
 عدد االختبارات مؤلف االختبار اسم االختبار تسلسل

 1 فؤاد أبو الحطب -جابر عبد الحميد  البروفيل الشخصي  1

 2 الدكتور /محمد عثمان نجاتي  اختبار التوافق للطلبه  2

 1 خرون ’عطية هنا و اختبار مينسوتا للشخصية المتعددة األوجه  3

 1 طلعت منصور-حليم بشاي  مفهوم الذات لألطفال  في سن ما قبل المدرسة  4

 1 عالء الدين كفافي مقياس قوة األناة 5

 1 طلعت منصور -حليم بشاي مقياس مفهوم الذات لألطفال في مرحلتي الطفولة الوسطى والمتأخرة 6

أحمد محمد -فاروق عبد الفتاح موسى اختبار تقدير الذات لألطفال 7
 دسوقي

1 

 1 فاروق عبد الفتاح موسى اختبار مركز التحكم لألطفال 8

 1 فاروق عبد الفتاح موسى اختبار الدافع لالنجاز لألطفال والراشدين 9

محمد أحمد -محمد عماد الدين إسماعيل اختبار مفهوم الذات للصغار 10
 غالي

1 

 7 فايز محمد )وآخرون( المقاييس االكلينيكية 11

محمد أحمد -محمد عماد الدين إسماعيل اختبار مفهوم الذات للكبار 12
 غالي

1 

 1 إبراهيم قشقوش مقياس اإلحساس بالوحدة النفسية لطالب الجامعات 13

 1 محمد شحاته ربيع اختبارا لشخصية المتعددة األوجه 15

 1 عبد الرقيب أحمد البحيري اختبار حالة سمة الخلق للكبار 16

 1 أحمد محمد عبد الخالق قائمة مسح المخاوف 17

 1 محمد عثمان نجاتي اختبار الشخصية للطلبة 18

 1 ليلى حافظ مقياس قلق االمتحان 27

 1 غريب عبد الفتاح اختبار االكتئاب )الصيغة المختصرة عن اختبار بيك لالكتئاب( 28

 1 حسنين كامل القلق المدرسي للمرحلة الثانوية 29

 1 محمد شحاته ربيع السيطرة في اختيار الشخصية المتعددة األوجه 30

 1 محمد شحاته ربيع التعصب في اختيار الشخصية المتعددة األوجه 31



 1 محمد شحاته ربيع المركز االجتماعي واالقتصادي في اختيار الشخصية المتعددة األوجه 32

 1 محمد شحاته ربيع ألوجهمقياس ضبط التوافق في اختبار الشخصية المتعدد ا 33

 1 محمد شحاته ربيع مقياس قوة األنا في اختبار الشخصية المتعدد األوجه 34

 1 سيد مرسي -محمد إسماعيل  مقياس اإلرشاد النفسي 36

 1 طلعت منصور-حليم بشاي  مقياس مفهوم الذات لألطفال في سن ما قبل المدرسة  38

 2 محمد هنا-عطية هنا اختبار الشخصية للشباب 39

 1 كاميليا عبد الفتاح استبيان مستوى الطموح 41

 1 عبد الرحمن عيسوس اختبار جامعة االسكندرية لقياس االنطواء واالنبساط والكذب 42

 1 إبراهيم قشقوش اختبار النضج األخالقي لتالميذ المرحلتين اإلعدادية والثانوية 44

 1 أحمد محمد عبد الخالق السمة-قائمة القلق الحالة 46

 1 جابر عبد الحميد جابر مقياس التفضيل الشخصي 47

 1 محمد عبد القادر عبد الغفار مقياس االتجاهات األسرية 48

 1 محمد مصطفى-صالح مراد مقياس االتجاه نحو التلعم الذاتي 49

 1 صالح عبد المنعم حوطر مقياس االتجاه نحو العمل في ا لصحراء 50

 1 محمد عبد القادر عبد الغفار مقياس االتجاهات األسرية )الصورة الجماعية( 51

 1 ماهر الهواري-عادل األشول استبيان العادات واالتجاهات الدراسية 52

 1 فاروق عبد الفتاح موسى سنوات(8-6اختبار القدرة العقلية لألطفال ) 55

 1 فاروق عبد الفتاح موسى سنوات(11-9اختبار القدرة العقلية لألطفال ) 56

 1 فاروق عبد الفتاح موسى سنة(14-12اختبار القدرة العقلية لألطفال ) 57

 1 فاروق عبد الفتاح موسى سنة(17-15اختبار القدرات العقلية لألطفال ) 58

 1 سليمان الشيخ-أنور الشرقاوي اختبار األشكال المتضمنة 67

 1 د خيريالسيد محم اختبار الذكاء اإلعدادي 69

 1 حمدي حنبلي-رجاء أبو عالم اختبار الذكاء اللغوي 74

 1 مريديني-سعد زكي اختبار العلوم البيلوجية للمرحلة الثانوية 77



 1 أحمد كاظم-سعد زكي التحصيل في العلوم للمرحلة الثانوية 78

 1 محمد ثابت علي التفكير االبتكاري عند األطفال 80

 1 محمد مصطفى-صالح مراد تورانس ألنماط التعلم والتفكير 81

 1 فتحي السيد عبد السالم اختبار االستدالل على األشكال )اختبار ذكاء غير لفظي( 85

 1 حمدي الفرماوي اختبار تزاوج األشكال المألوفة 88

 2 إبراهيم قشقوش-أنور محمد الشرقاوي استبيان العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم في المدرسة اإلبتدائية 90

 1 محمد شحاته ربيع الرياض بنت للفهم الميكانيكي 91

 1 أحمد زكي صالح اختبارا لميول الذهنية 93

 1 صالح الدين عالم اختبار تشخيص مرجعي الميزان لقياس إتقان المعلمين في بناء االختبارات 95

 1 بينيت )وآخرون( اختبار االستدالل الميكانيكي 109

 1 فتحي السيد عبد الرحيم اختبار تعليل األشكال 110

 1 أحمد سالمة وآخرون( اختبار الرياض للقدرة العامة 112

 1 الجوهرة الذواد مقياس نمو اإلدراك اللغوي لتلميذات المرحلة اإلبتدائية 113

عبد الرحمن  -سليمان الشيخ )وآخرون( خ-اختبار أ-بطارية االختبارات المعرفية العاملية 114
 عيسوي

1 

 1 محمد الطيب اختبار تأكيد الذات 115

 1 عبد السالم عبد الغفار-سيد غنيم استفتاء الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية 116

 3 صالح الدين أبو ناهية )وأخرون( استخبار ايزنك للشخصية )صورة الراشدين( 122

 1 محمد البطش-عبد هللا الكيالني مقياس السلوك التكيفي للمعوقين عقليا   123

 1 جابر عبد الحميد-عماد الدين سلطان مقياس كورنيل للشخصية 124

 1 عبد الرحيم بخيت مقياس تنسي لمفهوم الذات 125

 1 حسين الدريني )وآخرون( مقياس تقدير الذات للصغار والكبار 127

 1 محمد الطيب اختبار تكملة الجمل للحاجات النفسية 128

 1 محمد رفقي محمد فتحي مقياس اتجاهات الطالب نحو الترويح 130



 1 محمد رفقي محمد فتحي استبانة لآلراء حول بعض المشكالت االجتماعية+اختبار تحديد القضايا 132

 1 عبد العزيز القوصي )وآخرون( اختبار تفهم الموضوع للمسنين 136

 1 فهد الدليم )وآخرون( مقياس الطائف لالكتئاب 139

 1 محمد الطيب اختبار االكتئاب لألطفال 140

 1 غريب عبد الفتاح مقياس االكتئاب )د( للصغار 141

 1 طريفة الشويعر مقياس ا لقلق )استمارة تحليل الذات( 144

 1 علي شعيب قائمة قلق االختبار لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية بالسعودية 145

 1 اليوجد مقياس تيلور للقلق الصريح 146

 1 محمد ظاهر الطيب اختبار المخاوف )الفوبيات( 147

 1 أحمد عبد الخالق المقياس العربي للوسواس القهري 148

 1 فاروق عبد السالم )وآخرون( قائمة السلوك االجتماعي لألطفال 157

 1 زيدان السرطاوي مقياس صعوبة التعلم لطالب المرحلة اإلبتدائية 159

 1 سمير أبو بكر مقياس اإليمان باهلل 161

 1 طريف الشويعر مقياس اإليمان بالقضاء والقدر 162

 1 نزار مهدي الطائي مقياس السلوك التديني 163

 1 فتحي السيد عبد الرحيم مقياس األبعاد النفسية في البيئات المؤسسية 164

 1 اليوجد االختبار السيكولوجي لتالميذ مراكز التدريب المهني 165

 2 سيد عبد الحميد-محمد عماد الدين  اختبار المهن الكتابية 166

 1 محمد منير مرسي مجموعة االختبارات الموضوعية في العلوم التربوية 167

 1 ممدوح محمد سليمان اختبار في التطبيقات 169

 1 محمد الغامدي )وآخرون( استبيان حصر الكفاءات البشرية في قطاع التلعيم ما قبل الجامعي 170

 1 آمال أحمد مختار اختبار سيشور للقدرات الموسيقية 171

 1 ال يوجد اختبار تفهم الموضوع 172

 1 فهد الدليم )وآخرون( االنفعاليةمقياس الطائف للطمأنينة  175



 2 عفاف عجالن-عبد الرقيب البحيري مقياس انتباه األطفال وتوافقهم 178

 1 عبد هللا عبد الغني الصيرفي مقياس مركز أبحاث مكافحة الجريمة لمفهوم الذات للشباب 180

   عبد الهادي السيد عبده مقياس األساليب المزاجية 181

ر الناقد لألطفال+مقياس الفهم القرائي الميتامعرفي لتالميذ المدرسة اإلبتدائية )لتشخيص صعوبات التعلم مقياس التفكي 187
 النوعية(

 2 إسماعيل الصاوي-أحمد مهدي

 1 جمال عامر-فهد الدليم  الشعور بالوحدة النفسية لدى عينات من المراهقين والمراهقات بالسعودية 188

190       

 


