويت
  . صبر الشمري
  .2003بية، كلية التر. طنطاجامعة : طنطا
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 266

  إع. أح370‚7326
                  )801(  

  
  

  . إعداد جمال محمد عبد اللطيفاالغتراب وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية؛ 
  .1995معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ج أ م–ك ت  –) رسالة ماجستير( ص 251  
   ج أ301‚15

                    )802(  
  
  

: انحراف األحداث المتفوقين عقليًا وعالقته بالمعاملة الوالدية في المجتمع الكـويتي
إعداد حسن عبد ر المنحرفين؛ ـًا المنحرفين وغيـــمقارنة بين المتفوقين عقلي دراسـة

  . الحميدي هللا
  .1998كلية الدراسات العليا، . جامعة الخليج العربي: المنامة

   ك ت–) لة ماجستيررسا( ص 106  
   ح أ136‚763  
                    )803(  

  
  

انعكاسات التعليم الغربي في بعض القيم الدينية والثقافية واالجتماعيـة لـدى طلبـة 
   .أمل بدر ناصر الدويلةإعداد ؛ الصف الرابع الثانوي

  .2002، جامعة الكويت: الكويت
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 159  
  أن. أم370‚195  
                    )804(  

  



  
إعداد بدريـة أولويات البحث التربوي ذات الطابع المشترك في دول مجلس التعاون؛ 

  . سعد السدحان إبراهيم
  .1989كلية التربية للبنات بالرياض، : الرياض

   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 322  
   ب أ370‚78

                    )805(  
  
  

تخدامه في مـستوى تحـصيل برمجة موضوع فيزياء بالمرحلة الثانوية ودراسة أثر اس
  . إعداد مصباح الحاج عيسى الطلبة؛

  .1974جامعة الكويت، : الكويت
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 164  

   م ب530
                    )806(  

  
  

برنامج إرشادي لألطفال الصم وأسـرهم ومعلمـيهم وأثـره علـى التوافـق النفـسي 
  . إعداد حمدي محمد شحاتة عرقوب.  األطفاللهؤالء

  .1996للطفولة،  الدراسات العليا معهد. جامعة عين شمس: هرةالقا
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 346  

   ح ب136‚761
                    )807(  

  
  

برنامج تعليمي مقترح لتنميــة بعض مفـاهيم ومهــارات الرياضـيات لطفــل مرحلـة 
  . إعداد ميرفت فتحي رياض أميناألطفال بالمنيا؛ 

  .1993ية التربية، كل. جامعة المنيا: المنيا
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 447

   م ب510‚7
                  )808(  

  
  



إعــداد  مفهـوم الـذات اإليجابــي؛ :ساب أطفـال الحـضاناتإلكبرنامج حركي مقترح 
  . أحمد شوقي هدى حسن

  .1996معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 226  

   هـ ب136‚7
                    )809(  

  
  

؛ إعـداد عـادل مـصطفى برنامج للدراسات العملية للمرحلـة الثانوية بدولــة الكويـت
  . مهران

  .1987 معهد الدراسات والبحوث التربوية،. جامعة القاهرة: القاهرة
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 285
   ع ب373

                  )810(  
  
  

ساسية للكتابــة الوظيفيـة بالمرحلـة الثانويـة بدولـة برنامج مقترح لتنمية المهارات األ
  . إعداد سعد محمد مبارك الرشيدي الكويت؛

  .1994 كلية التربية،. جامعة عين شمس: القاهرة
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 334

   س ب372‚6
                  )811(  

  
  

المتحـدة؛ برنامج مقترح لالستعداد للقراءة ألطفـال الرياض بدولة اإلمارات العربيـة 
  . فوزية محمد سعيد بدري إعداد

  .1994جامعة عين شمس، : القاهرة
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 209  

   ف ب372‚21
                    )812(  

  
  

بعض أبعاد البنية المعرفيـة لـدى ذوات صـعوبات القـراءة والعاديـات مـن تلميـذات 
  . يهيفاء أحمد علي محمد تقإعداد ؛ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت



  .2005، كلية الدراسات العليا. الخليج العربيجامعة : المنامة
   ك ت–) رسالة ماجستير ( ص129
  بع. هى372‚413

                  )813(  
  

  
إعـداد نجـالء ه؛ ـــة للمرحلـة المتوسـطة وتقنينـبناء اختبار تحصيلي للمفردات اللغوي

  . أحمد الشطب
  .1983جامعة بغداد، كلية التربية، : بغداد
   ك –) رسالة دكتوراه ( ص196
   ن ب371‚26

                  )814(  
  
  

استخدامه  ة وبيان أثرــبناء مرجع لوحدة الماء في العلوم العامة للمرحلة المتوسط
   .إعداد حصة ماجد الشاهيـن؛ تحصيل التالميذ في

  .1976كلية اآلداب والتربية، . جامعة الكويت: الكويت
   أ م ج–) رسالة ماجستير(متعدد الترقيم   
   ح ب507  
                    )815 (  

  
  

إعداد إبراهيم عبد بناء مقياس لدافع اإلنجاز الدراسي لدى طلبة المدارس اإلعدادية؛ 
  . الكناني الحسن

  .1979كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 240  
   أب371‚26  
                    )816(  

  
  

  . إعداد عزه خليل عبد الفتاحال؛ ـاألطفبناء منهاج متكامل ألنشطة رياض 
  .1993معهد الدراسات العليا للطفولة، . عين شمس جامعة: القاهرة

   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 116  
   ع ب372ر21



                    )817(  
  
  

بناء منهج في اللغة العربيـة لتالميـذ المرحلـة األساسـية المتخلفـين عقليُـا بمـدارس 
  . عبد العزيز سليمان إبراهيم الدهيمإعداد ؛ ت وتقويمهالتربية الفكرية في الكوي

  .2005، عمان العربية للدراسات العلياجامعة : )مدينة(عمان 
   ك ت–) أطروحة دكتوراه (353

  بن. عب372‚6
                  )818(  

  
  

  
تأثير بعض مداخل تدريس مـادة التاريخ على تحقيق أهدافها المعرفية للصف األول 

  . إعداد عبد اللطيف محمد صالح العوضيبالكويت؛  الثانوي
  .1983التربية، كلية . جامعة عين شمس: القاهرة

   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 385
   ع ت907

                  )819(  
  
  

تجربة في اإلشراف الفني في المـدارس الثانويـة فـي المملكـة األردنيـة الهاشـمية؛ 
  . إعداد محمد سيف الدين الكيالني

  .1960كلية التربية، .  شمسجامعة عين: القاهرة
   ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (

                  )820(  
  
  

تجريب تدريس وحـدة في النمــاذج الرياضية بالمرحلة الثانويـة فــي دولـة الكويـت؛ 
  . إعداد مصطفى محمد أحمد حاتم

  .1983كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 167

   م ت510‚7
                  )821(  

  



  
تحديد عوامل السهولة والصعوبة في المادة المقرؤة لـدى تالميذ المرحلة االبتدائية؛ 

  . إعداد غسان خالد بادي
  .1982كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 213
   غ ت372‚4

                  )822(  
  
  

لتداخل فـي ضـوء الـسن والتحـصيل الدراسـي؛ التذكر قصير المدى وبعض عوامل ا
  إعداد وفية

  . محمد عبد العزيز الكموني
  .1975كلية البنات، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة دكتوراه (
                  )823(  

  
  
  

  
  

تــصميم وتجريــب خوارزميــة لتطــوير تــدريس الرياضــيات فــي المــرحلتين االبتدائيــة 
  والمتوسطة؛ 

  . اد مصطفى محمد أحمد حاتمإعد
  .1989كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 323
   م ت372‚7

                  )824(  
  
  

تصور مقترح لتطوير برنامج اإلعداد المهني لمعلم العلوم بالمرحلـة االبتدائيـة بدولـة 
  .سين درويش مطر الشمريإعداد حالكويت في ضوء الكفايات التعليمية الالزمة له؛ 

  .2005معهد الدراسات التربوية، . جامعة القاهرة: القاهرة  
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 185  

73262‚370  



                    )825(  
  
  

  . إعداد فوزية يوسف العبد الغفور؛ )1972-1912(تطور التعليم في الكـويت 
  .1983 جامعة الكويت،: الكويت

   أ م ج–) رسالة ماجستير( ص 259
   ف ت379‚532

                  )826(  
  
  

تطور قوانين التعليم في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية حتى اآلن وإمكانية اإلفادة 
  . إعداد أحالم رجب عبد الغفارمنه في اإلصالح التعليمي في مصر؛ 

  .1977كلية البنات، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة ماجستير (

                  )827(  
  
  

تطوير خدمـات اإلرشاد األكاديمي بالكليات التطبيقية فــي دولـة الكويـت فـي إطـار 
  . إعداد فهد يوسف الفضالةاالتجاهات العالمية المعاصرة؛ 

  .1996معهد الدراسات والبحوث النفسية، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 202
   ف ت378‚194

                  )828(  
  

  
  
  
  

تطوير منهج االجتماعيات للصـف األول المتوسـط بدولـة الكويـت فـي ضـوء فكــرة 
  مجلس 

  . إعداد نوره سعود السبيعيالتعاون الخليجي؛ 
  .1989ة التربية، كلي. جامعة الزقازيق: الزقازيق

   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 200
   ن ت375



                  )829(  
  
  

 بالتكامـــل مــع منــاهج المــواد الدراسيــــة األخــرى تطــوير منهـــج التربيــة اإلســالمية
  بالمرحلة 

  . إعداد جوهرة عبد هللا المحيالنيالمتوسطة بدولة الكويت؛ 
  .1999كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 441
   ج ت377‚1

                  )830(  
  
  

إعـداد لتربية والتعليم بدولـة قطـر؛ تطوير نظام تدريب القيـادات التربوية في وزارة ا
  . حصة محمد صادق

  .1990كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–  ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 488

   ح ت371‚2
                  )831(  

  
  

التعلــيم المخــتلط وعالقتــه بــالقيم الشخــصية واألخالقيــة لطلبــة وطالبــات المرحلــة 
  . حمن فرج السيدإعداد مجدي عبد الرالثانوية؛ 

  .1996جامعة عين شمس، : القاهرة
   ج أ م–) رسالة ماجستير( ص 177
   م ت370‚15

                  )832(  
  
  

تقبل األبناء المتفوقين منهم والمتخلفين التجاهات آبـائهم نحـو تحـصيلهم الدراسـي 
  . إعداد سناء محمد سليمانوعالقة ذلك بمستوى القلق؛ 

  .1979ة البنات، كلي. جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة ماجستير(

                  )833(  
  



  
  
  

تقبل الطالب الجامعي من قبل زمالئه وتقبله لذاته وعالقتهمـا بالتحـصيل الدراسـي؛ 
  إعداد كارم 

  . ورد عنبر
  .1981كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 201
   ك ت370‚15

                  )834(  
  
  

إعـداد لبنـى إسـماعيل تقدير الذات وعالقته ببعض المخـاوف لـدى الطفـل األصـم؛ 
   .أحمد

  ).ت.د(معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 155  
   ل ت136ر761  
                    )835(  

  
  

دولة الكويت في ضوء الكفايات تقويم أداء معلمي اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية ب
  . الكندريمحمد مراد إعداد وليد أحمد التربوية الالزمة لهم؛ 

  .1999، معهد الدراسات والبحوث التربوية. القاهرةجامعة : القاهرة
    ك ت-)رسالة ماجستير( ص 250

   و ت371‚1
                  )836(  

  
  

راسات العلميـة بمـدارس ا منهج الدــتقويم اكتساب الطالب للمهارات التي يستخدمه
   التعليم
  . ؛ إعداد عادل مهران بدولة الكويتالعام

  .1982كلية التربية، . جامعة األزهر: القاهرة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 141
   ع ت375‚532



                  )837(  
  
  

  . إعداد نبيلة شرف عـوادتقويم البرنامج اللغـوي في رياض األطفال؛ 
  .1989 كلية التربية، .جامعة عين شمس: القاهرة

   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 262
   ن ت372‚2107

                  )838(  
  
  
  
  

  . إعداد محمود كاظم محمودتقويم القائـد الطالبي فـي الجامعـة؛ 
  .1981كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 179
   م ت370‚15

                  )839(  
  
  

ـه واإلرشـاد التربــوي فـي المدرسـة الثانويـة مــن وجهـة نظـر تقويم تجربة التوجيـ
  المديرين 

  . إعداد خضير مهدي عمران الجبوريوالمرشد والطلبة؛ 
  .1981كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 141
   خ ت371‚42

                  )840(  
  
  

الثـة األولـى مـن المرحلـة  تقويم محتـوى كتـب التربيـة اإلسـالمية فـي الـصفوف الث
  . إعداد جوهرة عبد هللا المحيالنياالبتدائية في دولة الكويت؛ 

  .1995كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 301

   ج ت377‚1
                  )841(  



  
  

تقييم برامج التلفزيـون التربوي من وجهـة نظـر مـديري ومعلمـي وتالميـذ المرحلـة 
  . السامرائيمحمد إعداد هاشم جاسم البتدائية؛ ا

  .1978كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 157

   هـ ت371‚339567
                  )842(  

  
  

  . ؛ إعداد عبد عـون علي هنديتقييم مشـروع التغذية المدرسيـة
  .1978كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) ماجستيررسالة ( ص 142

   ع ت371ر716567
                  )843(  

  
  
  
  

التنبؤ بالتفوق العقلي لطلبة المرحلة الثانوية بنظام المقررات مـن خالل االستعدادات 
  الفارقة 

  . إعداد مساعد عبد هللا الصالحوالميول المهنية والتحصيل السابق؛ 
  .1997جامعة الخليج العربي، : المنامة

   ك ت–) يررسالة ماجست( ص 201
   م ت151‚1

                  )844(  
  
  

إعداد سـهير تنمية بعض المهارات االجتماعية لدى عينة من أطفال المتأخرين عقليًا؛ 
  إبراهيم
  . ميهوب

  .1996معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 175  

   س ت362‚7



                    )845(  
  
  

رات االستمـاع لدى تالميذ الصفوف الثالثة األولــى من التعلـيم األساسـي؛ تنمية مها
  إعداد 

  . عبد اللطيف خليفة عبد العال القزاز
  1986 كلية التربية،. جامعة عين شمس: القاهرة

   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 324
   ع ت370‚194

                  )846(  
  
  

إعـداد سـعد ين بشلل األطفال؛  واالجتماعي لدى األطفال المصابيالتوافق الشخص
  . عبد الغفارالمطلب عبد 

  .1995معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–  ك ت– )رسالة ماجستير( ص 163  

   س ت136‚76
                    )847(  

  
  

  . إعداد محمد عاطف السعيدكلية البحريـة؛ الالتوافق النفسي واالجتماعي لطلبة 
  .1962كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: رةلقاها
   ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة ماجستير (

                  )848(  
  

  
  
  

إعداد التوافق النفسي واالجتماعي للطالبات المتفوقات دراسيًا في المرحلة الثانوية؛ 
  . فاروق أحمد هالة

  .1993معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–ك ت  –) رسالة ماجستير ( ص268  
   هـ ت159‚3  
                    )849(  



  
  

تــه الالميــول الحـساسية والعلميـة والميكانيكيـة ودال(ثبوت نمـاذج الميـول المهنيـة 
  ؛ )التربوية

  . إعداد فوزي إلياس غبريال
  .1966كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (  
                    )850(  

  
  

دافــع اإلنجــاز الدراســي وعالقتــه بــبعض المتغيــرات لــدى طلبــة الــصف الــسادس 
  . إعداد قيس مغشغش السعدياإلعدادي؛ 

  .1981كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 199
   ق د370‚15

                  )851(  
  
  

 وبعض سمـات الشخـصيـة لـدى يـاردراسـة العالقة بين القدرة على التفكير االبتك
  . إعداد أحمد شعبان محمد عطيةتالميذ المرحلة اإلعدادية؛ 

  .1981كلية  التربية، . عين شمسجامعة : القاهرة
   ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة ماجستير (

                  )852(  
  
  

دراسة العالقة بين الميل العلمـي كمـا يقيـسه اختبـار كيـودر والنجــاح فـي العلـوم 
إعـداد ميـشيل طبيعية كما تقيسه اختبارات التحصيل في المدرسة الثانويـة العامـة؛ ال

  . يونان جندي
  .1961كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة

             ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة ماجستير(
                    )853(  

  
  
  



  
  
  

الـسرعة دراسة الفـروق بـين المتـأخرين دراسـيًا والعـاديين فـي مظـاهر اإلنتبـاه و
اإلدراكية وأثر برنامج لتنمية هذه المظاهر على تالميـذ الـصف الرابـع االبتـدائي فـي 

  .إعداد يوسف محيالن سلطان العنزيدولة الكويت؛ 
  .2005معهد الدراسات التربوية، . جامعة القاهرة: القاهرة  
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 185  
  در. يو370‚15  
                    )854 (  

  
  

بية ألثر وجود الطالب المتفوقين في فصل خاص على زيـادة تحـصيلهم دراسة تجري
 المحسنعبد در عمر ـإعداد بالدراسي وعلى سهولة تكيفهم الشخصي واالجتماعي؛ 

  .العمر
  .1975جامعة الكويت، : الكويت

   ج أ م–  ك ت-)رسالة ماجستير(متعددة الترقيم 
   ب د371‚95

                  )855(  
  
  

 مداخل مقترحة لتدريس موضوع النهايات بالمرحلة الثانوية في دراسة تجريبية لبعض
  . إعداد عبد الفتاح عبد الغفار الشرقاويدولة الكويت؛ 

  .1980التربية، كلية . جامعة أسيوط: القاهرة
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 195

   ع د510‚7
                  )856(  

  
  

النظام التدريـسي فـــي مجـال دراسة تجريبية لبيـان مدى فاعليـة التعليم المبرمج و
  إعداد 

  .إعداد فخر الدين أحمد القالالمدرسين وتدريبهـم على استخدام أجهزة اإلسقاط؛ 
  .1976كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 304



   ف د371‚39442
                  )857(  

  
  

إعداد سليمان أحمـد علـي  الحركيـة؛ دراسة تحليلية لعالقة القدرات البدنية بالمهارات
  .حجر

  . 1980،  الرياضية للبنينكلية التربية. جامعة حلوان: القاهرة  
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 253  

   س د371ر73
                    )858(  

  
  
  

دراسة تحليلية لألخطاء الحسابية وعالقتهـا بمتغيرات االنتبــاه والتـذكر لـدى التالميـذ 
  ذوى

  .إعـداد علي سليمان زهير فـي المرحلة االبتدائية بدولة البحرين؛ صعوبات التعلم
  .1995جامعة الخليج العربي، كلية التربية، : المنامة

   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 122
   ع د370‚15

                  )859(  
  
  

  . إعداد صبريه علي عبد الرحيمدراسة تطور القيم عند طلبة جامعة الكويت؛ 
    .1975كلية اآلداب والتربية، . يتالكو جامعة: الكويت

   ج أ م–) رسالة ماجستير( ص 236
   ص د370‚19

                  )860(  
  
  

إعـداد محمـد دراسة تقويمية للندوات الفكرية لرؤساء ومديري الجامعات الخليجيـة؛ 
  . عبد العليم مرسي

  .1992مكتب التربية العربي لدول الخليج، : الرياض
  ت ك –) رسالة ماجستير( ص 281

   م د371‚95311



                  )861(  
  
  

 الدراسات اإلسالمية في زيادة التكيف االجتماعي برامجدراسة تقويمية لمدى فاعلية 
  . إعداد سمير علي أبو السعود للطفل؛

  .1988د العالي للدراسات اإلسالمية، هالمع: القاهرة
   ج أ م–) رسالة ماجستير( ص 415  

   س د301‚427
                    )862(  

  
  
راسة عن العالقة بين الرضا عن العمل والتوافق النفسي لدى األطفال العـاملين؛ د

  . عبد الجواد محمود إعداد محمد
  .1997 معهد الدراسات العليا للطفولة،.  عين شمسةجامع: القاهرة

    ج أ م–  ك ت– )رسالة ماجستير( ص 234  
   م د159‚3

                    )863(  
  
  
  

ة المرتبطـة بالـصحة النفـسية الـسليمة لــدى طـالب دراسة لبعض العوامـل النفـسي
  الجامعـة؛

  . إعداد نبيه إبراهيم إسماعيل
  .1980كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة دكتوراه (  
                    )864(  

  
  

ـداد إعـدراسة لبناء مقياس للسلوك العدواني لألطفال الذكور في المرحلة االبتدائية؛ 
  . عبد الحميد هناء

  .1976كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (  
                    )865(  

  



  
إعداد إبراهيم زكي دراسة للتطلع بين الشباب الجامعي في عالقتــه بمفهوم الذات؛ 

  . علي قشعوش
  .1975كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ج أ م–)  ميكروفيش– دكتوراه رسالة(  
                    )866(  

  
  

دراســة للعالقـــة بــين اإلحــساس بالوحــدة النفــسية ومفهـــوم الــذات لــدى الطــالب 
  . إعداد زكية غنى مرزوق الصـرافالجامعيين من الجنسين؛ 

  .1981التربية،  كلية. جامعة عين شمس: القاهرة
     ج أ م–)  ميكروفيش– ماجستيررسالة (

                  )867(  
  
  

إعـداد نبيـه دراسة للعالقة بين التفوق العقلي وبعض القيم الشخصية واالجتماعية؛ 
  . إسماعيل إبراهيـم

  .1976كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (  
                    )868(  

  
  

ية والدافعيـة بين تالميـذ دراسة للعالقة بين تحقيق الذات وعدد من العوامل االنفعال
  . نعيمة جمال شمسإعداد الثانوية؛  المرحلة

  .1981كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (

                  )869(  
  
  

دراسة للعالقـة بين مستوى القلـق والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية؛ 
  . ر مطمحمدإعداد أحمد 

  .1981كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
    ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (

                  )870(  



  
  

إعـداد دراسة لمستوى الطموح لدى المراهقين مـن الجنـسين وعالقتـه بعمـل األم؛ 
  . محمد محمدين هالة محمود

  .1996معهد الدراسات العليا للطفولة،. جامعة عين شمس: القاهرة
    ج أ م– ك ت – )رسالة ماجستير( ص 173  

   هـ م137
                    )871(  

  
  

داف ـــاض األطفـال فـي تحقيـق األهـدراسة مدى فاعلية برامج التربية العملية لري
  . إعداد شحاتة سليمان محمد سليمانالمعرفية للمرحلة؛ 

  .1996 التربية، كلية. جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م– ك ت – )رسالة ماجستير( ص 146
   ش د372‚21

                  )872(  
  
  

دراسة مفهوم الذات لدى األطفال المتلعثمين والعاديـــين من الجنسين في مرحلـة 
إعـداد محمـد سـعيد سـالمة دراسة مقارنة للفرق بين الجنـسين؛ : الطفولة المتأخرة

  .ههنـدي
  ).ت.د(معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ج أ م–  ك ت– )رسالة ماجستير( ص 178
   م د136‚7

                  )873(  
  
  

دراسة مقارنة بين القيم السياسية التي ينشدها المعلمون لطالبهم والقيـم المتضمنة 
  . إعداد سعود هالل الحربياالجتماعيات في المرحلة الثانوية بدولة الكويت؛  في كتب

  .2000جامعة الكويت،  :الكويت
   ك ت–) الة ماجستيررس( ص 116  

   س د301‚245
                    )874(  

  



  
  

إعـداد دراسـة مقارنة في بعض سمات الشخصية للمتفوقيـن والمتأخرين تحـصيليًا؛ 
  . محمود عطا محمود حسين

  .1978كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–)  ميكروفيش– ماجستيررسالة (

                  )875(  
  
  

ثر اإلقامــة الداخليـة علـى التوافــق النفـسي للطـالب المتفوقيــن دراسـة مقارنة أل
  . إعداد عصام الدين محمود عزبتحصيليًا بالمرحلة الثانوية؛ 

  .1974كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (

                  )876 (  
  
  

الطالب فـي قواعـد اللغـة تحصيل دراسة مقارنـة ألثر بعض الطرق التدريسية على 
  . إعداد طه علي حسين الديميالعربية؛ 

  .1980كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 120

   ط د372‚6
                  )877(  

  
  

دراسة مقارنة لفاعليـة الطريقتين الكلية والجزئية فـي تعلـيم القـراءة للتالميـذ ذوي 
إعـداد حسين مـدن حـسين دولـة البحرين؛ بلمرحلـة االبتدائية صعوبات القراءة في ا

  . مدن عصفور
  .1995كلية التربية، . جامعة الخليج العربي: البحرين

   ك ت –) رسالة ماجستير( ص 160
   ح د372‚413

                  )878(  
  
  



داد سـامية ـإعــ المراهقات الكفيفات والمبصرات؛ ددراسة مقارنة لمستوى القلق عن
  عباس

  . محمد القطان  
  .1974كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (  
                    )879(  

  
  
  
  
  

الدوافع النفـسية واالجتماعيـة لتعـاطي المخـدرات لـدى عينـة مـن طـالب المرحلـة 
  . إعداد محمد السيد حسن بكروالثانوية؛  اإلعدادية

  .1997معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م– ك ت – )رسالة ماجستير( ص 209  
   م د132‚73  
                    )880 (  

  
  

الدور التربوي للمشرف االجتماعي في معاهد التعليم الفنـي الثانويـة فـي المملكـة 
  . إعداد غربي بن موجي الشمري؛ "دراسة تقويمية: "السعودية العربيـــة

  .1999كلية التربية، . سعود ة الملكجامع: الرياض
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 332  

   غ د318‚426
                    )881(  

   
  

التعليم : دور الخدمة االجتماعيـة ومشكالت التحصيل الدراسي فـي المرحلة الثانويـة
  . إعداد عبد الرحمن عبد الرحيم الخطيبالعام كدراسة ميدانية بدولة الكويت؛ 

  .1984كلية اآلداب، . جامعة اإلسكندرية: اإلسكندرية
    ج أ م–) رسالة ماجستير( ص 297
   ع د370‚19

                  )882(  
  



  
الدور المهني لألخـصائي االجتماعــي فـي تـدعيم الوظيفـة االجتماعيــة للمدرســة 

  . إعداد زينب علي حافظدراسة ميدانية بدولة الكويت؛ : االبتدائية
  .1983كلية العلوم االجتماعية، . ةجامعة اإلسكندري: اإلسكندرية

   ج أ م– ك ت –)  دبلوم-رسالة ( ص 253
   ز د370‚19

                  )883(  
  
  

إعـداد سـيد محمـود محمـد السلوك التوافقـي وعالقته بنجاح طالب دور المعلميـن؛ 
  . الطواب

  .1974كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة ماجستير (

                  )884(  
  
  
  
  

سمات واتجاهات المعلميـن نحو االبتكار وعالقتها بقـدرات التفكـير اإلبتكاري للتالميذ 
  . إعداد أنيسة أحمد فخروفي المرحلة االبتدائية بدولـة البحرين؛ 

  .1994، كلية التربية. الخليج العربيجامعة : المنامة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 128

   أ س371‚1
                  )885(  

  
  

  . إعداد أحمد خيري حافظدراسة ميدانية؛ . سيكولوجية االغتراب لدى طالب الجامعة
  .1980كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة دكتوراه (
                  )886(  

  
  

  . إعداد ماري عبد هللا حبيبسيكولوجية الصراع القيمي لدى طالبة الجامعة؛ 
  .1980كلية البنات، . جامعة عين شمس: اهرةالق



   ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة ماجستير (
                  )887(  

  
  

إعـداد الصحافة المدرسية في المرحلة الثانوية بمـدارس أهدافها، أسسها، تقويمهـا؛ 
  . محمود كامل حسن الناقه

  .1975كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–) روفيش ميك-رسالة دكتوراه (

                  )888(  
  
  

الــضغوط االجتماعيــة المدرســية وعالقتهــا بــوجهتي الــضبط ودافعيــة اإلنجــاز لــدى 
  . حنان ثابت مدبولي إعداداألطفال؛ 

  .1995 معهد الدراسات العليا للطفولة،. عين شمس جامعة: القاهرة
   ج أ م – ك ت –) رسالة ماجستير( ص 244  
   ح ض157‚1  
                    )889(  

  
  

العالقات بين بعض صعوبـات القراءة واالنتباه والتذكـر لدى تالميـذ الصفوف األولى 
  في

  . إعداد فاطمة عبد الجبار محمود الكوهجيالمرحلة االبتدائية بدولة البحرين؛ 
  .1994كلية التربية، . جامعة الخليج العربي: البحرين

   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 163
   ف ع372‚413

                  )890(  
عالقة التأهيـل التربوي لمدرسي اللغة العربية بتحصيل طلبة الصف الثالث المتوسط؛ 

  . إعداد محمد علي عبد الحسن الشويلي
  .1980كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 105

   م ع371‚1
                  )891(  

  
  



إعـداد لمدرسيـة لطلبة الدراسة الثانوية؛ ببعض المتغيرات ااالجتماعي عالقة القبـول 
  . عدنان حسين خضير

  .1982كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 107
   ع ع370‚153

                  )892(  
  
  

عالقة القلق ببعض المتغيرات المدرسـية لــدى تالميـذ الـصف الـسادس االبتـدائي؛ 
  . إعداد جاسم محمد جاسم

  .1986كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 191
   ج ع370‚15

                  )893(  
  
  

  . إعداد عيسى عبد هللا جابرالعالقة بين األساليب المعرفيـة وسمــات الشخصية؛ 
  .1986كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة

  ج أ م –ك ت  –) رسالة ماجستير(متعددة الترقيم 
   ع ع370‚15

                  )894(  
  
  

الـرفض الوالـدي والـسلوك العـدواني لـدى األبنـاء الـصم مـن / العالقة بين القبول
  . إعداد منار عبد الحكم محمد حلوةسنة؛ ) 18-14(المرحلة العمرية  الجنسين فـي

  .1997معهد الدراسات العليا للطفولة، . عين شمس جامعة :القاهرة
   ج أ م–  ت ك–) رسالة ماجستير( ص 178  

   م ع136‚761
                    )895(  

  
  

العالقة بين المستوى االجتماعي الثقافي لألسرة والتوافق النفسي لتالميذ المرحلـة 
إعداد نبيل محمد أحمد ؛ )قرية/  مدينة–في محافظة الدقهلية (اإلعدادية من الجنسين 

  .إبراهيم



  .1997ة، معهد الدراسات العليا للطفول. جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–  ك ت–) رسالة ماجستير( ص 141
   ن ع301‚15

                  )896(  
  
  

العالقة بين المهارات اإلدراكية السمعيـة والبصرية وبعض صعوبــات الحـساب لـدى 
  . إعداد بدرية عبد هللا عليتالميذ المرحلة االبتدائية بدولة البحرين؛ 

  .1993، كلية التربية. جامعة الخليج العربي: المنامة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 168
   ب ع370‚15

                  )897(  
  
  

إلدراكية وبعـض صـعوبات القــراءة لــدى تالميـذ الـصفوف لالعالقة بين المهارات ا
  . إعداد أمينة عبد هللا كمالاألولى من المرحلة االبتدائية بدولة البحرين؛ 

  .1992كلية التربية، . جامعة الخليج العربي: المنامة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 186
   أ ع372‚413

                  )898(  
  
  

  . إعداد محمد أحمد محمدالعالقة بين الميول المهنية وبعض سمات الشخصية؛ 
  .1976كلية التربية، . جامعة عين شمس :القاهرة

   ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (
                  )899(  

  
  

رابات السلوكية الظاهرة لدى تالميذ المـرحلتين العالقة بين صعوبات التعلم واالضط
  . صالح محمد صالح الغضوريإعداد ؛ االبتدائية والمتوسطة بدولة الكويت

  .2002، الدراسات العلياكلية . الخليج العربيجامعة : المنامة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 132

   ص ع371‚9
                  )900(  



  
  
  

فـي الخـارج وأثرهـا علــى قـيمهم واتجاهـاتهم؛ العمالة الصيفية للطالب المصريين 
  . إعداد محمد محمد شفيق زكي

  .1977كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة ماجستير (

                  )901(  
  
  

غياب األب وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى األمهات واألبنـاء فـي مرحلـة 
  . د أشرف أحمدإعداد محمالمراهقة؛ 

  .1994 للطفولة، معهد الدراسات العليا. جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م– ك ت –) رسالة ماجستير( ص 148

   م غ159‚3
                  )902(  

  
  

فاعلية برنامـج النشاطات الموجهة فـي تنميــة مهـارات التفكيـر العليـا لـدى الطلبـة 
إعـداد عبـد عداديـة بدولــة البحـرين؛ المتفوقين عقليًا وغير المتفـوقين بالمرحلـة اإل

  . الناصر عبد الرحيم فخرو
  .1998كلية الدراسات العليا، . جامعة الخليج العربي: المنامة

   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 391
   ع ف153‚3

                  )903(  
  
  

ي لتنمية بعض المهارات االجتماعية لـدى أطفـال متالزمـة داون بفاعلية برنامج تدري
إعداد سـهيلة عيـسى خلف العقلي البسيط فـي مرحلة ما قبل المدرسة؛ الت ذويمن 

  .العميري
  .2001كلية الدراسات العليا، . جامعة الخليج العربي: المنامة  
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 178  
   س ف371‚91  
                    )904(  



    
  

 مـادة  التدريس باالستكشاف الموجه على تنميـة مهـارة التحليـل فـيطريقةفاعلية 
  الرياضيات  

إعداد عمر بـن محمـد لدى الطلبـة المتفوقين عقليًا والعاديين واألدنى من العاديين؛ 
  . معمر

  .1998كلية الدراسات العليا، . جامعة الخليج العربي: المنامة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 253
   ع ف151‚222

                  )905(  
  
  

 مـن الوالـدين فـي كــل مـن التفكيـر نـن وغيـر المحروميــــالفروق بين المحرومي
  االبتكاري 

  .إعداد منى محمد إبراهيم هبـدوديناميات الشخصية لدى أطفال ما قبل المدرسة؛ 
  .1997معهد الدراسات العليا، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ج أ م– ك ت –) رسالة ماجستير( ص 204
   م ف136‚7

                  )906(  
  

  
 دراسة مقارنـة ألباء –الوالدية كما يـراها األباء واألبناء الفروق في أساليب المعاملة 

  . إعداد محمد عبد الغفار العميريمن مستويات تعليمية مختلفة وأبنائهم؛ 
  .1981كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة ماجستير (
                  )907(  

  
  

دراسة على عينة من : لمتفوقين وغير المتفوقينالفروق فـي المهارات القيادية بين ا
  . داد زياد خالد أحمد الحمدـإعطلبة المرحلة الثانوية؛ 

  .2001الدراسات العليا،  كلية. جامعة الخليج العربي: المنامة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 202
   ز ف150‚13

                  )908(  



  
  

الب ـي لـدى طــتنمية التذوق األدبـي في ـفعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاون
  . لكندريمحمد اإعداد وليد أحمد ت؛ ـالمرحلة الثانوية العامة في دولة الكوي

  .2001معهد الدراسات والبحوث التربوية، . عين شمس جامعة :القاهرة
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 359
   و ف371‚395

                  )909  (  
  
  

تـدريس مـادة اللغـة اإلنجليزيـة فـي الـصفوف فعالية أسلوب التعليم المبـرمج فـي 
  . إعداد محمد سعيد مقبلالثانوية؛ 

  .1976كلية التربية، . الجامعة األردنية: األردن
   ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة ماجستير (

                  )910(  
  
  
  
  

م؛ لعـثفعالية الممارسة السلبية والترديد كأسلوبيين سلوكييـن في معالجـة حـاالت الت
  . محمد نزيه عبد القادر حمديإعــداد 

  .1976كلية التربية، . الجامعة األردنية: األردن
   ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة ماجستير(

                  )911(  
  
  

  . إعـداد محمد إلياس بكرقياس مفهوم الذات واالغتراب لـدى طلبة الجامعة؛ 
  .1979كلية التربية، . جامعة بغداد: بغداد
   ك ت– )رسالة دكتوراه( ص 164
   م ق370‚15

                  )912(  
  
  



دراسـة : القيم األخالقية لدى األطفال المترددين على مكتبات الطفل وغير المترددين
  . إعداد حنان رفعت أحمد محمودمقارنة؛ 

  .1995للطفولة،  معهد الدراسات العليا. جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م– ك ت –) رسالة ماجستير( ص 177
   ح ق153‚66

                  )913(  
  
  

إعـداد بدريـة الكفاءات المهنية والسمات الشخصية الالزمة لمعلمي التربية الخاصـة؛ 
  . عبد هللا عبد الرحمن فخرو

  .1992كلية الدراسات العليا، . جامعة الخليج العربي: المنامة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 209

   ب ك371‚1
                  )914(  

  
  

للغة العربية بالمرحلة االبتدائية في مدارسهـم أثناء الخدمة متطلبات تدريـب معلمي ا
  . عبد الرحيم عبد الهادي محمدإعداد ؛ بدولة الكويت

  .2003، التربويةمعهد الدراسات . جامعة عين شمس: القاهرة
   ك ت –) رسالة ماجستير( ص 326

  مت. عب370‚7
                  )915(  

  
  
  
  

 رشيدإعداد حمدي ؛ تة بالكويـ بالمدارس الثانويالمتفوقون دراسيًا والمتفوقون عقليًا
  . الحنبلي

  .1982كلية اآلداب، . جامعة القاهرة: القاهرة
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 254
   ح م371‚95

                  )916(  
  
  



ارق ـإعداد طت األطفال في الكويت ودورها في بناء شخصية الطفل المسلم؛ المج
  .  البكريأحمد

  .1999م األوزاعي للدراسات اإلسالمية، كلية اإلما: بيروت
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 440

   ط م301‚209532
                  )917(  

  
  

  . إعداد رفعت إبراهيم الجوهري بشيرالمدرسة الثانوية في الكويت كنسق اجتماعي؛ 
  .1983كلية اآلداب والتربية، . جامعة الكويت :الكويت

   ج أ م–) رسالة ماجستير( ص 246
   ر م370‚19

                  )918(  
  

  
شيوع صعوبــات التعلم األكاديمية لدى المتفوقــين عقليـًا مـن تالميــذ الـصف مدى 

  .تغريد محمد السيدإعداد ؛ دراسة استكشافية: الثاني المتوسط بدولة الكويت
  .2003-2002، كلية الدراسات العليا. لخليج العربيجامعة ا: المنامة   

   ك ت–) ماجستيررسالة ( ص 131  
   ت م371‚95

                    )919(  
   
  

إعداد مدى فاعلية العالج الجشتالي فـي تخفيف القلـق لـدى طالب المرحلة الثانوية؛ 
  . نبيل عبد الفتاح فهمي حافظ

  .1981كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة ماجستير (

                  )920(  
  
  
  

ي لـدى ـوك العدوانــارات االجتماعية في تخفيف حدة السلـ للمه برنامجفاعليةمدى 
  . إعداد علية جودة محمود شعبانالمدرسة االبتدائية؛   مرحلة أطفال

  .1996معهد الدراسات العليا للطفولة،  .جامعة عين شمس: القاهرة



   ج أ م – ك ت –) رسالة ماجستير( ص 167  
 ع م150

                    )921(  
  
  

رنامج ميكانيكا الـسيارات فـي تنميـة االتجـاه نحـو التربيـة التكنولوجيـة  بفعاليةمدى 
  والميـول

امر أحمـد عـإعـداد محمـد وأنماط التعليم والتفكير لدى طالب كليـة التربيـة؛  المهنية
  . محمد عامر

  .1994التربية،  كلية. جامعة المنصورة: المنصورة
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 443  

   م م370‚15
                    )922(  

   
  

دراسـة مقارنـة بـين طالبـات الحلقـة : مستوى الطموح وعالقته بالتوافق االجتماعي
  . إعداد منال علي شفيقالتعليم األساسي بالمدارس العامة واللغات؛  الثانية من

  .1994معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعةعين شمس: القاهرة
   ج أ م– ك ت – )رسالة ماجستير( ص 137  

  م م137
                    )923(  

  
  

دراســـة ميدانيـة : مستوى تحصيـل الهندسة وعوامله لطلبة الصـف الثاني اإلعـدادي
  . إعداد حامد علي عاجيفي  مدارس محافظة مدينة دمشق؛ 

  )ت.د(كلية التربية، . جامعة دمشق: دمشق
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 314

   ح م620‚7
                  )924(  

  
  

واجـه طالبـات المدرسـة الثانويـة الكويتيــة ورأي المدرسـات فـي المشكالت التـي ت
  . إعداد كافية جواد رمضانلمنهج لبعض هذه المشكالت؛ امواجهة  

  .1975كلية اآلداب والتربية، . جامعة الكويت: الكويت



  ج أ م –  ك ت– )رسالة ماجستير( ص 443
   ك م370‚15

                  )925(  
  
  
  

إعـداد أحمـد اسيًا في المرحلة الثانوية بدولة الكويـت؛ مشكالت الطلبة المتفوقين در
  .مساعد الهران

  .2005جامعة عمان العربية للدراسات العليا، ): مدينة(عمان   
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 86  
  مش. أح370‚15  
                    )926(  

  
  

ذ ـة مقارنـة بـين تالميــدراسـ: المعاملة الوالدية لألبنـاء وعالقتهـا بمـستوى الطمـوح
  . إعداد إبراهيم أحمد عطيةالمرحلة اإلعدادية؛ 

  .1995الدراسات العليا للطفولة،  معهد. جامعة عين شمس: القاهرة
    ج أ م – ك ت -)رسالة ماجستير( ص 111
   أ م137

                  )927(  
  
  

المعاملة الوالدية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لـدى األبنـاء مـن الجنـسين فـي المرحلـة 
  . إعداد آمال سيد عبده مسلم؛ )17-14( العمرية من

  .1997العليا للطفولة،  الدراسات جامعة عين شمس، معهد: القاهرة
   ج أ م– ك ت –) رسالة ماجستير( ص 410  

   أ م159‚4
                    )928(  

  
  

ا؛ ــــوي فـي الكويـت ومـدى فهمهـرة بالصف األول الثانـمفاهيم الرياضيات المعاص
  داد عإ

  .  الغفار الشرقاويعبد الفتاح عبد
  .1978جامعة الكويت، : الكويت



   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 171
   ع م510‚7

                  )929(  
  
  

  . إعداد شريف أمين السعيد عزاممفهوم الذات لدى األطفال متأخري النمو اللغوي؛ 
  .1996جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة،  :القاهرة

   ج أ م– ك ت –) يررسالة ماجست( ص 252  
   ش م136‚7

                    )930(  
  
  

المقارنة بين آثـار المعززات االجتماعية والمعـززات النشاطيـة فـي تعليــم القـراءة 
إعـداد لذوي الصعوبات الخاصة في التعلّم للمرحلـة االبتدائيـة فــي دولـة البحـرين؛ 

  . منصور عبد هللا صياح
  .1995 التربية، كلية. جامعة الخليج العربي: المنامة

   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 195
   م م372‚413

                  )931(  
  
  

  . فوزي إلياس غبريال إعدادالمكونـات النفسية للتفـوق الدراسي؛ 
  .1977كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة

   ج أ م–)  ميكروفيش-رسالة دكتوراه (
                  )932(  

  
  

إعـداد الـسيد مـصطفى وعالقتهـا باالنتمـاء للمدرسـة؛ ممارسة األنشطة المدرسيــة 
  مصطفى 
  . السنباطي

  .1995جامعة عين شمس، : القاهرة
   ج أ م– ك ت –) رسالة ماجستير( ص 160

   س م371‚8
                  )933(  



  
  

المهارات في تعلم الجغرافيا ووضـع مقيـاس لبعـضها لمـستوى الـصف الثـاني مـن 
  . ضا عبد هللا حاجي شكر هللاإعداد عبد الرالمرحلة الثانوية؛ 

  .1978كلية اآلداب والتربية، . جامعة الكويت: الكويت
   ج أ م–) رسالة ماجستير( ص 218

   ع م910‚7
                  )934(  

  
  

: الميــول واالهتمامـــات كمؤشــرات للتنبــؤ بالتفـــوق العقلــي واألكــاديمي واإلبــداعي
  . يسلطان مناور المطيرإعداد ؛ دراسـة استكشافية فارقة

  .2002، كلية الدراسات العليا. الحليج العربيجامعة : المنامة
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص 138

   س م371‚8
                  )935(  

  
  

إعـداد فاطمـة ميدانية؛ دراسة : نمو النضج االجتماعي لدى األطفال المتخلفين عقليًا
  . محمد عزت

  .1989جامعة عين شمس، : القاهرة
   ك ت– )رسالة ماجستير( ص 213

   ف ن371‚9
                  )936(  

  
  

وضع برنامج لتطوير بعض كفاءات تدريس الجغرافيا لــدى معلـم المرحلـة الثانويـة 
  . إعداد فاروق حمدي الفرابالكويت؛ 

  .1982كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص 312

   ف و910‚7
                  )937(  
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