
 اختباراتالذكاء-القدراتالعقلية-أ

رقم اسمالمقياس اسمالمؤلف مالحظات

 التصنيف

  .1 "الخامسة الصورة" بينيه ستانفورد فرج صفوت .د 

  .2 والثانوي الجامعي لطلبة الوجداني الذكاء عبدالفتاح فاتن. د 

  .3 الذكاء االنفعالي رشا عبد الفتاح د. 

 فؤاد أبو حطب د. 

 آمال صادق د.

 مصطفى عبدالعزيز د.

  .4 (الصورة )أ(3كاتل للعامل العام )

  .5 ب() الصورة(3) العام للعامل كاتل 

  

 

 موسى فاروق .د

  .6 (8-6القدرات العقلية )

  .7 (11-9القدرات العقلية ) 

  .8 (11-11القدرات العقلية ) 

  .9 (11-11القدرات العقلية ) 

سليمان  د. –أنور الشرقاوي  د. 

 الشيخ

  .10 المتضمنة الهوية الجمعية االشكال

  .11 القدرات الموسيقية لألطفال آمال صادق د. 

  .12 الذكاء االجتماعي د.إبراهيم المغازي 

  

 د. عبدالرحمن الطريري

  .13 االطفال ذكاء

تقنين د.عبدالفتاح  –اعداد رافن  

 القرشي

  .14 ةالمصفوفات المتتابعة الملون

  .15 (رافن) المتتابعة المصفوفات صالح زكي أحمد.د 

هاريس.د  الرجل رسم   16.  

 محمد..د – مليكه لويس.د 

 إسماعيل

  .17 االطفال لذكاء وكسلر



مليكه لويس.د  الراشدين لذكاء وكسلر   18.  

 االستعدادات-ب
 التصنيف اسمالمقياس المؤلف مالحظات

  .1 بطارية االستعدادات االساسية لاللتحاق بكلية الهندسة د.فوقيه عبدالفتاح 

  

 

عبدالفتاح فاروق.د  

  .2 االستعداد االكاديمي )الصف الثاني(

  .3 االستعداد االكاديمي )الصف الرابع( 

  .4 االستعداد االكاديمي )الصف السادس( 

  .5 االستعداد االكاديمي )الصف الثاني ثانوي( 

د.آيات مصطفى –د.أحالم محمود     .6 تقنين اختبار االستعداد المهني اللغوي الحسابي 

 االبتكار-ت
 التصنيف اسمالمقياس اسمالمؤلف مالحظات

  .1 قائمة االنشطة االبتكارية د.مجدي عبدالكريم 

  .2 دليل كشف الموهبة د.صالح مكاوي 

باظه آمال.د  الكشف عن الخصائص المعرفية والشخصية للطفل  

 المبدع المبتكر

3.  

للطفل  والشخصية المعرفية الخصائص عن الكشف د.آمال باظه 

 الموهوب

4.  

العملياتالمعرفية-ث  

المؤلفاسم مالحظات المقياساسم   التصنيف 

  .1 تزاوج االشكال المألوفة د.حمدي علي الفرماوي 

  .2 بعض االختبارات المعرفية والوجدانية د.ناجي محمد 

  .3 استخبار المعتقد المعرفي للتالميذ  نبيل محمد 

عبدالسالم نادية. د   

سليمان  د. -د.أنور الشرقاوي

 الشيخ

 أنور .د -د. نادية عبدالسالم

بطارية االختبارات المعرفية العاملية )عامل السرعة 

 االدراكية(

4.  

بطارية االختبارات المعرفية العاملية )االستدالل  

 المنطقي(

 

5.  



الشيخ سليمان.د -الشرقاوي  

بطارية االختبارات المعرفية العاملية )الطالقة  ? 

 التعبيرية(

6.  

 سليمان .د -الشرقاوي أنور .د 

 الشيخ

 عبدالسالم نادية. د –

  .7 بطارية االختبارات المعرفية العاملية )االستدالل العام (

  .8 )الغلق اللفظي(  العاملية المعرفية االختبارات بطارية ? 

 سليمان .د -الشرقاوي أنور .د 

 الشيخ

 عبدالسالم نادية. د –

  .9 الكلمات(طالقة بطارية االختبارات المعرفية العاملية  )

  .10 بطارية االختبارات المعرفية العاملية )مدى الذاكرة( وليد كمال د. –د.أنور الشرقاوي  

 سليمان. د -الشرقاوي أنور . 

 الشيخ

 عبدالسالم نادية. د –

  .11 (طالقة االشكال) العاملية المعرفية االختبارات بطارية

  .12 الناقد التفكير على القدرة اختبارات بطارية فراج إبراهيم. د -  أنور محمد. د 

  .13 المقياس العربي لالستثارة الحسية د. مايسه احمد –عالء كفافي  د. 

  .14 االشكال المتضمنة )معرفي أم قدرة عقلية( د. إسماعيل الفقي 

  .15 بطاريات اختبارات فهم اللغة وانتاجها د. جمعة سيد 

 المقاييسالنمائيةلألطفال-ج

اسمالمؤلف مالحظات المقياساسم  التصنيف

  .1 مقياس بيلي لنمو االطفال د. عبدالرقيب البحيري 

  .2 اختبارات لبعض جوانب النمو ألطفال الروضة عادل محمد د. –هدى قناوي  د. 

  .3 ( كاسيل -راسل) الطفل سلوك مالحظة قائمة د. مصطفى محمد 

  .4 االختبار النمائي لإلدراك البصري لألطفال د. مصطفى كامل 

د.أماني  –د.عبدالرحمن سليمان  

 عبدالمقصود

  .5 اختبار المفردات اللفظية االساسية لألطفال

 

 



 مقاييسالشخصية-أ

 التصنيف اسمالمقياس اسمالمؤلف مالحظات

  .1 ديناميات الشخصية النرجسية د. إيمان السيد 

  .2 استبيان تقدير الشخصية لألطفال د. ممدوحة سالمة 

السلوكي للنمط "أ"النموذج  د. آمال باظه   3.  

  .STAIC 4حالة وسمة "القلق" لألطفال  د. عبدالرقيب البحيري 

  .5 قائمة ميكانزمات الدفاع د. مجدي الدسوقي 

  .6 استخدامات الدعابة د. أحمد الشافعي 

  

باظه د. آمال  

  .7 الوجدانات

والموجبة السالبة الوجدانات قائمة   8.  

عبدالكريم مجدي .د  الغضب انفعال بوصف المرتبطة الشخصية الخبرات   9.  

  .10 مقياس سمات الشخصية  د. فاروق عبدالفتاح 

  

باظة آمال .د  

  .11 السلبية في الشخصية

  .12 سمات القلق د. عبدالرقيب البحيري 

  .13 قائمة التنشيط السيد إبراهيم السمادوني 

  .14 المسؤولية الشخصية د. محمد ابو النور 

المزاج للمراهقين والراشدينسمة ما وراء  د. عالء الدين كفافي   15.  

  .16 استبيان الشخصية النرجسية د. عبدالرقيب البحيري 

  .17 (MMPIاختبار الشخصية المتعدد األوجه ) د. لويس ملكة 

  

 شقير زينب .د

 

بطارية تشخيص الخصائص االيجابية للشخصية في 

 البيئة العربية ) المصرية و السعودية(

18.  



 يةطاالختباراتاالسقا-ب

 التصنيف اسمالمقياس اسمالمؤلف مالحظات

  .1 تكملة الجمل للحاجات النفسية د. محمد الطيب 

 االضطراباتالنفسية)العصابية(–ت

 التصنيف اسمالمقياس اسمالمؤلف مالحظات

  .1 استبيان اضطراب االكل )فوضوية االكل( د. محمد النوبي 

  .2 تشخيص السمنة المفرطة د. زينب شقير 

مجدي الدسوقيد.     .3 اضطراب صورة الجسم 

النوبي محمد. د    .4 صورة الجسم للمعوقين والعاديين 

  .5 اضطرابات االكل )االضطرابات السيكوسوماتية( د. زينب شقير 

الدسوقي مجدي. د    .6 استخبار شكل الجسم المعدل 

  .7 قائمة اضطرابات االكل د. عبدالرقيب البحيري 

  

النوبي محمد. د  

االكل ) الشره العصبي (اضطرابات   8.  

  .9 فقدان الشهية العصبي 

شقير زينب. د  ا(يفيالشره العصبي )البول   10.  

الدسوقي مجدي. د    .11 استخبار األكل المعدل 

  .12 "الصورة العامية"  CDIاالكتئاب للصغار  د. غريب عبدالفتاح 

  .13 اضطرابات الوسواس القهري د. آمال باظه 

العربي للوسواس القهريالمقياس  د. أحمد عبدالخالق   14.  

  .15 التوتر النفسي د.مجدي حبيب 

الدسوقي مجدي. د    .16 االرق 

  

البحيري عبدالرقيب. د  

  .17 قائمة االعراض المعدلة

  .18 احتمالية االنتحار 



شقير زينب. د    .19 الصداع التوتري 

  .20 المخاوف لألطفال د .محمد الطيب 

المدرسةصورة الجسم لدى طفل ما قبل  د. سهير احمد   21.  

  .22 التحليلي اإلكلينيكي البحيري عبدالرقيب. د 

  .23 استبيان مواقف االنتكاسة د. عبدهللا عسكر 

  .24 نموذج دراسة الحالة د. غريب عبدالفتاح 

  .25 دراسة الحالة للمراهقين د. آمال باظه 

  .STAL 26اختبار "للقلق للكبار" حالة وسمة  البحيري عبدالرقيب. د 

باظه آمال .د    .27 الحالة لألطفال دراسة 

  .28 الدليل المعدل لالستخبار النفسي العصبي لألطفال د. جمعة سيد 

  .29 الصرع النفسي الحركي د. سامي عبد القوي 

  .30 اضطراب الشخصية التجنبية د. بشري اسماعيل 

باظه آمال .د  بالذنب الشعور   31.  

د. داليا  –د. وائل أبو هندي  
 مؤمن

  .32 أعراض الوسواس القهري

د. أحمد الهادي تنسيق    .33 ييل براون للوسواس القهري 

  
 
 
 
 

العلمي البحث لغرض استبانة  
 
 

  .34 مقياس اضطراب الهلع

  .35 لالكتئاب والقلقHADS مقياس   

  .36 مقياس الهوس الخفيف 

  .37 مقياس القلق في المواقف االجتماعية 

  .38 مقياس الخوف من التقييم االيجابي 

السلبي التقييم من الخوف مقياس   39.  

  .40 مقياس االجترار 

  .41 تايلور للقلق للقلق الصريح د.جانيت تايلور 



  .42 بك لالكتئاب آرون  بك 

  .43 قائمة هاملتون لتقدير االكتئاب ماكس هاملتون 

هاملتون ماكس    .44 قائمة هاملتون لتقدير القلق 

  .45 قائمة مسح المخاوف للكبار د. أحمد عبدالخالق 

المشكالتالسلوكية-ث  

 التصنيف اسمالمقياس اسمالمؤلف مالحظات

  .1 السلوك العدواني والعدائي للمراهقين والشباب د. آمال باظه 

  .2 بروفيل تقدير السلوك د. السيد السمادوني 

 تشخيص سلوك إيذاء الذات لألطفال العاديين والغير د .زينب محمود شقير 

 عاديين

3.  

  .4 استبيان العدائية واتجاهاتها د. محمد الطيب 

د. أميمة  –د. مصطفى حسين  

 أنور

  .5 االنجاز العدواني

شقير زينب. د    .6 بطارية تشخيص التنمر 

الصحةالنفسية-جـ

 التصنيف اسمالمقياس اسمالمؤلف مالحظات

  .1 استبيان الصالبة النفسية د. عماد مخيمر 

  .2 الرضا عن الحياة عبدالمقصودد. أماني  

د. غادة -د. مصطفى باهي 

 عبدالحميد

  .3 المظاهر النفسية المرتبطة باإلصابة الرياضية

  .4 استبانة االمن النفسي لألطفال د. عماد مخيمر 

  .5 االمن النفسي )الطمأنينة االنفعالية( د. زينب شقير 

د.  –د. عبدالمطلب أمين   النفسية للشباب ) المعايير المصرية و الصحة  6.  



 السعودية( عبدالعزيز الشخص

السلوكاالجتماعي-ح  

المؤلفاسم مالحظات المقياساسم   التصنيف 

  .1 اختبار المثل العليا للشباب د. محمد غانم 

د. فؤاد  –د. عالء الدين  

 الدواش

  .2 التفهم الوجداني

  .3 مركز التحكم لألطفال د. فاروق موسى 

  .4 الوعي الديني البحيريد. عبدالرقيب  

  .5 الشعور بالوحدة النفسية لألطفال د. أماني عبدالوهاب 

  .6 وجهة الضبط وبعض الدراسات المرتبطة بها د. عالء كفافي 

  .7 التفاعل االجتماعي لألطفال د. أماني عبدالمقصود 

  

 

 

 شقير زينب.د

 المصرية) العربية البيئة في االيثار تشخيص

 (والسعودية

8.  

  .9 بطارية تشخيص قيم المواطنة 

استخبار الكفاءة والتقبل االجتماعي ألطفال )أولى  

 صورة تقدير لألم –وثاني ابتدائي( 

10.  

العالقاتالزوجية-فلطال–االسرة-خ  

 التصنيف اسمالمقياس اسمالمؤلف مالحظات

  .1 الرضا الزواجي قبوال البالدي 

  .2 الوالدية أساليب المعاملة د. أماني عبدالمقصود 

استخبار االندماج االسري لألطفال ما قبل المدرسة  د. نبيل زايد 

 )صورة تقدير االم(

3.  

  .4 االساءة واالهمال لألطفال العاديين وغير العاديين د. آمال باظه 

  .5 استبانة االساءة إلى المرأة د. هبه محمد علي 

  .6 استبيان خبرات االساءة في مرحلة الطفولة د. عماد مخيمر 

د. محمد  –د. محمد النوبي   اختبار أساليب المعاملة الوالدية في مجال االعاقة  7.  



 السمعية والعاديين علي

بطارية تشخيص العنف ضد الزوجة في البيئة العربية     شقير زينب .د           

 سعودية( –)مصريه 

8.  

 شقير زينب. د 

 د. سميرة كردي

بطارية تشخيص العنف االسري في البيئة العربية 

 (سعودية – مصريه)

9.  

 الذاتواالنا-د

 التصنيف اسمالمقياس اسمالمؤلف مالحظة

  .1 تنسى لمفهوم الذات د. وليم فيتس 

  .2 تأكيد الذات محمد الطيب 

  .3 توكيد الذات د. غريب عبدالفتاح 

االماراتية(تقدير الذات )الصورة  د. غريب عبدالفتاح   4.  

  

قشقوش إبراهيم. د  

(1مفهوم الذات المصور لألطفال )  5.  

(1) لألطفال المصور الذات مفهوم   6.  

  .7 دليل تقدير الذات د. مجدي الدسوقي 

  .8 االحكام التلقائية عن الذات  د. ممدوحة سالمة 

  

 د.زينب شقير   د. منى حكمي

بطارية تشخيص كراهية الذات واالخر ودوافعها في 

 –البيئة العربية للعاديين وغير العاديين )سعودية 

 مصرية(

9.  

االتجاهاتوالميول-ذ  

 التصنيف اسمالمقياس اسمالمؤلف مالحظة

  .1 استبيان الميول الكمالية العصابية د. آمال عبد السميع 

  .2 تحقيق الذاتالتوجه الشخصي وقياس  د. طلعت منصور 

  .3 قائمة التفضيل الشخصي )اللهجة العامية( د. محمد الطيب 



  .4 اتجاهات االكل د. مجدي الدسوقي 

  .5 اتجاه الطالب نحو المدرسة الثانوية د. فاروق عبدالفتاح 

  .6 االتجاهات المختلة وظيفيا د. آمال باظه 

  .7 االتجاهات نحو التفكير والتعلم د. نبيل زايد 

  .8 االتجاهات نحو الزواج العرفي محمدد. هبه  

االتجاهات نحو دمج المتفوقين مع الموهوبين في مدارس  د. زينب شقير 

 العاديين 

9.  

 -المعتقدات حول المرض النفسي في البيئة العربية)مصري د. زينب شقير 

 سعودي( 

10.  

  .11 االتجاهات نحو المعوقين د. عبدالمطلب أمين 

  .12 اتجاهات المعلمين لألطفال المعاقين د. أماني عبدالمقصود 

الدسوقي مجدي. د    .13 قائمة  االتجاه نحو الذات 

 طالضغو-ر

 التصنيف اسمالمقياس اسمالمؤلف مالحظة

  .1 االنهاك للرياضيين د. مصطفى باهي 

مواقف الحياة الضاغطة في البيئة العربية  د. زينب شقير 

 )مصري/سعودي(

2.  

  .3 ضغوط الدراسة إبراهيمد. لطفي عبدالباسط  

  .4 ضغوط الحياة لعمال الصناعة  د. بشرى إسماعيل 

د. أشرف  –د. مصطفى حسين  

 مسعد

  .5 الضغوط النفسية للمدربين

 العربية البيئة في االحتراق النفسي)االجهاد النفسي( شقير زينب. د 

 (سعودية /مصرية)

6.  

التوافق-التكيف-ز  

المؤلفاسم مالحظة المقياساسم   التصنيف 

علوان فادية. د.أ :ترجمة  التكيفي للسلوك فاينالند   1.  



قائمة تقدير التوافق لألطفال العاديين وذوي االعاقة  د.عبدالوهاب كامل 

 السمعية

2.  

  .3 السلوك التوافقي د. ناهد رمزي –د. صفوت فرج  

واالجتماعي في التوافق النفسي الشخصي والدراسي  د.محمد علي -د. محمد النوبي   

 مجال االعاقة السمعية والعاديين.

4.  

  .5 انتباه االطفال وتوافقهم د. عبدالرقيب البجيري 

  .6 االغتراب لدى المراهقين والراشدين د.آمال عبدالسميع 

الحاجات-س  

 التصنيف  اسمالمقياس  اسمالمؤلف مالحظة

  .1 استبيان الحاجة النفسية للشباب  د. أنور الشرقاوي 

نبيل محمد زايد د.    .2 استخبار الحاجة المعرفية 

موحطالدافعوال-ش  

المؤلفاسم مالحظة المقياساسم   
 

 التصنيف

  .1 والراشدين لألطفال لإلنجاز الدافع عبدالفتاح فاروق. د 

  .2 مستوى الطموح في مجال االعاقة السمعية والعاديين د. محمد النوي 

 المقاييسالتربوية،الموظفين،التالميذ–ص

المؤلفاسم مالحظة المقياساسم   التصنيف 

عبدالفتاح فاروق .أ  للمعلمين المهنة عن الرضا   1.  

  .2 قائمة التقدير ألداء المعلمين د. طلعت منصور 

  .3 استبيان هينز لتقدير معلم الجامعة د. ممدوحة سالمة 

أ. أحمد فتحي –د. هشام عماد     .4 الوعي بالتفكير )صورة للمعلم وصورة للطالب( 

بطاقة باحث لجمع بيانات عن البيئة المدرسية للبيئة  أ. عزيزة عزت 

 الحديثة

5.  

احصائية وصف البيئة المدرسية للحلقة الثانية من  د. آمال باظه 

 مرحلة التعليم االساسي

6.  



باظه آمال .د    .7 استمارة  دراسة الحالة لطالب كلية التربية   

محمد نبيل .د  استخبار الكفاءة والتقبل االجتماعي ألطفال أولى  

 وثاني ابتدائي

8.  

استبانة بناء وتقييم قاعدة معلومات إلدارة االزمات  د. عبدالوهاب كامل 

 والكوارث المدرسية

9.  

التربوي  قياس الكفايات االساسية في االحصاء د. صالح عالم 

 والنفسي

10.  

د.  –د. عبدالرقيب البحيري  

 مصطفى سليمان

  .11 قائمة السلوك المدرسي

استبيان قيمة العمل للمرحلة الثانوية والجامعة و  د. فاروق عبدالفتاح 

 مابعدها

12.  

الوالدين(–المعلم -بروفيل تقدير السلوك )التلميذ د. السيد السمادوني   13.  

العملية التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسةتقدير أبعاد  أ.د. مجدي حبيب   14.  

 صعوباتتعلم-التوحد-ذوياالحتياجاتالخاصة–ض

 التصنيف اسمالمقياس اسمالمؤلف مالحظة

  .1 تدريب المتخلفين في المنزل والمدرسة د. عبدالرقيب البحيري 

  .2 جليام التقدير لتشخيص اضطراب التوحد د. عادل عبدهللا 

عبدهللا عادل .د    .3 قائمة تقييم أعراض اضطراب التوحد 

 التفاؤل والتشاؤم لألطفال المعاقين د. مجدي الدسوقي 

 

4.  

اضطرابات النطق لدى االطفال ضعاف السمع  د. محمد النوبي 

 والعاديين

5.  

  .6 المقياس الموضوعي السلوكي لذوي االعاقة العقلية د. إيمان كاشف 

لألطفال النظرة المستقبلية د. آمال باظه   7.  

االضطرابات السلوكية الوجدانية لألطفال ذوي  د. آمال باظه 

 االحتياجات الخاصة والعاديين

8.  

  .9 خواء المعنى لذوي االعاقة البصرية د محمد معوض 



  .10 الميول الذهنية المصور الملون لذوي االعاقة العقلية د. يوسف عيد 

المتأخرين عقليا الميول المهنية المصور )لإلناث( د. عادل االشول   11.  

االشول عادل .د  عقليا المتأخرين( للذكور) المصور المهنية الميول   12.  

  .13 االتجاه )نموذج المعاقين في مدارس العاديين( د. زينب شقير 

  .14 بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم د. فتحي الزيات 

المصحوب تقدير أعراض اضطراب نقص االنتباه  د.مجدي الدسوقي 

 بالنشاط الزائد

15.  

 


