
  

 مصادر البحث عن التعليم في البحرين
  

والمصادر مسجلة ضمن " . التعليم في البحرین " هذه المصادر تفيد الطلبة المهتمين بالبحث في مواضيع تخص 
.  قائمة  یمكن الحصول عليها من مكتبة جامعة البحرین واإلنترنت   

  
 مصادر مطبوعة

  :آالتيآآتب ممكن الحصول عليها مصنفة حسب رقم الطلب 
LA1432 

 
عند إجراء عملية البحث في الفهرس اآللي ، الرجاء البحث في الكلمات المفتاحية للموضوع باستخدام 

: الموضوعات التالية  
التربية في البحرین*   

 * التعليم في البحرین 
Bahrain-Education * 

        
 

 الكتب
:هذه نماذج لكتب موجودة في المكتبة   

 
  م 

م-م:

 

و ،و 

في البحرین مائة عام *   النظامي   مي محمد /السنوات األولى للتأسيس: ن التعليم
        LA1432 .B26 K526 1999    

   سمير ایليا القمص / المناسبة للبحریناإلعدادیةالمرحلة    *
                                   S.C LB1623.53 .B26 Q12 1999   
2000  1900 لألعالم من  البحرین خالل القرن العشرین مالمح عن تطور التعليم في مملكة  *    

                                                                إعداد مریم خميس السليطي      /  
                                LA1432 .Su51 2002               

   المدرسة   طالب :م2001ینایر اإلعدادیة، ات التعليمية واإلداریة في المدارس المؤتمر التربوي السنوي الخامس عشر للهيئ*  
التربوي السنوي:  المستقبليةخصائص نموه واحتياجاته ..      اإلعدادیة  نماذج من الممارسات التربویة في المدارس : المؤتمر
                                                                .     اإلعدادیة

    LB1623.53 .B26 M971 2001  
 *        2001/2000إحصاءات التعليم للعام الدراسي 

         Educational Statistics for the academic year 2000/2001      
                                                التربوي قسم اإلحصاء  مرآز المعلومات  التوثيق، وزارة التربية  التعليم، البحرین     

                                   S.C L101 .B26 T143 2002 
 

 قواعد المعلومات
 

. یوجد عدد من قواعد المعلومات لدوریات متوفرة في مكتبة جامعة البحرین وذلك عن طریق المكتبة الرقمية 
:هيوقواعد المعلومات التي تستخدم لهذا الموضوع   

 
 فهرس الدوريات العربية* 

Academic Search Premier * 
ERIC * 

 
 
 
 

http://web18.epnet.com/search.asp?tb=1&_ug=dbs+0+ln+en%2Dus+sid+FB4AA05C%2DA524%2D4FF3%2DB403%2D882D69C18528%40Sessionmgr6+6BF8&_us=dstb+DB+ex+default+hs+0+sm+KS+ss+SO+F3CE&newsrch=1
http://web18.epnet.com/search.asp?tb=1&_ug=dbs+2+ln+en%2Dus+sid+FB4AA05C%2DA524%2D4FF3%2DB403%2D882D69C18528%40Sessionmgr6+C07B&_us=dstb+DB+ex+default+hs+0+sm+KS+so+b+ss+SO+2555&newsrch=1


 
 
 
 

 بحوث الدوريات
 

في آشاف الدوریات العربية  یسترجع بعض البحوث آالتية ، والتي من الممكن " البحرین التعليم في " البحث عن 
  .ERICالمكتبة أو تنقل من قاعدة المعلومات  ان توجد في وحدة الدوریات في 

 
دولة البحرین: البحوث العلمية المحكمة. شریف،  محمد عابدین ق      االتفا: نموذج اإلنماء األآادیمي ونظام التعليم في   
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