
 قاعدة املعلومات الرتبوية

 
 النوع المصدر الباحث السنة البحث م
أثر إستراتيجية  1

تدريسية مقترحة 
لبعض الموضوعات 

المرتبطة بمعايير 
المستويات (

) المعيارية
الرياضيات 

المدرسية العالمية 
NCTM علي 

جانبي المعرفة 
والتطبيق العملي 
لها في التدريس 

لدي الطال المعلمين 
 رياضياتشعبة ال

مؤتمر مناهج التعليم  فتحية أحمد بطيخ م٢٠٠٥
والمستويات والمعيارية، 

  ٢، م٧رقم

 بحث

فاعلية وحدة قائمة  2
على التكامل بين 
تاريخ الرياضيات 

وطرق تدريس 
الرياضيات في 
ضوء المدخل 

المنظومي علي 
تنمية التحصيل 

األكاديمي واألداء 
 التدريسي

أبو هاشم عبد  م٢٠٠٥
 ليم حبيبالعزيز س

مؤتمر التغيرات العالمية 
والتربوية وتعليم 

 ٢١-٢٠الرياضيات 
 يوليو

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م
أثر استخدام نموذج  3

التعلم البنائي في 
تدريس الهندسة 
لتالميذ المرحلة 
اإلعدادية على 

التحصيل وتنمية 
بعض مهارات 
 التفكير لديهم

مجلة كلية التربية جامعة  أشرف راشد علي م٢٠٠٤
 ١ ج٢أسيوط ع

 حثب

مدى تقبل معلمي  4
الرياضيات في 
مرحلة التعليم 

األساسي في األردن 
للمنحى البنائي في 
 تدريس الرياضيات

زياد محمد احمد  م٢٠٠٤
 النمراوي

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير

فاعلية استخدام  5
المدخل التاريخي 

للرياضيات في 
تدريس األعداد 

النسبية على 
تحصيل طالب 

ة اإلعدادية المرحل
 واتجاها تهم

منال فاروق  م٢٠٠٣
 سطوحي

دراسات في المناهج 
 ٨٨وطرق التدريس ع

 بحث

أثراستخدام األنظمة  6
التدريسية المتكاملة 

في تدريس 
الرياضيات للتالميذ 

رمضان رفعت  م٢٠٠٣
 محمد سليمان

لسنوي للجمعية المؤتمر ا
المصرية لتربويات 

 الرياضيات 

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

بطيئي التعلم 
بالمرحلة االبتدائية 

علي تحصيلهم 
 وتفكيرهم الرياضي

أثر استخدام التعلم  7
التعاوني في تدريس 

الهندسة لتالميذ 
الصف الثاني 

اإلعدادي علي 
التحصيل والتفكير 
االبداعي وخفض 

مستوي القلق 
 الهندسي لديهم

المؤتمر السنوي للجمعية  أشرف راشد علي م٢٠٠٣
المصرية لتربويات 

 الرياضيات

 ثبح

اثر استخدام  8
الحاسوب التعليمي 

في تدريس 
الرياضيات على 

التحصيل الدراسي 
لطلبة الصف الرابع 
االبتدائي في منطقة 

العين التعليمية 
بدولة اإلمارات 
 العربية المتحدة

فايز احمد محمد  م٢٠٠٣
 نور

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير

التفاعل اللفظي  9
الصفي بين المعلم 

طالب دراسة وال

ناهده محمد فندي  م٢٠٠٣
 جيعان

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

تحليلية لتدريس 
الرياضيات في 

الصفوف الثانوية 
 في مدينة المفرق

فعالية برنامج  10
الكورت للتفكير في 

تدريس وحدة 
المنطق الرياضي 

على التحصيل 
والتفكير االستداللي 
لدى طالبات الصف 

وي األول الثان
 بمدينة جدة

سوسن محمد عز  م٢٠٠٣
 الدين موافي

المؤتمر السنوي للجمعية 
المصرية لتربويات 

 الرياضيات

 بحث

فعالية إستراتيجية  11
مقترحة إلكساب 
معلمي رياضيات 

التالميذ الصم مهارة 
معالجة المحتوي 
وبيان أثرها علي 

بعض فنيات 
 التدريس األخرى

لسنوي للجمعية المؤتمر ا فتيحة أحمد بطيخ م٢٠٠٣
المصرية لتربويات 

 الرياضيات

 بحث

أثر تدريس الهندسة  12
باستخدام 

إستراتيجية 
االستقصاء التعاوني 

في تحصيل طلبة 

علي حسين علي  م٢٠٠٢
 بني ارشيد

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

الصف السابع 
ومستويات تفكيرهم 

الهندسي في 
 محافظة اربد

ي تصميم نظام برمج 13
لتدريس الرياضيات 
باستخدام الحاسب 
في مدارس القطر 

 العربي السوري

ريم عبد المجيد  م٢٠٠٢
 الحاج خليفة

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير

فعالية برنامج  14
مقترح لتدريس 

الهندسة في زيادة 
التحصيل وتنمية 
التفكير الهندسي 

لدى طالبات 
المرحلة األساسية 

 في األردن

نهاية محمود ابو  م٢٠٠٢
 عصبة

مكتبة كلية العلوم 
 التربوية باألردن

 دكتوراه

فاعلية استخدام  15
المدخل البيئي في 

تدريس بعض 
المفاهيم الرياضية 
للتالميذ المتأخرين 

 عقلياً

مؤتمر البحث في  محمد أحمد الكرش م٢٠٠٢
 تربويات الرياضيات

 بحث

استخدام التدريس  16
المنظومي في 
تدريس بعض 

محمد عبد الحليم  م٢٠٠٢
 حسب اهللا

المؤتمر العربى الثاني 
كلية التربية جامعة عين 

 شمس

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

لمفاهيم الرياضية ا
 بالمرحلة اإلعدادية

فعالية تدريس  17
الطالب المتدرب في 

مستوى تحصيل 
الطالب في مادة 

الرياضيات في كل 
من الصفين الثاني 

المتوسط واألول 
 الثانوي

 عبد اهللا عبد م٢٠٠٢
 الرحمن المقوشي

دراسات في المناهج 
 ٧٩وطرق التدريس ع

 بحث

فعالية المدخل  18
المنظومي في 
تدريس حساب 

المثلثات وأثره على 
التفكير المنظومي 

لدى طالب المرحلة 
 الثانوية

المؤتمر العلمي الرابع  محمود كامل الناقة م٢٠٠٢
 جامعة عين ٢عشر ج
 شمس

 بحث

فاعلية المدخل  19
في المنظومي 

تدريس حساب 
المثلثات وأثره على 

التفكير المنظومي 
لدى طالب المرحلة 

 الثانوية

المؤتمر العلمي الرابع  سعيد جابر المنوفي م٢٠٠٢
عشر الجمعية المصرية 
 للمناهج وطرق التدريس

 بحث

استخدام برنامج  20
تعليمي بالكمبيوتر 

زينب احمد عبد  م٢٠٠٢
 الغنى

الجمعية المصرية 
للمناهج وطرق التدريس 

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

في تدريس الهندسة 
لتنميه التفكير 

اإلبتكارى والناقد 
لتحصيل وتكوين وا

االتجاه نحو 
استخدام الكمبيوتر 
لدى تالميذ الصف 

 األول اإلعدادي

، كلية التربية ٨١ع
 جامعة عين شمس

فعالية برنامج  21
تدريبي مقترح في 

تنمية المهارات 
األساسية التدريسية 

لدى معلمات 
ياضيات في الر

 المرحلة االبتدائية

محمد عبد المنعم  م٢٠٠٢
شحاتة و نوال عبد 

 اهللا الشيخ

دراسات في المناهج 
 ٨٣وطرق التدريس ع

 بحث

استخدام المدخل  22
البصري في تدريس 

الدوال الحقيقية 
وأثره على تخفيض 

قلق الرياضيات 
والتحصيل لدى 

طالب التعليم 
الثانوي القسم 
العلمي دراسة 

 بيةتجري

عبد اهللا السيد  م٢٠٠٢
 عزب سالمة

المؤتمر السنوي للجمعية 
المصرية لتربويات 

 الرياضيات

 بحث

 بحثدراسات في المناهج عبد الحكيم محمد  م٢٠٠٢اثر تدريس  23
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

الميكانيكا على 
تصحيح المفهوم 
الخاطئ لبعض 

مفاهيمها وتنمية 
االتجاهات نحوها 

لدى الطلبة 
المعلمين بقسم 
الفيزياء بكلية 

 التربية جامعة تعز

 ٨٢وطرق التدريس ع احمد

فعالية إستراتيجية  24
تدريس األقران في 

تنمية مهارات 
وتخطيط وتنفيذ 

وتقويم دروس مادة 
الرياضيات وفي 
إتقان وبقاء اثر 

تعلمها لدى الطالب 
المعلمين بكلية 
التربية جامعة 

 حلوان

محمد محمود محمد  م٢٠٠٢
 حمادة

دراسات في المناهج 
 ٨٣وطرق التدريس ع

 بحث

أثر طريقة التدريس  25
المدعمة باستخدام 

الحاسوب في 
تحصيل طلبة 

المرحلة األساسية 
في الرياضيات 

محمد طالب خضر  م٢٠٠١
 االبراهيم

مكتبة كلية العلوم 
 التربوية باألردن

 دكتوراه
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

واتجاهاتهم نحو 
الرياضيات 

واستخدام الحاسوب 
 في تدريسها

 فاعلية استخدام 26
النموذج االنتقائي 

في تدريس 
الرياضيات علي 

أداء الطلبة 
المعلمين واتجاهاته 

 نحوها

عدنان سليم عابد و  م٢٠٠١
رضا أبو علوان 

 السيد

دراسات في المناهج 
 ٧٣وطرق التدريس ع

 بحث

أثر إستخدام  27
الحاسوب في 

تدريس الرياضيات 
لطلبة الصف 

الحادي عشر على 
تحصيلهم 

وإتجاهاتهم نحو 
 حاسوبال

يوسف محمد جبر  م٢٠٠١
 صبح

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير

اإلحتياجات  28
التدريسية لمعلمي 

الرياضيات في 
المرحلة الثانوية 

 لسلطنة ٍعمان

محمود بن عبداهللا  م٢٠٠١
 بن محمد العبري

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير

فعالية برنامج  29
مقترح لتعليم 

زينب أحمد عبد  م٢٠٠١
 الغني

دراسات في المناهج 
 ٧٢وطرق التدريس ع

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

ناء التفكير أث
التدريس الهندسي 
لتالميذ الصف في 
تحقيق مستويات 
األهداف المعرفية 
 والتفكير الرياضي

فاعلية أسلوب  30
التعلم النشط القائم 
على المواد اليدوية 
التناولية في تدريس 

المعادالت 
والمتراجحات 

 الجبرية

رضا مسعد السعيد  م٢٠٠١
 عصر

 بحث ٤تربويات الرياضيات ع

فاعلية استخدام  31
االنترنت في تدريس 

وحدة اإلحصاء 
لطالب الصف األول 

 الثانوي بالرياض

مؤتمر جمعية المناهج  محمود بدر م٢٠٠١
 المصرية، مصر

 بحث

األنشـطة اإلثرائية  32
وأثـرها علي 

تدريس الرياضيات 
بالمرحـلة 

 اإلعدادية

اللجنة العلـمية الدائـمة  رضا مسعد السعيد م٢٠٠١
لترقيات األساتذة، كلية 

التربية، جامعة عين 
 شمس

 بحث

مستقبل تكنولوجيا  33
تدريس الرياضيات 
بين اآلمال الواعدة 

حسن علي حسن  م٢٠٠١
 سالمة

مؤتمر الرياضيات 
المدرسية معايير 

 ٢٢-٢١ومستويات، 

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

 فبراير  والمحاذير الواجبة
أثر تدريس طلبة  34

الصف الثاني 
األساسي في مدينة 

سلفيت على 
استراتيجيات 

متنوعة ومستوى 
تحصيلهم في 
قدرتهم على 

استخدامها في حل 
مسائل الجمع 

 والطرح اللفظية

رندة أحمد فتحي  م٢٠٠٠
 محمد العالم

 ماجستير جامعة النجاح الوطنية

فاعلية برنامج  35
حاسوبي متعدد 

الوسائط لتدريس 
الهندسة في الصف 

الثاني اإلعدادي 
دراسة تجريبية في 

 محافظة القنيطرة

الياس يوسف  م٢٠٠٠
 ابويونس

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 دكتوراه

فعالية إكساب  36
المعلمين / الطالب 

األسس المنطقية 
للبرهان الرياضي 
وأساليب البرهنة 

للمشكالت الهندسية 
في تنمية التفكير 

حفني إسماعيل  م٢٠٠٠
 محمد

 بحث ٣تربويات الرياضيات ع
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

اعي الرياضي اإلبد
ومهارات تدريس 
الهندسة إبداعياً 

 .لديهم
أثر استخدام  37

الحاسوب في 
تدريس الهندسة 
التحويلية على 
تحصيل طالب 
الصف التاسع 

 األساسي

محمد عبدالوهاب  م٢٠٠٠
 هاشم حمزة

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير

ستخدام فعالية ا 38
أسلوب تدريس 

األقران فى 
التحصيل وتنمية 
مهارات القسمة 

لدى تالميذ الصف 
 .الرابع االبتدائي

أبو هاشم عبد  م٢٠٠٠
 العزيز سليم

 بحث ٣تربويات الرياضيات ع

إستراتيجية مقترحة  39
في تدريس 

الرياضيات لتنمية 
بعض مهارات 

التفكير الرياضي 
لدى تالميذ الحلقة 

 اإلعدادية

عاطف أحمد  م٢٠٠٠
 إبراهيم الكرش

كلية التربية بنها جامعة 
 الزقازيق

 ماجستير

 بحث ٣تربويات الرياضيات عسامح أحمد محمد  م٢٠٠٠تدريس المفاهيم  40
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

والعالقات األساسية 
للتوبلوجى الهندسي 

 .في التعليم العام

 جعفر ريحان

فاعلية برنامج  41
تدريسي في 

خوارزميات البرهان 
في الهندسة 

لمستوية دراسة ا
تجريبية في الصف 

 الثاني اإلعدادي

نذير صبحي  م٢٠٠٠
 العيسى

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير

أثر استخدام  42
التدريس المنظومي 
لوحده مقترحة في 
برمجة الرياضيات 
لطالب كلية التربية 
على تنمية التفكير 

في الرياضيات 
واالحتفاظ بمهارات 

 البرمجة المكتسبة

عوض حسين  م٢٠٠٠
 التودري

المؤتمر العلمي الثاني 
كلية التربية جامعة 

 أسيوط 

 بحث

أثر طريقة استعمال  43
مسرح الدمى في 

التدريس على 
التحصيل في مادة 
الرياضيات وأثره 

غلى التفكير 
اإلبداعي والخيال 

 ماجستير جامعة مؤتة إياد خالد الشطناوي م٢٠٠٠
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

عند طلبة الصف 
 دراسة تجريبية

تدريس التحويالت  44
الهندسية باستخدام 
العروض التقديمية 

تحقيق بعض (
األهداف المعرفية 

والمهارية 
 )والوجدانية

عبد اهللا السيد  م٢٠٠٠
 عزب سالمة

 بحث ٣تربويات الرياضيات ع

أثر استخدام نموذج  45
التعلم البنائي في 
تدريس المفاهيم 
الرياضية على 

التحصيل وبقاء أثر 
لتفكير التعلم وا

اإلبداعي في 
الرياضيات لدى 

تالميذ الصف األول 
 اإلعدادي

محمد ربيع حسني  م٢٠٠٠
 إسماعيل

مجلة البحث في التربية 
وعلم النفس كلية التربية 

 جامعة المنيا

 بحث

فاعلية برنامج  46
التدريس العالجي 

باستخدام 
إستراتيجية 

االستكشاف الموجه 
على أداء التلميذات 

ذوات صعوبات 

سارة عبدالرحيم  م٢٠٠٠
 حسن غريب

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

حساب في مهارة ال
 الجمع بدولة الكويت

أثر التدريس  47
باستراتيجيه 

االستكشاف الموجه 
على أداء التلميذات 

ذوات صعوبات 
الحساب في مهارة 

الجمع بالمرحلة 
 االبتدائية

سارة عبدالرحيم  م٢٠٠٠
 غريب

 ماجستير العربيجامعة الخليج 

تصورات مستقبلية  48
لمنهج الرياضيات 
فى األلفية الثالثة 

 "تدريس التفكير"

ناجى ديسقورس  م٢٠٠٠
 ميخائيل

 بحث ٣تربويات الرياضيات ع

االحتياجات  49
التدريسية لمعلمي 

الرياضيات للصفين 
السابع والثامن 
بأمانه العاصمة 

صنعاء في مجال 
بناء اختبارات 

 التحصيل

كلية التربية بنها جامعة  فوزية قاسم العمار م٢٠٠٠
 الزقازيق

 ماجستير

أثر تدريس  50
الرياضيات المعزز 

بالحاسوب في 
اتجاهات الطلبة 

 ماجستير جامعة القديس يوسف سعيد أحمد حسين م٢٠٠٠
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

وتحصيلهم في هذه 
المادة في الصف 

الثاني الثانوي 
 العلمي في الدوحة

إمكانية تدريس  51
 عددمفهوم ال

محمد عبد الحليم  م٢٠٠٠
 حسب اهللا

مجلة كلية التربية بدمياط 
 يناير

 بحث

أثر استخدام  52
التدريس المصغر 

والتدريس بالفريق 
على إكساب 

مهارات التدريس 
الفعال لطالب 

الدبلومة المهنية 
معلمى (بالمنيا 

التالميذ ذ وى 
االحتياجات الخاصة 

 ).قبل الخدمة

زينب أحمد عبد  م٢٠٠٠
 نى خالدالغ

 بحث ٣تربويات الرياضيات ع

المهارات التدريسية  53
الالزمة لمعلم 

الرياضيات لتنمية 
القدرة علي التفكير 

االبتكاري عند 
تالميذ التعليم 

 االبتدائي واإلعدادي

زينب أحمد عبد  م١٩٩٩
 الغني

مجلة تربويات 
  يناير ٢الرياضيات م

 بحث

مدخل عبر منهجي  54
لتطوير تدريس 

مجلة البحوث التربوية  رضا مسعد السعيد م١٩٩٩
 ١٤، س٣والنفسية، ع

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

يات بالمرحلة الرياض
االبتدائية في 

ضـوء فلسـفة 
وتطبيقات المنهج 

 القومي
استراتيجيات تنمية  55

التفكير التي 
يستخدمها معلمون 
مهرة في تدريس 

 الرياضيات

مكتبة كلية العلوم  سميلة الصباغ م١٩٩٩
 التربوية باألردن

 دكتوراه

فعالية استخدام  56
معمل الرياضيات 

في تدريس الكسور 
لتالميذ الصف 

الرابع االبتدائي 
على التحصيل 
 وبقاء أثر التعلم

صباح يوسف  م١٩٩٩
 عبدالعال

كلية التربية جامعة 
 أسيوط

 ماجستير

أثر استخدام النماذج  57
الرياضية وأسلوب 
حل المشكالت في 

تدريس الرياضيات 
مهارات علي تنمية 

الترجمة الرياضية 
والتفكير الرياضي 
لدي تالميذ الصف 

 الثاني اإلعدادي

صالح عبد الحفيظ  م١٩٩٩
محمد وعايدة 

 اسكندر

مجلة تربويات 
  يناير ٢الرياضيات م

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م
تأثير المدخل  58

التاريخي لتدريس 
الرياضيات على 

التحصيل ومهارة 
التهيئة للدرس 

 والنشاط الالصفي

 بحث ٢تربويات الرياضيات ع براهيم بدرمحمود إ م١٩٩٩

أثر استخدام طريقة  59
حل المشكالت في 

تدريس الرياضيات 
في مقدرة طالب 

الصف األول 
الثانوي في مدارس 

دبي على حل 
 المسائل الرياضية

جامعة –كلية التربية  احمد يوسف بركات م١٩٩٩
 اليرموك

 ماجستير

أثر تدريس وحدة  60
هندسية بمساعدة 

يوتر في الكمب
التحصيل وتنمية 
مهارات البرهان 

الرياضي لدى طالب 
الصف األول 

 الثانوي

 بحث ٧٠رسالة الخليج ع محمد أحمد الكرش م١٩٩٩

التفاعل بين  61
األسلوب المعرفي 

للمتعلم وإستراتيجية 
مقترحة في 

محمد محمد حسن  م١٩٩٩
 عبد الرحمن

الدولي لتربويات القرن 
الحادي والعشرين 

القاهرة منتدى العالم 
 الثالث

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

التدريس قائمة على 
األنشطة المعملية 

والتعلم البنائي 
وأثره على التغير 

 للقيمة ألمفاهيمي
المكانية وتنمية فهم 

الخوارزميات لدى 
تالميذ المرحلة 

 االبتدائية
أثر بعض مداخل  62

تدريس الرياضيات 
على التحصيل 
وتنمية التفكير 

اإلبداعي لدى تالميذ 
 .حلة االبتدائيةالمر

 بحث كلية التربية بنها أحمد محمد منصور م١٩٩٩

فاعلية استخدام  63
الكمبيوتر في 

تدريس الرياضيات 
للصف الرابع في 

تنمية التحصيل 
والتفكير الرياضي 
 واالتجاه نحو المادة

 دكتوراه كلية التربية طنطا خليفة سعيد خليفة م١٩٩٨

فاعلية طريقة  64
ف التدريس باالكتشا

الموجه على تنمية 
مهارة التحليل في 

 ماجستير جامعة الخليج العربي عمر محمد معمر م١٩٩٨
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

مادة الرياضيات 
لدى الطلبة 

المتفوقين عقلياً 
والعاديين واألدنى 

 من العاديين
أثر استخدام قواعد  65

هداية العقل 
لديكارت في تدريس 

بعض المشكالت 
الفلسفية الدوجما 
طيقية لدي طالب 

 ة التربيةكلي

إبراهيم عبد  م١٩٩٨
 الرحمن محمد

دراسات في المناهج 
 ٥٤وطرق التدريس ع

 بحث

تنمية مهارات  66
التدريس اإلبداعي 
لدي طالبات أقسام 
الرياضيات بكليات 
التربية للبنات في 

المملكة العربية 
 السعودية

مجلة البحوث التربوية  رضا مسعد السعيد م١٩٩٨
 والنفسـية، كلية التربية

 ٢بشـبين الكوم، ع
 ١٣س

 بحث

أثر استخدام  67
الطريقة المعملية 

في تدريس 
الرياضيات على 
تحصيل تالميذ 

المرحلة االبتدائية 
وتنمية قدراتهم 

عبد الناصر محمد  م١٩٩٨
 عبد الحميد

كلية التربية جامعة 
 المنوفية

 ماجستير

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

 االبتكارية
الكفايات التدريسية  68

التي يمارسها 
معة أساتذة الجا

اإلسالمية بغزة كما 
 يراها طلبهم

دراسات في المناهج  عزوز إسماعيل م١٩٩٨
 ٤٦وطرق التدريس ع

 بحث

اثر استخدام أسلوب  69
التدريس المعملي 

في أداء تالميذ 
الصف الثالث 

االبتدائي بمنطقة 
الباحة للمهارات 
الهندسية وتنمية 

االتجاه نحو 
 الرياضيات

عوض حسين  م١٩٩٨
 التودري

 كلية التربية جامعة مجلة
 ١أسيوط ع

 بحث

أهم أنشطة عمليات  70
التعليم والتعلم التي 

ال يشيع إجراؤها 
من قبل الطالب 
المعلمين عند 

 تدريسهم الرياضيات

مجلة تربية المنصورة  سعيد جابر م١٩٩٧
 ٣٤ع

 بحث

نحو منظور موحد  71
لتدريس رياضيات 
المرحلة االبتدائية 

في المملكة العربية 
 وديةالسع

مركز البحوث التربوية  طالل سعد الحربي م١٩٩٧
والنفسية، جامعة أم 

 القرى

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م
أثر التفاعل بين  72

بعض إستراتيجيات 
تدريس التعميمات 
الجبرية واألسلوب 
المعرفي لكل من 

المعلم والتلميذ على 
التحصيل والتفكير 
الرياضي بالتعليم 

 اإلعدادي

حمزة عبد الحكم  م١٩٩٧
ي و محمد الرياش

محمود عبد اللطيف 
 محمود مراد

 بحث مجلة كلية التربية بنها

تأثير تدريس وحدة  73
مقترحة فى 

رياضيات الرسم 
الفني بطريقتين 

على االبتكار 
والتحصيل لطالب 

قسم الزخرفة 
بمرحلة التعليم 

 الصناعي

مجلة المركز القومي  محمود بدر م١٩٩٧
للتقويم واالختبارات ، 

 مصر

 بحث

ءة الذاتية لدى الكفا 74
معلمي الرياضيات 

وعالقتها 
باتجاهاتهم نحو 
مهنة التدريس 

وبعض المتغيرات 
النفسية لدى 

تالميذهم دراسة 

عبد المنعم أحمد  م١٩٩٧
 محمود

مجلة كلية التربية جامعة 
 ٢أسيوط ع

 بحث

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

تقويمية في بيئة 
المملكة العربية 

 السعودية
أهم أنشطة عمليات  75

ع التعليم التي ال يشي
إجراؤها من قبل 
الطالب المعلمين 

عند تدريسهم 
الرياضيات 

للمجموعات الكبيرة 
وأسباب عدم 

 .شيوعها

جابر عبد اهللا  م١٩٩٧
 حسين

مجلة كلية التربية 
 ٣٤بالمنصورة ع

 بحث

فعالية استخدام  76
نموذج منظم الخبرة 
المتقدم في تدريس 

الهندسة لطالب 
 األول الزراعي

لة تربية جامعة المنيا مج ياسمين مصطفى م١٩٩٦
 ٤ ع٩م

 بحث

دراسة تقويمية  77
لكتاب الرياضيات 

المقرر تدريسه 
لطلبة الصف التاسع 
 االساسي في االردن

عليان فالح السويلم  م١٩٩٦
 الدويكات

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير

االحتياجات  78
التدريسية لمعلمي 

الرياضيات من 
مرحلة التعليم 

امة الكريم طه احمد  م١٩٩٦
 ابو زيد

 ماجستير كلية التربية جامعة صنعا
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

انه األساسي بأم
 العاصمة

استخدام أسلوب  79
التعلم الفردي 

بالرزمة التعليمية 
في تدريس المفاهيم 

العلمية المتضمنة 
في موضوعات 

القياس وأثره على 
التحصيل المعرفي 
والمهارات العلمية 
لدى تالميذ الصف 

 األول إعدادي

مجلة تربية جامعة المنيا  تمام السيد م١٩٩٦
 ٤ ع٩م

 بحث

أثر استخدام بيئة  80
) لوغو(افكار 

لتدريس بعض 
المفاهيم الهندسية 

لطلبة الصف الثامن 
على مستويات 

التفكير الهندسي 
والتحصيل في 

 الهندسة

جامعة –كلية التربية  منى سعد الغامدي م١٩٩٦
 اليرموك

 ماجستير

ة أثر استخدام معالج 81
 -عملية (تعليمية 
في تدريس ) جبريه

الطريقة العامة لحل 

جابر عبد اهللا  م١٩٩٦
 حسين

مجلة كلية التربية 
 ٣١بالمنصورة ع

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

معادالت الدرجة 
األولى في مجهول 

واحد على تعلم 
تالميذ الصف األول 

المتوسط حل هذا 
النوع من 
 .المعادالت

دراسة تجريبية  82
لفاعليه تدريس 

لكترونية الجداول اال
 للمسار التجاري

دراسات في المناهج  سمير ايليا القمص م١٩٩٦
 ٣٨وطرق التدريس ع

 بحث

استخدام أسلوب  83
التمثيل البياني 

والنظام الحسابي 
لتدريس بعض 

المفاهيم المتعلقة 
بنظام األعداد 

كمقدمه لدراسة 
 الحاسب اآللي

عبد اهللا السيد  م١٩٩٦
 عزب

دراسات في المناهج 
 ٣٧تدريس عوطرق ال

 بحث

الصعوبات التي  84
تعترض تدريس 

الرياضيات بأسلوب 
المنهج التكاملي في 
المدارس اإلعدادية 
في محافظة صنعاء 

من وجهه نظر 

عبد الرحمن أحمد  م١٩٩٦
 مصطفي عنداني

 ماجستير كلية التربية جامعة صنعا
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

الموجهين التربويين 
 والمدرسين

فاعلية استخدام  85
الحاسوب في 

س الهندسة تدري
الفراغية دراسة 

تجريبية في الصف 
الثاني الثانوي 

 العلمي

الياس يوسف  م١٩٩٦
 ابويونس

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير

فعالية برنامج  86
مقترح لتنمية 

كفايات التدريس 
لدى الطالب 

المعلمين بشعبة 
التعليم االبتدائي 

بكليات ) رياضيات(
 التربية

محمود أحمد  م١٩٩٦
 محمود نصر

كلية التربية جامعة 
 أسيوط

 ماجستير

استخدام خرائط  87
المفاهيم في تدريس 
حساب المثلثات في 

الصف األول 
 الثانوي

 ١مجلة تربية أسيوط م جمال حامد محمد م١٩٩٥
 ١١ع

 بحث

استخدام الحاسب  88
اآللي في تدريس 

الرياضيات العالقة 
بين البرمجة 

مطلق طلق  م١٩٩٥
 الحازمي

المجلة التربوية جامعة 
 ٣٦الكويت ع

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

والتحصيل الدراسي 
ت في الرياضيا

 للطلبة الموهوبين
فعالية برنامج  89

مقترح في تدريس 
الرياضيات لتنمية 
مهارات عمليات 
العلم لدى طالب 
 المرحلة الثانوية

فتحي عبدالهادي  م١٩٩٥
 عبدالجواد

 دكتوراه جامعة القاهرة

الحاجات التدريسية  90
 الرياضيات لمعلمي

في المرحلة الثانوية 
األكاديمية في 

المدارس الحكومية 
 في جنوب األردن

يحيى يوسف حسن  م١٩٩٥
 الطراونة

 ماجستير جامعة مؤتة

أثر استخدام نموذج  91
التمثيل المتعدد في 
تدريس الرياضيات 

على تحصيل 
واتجاهات طلبة 
الصف التاسع 

األساسي في منطقة 
 نابلس

 سالم عبدالحكيم م١٩٩٥
 محمد سالم

 ماجستير جامعة النجاح الوطنية

أثر التفاعل بين  92
بعض إستراتيجيات 
التدريس ومهارات 

رضا مسعد السعيد  م١٩٩٤
و محمد السيد علي 

و عصام السيد 

دراسات في المناهج 
 ٢٧وطرق التدريس ع

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

االستذكار لدي 
طالب الكليات 
المتوسطة في 

سلطنة عمان علي 
تحصيلهم الدراسي 

واتجاهاتهم نحو 
 الدراسة والتعليم

 يلإسماع

فاعلية بعض  93
استراتيجيات 

تدريس الرياضيات 
على تحصيل تالميذ 

الصف الثاني 
اإلعدادي ذوى 

القدرات التحصيلية 
 المختلفة

مجلة كلية التربية  فؤاد محمد موسى م١٩٩٤
 ٢٦بالمنصورة ع

 بحث

أثر استخدام نمط  94
التدريس 

الخصوصي كأحد 
ط تعليم أنما

الرياضيات المعزز 
بالحاسوب على 
تحصيل تالميذ 
الصف األول 

اعدادي لموضوع 
المجموعات 

واتجاهاتهم نحو 

ابراهيم محمد  م١٩٩٤
 عبدالغني

مجلة كلية التربية جامعة 
 ١١قطر ع

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

 الرياضيات
فعالية التدريس  95

بأسلوب دورة التعلم 
في التحصيل 

الدراسي واالتجاه 
دى نحو الرياضيات ل

 تالميذ الصف األول

جليلة محمود  م١٩٩٤
 أبوالقاسم

 ماجستير جامعة القاهرة

دراسة مقارنة لمدى  96
فاعلية بعض 

أساليب التدريس في 
اكتساب مهارات 
تحليل المقادير 

الجبرية لدى طالب 
الصف الثالث 

 االعدادي

خيرية رمضان  م١٩٩٤
 يوسف

مجلة التربية القطرية 
 ١٠٩ع

 بحث

س تجريب تدري 97
أسلوب حل 

المشكالت لطالبات 
الكليات المتوسطة 
للبنات في سلطنة 

عـمان باستـخدام 
الحاسوب التعليمي 

وأثر ذلك علي 
مهارات حل 

المشكلة الرياضية 
 لديـهن

مجلة البحوث التربوية  رضا مسعد السعيد م١٩٩٤
والنفسية، كلية التربية 

 ١٠ س٣بشبين الكوم، ع

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م
الوسائل التعليمية  98

تدريس في 
 الرياضيات

 ٢٣التربية القطرية س طالل حسن كابلي م١٩٩٤
 ١٠٨ع

 بحث

فعالية خـرائط  99
األفضلية والتدرجات 

الهـرمية في 
تدريس التعابير 

الرياضية وعمليات 
تنفيذها لطالبات 
الشعب األدبية 

وعالقة ذلك 
باتجاهاتهن نحو 

تدريس الرياضيات 
بالمرحـلة 

 االبتدائية

مجلة البحوث التربوية  لسعيدرضا مسعد ا م١٩٩٤
والنفسية، كلية التربية 

 ١٠ س٣بشبين الكوم، ع

 بحث

برنامج مقترح  100
للتدريس العالجي 

لطالب الصف الثاني 
الثانوي الصناعي 

في مقرر الميكانيكا 
وأثره على التحصيل 

" والتفكير الرياضي 
 "دراسة تجريبية 

 كلية التربية جامعة إبراهيم أحمد غنيم م١٩٩٤
 أسيوط

 دكتوراه

تحسين تدريس  101
أساليب البرهنة في 

الهندسة بالحلقة 

خالد محمد محمود  م١٩٩٤
 الجوهري

 ماجستير تربية الفيوم
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

الثانية من التعليم 
 األساسي

دراسة تقويمية  102
حول استخدام 

معلمو ومعلمات 
المرحلة االبتدائية 
للوسائل التعليمية 

لتدريس مادة 
الرياضيات فى 

  عمانسلطنة

عايدة سيدهم  م١٩٩٣
 اسكندر

مجلة كلية التربية 
 ٢٢بالمنصورة ع

 بحث

مدى فعالية استخدام  103
أسلوب االختيار 
الحر في تدريس 
الرياضيات على 

تنمية التفكير 
أالبتكاري لدى 

تالميذ الحلقة الثانية 
من مرحلة التعليم 

 األساسي

كلية البنات جامعة عين  محمد أحمد يوسف م١٩٩٣
 شمس

 ماجستير

التحليل الحسابي في  104
 تدريس الرياضيات

لينا هارد و بوتمان  م١٩٩٣
 و هاتراب

المجلة العربية للتربية 
 ٢ ج١٣ع

 بحث

بحوث فاعلية  105
تحليل و (التدريس 

 )نقد

دراسات في المناهج  محمد امين المفتى م١٩٩٣
 ٢٠وطرق التدريس ع

 بحث

 ماجستيرجامعة –كلية التربية نزار عارف محمد  م١٩٩٣اثر برنامج تدريب  106
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

المعلمين أثناء 
خدمة على ال

الممارسات 
التدريسية الصفية 
لمعلمي الرياضيات 

للصف العاشر 
 األساسي في األردن

 اليرموك االحمد

تجريب تدريس نظم  107
عددية بأساس غير 

العشرة لتالميذ 
الصف الرابع وأثر 

ذلك على فهمهم 
للنظام العددي 

 العشري

كلية التربية جامعة  رفعت محمود م١٩٩٣
 ٢ م٩اسيوط ع

 بحث

اثر اختالف طريقة  108
تدريس مقرر مناهج 

التعليم االبتدائي 
على تمكن الطالب 
المعلمين من بعض 
المهارات التطبيقية 

 األساسية

مصطفي عبد  م١٩٩٣
 السميع

دراسات في المناهج 
 ٢٠وطرق التدريس ع

 بحث

برنامج لتنمية  109
سب الوعي بالحا

اآللي واستخداماته 
في التدريس لدى 
معلمي الرياضيات 

ماجدة محمود  م١٩٩٣
 محمد صالح

 دكتوراه جامعة المنوفية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

 بالمرحلة الثانوية
تحليل التفاعل  110

اللفظي في تدريس 
( الطالب المعلمين 

بكلية ) رياضيات 
التربية بأبها 
وعالقة ذلك 

بتحصيل تالميذهم 
في المرحلة 

 المتوسطة

حمدي شاكر  م١٩٩٣
 محمود

كلية التربية جامعة 
 ٢ م٩أسيوط ع

 بحث

دراسة العالقة بين  111
معتقدات معلمي 

الرياضيات وتعلمها 
وتدريسها 

 وممارساتهم

دراسات في المناهج  محمد مسعد نوح م١٩٩٣
 ١٩وطرق التدريس ع

 بحث

تدريس برنامج بلغة  112
لوجو لتالميذ 

الصــــف 
االبتدائي  الرابع 

أثره على ودراسة 
مستويات فان هايل 

للتفكير الهندسي 
واالتجاه نحو 

  الكمبيوتر لديهم 

كليـة التربية بسوهاج،  شعبان أبو حمادي م١٩٩٣
 جامعة أسيوط

 دكتوراه

دراسة لمدى فعالية  113
استخدام 

رمضان رفعت  هـ١٩٩٢
 محمد سليمان

 ماجستير جامعة المنوفية
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

خوارزميات 
الكمبيوتر في 
تدريس بعض 

موضوعات الجبر 
لطالب الحلقة 

الثانية من التعليم 
 األساسي

استخدام أسلوب  114
الموديالت التعليمية 

في بناء برنامج 
لتوعية معلمي 

الرياضيات بالمرحلة 
الثانوية بأساسـيات 

الكومبيوتر 
واستخداماته في 

 التدريس

مجلة البحوث التربوية  رضا مسعد السعيد م١٩٩٢
 والنفسية، كلية التربية

 ٥ س٦بشبين الكوم، ع

 بحث

دراسة حول  115
استخدام التقنيات 

التربوية في تدريس 
مادة الرياضيات 

للصف األول 
المتوسط في 
مدارس دولة 

 الكويت

عبد اهللا محمد  م١٩٩٢
 الشيخ

مجلة كلية التربية جامعة 
 ١اإلسكندرية ع

 بحث

المشكالت التي  116
تعيق تدريس 

مجلة كلية التربية  عبد اهللا عبابنة م١٩٩٢
 ٢بجامعة أسيوط ع

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

الرياضيات في 
الصفوف األساسية 

الستة األولى في 
 جنوب األردن

فاعلية برنامج  117
مقترح لتدريب 

الطالب المعلمين 
شعبة الرياضيات 

بكلية التربية على 
مهارات األعداد 

 لتدريس الرياضيات

مجلة كلية التربية  فؤاد محمد موسى م١٩٩٢
 ١٩بالمنصورة ع

 ثبح

تقويم أداء طالب  118
الفرقة الرابعة 

) شعبة الرياضيات(
بكلية التربية 

بأسيوط لبعض 
مهارات التدريس 

 دراسة ميدانية

مجلة كلية التربية  محمود محمد حسن م١٩٩٢
 ٢بجامعة أسيوط ع

 بحث

أثر برنامج حاسوبي  119
مصمم لتدريس 

الهندسة الفضائية 
لطلبة الصف العاشر 

األساسي في 
م الدراسي تحصيله

وقدرتهم على 
 البرهان

احمد عبد اهللا  م١٩٩٢
 ابراهيم

مكتبة كلية العلوم 
 التربوية باألردن

 دكتوراه
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

اثر االستراتيجية  120
التفاضلية في 

تدريس الرياضيات 
على تحصيل تالميذ 

الصف السادس 
وعلى اتجاهاتهم 

 ومفهوم الذات لديهم

جامعة –كلية التربية  معن محمد مومني م١٩٩٢
 اليرموك

 ماجستير

فاعلية طريقة  121
مقترحة للتدريس 

فى تنمية قدرة 
تالميذ الصف األول 

اإلعدادي على 
قراءة الرياضيات 

 وقراءة كتبها

محمد سويلم  م١٩٩٢
 البسيونى

المؤتمر الثاني عشر 
لرابطة التربية الحديثة ، 

 يوليو) ٩-٧(

 بحث

فعالية استخدام  122
-نموذجي ميرل

ابا تينسون وهيلدا ت
في تدريس المفاهيم 
الرياضية لدى طلبة 

 الصف الثامن

" محمد علي"محمود  م١٩٩٢
 سليمان الخطيب

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير

أثر استخدام التراث  123
الرياضي العربي في 

تدريس الجبر 
بالصف الثالث 
اإلعدادي على 

تحصيل التالميذ 

علي إسماعيل  م١٩٩٢
 سرور البص

كلية التربية جامعة 
 المنوفية

 ماجستير
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

واتجاهاتهم نحو 
 الرياضيات

األهداف الوجدانية  124
لتدريس الرياضيات 
بمراحل التعليم العام 

 )دراسة تقويمية(

محمد سويلم  م١٩٩٢
 البسيونى

مجلة كلية التربية بدمياط 
 ١٦، ع

 بحث

أثر استراتيجية في  125
اتقان التعليم في 

تدريس الرياضيات 
تحصيل طالب على 

 الصف العاشر

جامعة –كلية التربية  اكرم محمد طعامنة م١٩٩٢
 اليرموك

 ماجستير

فاعلية استخدام  126
الكمبيوتر في 

تدريس الرياضيات 
لطالب الصف األول 

 الثانوي

محمود إبراهيم  م١٩٩٢
 محمد بدر

 دكتوراه كلية التربية بنها

استخدام أسلوبي  127
أشكال فـن وخرائط 

ي تدريس كارنوف ف
مبادئ الجبر 

المنطقي البوولياني 
بالحلقة الثانية من 

 التعليم األساسي

مجـلة البحوث  رضا مسعد السعيد م١٩٩٢
التربـوية والنفسية، 
كلية التربية بشـبين 

 ٨ س٤الكـوم، ع

 بحث

اثر استخدام برمجية  128
أفكار لتدريس لغة 

جامعة –كلية التربية  ايناس سعيد ابولبدة م١٩٩٢
 اليرموك

 ماجستير
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

لوغو في إكساب 
طلبة الصف العاشر 

مهارات حل 
 ت الرياضيةالمشكال

تجريب تدريس  129
بعض النظم العدية 

غير العشرية 
لتالميذ الحلقة 

الثانية من التعليم 
األساسي وأثر ذلك 
علي تحصيلهم في 

جبر مجموعات العد 
العشرية وفهمهم 

لطبيعة البنية 
 الجـبرية

مجلة البحوث التربوية  سعيدرضا مسعد ال م١٩٩٢
والنفسية، كلية التربية 

 ٨ س٦بشبين الكوم، ع

 بحث

فاعلية البرنامج  130
التدريبي في أثناء 

الخدمة على 
الممارسات 

التدريسية الصفية 
لمعلمي الرياضيات 

للصف األول 
 الثانوي

 م ١٩٩٢
  

سناء احمد حامد 
 الخطيب

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير

تجريب تدريس  131
بعض موضوعات 

اإلحصاء االستداللي 

 بحث ٢مجلة تربية المنوفية ع سعيد المنوفي م١٩٩١
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

لطالب الصف الثاني 
من المرحلة 

 االبتدائية
اختبار صدق نموذج  132

ميرل لتدريس 
المفاهيم دراسة 

تجريبية على طلبة 
الصف السادس 

االبتدائي في مادة 
 الرياضيات

 ٧مجلة أبحاث اليرموك م ةربابعة و عبابن م١٩٩١
 ١ع

 بحث

نموذج مقترح  133
لألهداف السلوكية 

لتدريس الرياضيات 
وأثر استخدامه على 

 أداء الطالب

مجلة كلية التربية  فؤاد محمد موسى م١٩٩١
 ١٦بالمنصورة ع

 بحث

دراسة تقويمية  134
لتحركات 

واستراتيجيات 
التدريس لدى بعض 
معلمي الرياضيات 

 ائيةبالمرحلة االبتد

محمد سويلم  م١٩٩١
 البسيونى

مجلة كلية التربية بدمياط 
 ، يناير١٤، ع

 بحث

دراسه تحليليه  135
للعالقات بين 

المهارات الرياضية 
المتضمنة في 

تدريس موضوع 

رسالة الخليج العربي،  شكري سيد أحمد م١٩٩١
 ٣٨ع

 ثبح
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

المجموعات في 
الرياضيات 

باستخدام اسلوب 
التحليل العنقودي 

 الهرمي
استخدام المدخل  136

التاريخي واأللعاب 
التعليمية والمواقف 
التنفيذية البيئة في 

تدريس وحدة 
األعداد العشرية 

بالحلقة األولى من 
 التعليم األساسي

محمد عبد السميع  م١٩٩١
 حسن

مجلة كلية التربية جامعة 
 الزقازيق

 بحث

فاعلية التدريس  137
باستخدام الحاسب 
الجيبي في تنمية 

لتحصيل الفوري ا
والتحصيل الالحق 

لمفهوم العدد 
العشري لدى تالميذ 

الصف الرابع 
 االبتدائي

مجلة تكنولوجيا التعليم  نضله حسن خضر م١٩٩١
جمهورية مصر الكتاب 

 األول

 بحث

فاعلية إستراتيجية  138
مقترحة لتدريس 

التفاضل في 
 المرحلة الثانوية

حسنين صادق  م١٩٩١
 حسنين أحمد

اسات والبحوث معهد الدر
 التربوية جامعة القاهرة

 ماجستير
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

فعالية استخدام  139
الكمبيوتر في 

تدريس الهندسة 
الفراغية في 

 المرحلة الثانوية

كلية التربية جامعة عين  أحمد محمود أحمد م١٩٩١
 شمس

 دكتوراه

أثر أسلوب التعلم  140
باالكتشاف الموجه 

في تدريس الهندسة 
التحليلية على تنمية 

هارات الرياضية الم
والميول نحو 

الرياضيات لدى 
طالب الصف األول 

من المرحلة 
 الثانوية

المجلة التربوية جامعة  عماد ثابت سمعان م١٩٩١
 ١جنوب الوادي ع

 بحث

أثر استخدام  141
إستراتيجية لتدريس 

المعادلة األيونية 
على فهم طالب 
وطالبات كليات 

 .التربية لها

حمدي عبد العظيم  م١٩٩١
 لبناأ

مجلة كلية التربية 
 ١٧بالمنصورة ع 

 بحث

فعالية استخدام  142
التدريس الفردي 

اإلرشادي في 
تدريس بعض 

المهارات األساسية 

عزيز عبد العزيز  م١٩٩١
 قنديل

 بحث مجلة كلية التربية بنها
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

في رياضيات 
 المرحلة االبتدائية

مظاهر التفكير الناقد  143
في التدريس الصفي 

اضيات لمعلمي الري
 في المرحلة الثانوية

جامعة –كلية التربية  حنان ايوب عنابي م١٩٩١
 اليرموك

 ماجستير

اثر استخدام نظرية  144
عرض العناصر 

التعليمية في تصميم 
التدريس في 

اكتساب بعض 
المفاهيم الرياضية 
واالحتفاظ بها لدى 
طلبة الصف الثامن 

 األساسي 

محمد علي محمد  م١٩٩١
 الحياري

جامعة –لتربية كلية ا
 اليرموك

 ماجستير

فاعلية أسلوب  145
التعليم المبرمج في 
تدريس الرياضيات 

لطلبة األول الثانوي 
مقارنا بأسلوب 
 التعليم التقليدي

محمد يوسف  م١٩٩١
 سليمان رحاحلة

جامعة –كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير

أثر تدريس  146
الخوارزميات 

وخرائط التدفق على 
شكالت قدرة حل الم

 الرياضية

دراسات في المناهج  سمير إيليا القمص م١٩٩٠
 ٩وطرق التدريس ع

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

بعض مشكالت  147
تدريس الرياضيات 
بالمرحلة االبتدائية 

 باليمن

مجلة كلية التربية جامعة  جمال محمد فكري م١٩٩٠
 ٢أسيوط ع

 بحث

تقويم بحوث  148
تدريس الرياضيات 

المنشورة في بعض 
 ةالمجالت التربوي

حسن علي حسن  م١٩٩٠
 سالمة

 ١المجلة التربوية ع
 جامعة جنوب الوادي

 بحث

تنمـية ميول  149
طـالب التخصـص 
األدبي بشعبة التعليم 

األساسي بكليات 
التربية نحـو 

دراسة وتدريس 
 الرياضيات

مؤتمر إعداد المعلم  رضا مسعد السعيد م١٩٩٠
التراكمات والتحـديات، 

 ١٨-١٥اإلسكندرية 
 يوليو

 بحث

اثر استخدام التعليم  150
المزود بالكمبيوتر 

في زيادة فعالية 
تدريس رياضيات 
 المرحلة الثانوية

كلية التربية جامعة  مؤنس محمد سيد م١٩٩٠
 أسيوط

 دكتوراه

دراسـة استكشافية  151
لمدي فعالية 

استخدام 
خوارزميات 
خرائط ( الكومبيوتر

في تدريس ) التدفق 

مجلة البحوث التربوية  رضا مسعد السعيد م١٩٩٠
والنفسية، كلية التربية 

 ٥، س٥بشبين الكوم، ع

 بحث

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

موضوع المعادالت 
ية لتالميذ الجبر

الحلقة الثانية من 
مرحلة التعليم 

 األساسي
مدى مساهمة  152

التعليم المبرمج فى 
تحسين تدريس 
العمليات على 
مجموعة نقط 

المستوى بالصف 
األول الثانوى بدولة 

 البحرين

ليلى دويغر و محمد  م١٩٨٩
 محمود مصطفى

المجلة العربية للبحوث 
 ١ ج٩التربوية ع

 بحث

االستراتيجيات  153
الشائعة في تدريس 
المفاهيم والتعيميات 

والمهارات 
الرياضية لدى 

معلمي الرياضيات 
في المرحلة 

االبتدائية العليا في 
 االردن

محمود محمد  م١٩٨٩
 عيسى ابداح

 جامعة–كلية التربية 
 اليرموك

 ماجستير

أثر التدريس  154
بالتدريس المصغر 
على تنمية مهارة 

التساؤل لدى طالب 

نصر اهللا محمد  م١٩٨٩
 محمود

كلية التربية جامعة 
 ٥أسيوط ع

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

شعبة الرياضيات 
بكلية التربية 

وعالقته باالتجاه 
نحو تدريس 

 الرياضيات
دراسة مقارنة  155

لفعالية بعض طرق 
التدريس على 

حصيل الدراسي الت
في مادة الرياضيات 
لدى تالميذ الحلقة 

الثانية بمرحلة 
 .التعليم األساسي

حسن هاشم محمد  م١٩٨٩
 بلطية

 ماجستير كلية التربية بنها

أثر اإلستراتيجية  156
التفاضلية في 

تدريس الرياضيات 
على تعلم الطلبة في 

 المرحلة اإلعدادية

 ٥موك ممجلة أبحاث الير فريد أبو زينة م١٩٨٩
 ٤ع

 بحث

إستراتيجية مقترحة  157
في تدريس 

الرياضيات لتنمية 
التفكير االبتكارى 

لدى تالميذ الصف 
السادس من التعليم 

 األساسي

أسامة عبد العظيم  م١٩٨٩
 محمد معوض

كلية التربية بنها جامعة 
 الزقازيق

 ماجستير

 ماجستيرمكتبة كلية العلوم  ايمن حلمي خشان  م١٩٨٩مدى توفر معيار  158
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

حل المسألة في 
كتب الرياضيات 

دريسها المدرسية وت
في األردن في 
ضوء المعايير 

العالمية لمناهج 
الرياضيات للمرحلة 

 األساسية العليا

 التربوية باألردن

أثر استخدام اسلوب  159
التقويم البنائي على 

تحقيق أهداف 
تدريس وحدتي 
األعداد النسبية 

والمساحات بمقرر 
لصف رياضيات ا

 الثامن

مجلة التربية جامعة  عمار محمد م١٩٨٨
 ٣سوهاج ع

 بحث

استخدام الطريقة  160
المعرفية لتدريس 

مسائل الجبر 
 اللفظية

كلية التربية جامعة  فايزه اسكندر م١٩٨٨
 ٤اسيوط ع

 بحث

تأثير تدريس  161
مكونات العدد 

وعمليتي الجمع 
والطرح باستخدام 
القضبان الملونة 
وم على تكوين مفه

نصر اهللا محمد  م١٩٨٨
 محمود

دراسات في المناهج 
 وطرق التدريس

 بحث
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

 العدد عند األطفال
أثر استخدام  162

مقومات التركيب 
الرياضي 

واالكتشاف الموجه 
في تدريس الهندسة 

القرائية على 
التحصيل لدى طالب 

الصف الثاني 
 .الثانوي

 ماجستير كلية التربية بنها شلبي سعيد صيام م١٩٨٨

واقع األداء  163
التدريسي كما 
يقيسه أسلوب 

التفاعل اللفظي 
لمعلمي الرياضيات 

في المرحلة 
 المتوسطة

مجلة التربية جامعة  نضله حسن خضر م١٩٨٨
 ٣سوهاج ع

 بحث

مشروع مقترح  164
لتدريس مبادئ 

الهندسة الوصفية 
لطالب المرحلة 

 الثانوية

كلية التربية جامعة  جمال حامد محمد م١٩٨٨
 ٤ط عاسيو

 بحث

تحليل التفاعل  165
الصفي لفالندرز في 

قياس أثر التربية 
العملية على نوع 

مجلة التربية جامعة  نضله حسن خضر م١٩٨٨
 ٣سوهاج ع

 بحث
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ونوعية ألداء 
التدريسي لطالب 
 قسم الرياضيات

مدى إدراك طالب  166
كلية التربية شعبة 
الرياضيات ألهداف 
مقرر طرق تدريس 

 الرياضيات

نصر اهللا محمد  م١٩٨٨
 محمود

كلية التربية جامعة 
 ٤أسيوط ع

 بحث

تقويم أداء مهارات  167
تدريس الهندسة 
لدى طالب كلية 

 التربية بنها

 ماجستير كلية التربية بنهاالعزب محمد العزب  م١٩٨٧

مدى توافق مهارة  168
توجيه األسئلة لدى 
طالب كلية التربية 

) رياضيات(بقنا 
الالزمة لتدريس 

 لرياضياتا

نصراهللا محمد  م١٩٨٧
 محمود

كلية التربية جامعة 
 ٣أسيوط ع

 بحث

إمكانية تدريس  169
المعادالت لتالميذ 

 الحلقة األولى

مجلة كلية التربية بطنطا  نبيلة زكي م١٩٨٧
 ٥ع

 بحث

دراسة تحليلية  170
لبعض أنماط التعليم 

الفردي وإمكانية 
استخدامها في 

ت محمد حسن رفع م١٩٨٧
 المليجى

كلية التربية جامعة 
 ٣أسيوط ع

 بحث
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 تدريس الرياضيات
نمو مفهوم العدد  171

لدى أطفال المنيا 
وأثر ذلك على 
تدريس العلوم 

 والرياضيات

 بحث ١جامعة المنيا م فيوليت م١٩٨٧

دراسة تجريبية  172
لمعرفة مدى إمكانية 

تدريس األعداد 
الصحيحة لتالميذ 
الصف الخامس 

 االبتدائي

مجلة كلية التربية بطنطا  بيلة زكين م١٩٨٧
 ٥ع

 بحث

أثر استخدام أسلوب  173
التدريس المصغر 
في تنمية بعض 
مهارات تدريس 
الرياضيات لدى 

طالب كلية التربية 
 باإلسماعيلية

أحمد مهدي إبراهيم  هـ١٩٨٦
 أحمد أبوالليل

 ماجستير جامعة قناة السويس

تقويم تدريس  174
الرياضيات بالتعليم 

ي الحلقة األساس
 الثانية

حسين غريب  م١٩٨٦
 حسين

دراسات في المناهج 
 ١وطرق التدريس ع

 بحث

اثر استخدام االلعاب  175
التعليميه في فهم 

محمد محمود  م١٩٨٦
ممدوح -مصطفى 

المجلة العربية لبحوث 
 ٦التعليم العالي، ع

 بحث
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المفاهيم الرياضيه 
لدى الطالب المعلم 

واتجاهاته نحو 
تدريس الرياضيات 
بالمرحله االبتدائيه 

 بدوله البحرين

 مانمحمد سلي

برنامج لتدريس  176
برمجة الحاسب 

اآللي كأسلوب لحل 
المشكالت في 

الرياضيات لتلميذ 
 المدرسة الثانوية

كلية التربية جامعة عين  محمود محمد السيد م١٩٨٦
 شمس

 ماجستير

استخدام طريقة  177
الموديول في 

تدريس الرياضيات 
الصف األول لتالميذ 

الثانوي بدولة 
 الكويت

عبد العزيز محمد  م١٩٨٥
 البحيري

كلية البنات جامعة عين 
 شمس

 ماجستير

دراسة مقارنة بين  178
المنهجين التقليدي 

والتجريبي في 
رياضيات الثانوية 
العامة في تحقيق 

بعض أهداف 
 تدريس الرياضيات

بهي الدين عباس  م١٩٨٥
 هويدي

كلية التربية جامعة 
 منصورةال

 دكتوراه

 ماجستير جامعة الزقازيق حمزة عبدالحكيم هـ١٩٨٤فاعلية استخدام  179
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مفهومي القيمة 
المكانية لألرقام في 
األعداد والتعميم في 

تدريس الحساب 
بالصف الثاني 

 اإلعدادي
فاعلية استخدام  180

مفهومي القيمة 
المكانية لألرقام في 
األعداد والتعميم في 

تدريس الحساب 
بالصف األول من 
 المرحلة االبتدائية

محمود عبد اللطيف  م١٩٨٤
 مراد

كلية التربية جامعة 
 الزقازيق

 ماجستير

دور مقررات  181
الرياضيات ببعض 
كليات التربية في 

إعداد معلم المرحلة 
الثانوية لتدريس 

 الرياضيات

إبراهيم محمد  م١٩٨٤
 إبراهيم بالل

كلية التربية جامعة 
 أسيوط

 ماجستير

فاعلية استخدام  182
مفهومي القيمة 

المكانية لألرقام في 
األعداد والتعميم في 

تدريس الحساب 
بالصف الثالث من 
 المرحلة االبتدائية

كلية التربية جامعة  محمد محمد حسن م١٩٨٤
 الزقازيق

 ماجستير
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تجريب تدريس  183
المنطق الرياضي 

في مراحل تعليمية 
مختلفة وأثر ذلك 

درة على تنمية الق
االستداللية في 

 التفكير 

نصر اهللا محمد  م١٩٨٤
 محمود

كلية التربية جامعة 
 أسيوط

 دكتوراه

العالقة بين  184
التحصيل واالتجاه 

نحو الرياضيات 
وأثر تدريس تاريخ 
 الرياضيات عليهما 

فؤاد محمد موسى  م١٩٨٤
 عبد العال

كلية التربية جامعة 
 المنصورة

 دكتوراه

دراسة تجريبية  185
للطريقة المبتكرة 

طريقة هندام (
في تدريس ) المعدلة

الحساب بالصف 
األول من المرحلة 

 االبتدائية

كلية التربية جامعة  عايدة سيهم اسكندر م١٩٨٤
 الزقازيق

 ماجستير

أثر استخدام  186
الطريقة المبتكرة 

في تدريس الحساب 
 للكبار

كلية التربية جامعة  علي عبد الرحيم م١٩٨٤
 الزقازيق

اجستير م

برنامج مقترح  187
لتدريس الرياضيات 
الحديثة في المرحلة 

كلية التربية جامعة  زهدي علي مبارك م١٩٨٤
 المنصورة

 دكتوراه
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االبتدائية في 
جمهورية مصر 

 العربية
استخدام طريقة  188

التدريس الفردي 
اإلرشادي في تعليم 

الرياضيات بالمرحلة 
 االبتدائية بالعراق

 دكتوراه جامعة عين شمس حمود قاسمبشرى م هـ١٩٨٣

دراسة تجريبية  189
الستخدام مقومات 
التركيب الرياضي 

في تدريس الهندسة 
النظرية لتالميذ 

الصف السابع من 
 التعليم األساسي

محبات محمود  م١٩٨٣
 حافظ أبو عميرة 

كلية البنات جامعة عين 
 شمس

 ماجستير

أثر تدريس بعض  190
مبادئ المنطق على 

التالميذ أداء 
للبراهين التي سبق 

 لهم دراستها

مجلة تربية المنصورة  سعيد جابر م١٩٨٣
 ٥ع

 بحث

تجريب تدريس  191
وحدة في النماذج 

الرياضية بالمرحلة 
 الثانوية في الكويت 

مصطفى أحمد  م١٩٨٣
 محمد حاتم

كلية التربية جامعة عين 
 شمس

 ماجستير

 بحثمجلة معهد التربية آمال رياض  م١٩٨٣تدريس المنطق  192
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الرياضي في مراحل 
م العام التعلي

 بالكويت

وعبدالفتاح 
 الشرقاوي

 ٥الكويتي ع

استخدام نظام  193
الوسائط المتعددة 
في تحقيق بعض 

أهداف تدريس 
الرياضيات بالمرحلة 

 المتوسطة

كلية التربية جامعة  أحمد حامد منصور م١٩٨٣
 المنصورة

 دكتوراه

استخدام إستراتيجية  194
لتدريس الفردي ا

اإلرشادي في 
تدريس بعض 

المهارات األساسية 
في رياضيات 

 المرحلة االبتدائية

كلية التربية جامعة  محمد مسعد نوح م١٩٨٢
 اإلسكندرية

 دكتوراه

تجريب تدريس  195
نظرية أشباه الفئات 
في مراحل تعليمية 

 مختلفة

جمال محمد فكري  م١٩٨٢
 خليفة

كلية التربية جامعة 
 أسيوط

 توراهدك

دراسة التفاعل بين  196
القدر تين المكانية 

وفهم الرموز 
ومعالجتين في 

تدريس حل معادالت 
ومتباينات دالة 

محمد سويلم  م١٩٨٢
 البسيوني

كلية التربية جامعة 
 المنصورة

 دكتوراه
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 القيمة المطلقة 
دور المعلم في  197

تحقيق أهداف 
تدريس الرياضيات 

في المرحلة 
 اإلعدادية

كلية التربية جامعة  سيد أحمد الوكيل م١٩٨٢
 الزقازيق

 ماجستير

خطة مقترحة  198
لتدريس الهندسة 

للصف الثاني 
اإلعدادي وأثرها في 

اكتساب التالميذ 
األسلوب االستداللي 

 في التفكير 

سامح أحمد محمد  م١٩٨١
 جعفر

كلية التربية جامعة 
 أسيوط

 ماجستير

أثر تدريس  199
موضوعات في 

ياضيات تاريخ الر
لطالب كلية التربية 
في تعديل اتجاهاتهم 

 نحو الرياضيات

يوسف الحسين  م١٩٨١
 اإلمام

 ماجستير كلية التربية جامعة طنطا

نظرية بياجيه  200
وتطبيقاتها في 

 تدريس الرياضيات

ممدوح محمد  م١٩٨١
 سليمان

مجلة كلية التربية 
 ٧بجامعة أم القرى ع

 بحث

استخدام طريقة  201
 في االكتشاف

تدريس موضوع 

شكري سيد محمد  م١٩٨١
 أحمد

كلية البنات جامعة عين 
 شمس

 ماجستير
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

حل المعادالت 
لتالميذ المرحلة 

اإلعدادية وأثر ذلك 
على تحصيلهم 

الدراسي في هذا 
 الموضوع

تقويم بعض عناصر  202
تجربة تدريس 

الرياضيات الحديثة 
في المرحلة 

االبتدائية في مدينة 
 لمني

 ماجستير جامعة المنيا هيم سيد حسينإبرا هـ١٩٨٠

دور مناهج  203
الرياضيات في دور 
المعلمين في إعداد 
المرحلة االبتدائية 
 لتدريس الرياضيات

إبراهيم محمد  هـ١٩٨٠
 عبدالغنى

 ماجستير جامعة المنيا

دراسة تجريبية  204
لمدى فاعلية 
تدريس وحدة 

التحويالت الهندسية 
بالطريقة المبرمجة 

 الصف لتالميذ
 الثاني اإلعدادي

كلية التربية جامعة  أحمد محمد إبراهيم م١٩٨٠
 المنصورة

 ماجستير

دراسة تجريبية  205
لمدى فاعلية طريقة 

محمد راضي محمد  م١٩٨٠
 علي قنديل

 ماجستير كلية التربية جامعة طنطا
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

االكتشاف الموجه 
في تدريس حساب 
المثلثات بالمرحلة 

 الثانوية
عالقة طريقة  206

التدريس بتحصيل 
تالميذ المرحلة 

اإلعدادية للمسائل 
 اللفظية 

محمد سويلم  م١٩٨٠
 البسيوني

كلية التربية جامعة 
 المنصورة

 ماجستير

دراسة لمدى فاعلية  207
إستراتيجية مقترحة 
لحل المشكالت في 

تدريس الهندسة 
بالصف الثامن 
بمرحلة التعليم 

 األساسي 

محمد محمد  م١٩٨٠
 السباعي الفقي

 ماجستير كلية التربية جامعة طنطا

أثر تدريس وحدة  208
المجموعات 

باستخدام الوسائل 
التكنولوجية للتعليم 

على التفكير 
أالبتكاري لتالميذ 

الصف األول 
 بالمرحلة اإلعدادية

كلية التربية جامعة  أحمد حامد منصور م١٩٧٩
 المنصورة

 ماجستير

دراسة تجريبية  209
للطريقة المبتكرة 

كلية البنات جامعة عين  داوود ماهر محمد م١٩٧٩
 شمس

 ماجستير
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

 تدريس الحساب في
 للكبار في العراق 

تأثير بعض طرق  210
التدريس على 

تحصيل التالميذ في 
أساسيات مادة 

اإلحصاء في مرحلة 
الدراسة اإلعدادية 

 بالعراق

حنان عيسى  م١٩٧٧
 سلطان

كلية التربية جامعة عين 
 شمس

 دكتوراه

عالية تدريس ف 211
الهندسة التحليلية 

المستوية 
بالمتجهات في 

الصف األول من 
 المرحلة الثانوية

مصطفى عبد  م١٩٧٧
 السميع

كلية التربية جامعة عين 
 شمس

 ماجستير

إعداد مرجع وحدة  212
في تدريس االحتمال 

في الصف الثالث 
 الثانوي

كلية التربية جامعة  زهدي علي مبارك م١٩٧٧
 المنصورة

 تيرماجس

مدخل مقترح  213
لتدريس التكامل 
بالصف الثالث 

الثانوي بواسطة 
مفاهيم نظرية 

 القياس

عبد اللطيف بن  م١٩٧٧
 الصفى الجزار

كلية البنات جامعة عين 
 شمس

 ماجستير
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

تحسين تدريس  214
العمليات األساسية 
في الحساب لتالميذ 

الصف الثاني 
 بالمرحلة االبتدائية

كلية التربية جامعة عين  عخليفة عبد السمي م١٩٧٥
 شمس

 ماجستير

تجربة لتدريس  215
الرياضيات 

المعاصرة بطريقة 
التعليم البرنامجي 

لطالب الصف األول 
من المرحلة 

 الثانوية

أحمد السيد عبد  م١٩٧٥
 الحميد مصطفى

كلية التربية جامعة 
 أسيوط

 ماجستير

دراسة حول تدريس  216
مادة الحساب في 
السنة األولى من 

لمدرسة االبتدائية ا
وفق نظريات التعليم 

 الحديثة

 ماجستير جامعة دمشق وائل عبدالعال 1975

تحسين تدريس  217
عمليتي الجمع 

الجبري في الصفين 
األول والثاني 

 بالمرحلة اإلعدادية

محمد محمود  م١٩٧٢
 مصطفى

كلية التربية جامعة عين 
 شمس

 ماجستير

االتجاهات الحديثة  218
 في فهم عملية

التفكير وأثرها في 

كلية التربية جامعة عين  عبد الحميد فجل م١٩٥٧
 شمس

 ماجستير
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

توجيه مناهج 
الرياضة وطرق 
تدريسها بالتعليم 

 العام
الحاجات التدريبية  219

لمعلمي الرياضيات 
بالمرحلة الثانوية 
في مجال استخدام 
الحاسب اآللي في 

 التدريس

عبداهللا ناصر جديع  هـ١٤٢٦
 لدوسريالجماعين ا

 ماجستير جامعة الملك سعود

اثر استخدام  220
اليدويات في تدريس 

مقرر معمل 
الرياضيات في كلية 

المعلمين بالجوف 
على تحصيل الطالب 

بخيت واصل بخيت  هـ١٤٢٦
 الرحيلي

 ماجستير جامعة أم القرى

معوقات تدريس  221
الرياضيات في 

برنامج دمج الطالب 
ضعاف السمع و 

 النطق بمدارس
التعليم العام في 
المملكة العربية 

 السعودية 

بندر بن صالح بن  هـ١٤٢٦
 سالم العتيبي

 ماجستير جامعة أم القرى

فاعلية برنامج  222
تدريبي مقترح في 

 رماجستي كلية التربية  منال محمد الكريع هـ١٤٢٥
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

تنمية تدريس 
المفاهيم الرياضية 

لدى الطالبات 
المعلمات بكلية 
 التربية بالجبيل

اثر استخدام  223
الحاسب االلي في 

تدريس وحدة 
الدائرة على تحصيل 
طالب الصف الثالث 

 المتوسط

عبدالرحمن بن  هـ١٤٢٥
محمد بن مسفر 

 الغامدي

 ماجستير جامعة أم القرى

برنامج مقترح  224
لتطوير تدريس 
الرياضيات في 

 المرحلة المتوسطة

محمد عبداهللا  هـ١٤٢٥
 عثمان النذير

دكتوراه  لك سعودجامعة الم
 مناهج

أثر برنامج تدريبي  225
لمعلمي الرياضيات 
في مجال التدريس 

بأسلوب حل 
المشكالت في 

التحصيل الدراسي 
لطالب الصف الثاني 

المتوسط بمدينة 
الرياض دراسة 

 تجريبية

عبداهللا ابراهيم  هـ١٤٢٤
 عبداهللا الدميخي

 ماجستير جامعة الملك سعود

 ماجستير جامعة أم القرىخالد بن صالح بن  هـ١٤٢٤ اثر استخدام القطع 226
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

الجبرية في تدريس 
وحدة العبارات 
الرياضية على 
تحصيل طالب 
الصف الثالث 

 متوسط 

 علي الزهراني

اثر استخدام الميزان  227
الحسابي في تدريس 

الرياضيات على 
تحصيل تلميذات 
الصف السادس 

بالمرحلة االبتدائية 
بمدينة مكة المكرمة 

حنان بنت عبداهللا  هـ١٤٢٤
 بن احمد رزق

 ماجستير جامعة أم القرى

اثر استخدام اللوحة  228
الهندسية واللوحة 

الدائرية في تدريس 
وحدة الهندسة 
المستوية على 
تحصيل طالب 

الصف االول ثانوي 
 بالمدينة المنورة

احمد سالم  هـ١٤٢٤
 السميري

 ماجستير جامعة أم القرى

أثر استخدام  229
حاسب اآللي في ال

تدريس الهندسة 
المستوية وهندسة 

التحويالت على 

محمد برجس مشعل  هـ١٤٢٣
 الشهراني

 ماجستير جامعة أم القرى
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

تحصيل طالب كلية 
 المعلمين

فاعلية اللوحة  230
الهندسية في 

تدريس هندسة 
المتجهات على 
تحصيل طالب 
الصف الثاني 

 )طبيعي(الثانوي 

إبراهيم محمد علي  هـ١٤٢٣
 الغامدي

 ماجستير جامعة أم القرى

أثر استخدام اللوحة  231
الهندسية في 
تدريس وحدة 

الهندسة التحليلية 
على التحصيل 

الدراسي لطالب 
 الصف الثالث ثانوي

متعب زعزوع  هـ١٤٢٣
 باموسى الفنري

 ماجستير جامعة أم القرى

اثر استخدام قطع  232
دينز في تدريس 
الرياضيات في 

 دائية المرحلة االبت

سعود بن عايض  هـ١٤٢٣
 بن سعيد الشهراني

 ماجستير جامعة أم القرى

أثر استخدام التعلم  233
التعاوني في تدريس 

الرياضيات على 
تحصيل طالب 
الصف لثاني 
المتوسط في 

عبد الملك مسفر  هـ١٤٢٢
 حسن المالكي

 ماجستير جامعة أم القرى
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

الرياضيات 
 واتجاهاتهم نحوها

هارات أثر تدريس م 234
قراءة لغة 

الرياضيات على 
التحصيل الدراسي 

لتالميذ الصف األول 
 المتوسط بجدة

عبدالعزيز داخل  هـ١٤٢٢
 دخيل اهللا الجحدلي

 ماجستير جامعة أم القرى

معوقات تدريس  235
الرياضيات للتالميذ 
المكفوفين بالمرحلة 

االبتدائية بمعاهد 
النور وفصول 

الدمج من وجهة 
نظر التالميذ 

 لمعلمينوا

إبراهيم سليم رزيق  هـ١٤٢٢
 الحربي

 ماجستير جامعة أم القرى

المشكالت التي  236
تواجه معلمي الكبار 

في تدريس مادة 
الرياضيات بمدينة 

 الرياض

عبدالرحمن فوزان  هـ١٤٢٢
عبدالرحمن 

 المزروع

ماجستير  جامعة الملك سعود
 تربية

أثر استخدام اللوحة  237
الدائرية في تدريس 

ة الدائرة على وحد
التحصيل الدراسي 

لطالب الصف الثالث 

عبدالكريم كرامة  هـ١٤٢٢
 سالم ريحان

 ماجستير جامعة أم القرى
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

 المتوسط
واقع استخدام  238

الوسائل التعليمية 
لتدريس الرياضيات 
بالمرحلة المتوسطة 

للبنات بمكة 
 المكرمة

نيفين حمزة شرف  هـ١٤٢٢
 البركاتي

 رماجستي جامعة أم القرى

فاعلية القطع  239
الجبرية في تدريس 
الرياضيات لطالب 

الصف األول 
 متوسط

عبداهللا أحمد  هـ١٤٢٢
 عبدالعزيز الدهش

 دكتوراه جامعة أم القرى

أثر استخدام  240
الحاسب في تدريس 
وحدة اإلحصاء على 

التحصيل الدراسي 
في مادة الرياضيات 
لطالب الصف األول 

 الثانوي في تبوك

اهللا سليمان عبد هـ١٤٢٢
 عايد البلوي

 ماجستير جامعة أم القرى

الكفايات التدريسية  241
لمعلمي الرياضيات 

خريجي كليات 
التربية وكليات 

المعلمين وأثرها 
على التحصيل 

 الدراسي

يوسف سليمان  هـ١٤٢١
 عبداهللا النجيدي

 ماجستير جامعة أم القرى
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

فعالية استخدام  242
اللوحة الهندسية في 

ص تدريس بع
المفاهيم الهندسية 

لتالميذ الصف 
 الخامس االبتدائي

غرم اهللا بن مسفر  هـ١٤٢٠
 بن صالح الغامدي

 ماجستير جامعة أم القرى

مدى استخدام  243
الوسائل التعليمية 

في تدريس 
الرياضيات في 

المرحلة العليا من 
التعليم االبتدائي 
بمدارس مدينة 

 الرياض بنين

ناصر عمر الراجح  هـ١٤٢٠
 عنقريال

 ماجستير جامعة الملك سعود

مدى توافر الوسائل  244
التعليمية 

واستخدامها في 
تدريس مادة 

الرياضيات في 
المدارس االبتدائية 
الحكومية واألهلية 

 بمدينة الرياض

خالد سليمان  هـ١٤٢٠
 عبداهللا المويشير

ماجستير  جامعة الملك سعود
 تقنيات

فاعلية استخدام  245
بعض األنشطة 

جرائية في اإل
تدريس الرياضيات 

 ماجستير كلية البنات بالقصيم نوال الخضر هـ١٤٢٠
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

على التحصيل 
الدراسي والتفكير 

االبتكاري لدى 
تلميذات الصف 
األول متوسط 
 بمنطقة القصيم

أثر التدريس  246
لمجموعات صغيرة 

شبه تجريبية 
متجانسة على 
تحصيل طالب 
الصف الثالث 

المتوسط في مادة 
ات بمدينة الرياضي

 مكة المكرمة

عبدالعزيز صالح آل  هـ١٤١٧
 سعد الغامدي

 ماجستير جامعة أم القرى

فاعلية استخدام  247
معمل الرياضيات 
في تدريس وحدة 
الكسور العشرية 

 -لتالميذ الصف 
الخامس االبتدائي 

 بمدينة الطائف

أحمد سالم علي  هـ١٤١٧
 الثقفي

 ماجستير جامعة أم القرى

دام مدى استخ 248
المعلمين للوسائل 

التعليمية في تدريس 
مادة الرياضيات 

عبداهللا أحمد  هـ١٤١٦
 عبدالعزيز الدهش

 ماجستير جامعة الملك سعود
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

لطالب المرحلة 
المتوسطة بمدينة 

 الرياض
مقارنة تأثير  249

إستراتجيتين 
للتدريس علي 

إكتساب تلميذات 
الصف األول 

المتوسط لبعض 
المفاهيم والتعميمات 

متعلقة بموضوع ال
 المجموعات

حنان عبدالرحمن  هـ١٤١٥
 محمد بصري

 ماجستير جامعة الملك عبدالعزيز

فاعلية استخدام  250
وسائل تعليمية 

منتجة من خامات 
البيئة المحلية في 

تدريس مقرر 
الرياضيات بالمرحلة 

االبتدائية في 
مدارس البنات بمكة 

 المكرمة

رقية عبد اللطيف  هـ١٤١٤
 دورة من باجوري

 دكتوراه جامعة أم القرى

دور مقررات  251
الرياضيات بكلية 

التربية للبنات بجدة 
في إعداد معلمة 
المرحلة الثانوية 

نجوى عطيان  هـ١٤١٣
 المحمدي

 ماجستير كلية البنات بجدة
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 لتدريس الرياضيات
تأثير التدريس  252

الوظيفي للمنطق 
لطالبات الصف 

األول الثانوي على 
هان في أدائهن للبر
 الرياضيات

ملكة أحمد محمود  هـ١٤١٣
 بخاري

 ماجستير جامعة الملك عبد العزيز

أثر تدريس التالميذ  253
محتوى عن خطوات 

بوليا في حل 
المشكالت 

واستخدامه على 
أدائهم في حل 

المسائل اللفظية 
لوحدة في مقرر 

الرياضيات بالصف 
الثاني المتوسط 

بمدارس مكة 
 المكرمة

صالح عبد فؤاد  هـ١٤١٢
 الحي

 دكتوراه جامعة أم القرى

فاعلية استخدام  254
الكمبيوتر في 
تدريس بعض 

المعارف األساسية 
في رياضيات 

المرحلة االبتدائية 
لمدارس مكة 

محمد إبراهيم محمد  هـ١٤٠٨
 غوث

 ماجستير جامعة أم القرى
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 النوع المصدر الباحث السنة البحث م

 المكرمة
التفاعل اللفظي في  255

تدريس الرياضيات 
دراسة تحليلية 

 لة االبتدائيةللمرح

أسماء زين هادي  هـ١٤٠٦
 األهدل

 ماجستير جامعة أم القرى

مقارنة أثر كل من  256
التعليم المبرمج 

والتدريس التقليدي 
في تعليم الرياضيات 

الحديثة للصف 
األول المتوسط 
 بالمدينة المنورة

محمد نجيب بن  هـ١٤٠٥
 حمزة أبوعظمة

 ماجستير جامعة الملك عبدالعزيز

رنة تجريبية بين مقا 257
طريقتي التعليم 

المبرمج والتقليدي 
في تدريس وحدة 

االنسحاب 
والمتجهات 

والدوران للصف 
الثاني المتوسط 

 للبنين في الرياض

محمد يوسف  هـ١٤٠٤
 العنيزي

 ماجستير جامعة الملك سعود

دراسة تجريبية  258
خاصة عن فاعلية 

التعليم المبرمج في 
تدريس الرياضيات 

الصف المعاصرة 

أحمد إبراهيم عبد  هـ١٤٠٢
 اهللا الجاسر

 ماجستير جامعة أم القرى
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 األول المتوسط
أثر استخدام  259

المنظمات المتقدمة 
في تدريس 

الرياضيات على 
تحصيل طالب 

الصف العاشر في 
محافظة غزة 

 واتجاهاتهم نحوها

 
  

 ماجستير  غزة-جامعة األزهر  ماجد حمد الديب

لم أثر استخدام التع 260
التعاوني في تدريس 

الرياضيات على 
تحصيل طالب 
الصف الثامن 

 بمدينة غزة

 
  

 ماجستير  غزة-جامعة األزهر  سعد سعيد نبهان

الكفايات التدريسية  261
الخاصة الالزمة 

لمعلمي رياضيات 
المرحلة العليا من 
التعليم األساسي 
 بمحافظات غزة

 
  

 تيرماجس  غزة-جامعة األزهر  محمد سليم مقاط
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