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تاريخ النرش

1995

1
تعليم القراءة ملرحلة رياض األطفال 

واملرحلة االبتدائية 
Teaching reading 1995188مارغريت دايرسون ترجمة مدارس الظهران االهلية

1995238ديفيد جونسون ترجمة مدارس الظهران األهلية Cooperative learningالتعلم التعاوين 2

استخدام خرائط املعرفة لتحسني التعلم 3
 Maps use the knowledge to improve
learning

1995120مارغريت دايرسون ترجمة الظهران األهلية 

199538مارغريت دايرسون ترجمة مدارس الظهران األهلية Joint researchالبحث املشرتك 4

199539مارغريت دايرسون ترجمة مدارس الظهران األهلية Strategies for reading comprehensionاسرتاتيجيات لإلستيعاب القرايئ5
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1996129مارج ابريتس ترجمة مدارس الظهران School readinessاإلستعداد للمدرسة 6

اإلدارة الصفية ملعلّمي املرحلة االبتدائية7
Classroom management for elementa-
ry  teachers

تأليف إدموند ت. إمير ... ]وآخ.[ ؛ ترجمة مدارس الظهران 
األهلية.

1996223

االنضباط مع الكرامة 8
ريتشارد د. كريوين، ألن ن. مندلر ؛ ترجمة مدارس الظهران 

األهلية.
1996340

تاريخ النرش

1996
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1998124روبرت و. ريزونر ؛ ]ترجمة[ مدارس الظهران األهلية.بناء تقدير الذات - دليل املدير9

بناء تقدير الذات يف املدارس اإلبتدائية 10
 Building self-esteem in elementary
schools

1998124روبرت وريزونر ترجمة مدارس الظهران 

199824تأليف روبرت و. ريزونر ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية بناء تقدير الذات : دليل األهايل11

199829نايف عبد الرحمن املطوع ترجمة مي عبد الحميد فرجThe story of a small bouncyحكاية نطاط الصغري12

13
بناء تقدير الذات يف املدارس االبتدائية : 

دليل املدير واملسئول الرتبوي 
1998124روبرت و. ريزونر ؛ ]ترجمة[ مدارس الظهران األهلية.

تاريخ النرش

1998
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14
دليل اآلباء : التدريب املنتظم للرتبية 

الفعالة 
 Parents Guide : systematic training for
effective breeding

دون دنكميري، جاري د. ماكاي ؛ ترجمة مدارس الظهران 
األهلية.

1999192

15
بناء تقدير الذات يف املدارس االبتدائية : 

دليل املعلم
1999124روبرت ريزونر ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية

تاريخ النرش

1999
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اسرتاتيجيات لتنشيط التعلم الصفي16
 Strategies to stimulate classroom
learning

2000252مرييل هارمن ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

2000312ديفد جونسون ترجمة مدارس الظهران األهلية Collaborative school leadershipقيادة املدرسة التعاونية 17

200092مارغريت دايرسون ترجمة مدارس الظهران األهلية Feedbackالتغذية الراجعة 18

التدريب املعريف 19
تأليف آرثر ل. كوستا، روبرت ج. جارمستون ؛ ترجمة مدارس 

الظهران األهلية.
2000222

2000252مرييل هارمن ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.اسرتاتيجيات لتنشيط التعلّم الصفي  20

قيادة املدرسة التعاونية 21
تأليف ديفيد و. جونسون، روجر ت. جونسون ؛ ترجمة مدارس 

الظهران األهلية.
2000312

200092مارغريت دايرسونالتغذية الراجعة - الطبعة الثانية22

تاريخ النرش

2000



إصدارات عام
2001

http://www.sotp-marsad.com/translate/haut.php



عدد الصفحاتسنة الرتجمة املؤلف واملرتجمالعنوان األصيل عنوان الكتابم

http://www.sotp-marsad.com/translate/haut.php

23
كيف تستخدم التعلم املستند إىل مشكلة 

يف غرفة الصف 
 How to use problem -based learning in
the classroom

2001135روبرت ديليسل ترجمة مدارس الظهران األهلية 

2001222آرثرل كوستا ترجمة مدارس الظهرانCognitive trainingالتدريب املعريف 24

كيف نوظف ابحاث الدماغ يف التعليم 25
How employ Brain Research in Educa-
tion

2001159ايريك جنسن ترجمة مدارس الظهران األهلية 

املجتمعات املهنية التعليمية أثناء العمل 26
 Professional learning communities at
work

2001368ريتشارد دوفور ترجمة مدارس الظهران 

27
املجتمعات املهنية التعلّمية أثناء العمل - 

أفضل أساليب لزيادة تحصيل الطالب
تأليف ريتشارد دوفور، روبرت إيكر ؛ ترجمة مدارس الظهران 

األهلية.
2001344

28
كيف تستخدم التعلم املستند إىل مشكلة 

يف غرفة الصف
2001135روبرت ديليسل ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

تاريخ النرش

2001
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29
بناء تقدير الذات يف املدارس الثانوية : 

دليل املعلم ومواد تعليمية
2002230روبرت ريزونر، جيل س. دوسا ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

30
بناء تقدير الذات يف املدارس الثانوية : 

أنشطة تعليمية
2002230 روبرت ريرونر، جيل س. دوسا ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية

تاريخ النرش

2002
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31
مقياس متصل متدرج: ملفاهيم العلوم 

)للطالب من مرحلة رياض األطفال إىل 
السادس االبتدايئ(

200371تأليف كارن د. أولسن ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

عادات العقل - سلسلة تنموية 32
إعداد آرثر ل. كوستا، بينا كاليك ؛ ترجمة مدارس الظهران 

األهلية.
2003103

2003192ليندا ألربتاالنضباط التعاوين 33

2003230 روبرت ريرونر، جيل س. دوسا ؛ ترجمة مدارس الظهران األهليةبناء تقدير الذات يف املدارس الثانوية34

تاريخ النرش

2003
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2004183سوزان كوفاليك ترجمة مدارس الظهران االهلية Exceeding Expectationsتجاوز التوقعات 35

36
تجاوز التوقعات: دليل املعلّم لتطبيق 

أبحاث الدماغ يف غرفة الصف  

Exceed-  ترجمة لـ : كوفاليك، سوزان
 ing expectations : a user’s guide to
 implementing brain research in the
.classroom

تأليف سوزان ج. كوفاليك، كارين د. أولسن ؛ ترجمة مدارس 
الظهران.

2004183

تاريخ النرش

2004
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2005212ثوماس آرمسرتونج ترجمة مدارس الظهران األهلية Multiple intelligences in the classroomالذكاءات املتعددة يف غرفة الصف37

2005152هاريف ف ترجمة مدارس الظهران So that everyone learnsليك يتعلم الجميع 38

2005160ماجيزيل مارتن كنيب ترجمة مدارس الظهران األهلية To become a better teacherيك تصبح معلامً أفضل 39

2005158كارول آن توملينسون ترجمة مدارس الظهران األهلية Grade differentiatedالصف املتاميز 40

2005350سو بريسون ترجمة مدارس الظهران األهلية Tools for Citizenship and Lifeأدوات للمواطنة والحياة 41

42
الصف املتاميز: االستجابة الحتياجات جميع 

طلبة الصف  
2005158كارول آن توملينسون ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

43
أدوات للمواطنة والحياة: استخدام 

املبادئ اإلرشادية الدامئة واملهارات 
الحياتية

2005470تأليف سو بريسون ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

44
الصف الخايل من الطالب املستقوين 

)أكرث من 100 فكرة واسرتاتيجية ملعلّمي 
الصفوف من الروضة إىل الثاين املتوسط(

2005168 آالن ل. بني، ترجمة مدارس الظهران األهلية.

45
ليك يتعلّم الجميع: دمج أساليب التعلّم 

بالذكاءات املتعددة
2005152هاريف ف. سيلفر، ريتشارد و. سرتونج.

تاريخ النرش

2005
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200664ديان تريسرت دودج ترجمة مدارس الظهران االهلية Build your child ‹s brainبناء دماغ طفلك 46

47
املديرون وتحصيل الطالب )ما تقوله 

األبحاث(
2006124كوتن كاثلني

200664تأليف ألني ن. ميندلر ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.رصاعات القوة )أساليب ناجحة للمربني(48

49
بناء الدافعية وتقدير الذات لدى 

املوظفني
 Building motivation and self esteem in
employees

200656روبرت ريزونر ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

50
يك تصبح معلاًّم أفضل )مثانية أساليب 

جديدة ناجحة(
2006161جيزيل مارتن كنيب ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

51
تعليم مهارات املعلوماتية والتكنولوجيا 

املهارات الست-ابتدايئ
2006146مايكل ب. إيزنربج ... ]وآخ.[

52
تعليم مهارات املعلوماتية والتكنولوجيا 

املهارات الست- الثانوية
2006190مايكل ب. إيزنربج ... ]وآخ.[

تاريخ النرش

2006
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2007456ديفيد وجونسون ترجمة مدارس الظهران األهلية Teaching students to be peacemakersتعليم الطالب ليكونوا صناع سالم 53

54
إيجاد مدرسة آمنة ومحببة لألطفال )صالة 

الطعام، املمرات، امللعب، وأكرث....(

 creating a safe & friendly school :
 Lunchroom, hallways, playground, and
... more

مقاالت أعدها مربون يعملون يف املرحلة االبتدائية ؛ ترجمة 
مدارس الظهران األهلية.

2007125

55
احرتام وتقدير أساليب التعليم املختلفة 

)دليل املرشفني(
2007137إدوارد باجاك ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

56
تعليم الطالب ليكونوا صّناع سالم + دليل 

الطالب لحل النزاعات
ديفيد و. جونسون، روجر ت. جونسون ؛ ترجمة مدارس الظهران 

األهلية.
2007456

تاريخ النرش

2007
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كيف تعلم الطلبة يك يتذكروا 57
How students learn in order to remem-
ber

2008245مارييل سربنجر ترجمة مدارس الظهران األهلية 

58
الفهم عن طريق التخطيط : كتاب 

التطبيقات
2008328جرانت ويجنز، جاي ماكتاي ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

59
الفهم عن طريق التخطيط الكتاب األول 

والكتاب الثاين/ كتاب التطبيقات
2008296جرانت ويجنز، جاي ماكتاي ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

60
الجدل الخالق: التحدي الذهني يف غرفة 

الصف
2008440تأليف ديفيد و. جونسون، روجر ت. جونسون.

2008245مارييل سربنجر ؛ ترجمة مدارس الظهران األهليةكيف تعلّم الطلبة يك يتذكّروا61

تاريخ النرش

2008
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62
املامرسات املدرسية الفاعلة: التطبيق 

العميل لألبحاث
2009282روبرت ج. مارزانو ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

تاريخ النرش

2009
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63
اإلدارة الصفية ملعلّمي املرحلتني 

املتوسطة والثانوية
2010294إدموند ت. إمير، كارولني م. إيفرتسون.

64
املهارات الثالث العليا - مهارات 
املعلومات للمتعلّمني األطفال

مايكل ب. إيزنربج، ولورا آيزنبريج روبنسون ؛ ترجمة مدارس 
الظهران األهلية.

2010128

تاريخ النرش

2010
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65
كيف تصبح عارًضا تربويًا بارًعا )املرشد 

امليداين يف تقديم عروض مثرية يف 
جمهورك(

روبرت جارمستون ؛ رسومات مايكل بكيل ؛ ترجمة مدارس 
الظهران األهلية.

2011366

2011168جني بولوك ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.تحسني تعلّم الطالب معلم تلو اآلخر66

67
الرصاخ ال ينمي الدماغ ويعيق التعلّم )20 
اسرتاتيجية إلدارة سلوك الطالب وتحسني 
تعلّمهم بشكل ينسجم مع أبحاث الدماغ(

2011170مارشيا ل. تيت ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

68
دليل املدير : بناء تقدير الذات لجميع 

املراحل
2011198تأليف روبرت وريزونر ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية

تاريخ النرش

2011
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69
اسرتاتيجيات االستقصاء يف تعليم وتعلّم 

العلوم )تنفيذ معايري املستندة إىل 
االستقصاء يف الصفوف 3-8(

2012409دوجالس ليويلني ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية

70
تعزيز استقاللية املتعلّم )دليل أسايس 

ملعلّمي الصفوف من رياض األطفال إىل 
الصف السادس االبتدايئ(

روكسان روز داكويرث، كارين رامر ؛ ترجمة مدارس الظهران 
األهلية.

2012293

71
بناء تقوميات تستند إىل األداء )للصفوف 
من رياض األطفال إىل الخامس االبتدايئ(

2012258نانيس ب. جاالفان.

72
بناء تقدير الذات يف املدارس االبتدائية 

: املواد التعليمية للصفوف : األول 
االبتدايئ-الثاين املتوسط

2012روبرت ريزونر ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

تاريخ النرش

2012
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2013384روبرت ج. مارزانورعاية التدريس الصفي73

74
مقّدمة إىل التقويم مبشاركة الطالب من 

أجل التعلّم )3 أجزاء(
 An introduction to student-involved
assessment for learning

 تأليف ريك ج. ستيجينز، جان تشابويس ؛ ترجمة مدارس 
الظهران األهلية

2013576

201399تأليف فييك جيل ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.الوصايا اإلحدى عرشة للتعليم الجيد75

2013287تشارلوت دانيلسون ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.تحسني املامرسة املهنيّة : إطار للتعليم76

77
قادة التعلّم- كيف يحسن القادة الرتبويون 

تحصيل األطفال يف املناطق التعليمية 
واملدارس والصفوف

ريتشارد دوفور، روبرت ج. مارزانو ؛ ترجمة قسم الرتجمة 
مبدارس الظهران األهلية

2013226

78
رفع سقف التوقعات وردم الهوة مهام 

تطلّب األمر
 ريتشارد دوفور ]ومجموعة آخرون[ ؛ ترجمة مدارس الظهران 

األهلية.
2013302

79
لتقويم اإلجباري : عندما ال يكون األمر 

متعلقا بالدرجة 
تأليف روبن فوجاريت، جني م. كرينز ؛ ترجمة مدارس الظهران 

األهلية.
2013101
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80
تحسني املدارس من خالل البحث اإلجرايئ: 

منحى مامرسة تأّمليّة
منحى مامرسة تأملية / تشري هيندريكس ؛ ترجمة مدراس 

الظهران األهلية.
2014243

81
عرشة أشياء يحتاج إليها املعلّمون الجدد 

لتحقيق النجاح
201465روبن فوجاريت ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.

82
الثقافات تُبنى لتبقى ) املجتمعات 

التعلّميّة املهنيّة الشموليّة أثناء العمل( 
الطبعة الثالثة

2014112ريتشارد دوفور، مايكل فالن.

83
التقويم التكويني املشرتك )أدوات عملية 
للمجتمعات املهنية التعلّمية أثناء العمل(

كيم بييل، كريس جاكيسيك ؛ متهيد بقلم ريتشارد دوفور ؛ 
ترجمة مدارس الظهران األهلية.

2014193

84
التعلّم عن طريق العمل: دليل للمجتمعات 

املهنية التعلّمية أثناء العمل
2014340ريتشارد دوفور ... ]وآخرون[

أكرث من مجرّد هدف ذيك85
More than a smart goal : staying fo-
cused on student learning

2014159آن. ي. كونزمييس، تريي مورجانتي-فيرش.

86
قوة األهداف الذكية: استخدام األهداف 

الذكية لتحسني تعلّم الطالب
جان أونيل، آن كونزميياس ؛ بالتعاون مع كارول كومودور، 

كارول بلسفاس ؛ ترجمة مدارس الطهران األهلية.
2014223

87
ما العمل مع الطفل الذي ... : بناء التعاون، 

االنضباط الذايت، واملسؤولية يف غرف 
الصف

2014388بريك يك ؛ ترجمة دار الكتاب الرتبوي للنرش والتوزيع.

2014225بيفريل فولك ؛ ترجمة مدارس الظهران األهلية.التعليم بالطرق التي يتعلّم بها األطفال88
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89
متعة التعلّم بأقالم الشمع )دليل 

ملعلّمي/ معلاّمت العلوم يف مرحلة 
الطفولة املبّكرة بألوان املتعة(

آن فيت، بيفريل كوتسوناي، لني هوج ؛ ترجمة مدارس 
الطهران األهلية.

2015157

90
تطوير التعليم املتاميز )التفكري والتعلّم 

للقرن الواحد والعرشين(
ريتشارد كاش ؛ ترجمة أماين خلف الغامدي، حمد الله عبد 

الكريم الحسبان.
2015302

91
سامت الكتابة 1+6: الدليل الكامل للصفوف 

األولية )روضة- 2 (
2015376 روث كلهام

92
اإلسفنج الطري: االستكشافات والتعلّم 

باستخدام اإلسفنج الطري - دليل معلّمي 
مرحلة الطفولة املبّكرة يف مادة العلوم

تأليف بيفريل كوتسوناي، سوزان جريتز، لني هوج ؛ ترجمة 
مدارس الظهران األهيل

2015134

2015576روث كلهامسامت الكتابة )الدليل الكامل للصفوف 3-8(93
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2015



http://www.sotp-marsad.com/translate/haut.php

2015
2014
2013
2012
2011

2010

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

2000
1999 - 1995

0 1  2  3      4       5         6                         7               8                   9                       10                       11                         12                      13                     14                 15

مخطــط بيــاين يوضــح عــدد اإلصــدارت مــن العــام 1995 إيل عــام 2015م


