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 األبحاث والدراسات المنذهرة :
م جامعة 1990أكتهبر  12 – 9االسالم بالقاىرة  دور التربية اإلسالمية في بشاء شخرية الظفل بالسرحمة االبتدائية ، تم نذره بالسؤتسر الدولي لمظفهلة في      -1

 . 479 – 453السجمد الثاني ص  –قدم عمم الشفس  –كمية الدراسات االندانية  –األزىر 
لظفل السرري وتحديات استراتيجيات وتكتيكات التعمم : ىل تداعد في عسمية تذكر وفيم السعمهمات ؟ تم نذره بالسؤتسر الدشهي الرابع لمظفل السرري بالقاىرة "ا      -2

 . 1420 – 1409ص  –السجمد الثالث  –مركز دراسات الظفهلة  –جامعة عين شسس  – 1991ابريل  30 – 27القرن الحادي والعذرين" 
 – 1993المية بغزة ، يشاير اتجاىات طمبة الرف األول االعدادي بقظاع غزة نحه تعمم الرياضيات وعالقتيا ببعض الستغيرات ، تم نذره بسجمة الجامعة اإلس      -3

 )باالشتراك مع أ. غزو عفانة (. 80م  43العدد األول . ص  –السجمد األول 
4-      Arab Children’s Use of the Keyword Method to Learn Simple English Vocabulary Words. Educational Research, 

(Volume 36, No. 2 , Summer 1994) . 
 – 1994ة ، يهليه ثرات الدمهكية والديكهلهجية لالنتفاضة الفمدظيشية عمى طالب وطالبات الجامعة اإلسالمية بغزة ، تم نذره بسجمة الجامعة اإلسالمية بغز السؤ       -5

 ) باالشتراك مع أ. عزو عفانة( . 277 – 242العدد الثاني ص  –السجمد الثاني 

العدد الرابع ، مجمة الظفل ورعاية الذباب  –السجمد التاسع  – 1994الذباب بقظاع غزة باالشتراك مع د. بيتر جهندهن أثر االنتفاضة الفمدظيشية عمى سمهك       -6
 كشدا . –

 ، بريظانيا.1997، شتاء 3، العدد 39، مجمد البحث التربهى استخدام مخظط السفيهم فى تعمم مهضهعات العمهم بهاسظة الظمبة العرب ،       -7
، عسان ،   5/11/1998-3" فائدة برنامج تأىيل السعمسين في التدريس " ، )مؤتسر البحث التربهي في الهطن العربي إلى أين ؟( السشعقد في الجامعة األردنية       -8

 األردن .
الظالب ، مجمة  -قظاع غزة ، مجمة السعمم أثر استخدام طريقة التدريس باالكتذاف السهجو االستقرائي عمى تحريل طمبة الرف التاسع في الرياضيات ب-      -9

 ، األردن . 1999تربهية محكسة ، العددان الثالث والرابع ، 
 
 

 االردن. –أربد  –29/7/1999-27، )مؤتسر القيم والتربية في عالم متغير( ، جامعة اليرمهك ،   دور الروضة في إكداب األطفال القيم األخالقية   -10

 
 

-18جامعة أسيهط ، –، السؤتسر العمسي الثاني )الدور الستغير لمسعمم العربي في مجتسع الغد( ، كمية التربية  لمسعمم في فكر الغزالي  الخرائص الشفدية  -11
 ، جسيهرية مرر العربية . 20/4/2000

 . 2001لشفدي والتربهي )تم تحكيسو وقبهلو لمشذر(  فائدة برنامج تأىيل السعمسين في التدريس من وجية نظر الظمبة السمتحقين ، مجمة القياس والتقهيم ا  -12
 .8/9/2001-5" اآلثار الشفدية والجدسية لالنتفاضة الفمدظيشية عمى األطفال " ، مؤتسر البحث التربهي األوروبي ، فرندا ، باريس   -13
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 :األشراف عمى رسائل الماجدتير 

 تم اإلشراف عمى العديد من رسائل الماجدتير في قدم عمم النفس .       -
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