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 محتويات السيرة الذاتية   

  أوالً: البيانات الشخصية.

  ثانياً: المؤهالت العلمية. 

  ثالثا: التدرج الوظيفي. 

  رابعا: الخبرة في مجال التدريس الجامعي. 

 التخصص والمؤتمــــــرات العلمية في مجال  خامسا: المشاركة في ورش العمــــــل والندوات 

  واألنشطــــة العلمية والجامعية.سادسا: األعمال اإلدارية  

  سابعا: عضوية اللجان والجمعيات العلمية. 

  ثامنا: اإلنتاج العلمي واإلسهامات البحثية. 

  في مجال التخصص.   ومناقشتهاتاسعا: اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 

 ذ مساعد وأستاذ في مجال التخصص. عاشراً: التحكيم على البحوث العلمية للترقية إلى درجة أستا

  حادي عشر: التحكيم على البحوث العلمية للنشر. 

  ثاني عشر: اإلسهامات في مجال الخدمات المجتمعية والتنمية البيئية وبرامج التوعية.

  ثالث عشر: المشاركات في الدورات التدريبية لإلنماء المهني واألكاديمي. 
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   : البيانات الشخصية: أولا 

 االسم: عالء الدين سعد متولي  • 

 الديانة: مسلم   •

 م 18/10/1962تاريخ الميالد:   •

 مدينة شبين القناطر   -شارع التنظيم  18   -محافظة القليوبية    -محل الميالد:  مصر  •

 الحالة االجتماعية: متزوج ويعول  •

 الوظيفة الحالية:  أستاذ المناهج  وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربية  •

 هواتف خاصة :  •

 منزل    3210678- 013- 002  -  منزل   3273002- 013- 002

 محمول      01002658107

 3222777 - 013 –   002هاتف العمـــــــــل :  •

 3222777  – 013 –   002فاكـــــــــــــــــــس :  •

                           البريد اإللكتروني الشخصي :  •     

                                                                        Dralaasaad2014@gmail.com                                     

 Edu.mail                                                           البريد اإللكتروني الجامعي  •

                 :   alaaeldin.saad@fedu.bu.edu.eg  

                                                                        : W. siteالموقع اإللكتروني •

dralaasaad.alafdal.net                                                                                     

Face book : dralaa metwalli     

https://www.facebook.com/alaa.metwalli 
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 ثانيا: المؤهالت العلمية:

بكالوريوس في العلوم والتربية ، تخصص الرياضيات ، كلية التربية ببنها جامعة   -1

الترتيب األول على جامعة  ، " جيد جدا مع مرتبة الشرف "الزقازيق ، بتقدير عام 

 م  1984الزقازيق وفرع الجامعة في بنها ، دور مايو  

Bachelor degree  of science and education ( Mathematics ) , grade: Very 

good with honour , Faculty of  Education, Zaqaziq University, Benha  

دبلوم خاص في التربية ، تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات + علم نفس   -2

إكلينيكي ، كلية التربية ببنها  جامعة الزقازيق ، بتقدير عام " جيد "، دور سبتمبر 

 م .  1987

Special diploma  in  education ( Curriculum&Methods  of  Teaching 

Mathematics) , grade: Good , . Faculty of  Education, Zagazig University, 

Banha branch 

 –ماجستير في التربية، تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات، كلية التربية ببنها  -3

،  م 1991،بتقدير " جيد جدا " ،في يوليو  -جامعة الزقازيق 

وموضـــــــــــــــــــــــــــــــوع الرسالة : " تنمية بعض المفاهيم الرياضية لدي تالميذ 

 الصف الرابع األساسي" . 

Master  Degree in education ( Curriculum &Methods  of  Teaching 

Mathematics): " Developing  Some  Mathematical  Concepts  For  Fourth  

Primary  School  Pupils " . ( grade: Very Good) Faculty of  Education, 

Zaqaziq University, Benha branch 

 

تدريس الرياضيات ،كلية التربية ببنها،  دكتوراه الفلسفة في التربية ، تخصص مناهج وطرق  - 4 

 م ،وموضوع الرسالة:   1995جامعة الزقازيق ، في سبتمبر 

" برنامج مقترح لتنمية مهارات الرسم البياني للدوال وأثره علي التحصيل  وانتقال أثر التعلم       

 في الرياضيات لدي طالب  المرحلة الثانوية " . 

Ph.D. in education ( Curriculum &Methods  of  Teaching Mathematic )     

 "A Suggested Program For Developing  graphical Skills of  Functions 

and  its Effect on Achievement in Mathematics and Transfer  of  Learning  

For Secondary School  Students " . Faculty of Education, Zaqaziq 

University, Benha branch   
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 في:ثالثا: التدرج الوظي

مدرس رياضيات بوزارة التربية والتعليم المصرية بمدرسة " تل بني تميم اإلعدادية  - 1 

المشتركة" التابعة إلدارة شبين القناطر التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية لمدة 

م ،  وذلك قبل  1985/   5/   1م   حتى  1984/   10/   11عام دراسي واحد ، في الفترة من 

 . ببنها يذ قرار التكليف في وظيفة معيد بكلية التربية تنف 

جامعة الزقازيق   –معيد بقسم المناهج وطرق التدريس ) رياضيات ( بكلية التربية ببنها  - 2

 م .   1985/   2/  12اعتبـــــاراً من 

جامعة    –مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس )رياضيات ( بكلية التربية  ببنها   - 3

 .  م 1995/   11/   28حتى  م 1991/  7/  29ازيق  من  الزق

جامعة الزقازيق   –مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس )رياضيات ( بكلية التربية ببنها  - 4

 . م2001/   9/   25حتى م 1995/  11/   28من 

/   9/   25أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس ) رياضيات ( بكلية التربية ببنها من   - 5

 . م 2006/  12/   25حتى م  2001

اهج وطرق التدريس  ـــــــــــــــــــدة المنــــــــــــأستاذ مشارك بقسم الدراسات التربوية ) وح - 6

م حتى   2001/   9/   1تخصص رياضيات ( بكلية التربية بصور في سلطنة عمان في الفترة من 

 م   2008/   8/   31

 جامعة بنها  – ة التربية ـــــــــــــــــــــتدريس )رياضيات ( بكليأستاذ بقسم المناهج وطرق ال - 7

 حتى اآلن .  2006/   12/   25من 

 جامعة بنها   –الوظيفة الحالية : أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس )رياضيات ( بكلية التربية  

Professor of Curriculum and Instruction ( Mathematics Education) -  

Faculty  of  Education, Banha University 
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 رابعا : الخبرة في مجال التدريس الجامعي :

 :  داخل جمهورية مصر العربية

تدريس العديد من المقررات الدراسية لطلبة مرحلة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا  

والماجستير والدكتوراه بكليتي التربية والتربية النوعية ببنها وكلية التربية جامعة بور سعيد في 

 م حتى اآلن علي النحو اآلتي :  1990الفترة من عام  

 التدريس لطلبة مرحلة البكالوريوس :  -1

 1 المقرر

  Instructional Media Productionإنتاج الوسائل التعليمية  اسم المقرر

 شعبة تكنولوجيا التعليم   -الفرقة الثالثة  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة الزقازيق فرع بنها  –كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .  1992/  1991 العام الدراسي العام الدراسي

 2 المقرر

                                                 Curriculumالمناهج   اسم المقرر

 شعبة رياضيات   -الفرقة الرابعة   الفرقة الدراسية والتخصص 

   جامعة الزقازيق فرع بنها –كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .  1996/  1995 الدراسيالعام  العام الدراسي

 3 المقرر

  Methods  of  Teaching  Mathematicsطرق تدريس الرياضيات  اسم المقرر

 شعبة رياضيات      -الفرقتين الثالثة  والرابعة  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة الزقازيق فرع بنها  –كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .  1996/  1995 الدراسيالعام  العام الدراسي

 4 المقرر

               Instructional Media courseالوسائل التعليمية    اسم المقرر

 الفرقة الثالثة شعبة رياضيات   الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة الزقازيق فرع بنها  –كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .  1997/  1996 العام الدراسي

 5 المقرر

 خدمة البيئة وتعليم الرياضيات للكبار اسم المقرر

Environmental  service  and mathematics  education  for 

adults 

 شعبة رياضيات    -الفرقة الثالثة تعليم أساسي  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة الزقازيق فرع بنها  –كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م   1997/  1996 العام الدراسي

 

 

 

 



 
 

                                                                                                            
                                                 

7 
 

 6 المقرر

 ( 1تفاضل وتكامل )   –إحصاء  –( :جبر  1الرياضيات )  اسم المقرر

Calculus - Algebra-Statistic Mathematics 

 أدبي  –تعليم أساسي  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة الزقازيق فرع بنها  –كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .  2001/ 2000حتى عام  1996/ 1995من عام  الدراسيالعام 

 7 المقرر

 ( : ديناميكا + استاتيكا 2الرياضيات )  اسم المقرر

Mathematics ( 2 ) : Dynamics and Statics 

 أدبي – الفرقة الثانية تعليم أساسي   الفرقة الدراسية والتخصص 

 الزقازيق فرع بنها جامعة  –كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .  2001/ 2000حتى عام  1996/ 1995من عام  العام الدراسي

 8 المقرر

  Introduction  to computer                  مقدمة في الحاسب اآللي اسم المقرر

 الفرقتين األولى و الثانية جميع التخصصات العلمية واألدبية . 

 الزقازيق فرع بنها جامعة  –كلية التربية 

 الفرقتين األولى و الثانية جميع التخصصات العلمية واألدبية .  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة الزقازيق فرع بنها  –كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .  2001/ 2000حتى عام  1996/ 1995من عام  العام الدراسي

 9 المقرر

                               History  of  Mathematics الرياضيات تاريخ  اسم المقرر

 الفرقة الثالثة ) تعليم أساسي رياضيات(  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة الزقازيق فرع بنها  –كلية التربية  الكلية والجامعة  

حتى  1996/  1995عام  لمدة ستة أعوام دراسية متصلة خالل الفترة من  العام الدراسي

 م للسفر إلى دولة سلطنة عمان .  2001/  2000عام  

 10 المقرر

 Developing  of                                     تنمية المفاهيم الرياضية اسم المقرر

                                             Mathematical  Concepts   

 شعبة رياض األطفال  -طالبات الفرقة الثالثة  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها .  –كلية التربية النوعية  الكلية والجامعة  

 م .  2011/   2010و   2010/  2009 العام الدراسي

 11 المقرر

        Statistics ' Principles                           مبادئ اإلحصاء    اسم المقرر

 الفرقة األولى شعبتي تكنولوجيا التعليم واالقتصاد المنزلي. الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة الزقازيق   –كلية التربية النوعية ببنها  الكلية والجامعة   الكلية والجامعة  

 م .  2013/  2012 العام الدراسي
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 12 المقرر

 تكنولوجيا التعليم اإللكتروني وتطبيقاته  اسم المقرر

Electronic Learning : Technology and Applications 

 الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها  -كلية التربية النوعية  الكلية والجامعة  

 م .  2013/   2012العام الجامعي  العام الدراسي

 13 المقرر

                                            طرق تدريس الرياضيات   اسم المقرر

Methods  of  Teaching Mathematics                                 

 الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات تعليم أساسي   الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها   –كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .  2013/  2012 العام الدراسي

 14 المقرر

 طرق تدريس الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة  اسم المقرر

Methods  of  Teaching  Mathematics For  Students With 

Special Needs 

 شعبة رياضيات  -الفرقة الثالثة  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها  –كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م  2011/  2010و   2010/   2009:  العام الدراسي العام الدراسي

 15 المقرر

 الرياضيات ) تنمية أساليب التفكير ( طرق تدريس  اسم المقرر

Methods  of  Teaching  Mathematics     

 شعبة الرياضيات   -الفرقة الرابعة تعليم أساسي   الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها   –كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .  2014/  2013 العام الدراسي العام الدراسي

 16 المقرر

 Basics of Computerأساسيات الحاسب اآللي   المقرراسم 

 جامعة بنها  –كلية التربية 

 م .  2014/   2013الفصل الدراسي األول، 

 السنة الثانية شعبة تاريخ   الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها  –كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .  2014/   2013الفصل الدراسي األول،  العام الدراسي
 

 

 التدريس لطلبة مرحلة الدراسات العليا ) التمهيدي والماجستير والدكتوراه ( :  -2
 

 

 17 رقم المقرر

   Methods  of  Teaching  Mathematics  طرق تدريس الرياضيات  اسم المقرر

 الدبلوم العام نظام العام الواحد والعامين شعبة رياضيات  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها. -كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .  1997/  1996 العام الدراسي : العام الدراسي
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 18 المقرر

 تطبيقات في تعليم وتعلم الرياضيات  اسم المقرر

Applications  in  teaching  and  learning mathematics 

 رياضيات ي شعبة طلبة الدبلوم المهن الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها.  -: كلية التربية  ة  الكلية والجامع الكلية والجامعة  

 م .  1997/  1996 العام الدراسي :  العام الدراسي

 19 المقرر

 تطبيقات في تكنولوجيا التعليم ووسائل االتصال اسم المقرر

Applications in educational technology and 

communication means 

 شعبة رياضيات    -الدبلوم الخاص  الفرقة الدراسية والتخصص 

 كلية التربية جامعة بنها. الكلية والجامعة  

 م .  1997/  1996 العام الدراسي : العام الدراسي

 20 المقرر

 إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية  اسم المقرر

Production and Using Instructional media 

 شعبة رياضيات  -الدبلوم المهني  طلبة الدراسية والتخصص الفرقة 

 كلية التربية جامعة بنها. الكلية والجامعة  

 .  2009/  2008 العام الدراسي العام الدراسي

 21 المقرر

 Electronic Learning        التعليم اإللكتروني ) مقرر أساسي (         اسم المقرر

 تخصص تكنولوجيا التعليم    -طلبة الدبلوم الخاص  والتخصص الفرقة الدراسية 

 كلية التربية جامعة بنها.  الكلية والجامعة  

 م ( .  2016/  2015م حتى اآلن )   2008منذ نوفمبر   العام الدراسي

 22 المقرر

                         Electronic Learning             التعليم اإللكتروني ) مقرر اختياري (  اسم المقرر

أصول   –صحة نفسية  –تخصصات ) تربية خاصة  –طلبة الدبلوم الخاص   الفرقة الدراسية والتخصص 

 تربية مقارنة ( .   –تربية 

 كلية التربية جامعة بنها.   الكلية والجامعة  

 م (.   2016/  2015م حتى اآلن )   2008منذ نوفمبر   العام الدراسي

 23 المقرر

 طرق تدريس الرياضيات للفئات الخاصة  اسم المقرر

Methods of teaching math to special groups  

 شعبة رياضيات    -طلبة الدبلوم العام  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها  -كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .  2011/   2010  العام الدراسي العام الدراسي

 

 

 



 
 

                                                                                                            
                                                 

10 
 

 24 المقرر

 طرق التدريس للفئات الخاصة  اسم المقرر

- Methods of  teaching  math to special  group 

 الشعبة التجارية  -لدبلوم العام طلبة ا الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها  -كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .  2011/  2010 الدراسيالعام  العام الدراسي

 25 المقرر

                                                                Teaching Strategies     استراتيجيات التدريس    اسم المقرر

 طلبة مرحلة الماجستير تخصص الدراسات التربوية   الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها   –ة التربية النوعية كلي والجامعة   الكلية 

 م   2011/  2010 العام الدراسي العام الدراسي

 26 المقرر

                   Curriculum Organization              تنظيمات المناهج  اسم المقرر

-تخصص مناهج ال  –طلبة مرحلة الماجستير بقسم الدراسات التربوية  الدراسية والتخصص الفرقة 

  تربية الموسيقية

 جامعة بنها   –ة التربية النوعية كلي والجامعة   الكلية 

 م .  2011/  2010 العام الدراسي العام الدراسي

 27 المقرر

                                Curriculum Development                              تطوير المناهج   اسم المقرر

الدراسات  الفرقة الدراسية والتخصص : طلبة مرحلة الماجستير بقسم الفرقة الدراسية والتخصص 

 تخصص مناهج التربية الموسيقية   –التربوية  

 جامعة بنها   –بية النوعية الكلية والجامعة : بكلية التر الكلية والجامعة  

 م .  2011/   2010العام الدراسي :  العام الدراسي

 28 المقرر

 قاعة بحث في مجال التخصص   اسم المقرر

 تكنولوجيا التعليم – طلبة مرحلة الماجستير تخصص الدراسات التربوية   الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها    –كلية التربية النوعية  والجامعة   الكلية 

 م .  2011/   2010 العام الدراسي  العام الدراسي

 29 المقرر

                              مناهج البحث التربوي  اسم المقرر

 طلبة الدبلوم الخاص تخصص المناهج وطرق التدريس  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بور سعيد  –كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .  2012/  2011 

 30 المقرر 

                    اإلحصاء التربوي                      اسم المقرر

 طلبة الدبلوم الخاص تخصص المناهج وطرق التدريس  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بور سعيد  –كلية التربية   الكلية والجامعة  

 م .  2012/  2011 العام الدراسي العام الدراسي
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 31 المقرر

 في مجال  التخصص  اتجاهات بحثية   اسم المقرر

Research trends in the area of specialization 

 الرياضيات طلبة مرحلة الماجستير تخصص المناهج وطرق تدريس  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بورسعيد  –كلية التربية  الكلية والجامعة   الكلية والجامعة  

 م .  2012/  2011 العام الدراسي العام الدراسي

 32 

 االتجاهات الحديثة للبحث العلمي في مجال المناهج وطرق التدريس اسم المقرر

Recent trends for scientific research in the field of 

curriculum and teaching methods 

 طلبة مرحلة الماجستير تخصص المناهج وطرق التدريس.  الفرقة الدراسية والتخصص 

 .بور سعيد  جامعة  –كلية التربية  الكلية والجامعة  

 م .   2012/   2011العام الدراسي : العام الدراسي

 33 رقم المقرر

 االتجاهات الحديثة في مجال إعداد معلم المعلم  اسم المقرر

Recent trends in the field of teacher preparation teacher 

 طلبة مرحلة الدكتوراه تخصص المناهج وطرق التدريس  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بور سعيد  –: كلية التربية   الكلية والجامعة   الكلية والجامعة  

 م .   2012/   2011 العام الدراسي  الدراسيالعام 

 34 رقم المقرر

 Seminarحلقة بحث   اسم المقرر

 شعبة تكنولوجيا التعليم    -طلبة الدراسات العليا ) الدبلوم المهني (  الفرقة الدراسية والتخصص 

 الكلية والجامعة : كلية التربية النوعية ببنها .  الكلية والجامعة  

 م .  2013/   2012و   2012/  2011 العام الدراسي الدراسيالعام 

 35 رقم المقرر

 Scholar Curriculum Planning           تخطيط المنهج المدرسي   اسم المقرر

 شعبة تكنولوجيا التعليم   -طلبة الدراسات العليا ) تمهيدي ماجستير (  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها    –كلية التربية النوعية  الكلية والجامعة  

 م . 2013/  2012فصل خريف ،  العام الدراسي  العام الدراسي

 36 رقم المقرر

                                                                 panel discussion                                               حلقة مناقشة  اسم المقرر

 شعبة تكنولوجيا التعليم   -طلبة الدراسات العليا ) تمهيدي دكتوراه (  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها    –الكلية والجامعة : كلية التربية النوعية   الكلية والجامعة  

 م . 2013/  2012فصل خريف ،  العام الدراسي : العام الدراسي

 37 رقم المقرر 

                                   Advanced  Statistics     إحصاء متقدم   اسم المقرر

 شعبة تكنولوجيا التعليم   -طلبة الدراسات العليا ) تمهيدي دكتوراه (  الفرقة الدراسية والتخصص 

 . جامعة بنها  –ة التربية النوعية كلي الكلية والجامعة  

 م . 2013/  2012فصل خريف ،  العام الدراسي
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 38 رقم المقرر

 استخدام الحاسب اآللي في التخصص  اسم المقرر

The use of computers in the specialty  

 شعبة تكنولوجيا التعليم   -طلبة الدراسات العليا ) تمهيدي دكتوراه (  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها    –كلية التربية النوعية  الكلية والجامعة  

 م . 2013/  2012فصل خريف ،  العام الدراسي

 39 رقم المقرر 

                                 Thinking Development   تنمية التفكير   اسم المقرر

 شعبة تكنولوجيا التعليم   -طلبة الدراسات العليا ) تمهيدي ماجستير (  الفرقة الدراسية والتخصص 

 جامعة بنها    –: كلية التربية النوعية   الكلية والجامعة   والجامعة   الكلية 

 م . 2013/   2012خريف ، العام الدراسي : فصل  العام الدراسي

 40 رقم المقرر

                                   Advanced  Statistics     إحصاء متقدم   اسم المقرر

شعبة اإلعالم التربوي + شعبة   -طلبة الدراسات العليا ) تمهيدي دكتوراه (  الفرقة الدراسية والتخصص 

 رياض األطفال  

 جامعة بنها    –كلية التربية النوعية  الكلية والجامعة  

                  م 2013/   2012العام الدراسي : فصل ربيع ،  العام الدراسي
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 العربية : خارج جمهورية مصر 

تدريس العديد من المقررات الدراسية وفقا لنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية بصور في    

وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام األكاديمي  2001/ 9/ 1سلطنة عمان في الفترة من  

 :  م، على النحو اآلتي 2008/ 2007

 41 رقم المقرر

                (0002)منطر طرق تدريس عامة  اسم المقرر

General Methods of  Teaching                                    

 علمي.  -طالبات السنة الثانية تعليم أساسي  الفرقة الدراسية والتخصص 

 سلطنة ُعمان  –كلية التربية بصور   الكلية والجامعة  

 م . 2002/  2001العام الدراسي :  العام الدراسي

 42 رقم المقرر

 ( 0007طرق تدريس رياضيات ) منطر  اسم المقرر

Methods  of  Teaching Mathematics               

 علمي   –لسنة الثانية تعليم أساسي طالبات ا الفرقة الدراسية والتخصص 

 سلطنة ُعمان  –التربية بصور   كلية الكلية والجامعة  

 م . المقرر الدراسي السادس 2002  /2001 العام الدراسي

 43 رقم المقرر

                Curriculum                           (               0009مناهج  )منطر    اسم المقرر

 تخصص رياضيات فيزياء + رياضيات حاسوب . -طلبة السنة الثالثة  الفرقة الدراسية والتخصص 

 سلطنة ُعمان  –كلية التربية بصور   الكلية والجامعة  

 م . 2003/  2002 العام الدراسي : العام الدراسي

 44 رقم المقرر

 (   100مناهج وطرق تدريس عامة  )منطر  اسم المقرر

Curriculum and & General Methods of Teaching   

الرياضيات + طلبة السنة الثانية رفع  طلبة السنة الثانية تخصص  الفرقة الدراسية والتخصص 

 المؤهالت تخصص الرياضيات 

 سلطنة ُعمان  –كلية التربية بصور   الكلية والجامعة  

 2003/   2002فصل الدراسي األول ال العام الدراسي

 45 رقم المقرر

 (   105طرق تدريس الرياضيات ) منطر  اسم المقرر

Methods  of  Teaching Mathematics   

طلبة السنة الثانية تخصص الرياضيات + طلبة السنة الثانية رفع   الفرقة الدراسية والتخصص 

 المؤهالت تخصص الرياضيات 

 سلطنة ُعمان  –كلية التربية بصور   الكلية والجامعة  

 م . 2003/   2002الفصل الدراسي الثاني  العام الدراسي
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 46 رقم المقرر

 ( 106طرق تدريس الحاسوب ) منطر   اسم المقرر

Methods  of  Teaching Computer    

 طالب السنة الثانية تخصص الحاسوب  الفرقة الدراسية والتخصص 

 سلطنة ُعمان  –كلية التربية بصور   الكلية والجامعة  

 م . 2004/   2003الفصل الدراسي األول  العام الدراسي

 47 رقم المقرر

 (   130استراتيجيات تدريس الرياضيات )منطر    المقرراسم 

Strategies  of  Teaching Mathematics  

 طلبة السنة الثالثة تخصص الرياضيات  الفرقة الدراسية والتخصص 

 سلطنة ُعمان  –كلية التربية بصور   الكلية والجامعة  

 م . 2005/   2004الفصل الدراسي األول  العام الدراسي

 48 المقرررقم 

 ( . 130إتقان محتوى مناهج الرياضيات المدرسية )منطر  اسم المقرر

The Mathematics Curriculum mastery  

 طلبة السنة الثالثة تخصص الرياضيات  الفرقة الدراسية والتخصص 

 سلطنة ُعمان  –كلية التربية بصور   الكلية والجامعة   الكلية والجامعة  

 م .2005/   2004العام الدراسي : الفصل الدراسي الثاني  العام الدراسي

 49 رقم المقرر

 (  . 150إتقان محتوى مناهج الرياضيات المدرسية )منطر  اسم المقرر

The Scholar  Mathematics Curriculum mastery   

 تخصص الرياضيات  -لطلبة السنة الرابعة  الفرقة الدراسية والتخصص 

 سلطنة ُعمان  –كلية التربية بصور   الكلية والجامعة  

 م . 2005/   2004الفصل الدراسي الثاني  العام الدراسي

 50 رقم المقرر

 Practical  education       (  1501( ) منطر 1مقرر تربية عملية )  اسم المقرر

 ويشمل كفايات :  

                                                                                            Field Training                                            التدريب الميداني -

                                                                 Micro Teaching                                        التدريس المصغر -

                                                      Planning For Teaching                           التخطيط للتدريس   -

 تخصص الرياضيات.  -طلبة السنتين الثانية والثالثة  الفرقة الدراسية والتخصص 

 سلطنة ُعمان  –التربية بصور  كلية  الكلية والجامعة  

 م . 2006/   2005الفصلين الدراسيين األول والثاني   العام الدراسي

 51 رقم المقرر

 ( ويشمل كفايات : 1502( ) منطر 2مقرر تربية عملية )  اسم المقرر

                                             Field Trainingالتدريب الميداني  -

                                                                Micro Teaching                                   التدريس المصغر   -

                                                               Planning For Teaching            التخطيط للتدريس  -

                                                    Teaching Strategies                          استراتيجيات التدريس  -
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 إتقان محتوى مناهج الرياضيات المدرسية.  -

The Scholar  Mathematics Curriculum Mastery 

 تخصص الرياضيات. -طلبة السنتين الثالثة والرابعة  الفرقة الدراسية والتخصص 

 سلطنة ُعمان  –كلية التربية بصور   الكلية والجامعة  

 م . 2007/   2006العام الدراسي : الفصلين الدراسيين األول والثاني  العام الدراسي

 52 رقم المقرر

 (  2501( ) منطر  3تربية عملية ) اسم المقرر

 لطلبة السنة الثالثة تخصص رياضيات   الفرقة الدراسية والتخصص 

 سلطنة ُعمان  –كلية التربية بصور   الكلية والجامعة  

 م .2008/   2007العام الدراسي : الفصل الدراسي األول   العام الدراسي

 53 رقم المقرر

 ( 2502( ) منطر  4تربية عملية ) اسم المقرر

 طلبة السنة الثالثة تخصص رياضيات  الدراسية والتخصص الفرقة 

 سلطنة ُعمان  –كلية التربية بصور   الكلية والجامعة  

 م .2008/   2007الفصل الدراسي األول    العام الدراسي

 54 رقم المقرر

 (  3501( ) منطر  5تربية عملية ) اسم المقرر

 الرابعة تخصص رياضيات .طلبة السنة  الفرقة الدراسية والتخصص 

 سلطنة ُعمان  –كلية التربية بصور   الكلية والجامعة  

 م .2008/   2007الفصل الدراسي الثاني   العام الدراسي

 55 رقم المقرر

 (  3502( )منطر  6تربية عملية ) اسم المقرر

 طلبة السنة الرابعة تخصص رياضيات .   الفرقة الدراسية والتخصص 

 سلطنة ُعمان  –كلية التربية بصور   الكلية والجامعة  

 م .2008/   2007الفصل الدراسي الثاني    العام الدراسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                            
                                                 

16 
 

  :ـرات العلميةوالمؤتمخامسا:المشاركة في ورش العمل والندوات 

 رات العلمية في مجال مالعمــــــل والندوات والمؤت شارك في تفعيل العديد من ورش ▪

تخصص المناهج وطرق تدريس الرياضيات والحاسوب وتكنولوجيا التعليم واكتشاف ورعاية   

 الموهوبين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها على النحو اآلتي :   

    

 في العديد من الندوات  علمية المشاركة باإلعداد والتنظيم والمناقشة وعرض أبحاث  ❖

 م .  1997

المشاركة بالحضور والمناقشة وعرض أبحاث علمية في العديد من  المؤتمرات التي  ❖

 عقدتها الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس . 

في العديد ورئاسة وتقرير جلسات  المشاركة بالحضور والمناقشة وعرض أبحاث علمية  ❖

 .  للكمبيوتر التعليمي معية المصرية من  المؤتمرات التي عقدتها الج

في العديد ورئاسة وتقرير جلسات  المشاركة بالحضور والمناقشة وعرض أبحاث علمية  ❖

 .  للكمبيوتر التعليمي من  المؤتمرات التي عقدتها الجمعية المصرية 

في العديد ورئاسة وتقرير جلسات  المشاركة بالحضور والمناقشة وعرض أبحاث علمية  ❖

واألكاديميات   بعض كليات التربية والتربية النوعية  لمؤتمرات التي عقدتهامن  ا

 . جمهورية مصر العربيةفي  والمراكز العلمية
 

 تفعيلها :  وورش العمل التي تم المشاركة في وفيما يأتي أهم المؤتمــــــرات العلمية والندوات 
 

 1 ةـــــالفاعليـــــ

االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات والعلوم " ، الذي عقدته كلية  مؤتمر "  العنوان 

 التربية ببنها بالتعاون مع المعهد المصري الفرنسي للتربية 

 بنها . قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الكليات بجامعة  المكان 

 . 1994مايو   5 -3الفـتــــــــــــــرة  من  التاريخ 

 في لجنة اإلعداد والتحضير . عضواً  المشاركة  نوع المشاركة  
 

 

 2 الفاعليــــــــــة

 "  المجتمع رياضيات "  ندوة العنوان 

 شمس  عين جامعة ،  العلوم تدريس تطوير مركز المكان 

 . م  2001 يناير  15 التاريخ 

 . والمناقشة بالحضور المشاركة نوع المشاركة  
 

 

 3 الفاعليــــــــــة 

"  :         المؤتمر العلمي األول للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات  العنوان 

 الرياضيات معايير ومستويات ". 

 أكتوبر .   6كلية التربية ، جامعة   المكان 

 م.   2001فبراير  22 –  21الفترة من   التاريخ 

 اإلعداد والتنظيم واالستقبال .عضو في لجنة  نوع المشاركة  
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 4 الفاعليــــــــــة

أنماط التعليم الحديثة" التي نظمتها كلية التربية، جامعة السلطان قابوس   ندوة " العنوان 

 " .  بمسقط في سلطنة عمان

 عمان . كلية التربية، جامعة السلطان قابوس بمسقط في سلطنة  المكان 

 . م2003|مايو| 20-18الفترة   التاريخ 

فعالية تصميم   وان : )ـــــــالمشاركة بعرض ونشر بحث علمي مشترك بعن نوع المشاركة  

برنامج تدريبي باستخدام الحاسوب للتمكن من األهداف السلوكية لدى طالب  

ضمن فعاليات  ربية والرياضيات بكليات التربية بسلطنة عمان (شعبتي اللغة الع

 الندوة 
 

 

 5 ـةــــــــالفاعلي

المؤتمر العلمي الثالث للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات " تعليم وتعلم  العنوان 

 الرياضيات وتنمية اإلبداع " . 

 دار الضيافة ، جامعة عين شمس بالقاهرة .  المكان 

 .  2003  أكتوبر التاريخ 

واإلنجاز  المشاركة ببحث بعنوان: ) الحس الرياضي وعالقته باإلبداع  الخاص  نوع المشاركة  

 األكاديمي لدى طالب كليات التربية شعبة الرياضيات ( .
 

 6 الفاعليــــــــــة

ندوة "التطبيقات العلمية لألهداف السلوكية" التي نظمتها مدرسة أحمد بن ماجد  العنوان 

/ 9الثانوية بنين بالمنطقة الشرقية جنوب بوالية صور في سلطنة عمان ،يوم 

وتمثلت الفئة المستهدفة من عرض البرنامج التدريبي لألهداف  2003إبريل /  

ألوائل والموجهين الفنيين  السلوكية في مدراء ومديرات المدارس والمعلمين ا

 بالمنطقة الشرقية جنوب . 

مدرسة أحمد بن ماجد الثانوية بنين بالمنطقة الشرقية جنوب بوالية صور في  المكان 

 سلطنة عمان . 

، وذلك في إطار فعاليات األسبوع الثقافي الرابع لكليات  2003/ إبريل / 9يوم  التاريخ 

 م.  2003إبريل  17- 13التربية  بكلية التربية بصور في الفترة من  

المشاركة بعرض بحث علمي بعنوان : ) فعالية تصميم برنامج تدريبي باستخدام  نوع المشاركة  

طالب شعبتي اللغة العربية   الحاسوب للتمكن من األهداف السلوكية لدى

 والرياضيات بكليات التربية بسلطنة عمان ( .
 

 7 الفاعليــــــــــة

المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس: "   العنوان 

 وين  المعلم " إعداده وتدريبه "  تك

 . بالقاهرة شمس عين جامعة ، الضيافة دار  المكان 

 2004يوليو   التاريخ 

المشاركة ببحث  " بعنوان: )تطوير برامج تدريب معلمي الرياضيات بسلطنة   نوع المشاركة  

 عمان في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة ( .
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 8 الفاعليــــــــــة

ورشة عمل طرق تفعيل وثيقة اآلراء لألمير عبد هللا بن عبد العزيز حول التعليم   العنوان 

 العالي 

 جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية .  المكان 

   2005فبراير 1  –يناير   30/   هـ 1428ذي الحجة  21– 19الفترة من   التاريخ 

فعالية تصميم برنامج تدريبي باستخدام  عرض بحث مشترك بعنوان: "  نوع المشاركة  

الحاسوب للتمكن من الثقافة اإلختبارية لدى المعلمين في أثناء الخدمة في سلطنة  

 عمان )دراسة عبر التخصصات( " ضمن فعاليات ورشة العمل .
 

 9 الفاعليــــــــــة

المؤتمر العلمي الخامس للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات: " التغيرات  العنوان 

 العالمية والتربوية وتعليم الرياضيات "  .          

 نادي أعضاء هيئة التدريس ببنها . المكان 

 .  2005يوليو   التاريخ 

في  تصويب   المشاركة ببحث بعنوان : ) فعالية استخدام األمثلة المضادة  نوع المشاركة  

التصورات الخطأ عن  بعض المفاهيم والتعميمات لدى طالب كلية التربية شعبة 

 الرياضيات ( .  
 

 

 10 الفاعليــــــــــة

ضمن مشروع تطوير كليات  ( إعداد الكتاب الجامعي بعنوان : )  ورشة عمل العنوان 

 التربية . 

 بنها . جامعة  –كلية التربية  المكان 

 م.   2006أغسطس  التاريخ 

  . والمناقشة المشاركة بالحضور نوع المشاركة  
 

 11 الفاعليــــــــــة

المؤتمر العلمي األول لقسم الصحة النفسية بكلية التربية ببنها : " التربية   العنوان 

 الخاصة بين الواقع والمأمول " . 

 . ببنها التربية كلية المكان 

 م .  2007يوليو  16 –  15الفترة من   التاريخ 

 المشاركة بالحضور والمناقشة .  نوع المشاركة  
 

 

 12 الفاعليــــــــــة

 التربية والتكنولوجيا:تطبيقات مبتكرة   :المؤتمر الدولي لتكنولوجيا التعليم  العنوان 
  INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATIONAL 

TECHNOLY :                                          

(EDUCATION&TECHNOLY:INNOVATIAE APPLICATIONS). 

 سلطنة ُعمان  –مسقط  بالتربية جامعة السلطان قابوس   كلية المكان 

 م .  2008مارس  5  – 3المنعقد في الفترة من   التاريخ 

 .تربية بصور في المؤتمر المشاركة بالحضور والمناقشة لتمثيل كلية ال نوع المشاركة  
 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00.000.200000000000000000000000000000000 000.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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 13 الفاعليــــــــــة

المؤتمر العلمي الثامن للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات : " الرياضيات  العنوان 

 والمواد الدراسية األخرى "  .          

 جامعة عين شمس . –دار الضيافة   المكان 

 م .  2008يوليو   16  – 15الفترة من    التاريخ 

نوع المشاركة : المشاركة في لجنة اإلعداد والتنظيم واالستقبال والمشاركة في   نوع المشاركة  

 المناقشة 
 

 14 الفاعليــــــــــة

المؤتمر العلمي لكلية التربية بجامعة بنها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم   العنوان 

     "موهوبين بين الواقع والمأمولبالقليوبية : " إكتشاف ورعاية ال

 قاعة المؤتمرات بجامعة بنها .  المكان 

 م .  2010يوليو   15  – 14الفترة من    التاريخ 

 المشاركة بالحضور والمناقشة ، ومقرر إحدى جلسات بحوث المؤتمر.    نوع المشاركة  
 

 

 15 الفاعليــــــــــة

المؤتمر العلمي األول لقسم أصول التربية بكلية التربية ببنها : " التربية في  العنوان 

 مجتمع ما بعد الحداثة "  .          

 قاعة المؤتمرات بجامعة بنها .  المكان 

 م .  2010يوليو   22  – 21الفترة من    التاريخ 

 المشاركة بالحضور ومناقشة األبحاث .  نوع المشاركة  
 

 

 16 الفاعليــــــــــة

الصحة النفسية  :"ة بكلية التربية بجامعة بنها المؤتمر العلمي  لقسم الصحة النفسي العنوان 

 ". العاديين وذوي االحتياجات الخاصةنحو حياة أفضل للجميع : 

 قاعة المؤتمرات بجامعة بنها .  المكان 

 م .  2011يوليو   18 –  17الفترة من   التاريخ 

 المشاركة بالحضور والمناقشة .  نوع المشاركة  
 

 17 الفاعليــــــــــة

 المؤتمر العلمي بجامعة بنها : " التعليم المفتوح : الواقع والمأمول " .   العنوان 

 قاعة المؤتمرات بجامعة بنها .   المكان 

 م . 2012يوليو    3 –  2الفترة من   التاريخ 

 المشاركة  بحضور الجلسات والمناقشة .  نوع المشاركة  
 

 

 18 الفاعليــــــــــة

ورشة عمل بعنوان " كيفية استخدام قواعد البيانات العالمية "، ضمن مشروع  العنوان 

 المكتبة    الرقمية لجامعة بنها .  

     .جامعة بنها  –كلية التربية  المكان 

 م .     2012/   10/   10األربعاء  التاريخ 

 المشاركة بالحضور والمناقشة . نوع المشاركة  
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 19 الفاعليــــــــــة

ورشة عن " التحليل اإلحصائي والتقويم العادل لالمتحانات أخالقياً وتربوياً " ،  العنوان 

ضمن أعمال وتوصيات المؤتمر الدولي الثامن والثالثون لإلحصاء وعلوم  

 الحاسب وتطبيقاتها  

The 38th International conference for Statistics Computer 

Science and its Applications 8 – 18 April 2013 

  .قاعة مجلس كلية الهندسة ببنها   المكان 

 م. 2013أبريل    18 –  8من  التاريخ 

المشاركة بورقة عمل بعنوان : ) بعض نماذج التقويم غير العادل في التعليم قبل    نوع المشاركة  

 الجامعي ( .
 

 

 20 الفاعليــــــــــة

ندوة بعنوان " التأهيل لالعتماد : من ثقافة المقررات إلى ثقافة البرامج " التي   العنوان 

نظمها قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ببنها بالتعاون مع وحدة ضمان 

 الجودة واالعتماد بالكلية .  

 كلية التربية ببنها .   المكان 

 م  2013إبريل   23الثالثاء   التاريخ 

 المشاركة بالحضور والمناقشة . نوع المشاركة  
 

 

 21 الفاعليــــــــــة

المؤتمر الدولي األول لكلية التربية النوعية  جامعة المنوفية  بعنوان " المعلم   العنوان 

 العصري في ظل ضمان جودة التعليم : رؤى وآفاق مستقبلية " . 

 .  ،جامعة المنوفيةكلية التربية النوعية  بأشمون  المكان 

 م .  2013أبريل   30 –  29الفترة من   التاريخ 

 نوع المشاركة : المشاركة بالحضور والمناقشة . نوع المشاركة  
 

 

 22 الفاعليــــــــــة

المؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية النوعية  جامعة المنوفية بعنوان : " قضايا   العنوان 

 التعليم في ظل األلفية الثالثة : الواقع والمأمول ".  

 كلية التربية النوعية  بأشمون ،جامعة المنوفية   المكان 

 م .  2013مارس  26 –  25الفترة من   التاريخ 

 بحوث تخصص تكنولوجيا التعليم . المناقشة بالمشاركة   نوع المشاركة  
 

 

 23 الفاعليــــــــــة

 نـــــدوة ) دور التعليم واإلعالم في النهوض بالمجتمع ( . العنوان 

في مدرسة "عزب غنيم االبتدائية" في أسنيت التابعة إلدارة كفر شكر  المكان 

  التعليميـــــــــــــــــة . 

 م . 2013ديسمبر   2االثنين    التاريخ 

المشاركة بتقديم محاضرة علمية بعنوان : ) دور التعليم في النهوض بالمجتمع  نوع المشاركة  

 المصري ( .
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 24 الفاعليــــــــــة

المؤتمر الدولي الرابع  لكلية التربية  جامعة المنوفية  بعنوان " التربية  وبناء   العنوان 

 اإلنسان في ظل التحوالت الديمقراطية  ".  

 فندق جامعة المنوفية .  المكان 

 م . 2014أبريل   30 –  29الفترة من   التاريخ 

 المشاركة بالحضور والمناقشة .  نوع المشاركة  
 

 

 25 الفاعليــــــــــة

 ندوة مدرسة سندنهور بعنوان ) القيم الخلقية لدى الشباب (  العنوان 

 إدارة طوخ التعليمية   –مدرسة سندنهور الثانوية المشتركة  المكان 

 م   2014نوفمبر   26تاريخ انعقادها :  التاريخ 

المشاركة في اإلعداد والتنسيق والتقديم للندوة على هامش نشاط لجنة البيئة    نوع المشاركة  

 والمجتمع بكلية التربية ضمن النشاط اإلقليمي لجامعة بنها .   
 

 

 26 الفاعليــــــــــة

 .للكمبيوتر التعليمي للجمعية المصرية  المنتدى العلمي الثاني  العنوان 

 االستكشافي للعلوم ببور سعيد المركز  المكان 

 م . 2014ديسمبر   4  التاريخ 

مع  ائعة في كتابة البحوث التربوية ) أخطاء ش:المشاركة بورقة عمل بعنوان  نوع المشاركة  

 . ( تطبيق في مجال تكنولوجيا التعليمال
 

 

 27 الفاعليــــــــــة

 ندوة ) العنف ضد المرأة (  العنوان 

 جامعة بنها . –قاعة المؤتمرات  المكان 

 م .   2014ديسمبر  10األربعاء   التاريخ 

نوع المشاركة  : منسق عام الندوة عن كلية التربية جامعة بنها كنشاط للجنة  نوع المشاركة  

 البيئة والمجتمع ضمن أنشطة األسبوع اإلقليمي لجامعة بنها .
 

 

 28 الفاعليــــــــــة

الندوة األولى بمدرسة بنها الثانوية بنات بعنوان ) العالقة بين المعلم والمتعلم في  العنوان 

 المدرسة الثانوية : المشكالت ومقترحات للحل ( .

 إدارة بنها التعليمية .  – مدرسة بنها الثانوية بنات   المكان 

 م .  2014ديسمبر  15  التاريخ 

منسق عام الندوة على هامش نشاط لجنة تنمية البيئة وخدمة المجتمع بكلية   نوع المشاركة  

 التربية ضمن النشاط اإلقليمي لجامعة بنها . 
 

 

 29 الفاعليــــــــــة

التنمية البشرية بعنوان ) اعرف نفسك ( التي عقدها مركز ) مودة ندوة في  العنوان 

 .(  اسات األسرية والتربوية ببنهاللدر

 قاعة المؤتمرات بالمجلس القومي للمرأة بمدينة بنها .    المكان 

 م .   2015فبراير  21  التاريخ 

 المشاركة بالحضور والمناقشة  نوع المشاركة  
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 30 الفاعليــــــــــة

ندوة قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة بنها بعنوان : ) علم النفس اإليجابي    العنوان 

 وبرامج  التدخل ( والتي قدمتها أ.د/ صفاء األعسر . 

 مكان انعقادها : قاعة المؤتمرات بكلية التربية ببنها .   المكان 

 م .  2015فبراير   22تاريخ انعقادها :   التاريخ 

 المشاركة بالحضور والمناقشة  نوع المشاركة  
 

 

 31 الفاعليــــــــــة

ندوة مدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها بعنوان ) عالج بعض السلوكيات غير   العنوان 

 المرغوبة لدى طالبات المرحلة الثانوية ( . 

 مدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها  المكان 

 م .  2015فبراير   25األربعاء   التاريخ 

نوع المشاركة : منسق عام الندوة على هامش نشاط لجنة تنمية البيئة وخدمة  نوع المشاركة  

 المجتمع بكلية التربية جامعة بنها . 
 

 

 32 الفاعليــــــــــة

بنها الثانوية بنات بعنوان ) دور األنشطة التربوية في  الندوة الثانية بمدرسة   العنوان 

 التنمية الثقافية المعاصرة والوعي بالمشكالت لدى طلبة المرحلة الثانوية ( . 

 مدرسة بنها الثانوية بنات   المكان 

 م . 2015فبراير   26الخميس  التاريخ 

دور األنشطة التربوية في   التنسيق العام للندوة ، وتقديم محاضرة بعنوان ) نوع المشاركة  

 التنمية الثقافية للطالب ( .
 

 

 33 الفاعليــــــــــة

) التدريب على استخدام قواعد البيانات العالمية   :  وانـة عمل بعنـــــــــــورش العنوان 

 وموقع مكتبات اتحاد الجامعات المصرية ( . 

 جامعة بنها .   –قاعة الندوات بكلية التربية    المكان 

 م .  2015مارس   23االثنين الموافق  التاريخ 

 الحضور والمناقشة . نوع المشاركة  
 

 

 34 الفاعليــــــــــة

المؤتمر العلمي الدولي لكلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية بعنوان )   العنوان 

 جودة التعليم وتحديات المستقبل : رؤى وآفاق (  

 كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية . المكان 

 م .   2015مارس  26 –  25  التاريخ 

رئاسة جلسة بحوث تخصص تكنولوجيا التعليم في اليوم األول للمؤتمر األربعاء   نوع المشاركة  

 م .   2015مارس  25
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 35 الفاعليــــــــــة

لتعليمي ببور سعيد بعنوان   المؤتمر العلمي الدولي للجمعية المصرية للكمبيوتر ا العنوان 

 ( . تكنولوجيا التعليم وتحديات القرن الحادي والعشرين   ) : 

 قرية الفيروز ببور سعيد    المكان 

 م .    2015مارس  26 –  25  التاريخ 

 تقديم ورقة عمل بعنوان ) تكنولوجيا التعليم وتحديات اإلتاحة والتكلفة . ❖ نوع المشاركة  

 مارس   26مؤتمر في اليوم الثاني  جلسات بحوث المقرر إحدى  ❖
 

 

 36 الفاعليــــــــــة

المؤتمر العلمي الدولي لكلية التربية النوعية بطنطا بعنوان "  الدراسات النوعية   العنوان 

 ودورها في بناء مصر جديدة (. 

 .  جامعة طنطا -كلية التربية النوعية    المكان 

 م .  2015أبريل    2 - 1  التاريخ 

 اسات التربوية  جلسة بحوث تخصص الدر اً المشاركة مقرر نوع المشاركة  
 

 

 37 ةـــالفاعليــــــ

 العنوان 
 

جامعة بور سعيد " نحو مدرسة صديقة   –المؤتمر العلمي الدولي لكلية التربية  

 .للطفل " 

 المدارس الدولية ببور سعيد .  المكان 

 م .  2015أبريل  19 –  18يومي السبت واألحد  التاريخ 

 العلمية في يومي المؤتمر .مقرر جلستين من جلسات البحوث  نوع المشاركة  
 

 

 38 ـــــةالفاعليــــ

 ندوة ) التجربة اليابانية في إدارة الوقت (  العنوان 

إدارة القناطر   –قرية البرادعة  –مدرسة ) أمين سامي اإلعدادية المشتركة (   المكان 

 الخيرية . 

 م م .  2015/ إبريل /  20االثنين    التاريخ 

اإلعداد والتنظيم العام للندوة على هامش نشاط لجنة البيئة والمجتمع بكلية التربية  نوع المشاركة  

 ببنها ضمن األسبوع اإلقليمي لجامعة بنها .  
 

 

 39 ةــــالفاعليــــــ

 ندوة ) المسئولية االجتماعية وتطوير الذات (   العنوان 

 إدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية   –مدرسة ) بلتان الثانوية بنين (  المكان 

 م .   2015/ إبريل /   22األربعاء  التاريخ 

التنسيق العام للندوة واإلشراف على تنفيذها ضمن نشاط لجنة البيئة والمجتمع   نوع المشاركة  

 ع اإلقليمي التاسع لجامعة بنها  بكلية التربية ببنها ضمن األسبو 
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 40 ةـــــالفاعليـــــ

بيئات "المنتدى العلمي الثالث للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي .. بعنوان  العنوان 

  التعليم والتدريب .. وتحديات الجودة" .

 .مصر –قرية الفيروز السياحية ببورسعيد   المكان 

 . 2015أغسطس  1يوم السبت   التاريخ 

معايير الجودة في تصميم بيئة التعلم   المشاركة بورقة عمل بعنوان : ) ❖ نوع المشاركة  

 ( . اإللكتروني 

 مقرر إحدى جلسات بحوث المؤتمر .  ❖
 

 

 41 ةــــالفاعليــــــ

) تعليم  المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات :  العنوان 

 وتعلم الرياضيات ونحديات القرن الحادي والعشرين ( . 

 .جامعة عين شمس  –دار الضيافة  المكان 

 م .  2015 أغسطس 8السبت   ميو  التاريخ 

: دور الفصل المقلوب في تعليم وتعلم   تقديم ورقة عمل بعنوان ❖ نوع المشاركة  

 .  الرياضيات 

 .  مقرر إحدى جلسات بحوث المؤتمر ❖
 

 

 42 ةــــالفاعليــــــ

) جودة المؤسسات  : دة  ة للقاـــلألكاديمية الدوليرابع السنوي ال العلمي المؤتمر العنوان 

 التعليمية بين الواقع والممكن : مهمة الجميع ( . 

 . محافظة الغربية  –قاعة المجلس الشعبي المحلي بمدينة طنطا    المكان 

 .  م 2016فبراير   6 التاريخ 

   ة بالمؤتمر  مقرر لجلسات أوراق العمل والبحوث المقدمنوع المشاركة : نوع المشاركة  
 

 

 43 الفاعليــــــــــة

 .ورشة عمل بعنوان ) إدارة الوقت ( العنوان 

 .  مدرسة بنك القليوبية الوطني الثانوية بنين ببنها  المكان 

 . م 2016فبراير   24 التاريخ 

  الثانوية .لدى طلبة المرحلة تنظيم و استثمار الوقت  كيفية تقديم محاضرة عن نوع المشاركة  
 

 

 44 ةـــــالفاعليـــــ

 )مستقبل اإلبداع (   :  الدولي الرابع لكلية التربية النوعية بأشمونالمؤتمر  العنوان 

 . جامعة المنوفية  –كلية التربية النوعية بأشمون  المكان 

 . 2016مارس   17 –  16الفترة من   التاريخ 

   الدراسات التربوية  في اليوم األول .مقرر جلسات قسم  نوع المشاركة  
 

 

 45 ةــالفاعليــــــــ

مشكالت التعليم :  ) AULDلعلمي األول لإلتحاد العربي إلعداد القادة المؤتمر ا العنوان 

 الحلول والمقترحات ودور المشاركة المجتمعية في تطوير منظومة التعليم ( . 

 .جامعة األزهر   –مركز صالح كامل  المكان 

 م .2016مارس   5السبت   ميو  التاريخ 

 مقرر الجلسة األولى من أوراق العمل والبحوث المقدمة  للمؤتمر . نوع المشاركة  
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 46 ةــــــالفاعليــــ

 ) رؤى ومشروعات ( . :  مؤتمر تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي العنوان 

 مدينة نصر بالقاهره .  –المركز الكشفي  المكان 

 م . 2016مارس  12السبت   ميو  التاريخ 

اكتشاف ورعاية الموهوبين مدخل لتطوير   عرض  ورقة عمل بعنوان : )  - نوع المشاركة  

 منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر ( .

تقديم نموذجين من طلبة مدرسة المتفوقين بالسادس من أكتوبر لعرض  -

 مشروعاتهما . 
 

 

 47 ةـــــالفاعليـــــ

الشخصية  المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية التربية النوعيو بأشمون )  العنوان 

 اإلبداعية منطلق لمستقبل التعليم النوعي ( .

 كلية التربية النوعية بأشمون  المكان 

 م  .2016مارس   16األربعاء  التاريخ 

   مقرر لجلسة البحوث التربوية والنفسية .  نوع المشاركة  
 

 

 48 ةـــــالفاعليـــــ

) السلوكيات اإلدارية وأهميتها في المؤسسات  :األكاديمية الدولية للقادة  مؤتمر العنوان 

 التعليمية ( 

 . محافظة المنوفية  –استاد شبين الكوم الرياضي بمدينة شبين الكوم   المكان 

 .  م 2016مارس  19 التاريخ 

   مقرر لجلسات أوراق العمل والبحوث المقدمة بالمؤتمر   نوع المشاركة  
 

 

 49 الفاعليــــــــــة

بنك المعرفة المصري وقواعد  ورشة عمل بعنوان ) التدريب على استخدام العنوان 

 ( .  البيانات العالمية

 جامعة بنها   –اعة المؤتمرات والندوات بمجمع الكليات ق  المكان 

 م .  2016مارس   22الموافق  الثالثاء التاريخ 

 الحضور والمناقشة .  نوع المشاركة  
 

 

 50 ةــــــالفاعليــــ

:   لعلمي الرابع ) الدولي الثاني ( للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي المؤتمر ا العنوان 

                        . مبادرات ( –حلول   –تكنولوجيا التعليم والتدريب وحتمية الجودة : تحديات   ) 

 .مدينة بور سعيد  –قرية الفيروز    المكان 

 م .  2016 مارس  31 –  30الفترة من   التاريخ 

مستوى الثقافة الكمبيوترية لدى  المعلمين غير :  تقديم ورقة عمل بعنوان نوع المشاركة  

 : دراسة ميدانية المتخصصين  كمتطلب لتطبيق نظام التعليم اإللكتروني 
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 51 ةـــــــالفاعليـــ

ندوة رؤية جامعة المنوفية حول تطوير مناهج العلوم والرياضيات وتدريسها في   العنوان 

 ضوء االتجاهات المعاصرة 

 جامعة المنوفية . –كلية التربية  المكان 

 م    4/2016/  13األربعاء  التاريخ 

   الحضور والمناقشة  نوع المشاركة  
 

 52 ةــــــالفاعليــــ

 ندوة التقويم كمدخل إلصالح التعليم   العنوان 

 كلية التربية جامعة بنها  المكان 

 م   4/2016/   30السبت  التاريخ 

 الحضور والمناقشة . نوع المشاركة  
 

 

 53 ةـــــــالفاعليـــ

 حول  AULD المؤتمر العربي الخامس لإلتحاد العربي إلعداد القادة  العنوان 

 ) البحث العلمي ودوره في التنمية العربية المستدامة ( .

 جامعة األزهر بمدينة نصر   –قاعة صالح كامل  المكان 

 م 2016سبتمبر  6ء الموافق االثالث التاريخ 

 مقرر عام المؤتمر   نوع المشاركة  
 

 

 54 ـةـــــالفاعليــــ

ملتقى تكريم المعلم المصري ، الذى عقدته األكاديمية الدولية للتدريب والتطوير   العنوان 

 وتنمية الموارد البشرية 

  –مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية التابع للجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة  المكان 

 المبنى اإلداري لمحافظة القاهره .

 م .  2016/   9/   23 التاريخ 

 عضو المنصة مع أ.د/ عصام شرف رئيس وزراء مصر األسبق .   - نوع المشاركة  

 وتقديم ورقة عمل بعنوان ) معلمون مبدعون ( .  -
 

 

 55 ـةـــــالفاعليــــ

  المؤتمر العلمي السادس ) الدولي الثاني ( لكلية التربية جامعة المنوفية بعنوان  العنوان 

 تعزيز األمن الفكري في عصر المعلوماتية ( .  التربية العربية و )

 جامعة المنوفية .   –كلية التربية بشبين الكوم  المكان 

 م .  2016/    10/   12 –  11 التاريخ 

ورقة عمل بعنوان ) دور المراكز البحثية بالجامعات المصرية في تعزيز  تقديم  نوع المشاركة  

 مفهوم األمن الفكري: مركز تنمية القدرات بجامعة بنها نموذجاً ( 
 

 

 56 ةـــــالفاعليـــــ

 ندوة ) المشروعات القومية العمالقة : التحديات والرؤية المستقبلية ( . العنوان 

 جامعة بنها . –قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الكليات  مكان ال

 م   2016/   11/   10الخميس  تاريخ ال

 المشاركة بالحضور المناقشة . نوع المشاركة  
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 57 ةيـــــــــــالفاعل

الماتقى العلمي األول لكلية التربية الرياضية بنين ببنها : تنمية القدرات  العنوان 

 الشباب .اإلبداعية عند 

 جامعة بنها .  –كلية التربية الرياضية   المكان 

 م .  2016/   11/   29 التاريخ 

 المشاركة بالحضور والمناقشة . نوع المشاركة  
 

 

 58 الفاعليـــــــــــة

 ورشة ) آايات تطوير امتحانات الثانوية العامة ( .  العنوان 

 والتقويم التربوي بالمقطم . المركز القومي لالمتحانات  المكان 

 م .  2016/   12/   6-5 التاريخ 

 المشاركة في لجنة تطوير امتحانات الرياضيات . نوع المشاركة  
 

 

 59 ةـــــــالفاعليـــــ

المؤتمر العلمي األول لقطاع التربية والتعليم بالتعاون مع االتحاد العربي   العنوان 

للمرأة المتخصصة:) المعالجة الموضوعية لظاهرة تسرب الفتيات من  

 التعليم (  

 . مهورية مصر العربيةج – الجيزة   –فندق مينا هاوس   المكان 

 م .   2016/   12/   10 التاريخ 

يم ورقة عمل بعنوان ) ظاهرة التسرب من التعليم المصري :  المشاركة بتقد  نوع المشاركة  

 آليات الحد منها ( .  –النتائج المترتبة عليها   –الظاهرة 
 

 

 60 ةـــــــــالفاعليـــ

جامعة   –الملتقى العلمي األول لقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية   العنوان 

 عين شمس بعنوان: إشكاليات البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم  

 جامعة عين شمس . –دار الضيافة  المكان 

 م . 2016/   12/   19اإلثنين  التاريخ 

 والمناقشة .المشاركة بالحضور  نوع المشاركة  
 

 

 61 ةــــــــالفاعليــــ

 بعنوان   AULDالمؤتمر السادس لإلتحاد العربي إلعداد القادة  العنوان 

 ) معايير جودة البحث العلمي والتطوير المجتمعي(  

 القاهره . –قاعة صالح كامل بجامعة األزهر بمدينة نصر   المكان 

 م . 2016/   12/   21 التاريخ 

 مقرر عام المؤتمر   ❖ نوع المشاركة  

األخطاء األكثر شيوعاً  تقديم ورشة عمل على هامش المؤتمر بعنوان :  ❖

 في كتابة البحوث في مجال التربية .
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 62 الفاعليـــــــــــــة

األول لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  المؤتمر العلمي الدولي  العنوان 

 والقيادات بجامعة بنها بعنوان : 

 ) تطوير منظومة التدريب وضمان التنمية المهنية والعمل المؤسسي ( .

 جامعة بنها   –قاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التجارة  مكان ال

 م .  2017مارس  9 تاريخ ال

مركز تنمية  ل اً ب الفكرة واإلعداد والتنظيم بصفتي مديررئيس المؤتمر ) صاح نوع المشاركة  

 . القدرات بالجامعة (
 

 

 63 الفاعليــــــــــــة

 الندوة العلمية لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة طنطا بعنوان:  العنوان 

 : الواقع والمأمول ( التعلم الرقمي ) 

 كلية التربية جامعة طنطا   -قاعة المؤتمرات  المكان 

 م    2017أبريل  27 التاريخ 

 تقديم ورقة عمل بعنوان : ) التعلم الرقمي ومهارات القرن الحادي والعشرين (  نوع المشاركة  
 

 

 64 الفاعليــــــــــــة

 المؤتمر السادس والعشرون للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس   العنوان 
 ) مناهج التعليم في العالم العربي وتحديات الهوية ( . 

 جامعة عين شمس .  - دار الضيافة  المكان 

 م   2017أغسطس  3- 2 التاريخ 

 الحضور ومناقشة األبحاث .  نوع المشاركة  
 

 

 65 الفاعليــــــــــــة

 السابع ) الدولي الثالث ( : العلمي المؤتمر  العنوان 
 التربية الوجدانية في المجتمعات العربية في ضوء التحديات المعاصرة  

 جامعة المنوفية .   –كلية التربية بشبين الكوم  المكان 

 م .  2017أكتوبر  12  -11 التاريخ 

  بعنوان :المشاركة بعرض بحث في اليوم األول   - نوع المشاركة  

صاغة الألهداف السلوكية في المجال الوجداني : البعد الغائب في 

 مناهجنا الدراسية : تطبيقات في تعليم وتعلم الرياضات .

 رئاسة الجلسة الثانية من جلسات البحوث في اليوم الثاني . -
 

 

 66 الفاعليــــــــــــة

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  المؤتمر العلمي الدولي الثاني  لمركز  العنوان 

 والقيادات بجامعة بنها بعنوان : 

 ) التدريب اإلبداعي : رؤى واقعية وطموحات مستقبلية ( .

 جامعة بنها   –قاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التجارة  مكان ال

 م .  2018مارس  15 تاريخ ال

واإلعداد والتنظيم بصفتي مدير مركز تنمية  رئيس المؤتمر ) صاحب الفكرة  نوع المشاركة  

 القدرات بالجامعة (
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 67 الفاعليــــــــــــة

 بعنوان : المؤتمر العلمي بجامعة القاهره  العنوان 

 ( .  2030التعليم والتدريب وتفعيل الخطة االستراتيجية  جودة ) مستقبل 

   القاهرهجامعة  –بالمدينة الجامعية قاعة  المكان 

 م .  2018أبريل   27 –  26 التاريخ 

مركز تنمية  دور عن التدريب و  في اليوم األولكلمة على المنصة  تقديم - نوع المشاركة  

 . القدرات بجامعة بنها

ورشة عمل عن أخالقيات البحث العلمي وتحكيم البحوث المشاركة في   تقديم  -

 .  المؤتمر ومناقشتها في اليوم الثاني
 

 

 68 الفاعليــــــــــــة

المؤتمر العلمي السادس عشر )الدولي األول( للجمعية المصرية لتربويات   العنوان 

 الرياضيات لتحقيق ثقافة الجودة( . ) تطوير تعليم وتعلم  الرياضيات  بعنوان :

 جامعة عين شمس . –دار الضيافة  المكان 

 م .  2018  يوليو 15 –  14 التاريخ 

 ( من األعضاء المؤسسين في الجمعية)  عداد والتنظيم للمؤتمراإل - نوع المشاركة  

 مقرر الجلسة الثانية من جلسات البحوث في اليوم األول للمؤتمر . -
 

 

 69 الفاعليــــــــــــة

المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية علوم اإلعاقة والتأهيل بجامعة الزقازبق   العنوان 

بعنوان : ) االتجاهات المعاصرة في تعليم وتأهيل ذوي اإلعاقة : استكشاف  

 الواقع واستشراف المستقبل ( 

 قاعة المؤتمرات بجامعة الزقازيق  المكان 

 م   2018يوليو  29 –  28 التاريخ 

 مناقشة بحوث الجلسات  نوع المشاركة  
 

 

 70 الفاعليــــــــــــة

المؤتمر العلمي الخامس والدولي الثاني للجمعية العربية للقياس والتقويم   العنوان 

 بالتعاون مع أكاديمية طيبة بعنوان ) التقويم مدخل لجودة التعليم ( . 

 المعادي  القاهره  –أكاديمية طيبة   المكان 

 م   2018أغسطس  4يوم السبت  التاريخ 

 مقررا في إحدي جلسات بحوث المؤتمر   نوع المشاركة  
 

 

 71 الفاعليــــــــــــة

 المؤتمر العلمي الثامن الدولي الرابع لكلية التربية بجامعة المنوفية بعنوان :  العنوان 

 ( . تربية المهمشين في الوطن العربي )  

 قاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى إدارة جامعة المنوفية   المكان 

 م . 2018سبتمبر    12 –  11 التاريخ 

تقديم ورقة عمل بعنوان : تعليم الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة ضرورة   - نوع المشاركة  

تعليم وحدة المعادالت لطالب المرحلة اإلعدادية باستخدام الواقع إنسانية :  

 المعزز.

 .مقرر الجلسة الثانية من جلسات البحوث في اليوم األول للمؤتمر  -
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 72 الفاعليــــــــــــة

المؤتمر الدولي ألكاديمية طيبة ) الحوار المصري الروسي : تطوير التعليم   العنوان 

 العالي للتنمية المستدامة ( .

 بجامعة القاهره   –مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية   المكان 

 م .  2018/   10/   20 التاريخ 

 المشاركة بالحضور ومناقشة أوراق العمل  نوع المشاركة  
 

 

 73 الفاعليــــــــــــة

 ورشة عمل للتدريب على استخدام مصادر معلومات بنك المعرفة المصري العنوان 

 جامعة بنها   –كلية التجارة   –قاعة االحتفاالت الكبرى   المكان 

 م   2018أكتوبر  29  – 28يومي األحد واالثنين   التاريخ 

 المشاركة بالحضور والمناقشة  نوع المشاركة  
 

 

 74 الفاعليــــــــــــة

الندوة العلمية األولى لقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة المنوفية للعام   العنوان 

 بعنوان ) أسرار النشر العلمي واتجاهاته المعاصرة (  2019/  2018الجامعي 

 جامعة المنوفية   – قاعة الندوات بكلية التربية   المكان 

 م  2018/   11/  5يوم االثنين   التاريخ 

 المشاركة بالحضور ومناقشة األبحاث   نوع المشاركة  
 

 

 75 الفاعليــــــــــــة

المؤتمر األول لالتحاد العالمي للتدريب واالستشارات واالتحاد العربي   العنوان 

للتدريب واالستشارات بعنوان ) تمكين الشباب من سوق العمل في إطار خطة 

2030  ) 

 بفندق جامعة المنوفية بشبين الكوم  قاعة المؤتمرات  المكان 

 م .  2018/   11/   17يوم السبت  التاريخ 

تقديم ورقة عمل بعنوان ) التدريب ومتطلبات سوق العمل في ضوء خطة   نوع المشاركة  

 ( . 2030مصر 
 

 

 76 الفاعليــــــــــــة

لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالتعاون مع  المؤتمر الدولي األول  العنوان 

اتحاد الجامعات العربية ومشاركة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  

 واالعتماد . تحت عنوان : " ضمان الجودة طريقاً لتدويل الجامعات " . 

 محافظة المنوفية .  –مدينة السادات  –فندق ) جرين ديزرت (  المكان 

 م .  2018نوفمبر   26- 25يومي   التاريخ 

تقديم ورقة عمل بعنوان ) التدريب ومتطلبات سوق العمل في ضوء خطة   نوع المشاركة  

 ( . 2030مصر 
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 77 الفاعليــــــــــــة

المؤتمر الدولي األول لقسم المناهج بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة   العنوان 

 القاهرة 

 جامعة القاهرة  –قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية   المكان 

 م .  2018ديسمبر   6  – 5الفترة من   التاريخ 

المشاركة بدعوة خاصة لحضور الجلسة االفتتاحية والمشاركة في الجلسات  نوع المشاركة  

 ومناقشة البحوث وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر .
 

 

 78 الفاعليــــــــــــة

المؤتمر األسري العربي الثاني لألكاديمية الدولية لعلوم اإلدارة والتطوير   العنوان 

 بعنوان ) تربية األبناء بين األسرة واإلعالم ( 

 قاعة بوبيان   –فندق سفير  المكان 

 م .  2018/   12/   22السبت الموافق  التاريخ 

 تحكيم ومناقشة البحوث معقباً لجلسات المؤتمر . نوع المشاركة  
 

 79 الفاعلية 

 ندوة االتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بعنوان ) أوقفوا تلوث التربة (  العنوان 

 قاعة مؤتمرات األندلسية    –مقر جامعة الدول العربية   المكان 

 م    2018ديسمبر  27يوم الخميس   التاريخ 

 المشاركة  بدعوة خاصة من األميت العام لإلتحاد للحضور والمناقشة . نوع المشاركة  
 

 

 80 الفاعليــــــــــــة

 المؤتمرات ندوة تنظيم وإدارة  العنوان 

 القاهره   -واألجانب باألزهرطالب الوافدين تعليم المركزتطوير  المكان 

 م   2019يناير   14 التاريخ 

 تقديم ورشة عمل عن ) تنظيم المؤتمرات العلمية (  - نوع المشاركة  

عمل اجتماع على هامش الندوة إلسهام مركز تطوير تعليم الطالب  -

الوافدين واألجانب بجزء من مطبوعات المؤتمر الدولي الثالث لمركز 

باعتبار مركز الوافدين  2019تنمية القدرات بجامعة بنها في مارس 

باألزهر أحد رعاة المؤتمر ... تمهيداً لعمل شراكة في مجال التدريب    

ول تعاون ( بين المركزين الممثلين لجامعة بنها ومشيخة  ) بروتوك 

األزهر مما قد يسهم في حل جزء من المشكلة التمويلية لصندوق  

مركز تنمية القدرات بالجامعة نتيجة إعفاء الطالب الوافدين المسجلين  

تراها  بكليات الجامعة من مصروفات التدريب وأية مصروفات 

 ب .الجامعة أنها إضافية على الطال
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 : سادسا: األعمال اإلدارية واألنشطــــة العلمية والجامعية 

  القيام بالعديد من األنشطة العلمية والجامعية وتولي المناصب اإلدارية والقيادية بالجامعة      

/  1984منذ التعيين في وظيفة معيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالجامعة عام 

 : م وحتى اآلن 1985

 :  داخل جمهورية مصر العربية

المشاركة في تنظيم معسكرات خدمة البيئة وتعليم الكبار التي نظمتها كلية التربية ببنها لطلبة   – 1

 م. 1996/ 1995م إلـــــى   1992/ 1991العام الدراسي التعليم األساسي في الفترة من 

المشاركة في دورات تقويم معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم العام التي نظمها المركز  – 2

القومي للتقويم واالمتحانات باالشتراك مع كليات التربية ، وذلك في الفترة من العام الدراسي 

 م .   2000/   1999 إلىم   1998/  1997

/   1995رائد لجنة األسر بكلية التربية ببنها لمدة ثالث سنوات متتالية ابتداء من عام    – 3

1996  

رائد أسرة السادس من أكتوبر بكلية التربية ببنها والتي تم اختيارها األسرة المثالية على   –4

 م .   1997/1998مستوي جامعة الزقازيق لفرع بنها للعام الجامعي  

شراف على الرحلة العلمية إلى األقصر أسوان التي نظمتها وزارة الشباب المشاركة في اإل – 5

 م .   1998والرياضة مع جامعة الزقازيق فرع بنها في مارس 

عضو مجلس إدارة مركز المعلومات والخدمات البحثية بإدارة الجامعة ابتداء من العام    – 6

 م .  2011/   2010م ، 2010/   2009الجامعي 

تنمية مهارات الطالب والخريجين بمركز المعلومات والخدمات البحثية   رئيس وحدة – 7

 م . 2010/  2009بالجامعة في العام الجامعي  

رئيس اللجنة المسئولة عن إعداد ) دليل جامعة بنها ( في إطار إعداد وتنظيم األسبوع  –8

ه األستاذ  م والذي يشرف علي 2010/   2009اإلقليمي الخامس للجامعة في العام الجامعي 

 خدمة المجتمع . تنمية البيئة والدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون  

 م حتى اآلن   1995عضو مجلس إدارة قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ببنها منذ     -9

 م .  2010/   2009عضو مجلس إدارة كلية التربية ببنها في العام األكاديمي  –  10

     م . 2012/   2011كلية التربية ببنها في العام األكاديمي عضو مجلس إدارة   -11

 م .  2013/   2012عضو مجلس إدارة كلية التربية النوعية ببنها في العام األكاديمي   -12

 .  م  2016/   2015 األكاديمي العام في ببنها التربية كلية إدارة مجلس عضو  -13
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/   2008من لجنة  توصيف المقررات الدراسية بكلية التربية جامعة بنها في الفترة عضو   - 14

مقرر  –) مقرر التعليم اإللكتروني لطلبة الدبلوم الخاص  م . 2019/   2018حتى اآلن   2009

 طرق تدريس الرياضيات لطلبة الفرقتين الثالثة والرابعة بمرحلة البكالوريوس ( .

لجان االختبارات الشخصية لتحديد الطالب المقبولين بكلية التربية ببنها بمختلف   عضو   - 15

 وحتى اآلن .   1990األقسام العلمية واألدبية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا منذ 

رئيس  شعبة تدريس الرياضيات  بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة بنها   ––  16

 م . 2012/   2011الجامعي في العام 

 م . 2013/   2012رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية ببنها في العام الجامعي  –  17

 م . 2013/   2012عضو لجنة الدراسات العليا بكلية التربية النوعية ببنها للعام الجامعي    - 18

 م . 2013/   2012التربية النوعية ببنها للعام الجامعي  مجلس كليةعضو   - 19

رئيس لجنة االختبارات الشخصية لتحديد الطالب المقبولين بكلية التربية النوعية ببنها    - 20

 م . 2013/   2012شعبة تكنولوجيا التعليم في العام الجامعي  بالفرقة األولى

رئيس  لجنة العمل ضمن تنفيذ برنامج مشروع التنسيق االلكتروني للطالب الناجحين في   -21

م عن مركز مدينة شبين القناطر   2007/   2006المرحلة الثانوية العامة في العام الدراسي 

بمحافظة القليوبية ، وذلك بتكليف من السيد األستاذ الدكتور  والمراكز المحلية بالقرى التابعة له

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب بجامعة بنها .                                        

مسئول لجنة االتصال والمنسق العام بين جامعة بنها والمعهد القومي للتدريب واإلدارة في   -22

مشروع مسابقة ) المتميزون ( التي تعقدها سنويا وزارة التنمية اإلدارية :  الدورة الرابعة ل

م ، وقد حصلت الجامعة على المركز األول على مستوى وزارة   2009مشروع المتميزون 

التعليم العالي في هذه الدورة عن إسهامات مركز التعليم المفتوح ومركز المعلومات والخدمات 

 البحثية بالجامعة  

تأليف كتاب الرياضيات للصف الخامس االبتدائي عن دار نهضة مصر للنشر  عضو لجنة  –  23

 م .  2009/  2008والتوزيع في العام الدراسي 

تأليف كتاب الرياضيات للصف الثاني اإلعدادي عن دار نهضة مصر للنشر   عضو لجنة  –  24

 م .  2009/  2008والتوزيع في العام الدراسي 

يم كتب الصف السادس اإلبتدائي وكتب الصف الثالث اإلعدادي ، وكتب  عضو لجان تحك  –  25

الفيوم ( بوزارة التربية والتعليم ، خالل الفترة  –األقصر  –الالمركزية ) محافظات اإلسماعيلية  

 .  2010/  5/   27 -  24من 

ي يوم على اختبارات كادر المعلمين : إعادة االختبار األول ف اإلشرافالمشاركة في   - 26

 م .   2009/   4/   25السبت 

   2009على اختبارات كادر المعلمين :االختبار الثاني في أكتوبر   اإلشرافرئيس  لجنة   - 27
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منسق لجنة اإلدارة االلكترونية  بكلية التربية ببنها في إطار مشروع إنشاء البوابة الرقمية  –28

 م .  2010/   2009لجامعة بنها في العام األكاديمي 

القاعات والمعامل بوحدة الجودة بكلية التربية ببنها في العام  اإلشراف على رئيس لجنة  –29

 م   2010/   2009الدراسي 

 م   2010/   2009عضو لجنة المكتبات بالكلية في العام األكاديمي  –30

لجامعي  مستشار اللجنة العلمية والتكنولوجية برعاية الشباب بكلية التربية ببنها منذ العام ا –  31

 م  حتى اآلن .  2010/  2009

القيام بمهام اإلرشاد األكاديمي لطلبة الفرقة الثالثة شعبة التعليم األساسي ) رياضيات( بكلية   –32

 م    2011/   2010م،  والعام األكاديمي  2011/   2010التربية ببنها في العام األكاديمي 

جامعة بنها :    ة علمين المنعقدة بكلية التربيعلى اختبارات كادر الم اإلشرافالمشاركة في   - 33

 م .  2011/   4/   1يوم الجمـعة 

المشاركة عضوا بالهيئة الفنية لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة للدورين ) األول    - 34

م، وكذلك المشاركة في غرفة العمليات للرد على   2011/  2010والثاني ( في العام الدراسي 

 م :  2011/ 7/ 2حتى  6/ 14ول امتحانات مادة الرياضيات في الفترة من اإلستفسارات ح

 . ل وحساب المثلثات ) مرحلة أولى (التفاض -  ــــاءاإلحصـــــــ -  ـر ) مرحلة أولى (الجب -     

التعليم   تكنولوجيارئيس اللجنة الثالثية لالختبارات الشخصية لتحديد الطالب المقبولين بقسم  - 35

 م .   2013/   2012بكلية التربية النوعية ببنها في العام الجامعي 

عضو اللجنة الثالثية لفحص محتوي رسالة الدكتوراه المقدمة من  الباحثة / إيمان محمد   - 36

ريس المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة  إبراهيم عبد الرحمن ال

"برنامج قائم على استراتيجيات درس بذات القسم وعنوان الرسالة: بورسعيد للتعيين بوظيفة م

التعليم المنظم ذاتياً لتنمية أدوات تعليم التفكير والكفاءة الذاتية لطالب شعبة الرياضيات بكلية  

 التربية" 

A Program Based on Self-Regulated Learning Strategies for Developing 

Performances of the thinking Teaching and Self- Efficacy Among 

Mathematics Section Students in Faculties of  Education .   

القيام بمهام تنسيق برنامج التربية العملية ) التدريب الميداني خارج الكلية ( لشعبة   –  37

 م .   2013/  2012 ، 2011/2012 العامين الرياضيات ، في 

اإلشراف على التدريب الميداني ) التربية العملية خارج الكلية( لطلبة شعبة الرياضيات في  –  38

/   1987( بكلية التربية ببنها  في الفترة من العام الدراسي مرحلة البكالوريوس ) عام وأساسي 

 م .  2019/   2018م حتى العام الدراسي الحالي 1988
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اإلشراف على التدريب الميداني ) التربية العملية خارج الكلية( لطلبة الدبلوم المهني شعبة    - 39

م، حتى العام الدراسي 2009/  2008  جيا التعليم بكلية التربية ببنها  في العام الدراسيوتكنول

 م .  2017/   2016الحالي 

عضو لجنة األساتذة بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة بنها لتقييم األنشطة    - 40

منذ العام  ة أستاذ مساعد وأستاذ بذات القسمللترقي إلى درج الزمالء بالقسمالعلمية المتقدم بها 

 .  حتى تاريخه 2009/   2008الجامعي 

المشاركة الطالبية في مجال ضمان الجودة  المشاركة في تفعيل الملتقى األول لمشروعات  –  41

مستوى الجامعات المصرية ، قاعة المؤتمرات بكلية التجارة جامعة بنها ، األحد الموافق  ىعل

 م .   2013 /  4/   28

 م  2013/   2012نها للعام الجامعي  عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية  بب  - 42

لى اختبارات الحاسب اآللي للطالب المتقدمين للدبلوم الخاص  رئيس لجنة اإلشراف ع –  43

 م .  2014/   2013 الجامعيبكلية التربية ببنها  في العام 

المشرف على تدريس مادة الحاسب اآللي لطالب مرحلة الليسانس والبكالوريوس بكلية   –  44

 م .  2014/   2013التربية ببنها في العام الجامعي 

رئيس لجنة اإلشراف على اختبارات الحاسب اآللي للطالب المتقدمين للدبلوم الخاص   –  45

 م .  2016/   2015بكلية التربية ببنها  في العام الجامعي 

المشرف على تدريس مادة الحاسب اآللي لطالب مرحلة الليسانس والبكالوريوس بكلية   –  46

  م . 2016/   2015العام الدراسي التربية ببنها في 

بكلية التربية ببنها في العام   واالعتماد ( بوحدة الجودة  رئيس لجنة  ) مراجعة المعايير –  47

 م .  2014/   2013الدراسي 

رئيس فريق معيار )التدريس والتعلم( ومتابعة مشروع دعم الفاعلة التعليمية التابع لوحدة   –  48

 م .    2017/   2016إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي في العام الدراسي 

المشاركة في التحكيم على ) برنامج مهارات التدريس باليدويات لمعلمي الرياضيات   –  49

 م .  2013ديسمبر  18( المقدم لألكاديمية المهنية للمعلمين ، األربعاء  ةاالبتدائيبالمرحلة 

عضو اللجنة الثالثية الختيار المعيدين الجدد  تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات     - 50

 م .  2014/   2013جامعة المنوفية في العام الدراسي  –في إعالن كلية التربية بشبين الكوم 

 23ادات بجامعة بنها، اعتباراً من مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقي  - 46

 .حتى تاريخهم  2016مارس 

رئيس لجنة اختيار أفضل المرشحين من إدارة جامعة بنها للتدريب لمة فصل دراسي واحد  –  51

الي لمنح الدراسات العليا بالواليات المتحدة األمريكية ، وذلك ضمن برنامج " مبادرة التعليم الع

الموقعة بين الوكالة األمريكية للتنمية   236 –  0289للمهنيين المصريين " وفقاً لالتفاقية رقم 

  الدولية اإلدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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/   2016نها للعام الجامعي كلية التربية  بب  الدراسات العليا المنبثقة عن مجلسعضو لجنة   - 52

 م  2017

نها للعام الجامعي كلية التربية  بب  شئون الطالب والتعليم المنبثقة عن مجلسعضو لجنة   - 53

 . م 2018/  2017

رئيس لجنة اإلشراف على اختبارات الحاسب اآللي للطالب المتقدمين للدبلوم الخاص   –  54

 م .  2018/   2017لعام الجامعي بكلية التربية ببنها  في ا

المشرف على تدريس مادة الحاسب اآللي لطالب مرحلة البكالوريوس بكلية التربية ببنها   –  49

  . م 2018/   2017في العام الجامعي 

رئيس لجنة اإلشراف على اختبارات الحاسب اآللي للطالب المتقدمين للدبلوم الخاص   –  55

 م .  2019/   2018بكلية التربية ببنها  في العام الجامعي 

المشرف على تدريس مادة الحاسب اآللي لطالب مرحلة البكالوريوس بكلية التربية ببنها   –  56

 .  م 2019/   2018في العام الجامعي 

ئيس فريق اللجنة الثالثية لمتابعة وتقييم البرامج الجديدة ) تدريس الرياضيات باللغة ر  -57

االنجليزية ( بكلية التربية جامعة المنيا بتكليف من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وذلك 

 م .  2018أبريل  1يوم األحد 
 

 :  خارج جمهورية مصر العربية 

المشاركة في فعاليات مشغل التعليم األساسي الذي عقدته كلية التربية بصور في  – 1 

 م. 2002/ أكتوبر / 8سلطنــــــــــــــة عمان  في  

المشاركة في إعداد بحث علمي مشترك بعنوان : "فعالية تصميم برنامج تدريبي باستخدام   – 2

ات اللغة العربية والرياضيات بكلي الحاسوب للتمكن من األهداف السلوكية لدى طالب شعبتي

 التربية بسلطنة عمان".  

مشترك بعنوان: " فعالية تصميم برنامج تدريبي باستخدام  علمي المشاركة في إعداد بحث  – 3

الحاسوب للتمكن من الثقافة اإلختبارية لدى المعلمين في أثناء الخدمة في سلطنة عمان )دراسة 

عبر التخصصات( " ، وقد تم عرض البحث ضمن فعاليات: ورشة عمل طرق تفعيل وثيقة  

عليم العالي ،في جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة اآلراء لألمير عبد هللا بن عبد العزيز حول الت

م   2005فبراير1- يناير 30هـ الموافق 1428ذي الحجة  21– 19العربية السعودية في الفترة من 

من البحث  االستفادة. كما تم إصدار تعميم من المديرية العامة لكليات التربية بشأن تعميم 

 لطلبة كليات التربية بالسلطنة .  وتدريسه

المشاركة بعرض البرنامج التدريبي للثقافة اإلختبارية في مدرسة "أحمد بن ماجد " الثانوية   - 4 

للبنين بصور في سلطنة عمان وذلك لمعلمي جميع التخصصات العلمية واألدبية ،في إبريل   

 م .  2005
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لتدريس المشاركة في فعاليات ندوة: التعريف بمهام مشرف التربية العملية ألعضاء هيئة ا - 5

 م.   2001سبتمبر   26التي نظمتها كلية التربية بصور في سلطنة عمان يوم  

المشاركة في تفعيل مشغل : اإلرشاد والتوجيه الطالبي)األكاديمي والنفسي والتربوي(   – 6

  م . 2001يناير   19ألعضاء هيئة التدريس، المنعقد بكلية التربية بصور في سلطنة عمان، 

وان" االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات لمعلمات الرياضيات  تقديم محاضرة بعن  – 7

 م.  2003مارس 18بمدرسة رقية الثانوية للبنات بالمنطقة الشرقية في سلطنة عمان، في  

تقديم محاضرة بعنوان" تنمية الدافعية الستذكار مادة الرياضيات والتحصيل فيها" ، لطالبات  – 8

  /31اء الثانوية للبنات بوالية صور في سلطنة عمان، في يوم المرحلة الثانوية بمدرسة الخنس

 م .   2003مارس/ 

تقديم ورقة عمل حول طرق تدريس الرياضيات والتفاعل الصفي في مرحلة التعليم   – 9

األساسي، وذلك ضمن ورشة العمل التي نظمتها كلية التربية بصور في سلطنة عمان بعنوان "  

 م.  2003/ 15/12تدريس الجدد بالتعليم األساسي " في ورشة تعريفية ألعضاء هيئة ال

تقديم عرض حاسوبي لبرنامج األهداف السلوكية المصمم باستخدام الحاسوب في ندوة   –  10

"إعداد المعلم وتدريبه بين النظرية والتطبيق " التي نظمتها كلية التربية بصور في سلطنة عمان  

  29- 28لتعليم بالمنطقة الشرقية جنوب ، في الفترة من باالشتراك مع المديرية العامة للتربية وا

 م.    2004فبراير

تقديم تقرير فردي عن التصور المقترح لتطوير برامج إعداد معلمي الرياضيات والعلوم    - 11

 Laurenceفي كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وكليات التربية بسلطنة عمان، والذي قدمه 

Owen    م.  2005هج الرياضيات بوزارة التربية والتعليم، في مارس خبير تطوير منا 

التحكيم على دراسة علمية بعنوان " توظيف األنشطة الال صفية في خدمة البيئة " من   –  12

إعداد الباحثين: أحمد بن سعيد الشعبي)معلم رياضيات(، وأحالم بنت عامر الشحيمي ) معلمة 

 مجال علمي( .  

علمية بعنوان " رفع مستوى التالميذ في مادة الرياضيات بين البيت  التحكيم على دراسة  –  13

والمدرسة" ، الملتقى السنوي الثالث للمعلمين،) نحو شراكة تربوية فاعلة بين البيت والمدرسة ( 

، المديرية العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية شمال بسلطنة عمان، للعام الدراسي 

 صول على شهادة تقدير للمجهود المبذول في التحكيم على الدراسة.  م ، وتم الح  2005/ 2004

تقديم ورقة عمل بعنوان : استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات، وذلك ضمن فعاليات   –  14

ندوة" توظيف استخدام الحاسوب في العملية التعليمية" التي نظمتها مدرسة الخنساء الثانوية  

م . وقد تم الحصول على شهادة تقدير   2003/ 2/ 22ان،في للبنات بوالية صور بسلطنة عم

 للمجهود المبذول في إنجاح الدورة 

تقديم ورقة عمل بعنوان :كفايات التربية العملية داخل كليات التربية، ضمن فعاليات  –  15

مشغل" تعريف أعضاء هيئة التدريس الجدد ببرنامج التربية العملية" الذي نظمته كلية التربية  

 م .   2004/  10/ 18بسلطنة عمان، في   بصور
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تقديم ورقة عمل بعنوان : األدوار المنوطة بكل من مشرف الكلية ومدير المدرسة والمعلم   –  16

المتعاون، ضمن فعاليات مشغل تعريفي عن التربية العملية ألعضاء هيئة التدريس الجدد بكلية 

 .  2005/ 10/ 10التربية بصور بسلطنة عمان، 

كة في تفعيل ندوة " التربية العملية بين الواقع والمأمول " المنعقدة بكلية التربية  المشار –  17

بصور بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية جنوب في سلطنة عمان ،  

 م  .   2002مايو /   5  – 4الفترة من  

تقديم ورقة عمل بعنوان " المعلم المتعاون: معايير اختياره، وأدواره"، ضمن فعاليات ندوة   –  18

 . 2005/ 26/2" التربية العملية: رؤية مستقبلية " كلية التربية بصور في سلطنة عمان، في  

بصور في سلطنة عمان، إلى اإلشراف على عدد من الرحالت العلمية لطالب كلية التربية  –  19

المؤسسة العامة ، مؤسسة جريدة عمان في مسقط ، جامعة السلطان قابوس في مسقط  : ل منك

 للتصوير الضوئي في مسقط . 

المشاركة في مشغل المشروعات التكاملية بكلية التربية بصور في سلطنة عمان، في الفترة   –  20

 .  2002/ فبراير / 4  -3من 

المشاركة في المشغل التدريبي على استخدام اإلنترنت بمركز مصادر التعلم بكلية التربية   - 21

 .  2002بصور في سلطنة عمان، في يناير 

وة العلمية التي نظمها قسم الدراسات التربوية بكلية التربية بصور حول"  المشاركة في الند  - 22

 اإلرشاد األكاديمي : فلسفته، أدواره في كليات التربية " . 

اإلسهام في تقديم مقترحات بشأن موضوعات بحثية في تخصص المناهج وطرق تدريس   –  23

دكتوراه بكلية التربية، جامعة الرياضيات وتكنولوجيا التعليم لطلبة مرحلتي الماجستير وال

وحدة المناهج وطرق    –السلطان قابوس ، وذلك ضمن األنشطة السنوية لقسم  الدراسات التربوية 

 بكلية التربية بصور في سلطنة عمان .  –التدريس 

تقديم محاضرة بعنوان: "التفكير وتعليم الرياضيات" وذلك ضمن فعاليات أسبوع   –  24

ات للتعليم العام بجنوب المنطقة الشرقية في سلطنة عمان ، في نوفمبر الرياضيات بمدرسة قله

 م .  2006

تقديم محاضرة بعنوان: "اتجاهات حديثة في تعليم الرياضيات" وذلك ضمن فعاليات  –   25

 م .  2006 2006/ 3/12أسبوع الرياضيات بمدرسة لبابه بنت الحارث للتعليم األساسي، في 

: " الرياضيات وتنمية التفكير " بمدرسة صور الساحل للتعليم  تقديم محاضرة بعنوان –  26

م. وذلك ضمن   2007/   12/   1األساسي بوالية صور، في سلطنة عمان، يوم السبت الموافق 

أسبوع الرياضيات الذي نظمته طالبات التربية العملية بالسنة الرابعة شعبة الرياضيات بكلية  

 التربية بصور.  

بعنوان: " أساليب مختلفة من التفكير في الرياضيات " بمدرسة بالد صور تقديم محاضرة    - 27

م . وذلك  2007/ 12/ 2للتعليم األساسي بوالية صور، في سلطنة عمان، يوم األحد الموافق 
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ضمن أسبوع الرياضيات الذي نظمته طالبات التربية العملية بالسنة الرابعة شعبة الرياضيات 

 بكلية التربية بصور. 

تقديم ندوة بعنوان  " استراتيجيات التدريس لذوي صعوبات التعلم في الرياضيات "  –  28

بمدرسة الشراع للتعليم األساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية جنوب،  بوالية 

 م .  2007/ 17/12صور في سلطنة عمان  ، يوم االثنين 

متحانية الذي عقدته كلية التربية بصور في سلطنة  المشاركة في مشغل تقويم الورقة اإل –29

 م. 2003/يناير/ 13عمان ، يوم االثنين الموافق  

المشاركة باإلعداد والتنظيم والمناقشة في ندوة التعريف بالتربية العملية لمدراء المدارس  –  30

امة للتربية  والمعلمين المتعاونين، التي نظمتها كلية التربية بصور بالتعاون مع المديرية الع

 والتعليم بالمنطقة الشرقية جنوب . 

القيام بمهام اإلرشاد األكاديمي لطالبات شعبة التعليم األساسي ) علمي ( بكلية التربية   –31

  2002/ 2001بصور في سلطنة عمان   لمدة أربع سنوات دراسية متتالية، من العام األكاديمي  

 م.   2005/ 2004إلى 

مرئيات حول : دليل المعلم الصفي في إعداد االختبارات الموضوعية ، المشاركة في إعداد  - 32

بكلية    –وحدة المناهج وطرق التدريس  –وذلك ضمن األنشطة السنوية لقسم  الدراسات التربوية 

 التربية بصور في سلطنة عمان . 

بشأن  م ،  2004المشاركة بتقديم ورقة عمل إلى ندوة التربية العملية بمسقط في مايو   –  33

 ساعة ( بكليات التربية بسلطنة عمان . 16تفعيل برنامج التربية العملية الميدانية )نظام  

المشاركة في اإلشراف على التدريب الميداني ) التربية العملية خارج الكلية( لطالبات  –  34

ان  شعبة التعليم األساسي وطلبة شعبتي الرياضيات والحاسوب بكلية التربية بصور في سلطنة عم 

 .   2007/2008حتى  2001/2002، في الفترة من 

القيام بمهام تنسيق برنامج التربية العملية ) الكفايات التدريسية داخل الكلية + التدريب  –  35 

الميداني خارج الكلية ( لشعبتي الرياضيات والحاسوب بكلية التربية بصور في سلطنة عمان ، 

 .   2008/  2007حتى  2003/ 2002في الفترة من  
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 لجمعيات العلمية :الهيئات الستشارية لسابعا : عضوية اللجان و

   :اللجان والجمعيات العلمية في التخصص  نالمشاركة في عضوية العديد م       

حتى اآلن ، ومن  م  1986  عام عضو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس منذ   – 1

 الجمعية بالحضور والمناقشة وعرض أبحاث.المشاركين في كافة مؤتمرات 

, located at ember of The Egyptian Council of  Curriculum and InstructionM

Faculty of Education, Ain Shams University . 

لتربويات الرياضيات، ومن األعضاء المؤسسين    الجمعية المصريةفي مؤسس عضو   – 2

   والمشاركين في إعداد وتنظيم كافة مؤتمراتها بالحضور والمناقشة وعرض أبحاث منذ تأسيسها 

 م وحتى اآلن .  1997في عام  

Member of  The Egyptian Society of Mathematics Education 

located at Banha faculty of  Education . 
 

 م    2010 منذ عام   عضو الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة - 3

, located at Faculty ember of The Egyptian Society of Reading and KnowledgeM

of Education, Ain Shams University . 

 م   2011/2012عضو الجمعية العربية لتكنولوجيا التعليم   - 4

  Member of The Arabian  Society of Educational Technology   

 . م   2013/ 2012عضو رابطة التربويين العرب منذ   – 5

. 1302012/2 since educators Association of Member of the Arab 

عضو التحكيم باللجـنة العلمية لفحص اإلنـتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة    – 6

شر ادية عـــــــدراسات تربوية ) المـنـاهج وطرق التدريس ( في الدورة الحالمساعديـن تخصص 

 .م (   2019 –  2016، والدورة الثانية عشرة ) ( 2016ديسمبر   –  2013) ينـاير

 Member arbitration scientific committee to examine the scientific 

production for positions of professors and associate professors specialty 

educational studies (curriculum and instruction) in the eleventh session 

(January 2013 - December 2016). 

 ة جامعة بنها   ــــــة التربيـــــــــــعضو الهيئة االستشارية للتحكيم بمجلة البحوث التربوية بكلي  – 7

 م .  2010منذ       

 ة جامعة بنها ـــــــــــبكلية التربيتربويات الرياضيات عضو الهيئة االستشارية للتحكيم بمجلة    – 8

 م .  2008منذ       
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 عضو الهيئة االستشارية للتحكيم بمجلة البحوث التربوية بكلية التربية النوعية بأشمون   – 9

 . م  2015منذ  جامعة المنوفية       

 عضو الهيئة االستشارية للتحكيم بمجلة البحوث التربوية والنفسية بكلية التربية جامعة  –  10

 .م   2017منذ  المنوفية         

 بالمؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب عضو المجلس العلمي االستشاري  –  11

          The Arab Institution Education Science and Arts ( AIESA ) 

 عضو الهيئة االستشارية للمجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية    -12

Interntionl Journal of Research in Educational Sciences 

رئيس تحرير المجلة العربية  لبحوث التدريب والتطوير ومؤسس المجلة بمركز تنمية  -13

 بجمعة بنها قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

The Arab Journal for Training and Developing Research ( 1834- 2535 ISSN ).  
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among the secondary school students. Journal of 

Mathematics Education, Vol. 2, 1999, pp. 1-68                   

 فردي نوع البحث 

 المجلد  الرياضيات، لتربويات  المصرية الجمعية -  الرياضيات  تربويات  مجلة وثيق الت

 .  68 - 1  ص  ،ص  1999  الثاني،
 

 



 
 

                                                                                                            
                                                 

43 
 

 

 الرايع البحث

فاعلية نموذج األلعاب التعليمية التنافسية في عالج صعوبات تعلم الرياضيات   عنوان البحث 

المرحلة االبتدائية ذوي  واختزال القلق الرياضي المصاحب لها لدى تالميذ 

 صعوبات التعلم. 

The effectiveness competitive educational games model in 

treating some mathematics learning difficulties and 

reducing mathematical anxiety among primary stage 

pupils with special needs.  Journal of Mathematics 

Education, Dec. 2000  

 فردي نوع البحث 

  الرياضيات،  لتربويات  المصرية الجمعية  الرياضيات، تربويات  مجلة التوثيق 

 2000 ديسمبر،
 

 الخامس البحث

تطوير التدريبات واألنشطة المصاحبة لمقررات الرياضيات بمرحلة التعليم  عنوان البحث 

 ( HOTSاألساسي في ضوء مهارات التفكير العليا ) 

Developing exercises and activities accompanying 

mathematics courses at the basic education stage in the 

light of higher order thinking skills. Journal of 

Mathematics Education, Vol. 3, 2000, pp. 1-64 

 الرياضيات  تدريس وطرق  المناهج تخصص  في زميل مع مشترك نوع البحث 

مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجلد  التوثيق 

 .  64  -1، ص ص: 2000الثالث، يوليو
 

 السادس البحث

االتجاهات الحديثة في تقويم مناهج الرياضيات بالصفوف األولى من التعليم   عنوان البحث 

 المعاصرة   لمحددات الثقافة الرياضية.االبتدائي في ضوء االتجاهات 

Modern trends in evaluating mathematics curricula at the 

early years of basic education in the light of contemporary 

trends. A review article for the promotion to assistant 

professorship, March 2001. 

 فردي نوع البحث 

  األساتذة لترقية النفس وعلم للتربية الدائمة العلمية  اللجنة إلى مقدم بحث  التوثيق 

 .  2001 مارس، شمس، عين جامعة التربية، كلية القاهرة، المساعدين،
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 السابع البحث

فعالية تصميم برنامج تدريبي باستخدام الحاسوب للتمكن من األهداف  عنوان البحث 

طالب كليات التربية شعبتي اللغة العربية والرياضيات في  السلوكية لدى 

 سلطنة عمان . 

 The effectiveness of designing a training program using 

the computer for mastering the behavioral objectives 

among faculties of education students, Arabic language 

and mathematics majors in Sultanate of Oman. A paper 

presented at the Modern Education patterns Symposium, 

Sultan Qabose University, 18-290 May 2003 

 مشترك مع زميلين، تخصص مناهج  اللغة العربية،تخصص الحاسوب . نوع البحث 

السلطان قابوس، باالشتراك ندوة أنماط التعليم الحديثة، كلية التربية، جامعة  التوثيق 

 . 2003مايو   20  – 18مع اتحاد الجامعات العربية، من 
 

 الثامن البحث

الحس الرياضي وعالقته باإلبداع الخاص واالنجاز األكاديمي لدى طالب  عنوان البحث 

 كليات التربية شعبة الرياضيات 

Mathematical sense and its relationship to special 

creativity and academic achievement among the faculties 

of education students, mathematics major, The 3rd 

conference by the Egyptian Society of Mathematics 

Education, Cairo, Ain Shams University, 8-9 Oct 2003    

 تدريس الرياضيات  مشترك مع زميل في تخصص المناهج وطرق نوع البحث 

المؤتمر العلمي الثالث للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات: تعليم وتعلم   التوثيق 

  8الرياضيات وتنمية اإلبداع، القاهرة، جامعة عين شمس، دار الضيافة، من 

 م.  2003أكتوبر   9 –
 

 التاسع البحث

بسلطنة عمان في ضوء االتجاهات تطوير برامج تدريب معلمي الرياضيات  عنوان البحث 

 العالمية المعاصرة ) دراسة ميدانية ( 

Developing the mathematics teachers training program at 

Sultanate of Oman in the light of the modern international 

trends: A field study.  A paper presented at the 16th 

conference by the Egyptian Council for Curriculum and 

Instruction, Ain Shams University, 8-9 Oct 2 

 فردي نوع البحث 

المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس:  التوثيق 

تكوين المعلم )إعداده، وتدريبه(، القاهرة، جامعة عين شمس، دار الضيافة، 

 . 2004يوليو    22  – 21من 
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 العاشر البحث

فعالية برنامج تدريبي مقترح قائم على استراتيجيات التعلم ذاتي التنظيم في  عنوان البحث 

التحصيل األكاديمي واألداء التدريسي واالتجاه نحو االستراتيجيات  

 المستخدمة لدى طالب كلية التربية شعبة الرياضيات 

The effectiveness of suggested training  program based on 

self- learning strategies in achievement and teaching 

performance and attitude towards these strategies among 

the faculty of education students,  mathematics major. 

Journal of Educational and Psychological Researches, 

Menufiya University, vol. 19, issue 2, 2004 . 

 مشترك مع زميل في تخصص علم النفس التربوي  ث نوع البح

مجلة البحوث النفسية والتربوية، كلية التربية، جامعة المنوفية، العدد الثاني،  التوثيق 

 م .  2004السنة التاسعة عشر، 
 

 الحادي عشر البحث

فعالية برنامج تدريبي مقترح مصمم باستخدام الحاسوب لتنمية الثقافة   عنوان البحث 

اإلختبارية لدى المعلمين في أثناء الخدمة في سلطنة عمان ) دراسة عبر  

 التخصصات ( 

The Effectiveness of Suggested Training  Program 

Designed by Using Computer for Developing Cultural 

Testing for Teachers in Service in Sultanate of Oman. A 

paper presented at KINQ ABD ALAZIZ University .K S 

A 30 Jun – 1 Feb 2005 

 

مشترك مع ثالثة من الزمالء، أحدهم تخصص اللغة العربية، والثاني   نوع البحث 

 تخصص الحاسوب، والثالث تخصص الدراسات االجتماعية. 

ورشة عمل طرق تفعيل وثيقة اآلراء لألمير عبد هللا بن عبد العزيز حول   التوثيق 

  19التعليم العالي، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، من 

 .  2005فبراير  1 – 30هـ ، الموافق من 1425ذي الحجة  21 –
 

 الثاني عشر  البحث

فعالية استخدام األمثلة المضادة في تصويب التصورات الخطأ عن بعض   عنوان البحث 

 الطالب المعلمين شعبة الرياضيات المفاهيم والتعميمات لدى 

The Effectiveness of Using Counter Examples in 

Correcting  Misconceptions of  Some  Concepts  and  

Generalizations for  Mathematics Student Teacher      

 فردي  نوع البحث 

لتربويات الرياضيات: التغيرات المؤتمر العلمي الخامس للجمعية المصرية  التوثيق 

العالمية والتربوية وتعليم الرياضيات، نادي أعضاء هيئة التدريس ببنها، من  

    م   2005يوليو  21 –  20
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 الثالث عشر البحث

تصور مقترح لتطوير منظومة مناهج الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في   عنوان البحث 

 الرياضية . مصر في ضوء متطلبات الثقافة 

suggested Conceptualization for Developing Systematic 

of Mathematical Curriculum in Preparatory Stage in the 

light of Mathematical Culture Requirements    

 فردي  نوع البحث 

،  مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، مارس التوثيق 

   م.  2006
 الرابع عشر البحث

فعالية استخدام مداخل البرهنة غير المباشرة في تنمية مهارات البرهان   عنوان البحث 

الرياضي واختزال قلق البرهان وتحسين مهارات التواصل لدى الطالب 

 معلمي الرياضيات .
The Effectiveness of Using Indirect Proofing  Approaches In 

Developing Mathematical Proof Sills and Reducing  proof Anxiety 

and Improving Communication Sills for Mathematics Teacher         

 فردي نوع البحث 

المصرية لتربويات الرياضيات،  مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية  التوثيق 

 م. 2006أكتوبر،  
 

 الخامس عشر البحث

فعالية استخدام مداخل البرهنة غير المباشرة في تنمية مهارات البرهان   عنوان البحث 

الرياضي واختزال قلق البرهان وتحسين مهارات التواصل لدى الطالب 

 معلمي الرياضيات .
The Effectiveness of Using Indirect Proofing  Approaches In 

Developing Mathematical Proof Sills and Reducing  proof Anxiety 

and Improving Communication Sills for Mathematics Teacher         

 فردي نوع البحث 

 م.2006ربويات الرياضيات، أكتوبر، مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لت التوثيق 
 

 السادس عشر البحث

فعالية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة  في بقاء أثر التعلم في الرياضيات   عنوان البحث 

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .
The Effectiveness of a Program Based on Multiple Intelligences 

Theory in Achievement and Retention in Mathematics  for Prep 

School Pupils 

 مشترك  نوع البحث 

مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجلد  التوثيق 

م ، مركز الشرق األوسط  2012الخامس عشر ، إبريل، الجزء األول 

 . 180  – 163للخدمات التعليمية ببنها، صصـ 
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 السابع عشر البحث

فعالية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة  في تنمية مهارات التفكير المنطقي   عنوان البحث 

 في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية . 

The Effectiveness of a Program Based on Multiple 

Intelligences Theory in Developing the Preparatory 

School Students Logical Thinking Skills in Mathematics 

 مشترك نوع البحث 

مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجلد  التوثيق 

م ، مركز الشرق األوسط  2012الخامس عشر ، إبريل، الجزء الثاني 

 للخدمات التعليمية ببنها . 
 

 الثامن عشر البحث

نمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات باستخدام نموذج الحل اإلبداعي   عنوان البحث 

( لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية : دراسة   CP S version 6.1للمشكالت ) 

 تجريبة  

Developing  Creative  Thinking  in  Mathematics by 

Using Creative Problem Solving Model  (  C P S 

version6.1) Among the Preparatory School Pupils : An 

Exprimental Study .        

 مشترك  نوع البحث 

المجلد جلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، م التوثيق 

م ، مركز الشرق األوسط  2013الخامس عشر ، إبريل، الجزء الثاني 

 للخدمات التعليمية ببنها . 
 

 التاسع عشر البحث

فاعلية استخدام التغذية الراجعة المستفيضة في تنمية مهام تعلم حل مشكالت   عنوان البحث 

 تشغيل الكمبيوتر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم 

effective use of feedback in the extensive 

development of the functions of the title of learning 

to solve computer problems with students Education 

Technology Division 
 مشترك نوع البحث 

 مصر  –محافظة القليوبية  –جامعة بنها  –مجلة كلية التربية   التوثيق 
 

 العشرون البحث

فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية مهارات البرمجة لدى طالب  عنوان البحث 

 الصف الثالث اإلعدادي

The effectiveness of cognitive trips across the Web in 

the development of programming skills at the third 

preparatory grade students 
 مشترك نوع البحث 

 م .  2014مقبول للنشر في مجلة كلية التربية ببنها   التوثيق 
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 الحادي والعشرون البحث

أثر استخدام منتدى تعليمي إلكتروني على تنمية بعض مهارات البرمجة  عنوان البحث 

 الشيئية بلغة الفيجوال بيسك دوت نت لدى طالب المرحلة اإلعدادية . 

The effect of using electronic educational forum on the 

development of some of the language of object-oriented 

programming skills Visual Basic Net at the preparatory 

stage students 
 مشترك نوع البحث 

 م .  2014مقبول للنشر في مجلة كلية التربية ببنها   التوثيق 
 

 ي والعشرون الثان البحث

أثر استخدام إستراتيجيتي التعلم اإللكتروني )مجموعات العمل اإللكترونية &   عنوان البحث 

ذاتياً ( في تنمية األداء المهاري في مادة الحاسب اآللي لدى التعلم الموجه 

 طالب الصف الثاني الثانوي .

The effect of using strategies of e-learning 

(electronic learning working groups & self-directed) 

in the development of performance skills in 

computer subject to the second grade secondary 

students. 
 مشترك نوع البحث 

   م .   2014مقبول للنشر في مجلة كلية التربية ببنها   التوثيق 
 الثالث والعشرون البحث

ج صعوبات تعلم  العلى التعلم المستند إلى الدماغ لعفاعلية برنامج قائم   عنوان البحث 
 الرياضيات لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ذوي صعوبات التعلم  

  مشترك نوع البحث 

 –الجزء الثالث  – 9العدد  –( 19المجلد ) – مجلة تربويات الرياضيات   التوثيق 

 م    2016يوليو  
 

 الرابع والعشرون  البحث

فاعلية برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية الدافعية  لتعلم   عنوان البحث 
 الرياضيات لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ذوي صعوبات التعلم  

  مشترك نوع البحث 

  –الجزء الثاني  –   11العدد  –( 19المجلد ) – مجلة تربويات الرياضيات   التوثيق 

 م   2016أكتوبر   
 

 الخامس والعشرون البحث

فاعلية برنامج قائم على هندسة الفراكتال في تحسين االتجاه نحو الرياضيات   عنوان البحث 
 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية . 

  مشترك نوع البحث 

الجزء  -العدد الثاني عشر -المجلد التاسع عشر – مجلة تربويات الرياضيات   التوثيق 

 م .2016أكتوبر  –الثالث 
 



 
 

                                                                                                            
                                                 

49 
 

 السادس والعشرون البحث

فاعلية برنامج مقترح في تدريس الهندسة باستخدام هندسة الفراكتال في   عنوان البحث 
 اإلبداعي لدى طالب المرحلة اإلعدادية  التفكير تنمية 

  مشترك نوع البحث 

الجزء األول   -العدد األول  - المجلد العشرون – مجلة تربويات الرياضيات   التوثيق 

 م . 2017يناير   –
 

 السابع  والعشرون البحث

برنامج الجداول الحسابية   مهارات بعض تنمية   فاعلية الواقع المعزز في  عنوان البحث 
 بمقرر الحاسب اآللي لدى الطالب المعاقين سمعياً بالمرحلة اإلعدادية  

  مشترك نوع البحث 

تنمية القدرات بجامعة بنها ) التدريب  المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمركز التوثيق 

م ، عدد   2018مارس اإلبداعي : رؤى واقعية وطموحات متستقبلية ( ، 

 .  390  – 363( ، ص ص 2( ، العدد )1، المجلد )م  2018  ابريل
 

 الثامن والعشرون البحث

 تطوير منهج الرياضيات للمرحلة اإلعدادبة في ضوء مبادئ برنامج   عنوان البحث 
 " كورت " وأثره في تنمية بعض عادات العقل 

  مشترك نوع البحث 

الدولي األول ( للجمعية المصرية  المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر )  التوثيق 

يوليو   15  – 14، دار الضيافة ، جامعة عين شمس ،  تربويات الرياضيات ل

 .  243  – 223م ، ص ص 2018
 

 التاسع والعشرون البحث

  نحوالعالقة بين مهارات التفكير اإلبداعي والمشاعر األكاديمية  دراسة  عنوان البحث 
 لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي الرياضيات 

   مشترك نوع البحث 

المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر ) الدولي األول ( للجمعية المصرية   التوثيق 

يوليو   15  – 14، دار الضيافة ، جامعة عين شمس ،  تربويات الرياضيات ل

 . 264  – 244م ، ص ص 2018
 

 ثالثونال البحث

أثر استخدام استراتيجية الصف المعكوس في تنمية المهارات األدائية إلنتاج   عنوان البحث 
 الصور الرقمية لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم بإدارة بنها التعليمية  

  مشترك نوع البحث 

مقبول للنشر في المجلة العربية لبحوث التدريب والتطوير التي تصدر عن    التوثيق 

أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها ، المجلد مركز تنمية قدرات 

 م .  2019األول ، العدد الثالث ، أكتوبر 
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 ثالثونالالحادي و البحث

أثر استخدام المدخل اإلنساني في تنمية مهارات التواصل الرياضي واالتجاه   عنوان البحث 
 نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  

 مشترك  نوع البحث 

مقبول للنشر في المجلة العربية لبحوث التدريب والتطوير التي تصدر عن   التوثيق 

أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها ، المجلد مركز تنمية قدرات 

 م .  2019األول ، العدد الثالث ، أكتوبر 
 

 ثالثون الالثاني و البحث

أثر استخدام برنامج تدريبي قائم على تطبيقات السحابة الحاسوبية في تنمية   عنوان البحث 
 مهارات أدوات الويب لدى معلمي المرحلة اإلعدادية  

   مشترك نوع البحث 

مقبول للنشر في المجلة العربية لبحوث التدريب والتطوير التي تصدر عن   التوثيق 

والقيادات بجامعة بنها ، المجلد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 م .  2019األول ، العدد الثالث ، أكتوبر 
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 تاسعا: اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومناقشتها :

 على العديد من الرسائل العلمية لدرجتي الماجستيروالدكتوراه  اإلشراففي  االشتراك  ▪

في  االشتراك وكذلكتخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات في الجامعات المصرية ، 

مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال مناهج وطرق تدريس الرياضيات  

ة التربية جامعة السلطان قابوس في سلطنة  ، وبكلي يةمصرالجامعات الوتكنولوجيا التعليم في 

 عمان، وبياناتها كاآلتي: 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه : – 1

 األولى الرسالة

 عبد رب النبي محمد السيد بيومي اسم الباحث :   -

إستراتيجية مقترحة لتنمية بعض المهارات الالزمة لحل المشكالت عنوان البحث :  -

 وأثرها على التحصيل لدى طالب المرحلة الثانوية . الهندسية 

Suggested strategy for developing some skills necessary for geometric 

problem solving and its effect among the secondary stage students 

 1996/ 26/2تاريخ التسجيل :  -

 ماجستير درجة البحث :  -

 تدريس الرياضيات مناهج وطرق  التخصص :  -

 كلية التربية الكلية / المعهد :  -

 فرع بنها  - جامعة الزقازيق الجامعة :  -
 

 الثانية  الرسالة

 اسم الباحث : سحر عبده محمد السيد -

عنوان البحث : فعالية استخدام تحليل المهمة وخرائط المفاهيم في تنمية بعض المفاهيم  -

 التعليم االبتدائي الهندسية لدى تالميذ 

Effectiveness of Using Task Analysis and Concepts Mapping in 

Developing Some Geometric Concepts in Primary Education Pupils 

 1999/ 6/ 28:  تاريخ التسجيل -

 درجة البحث : ماجستير  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 كلية التربية :  الكلية / المعهد  -

 فرع بنها. -: جامعة الزقازيق   لجامعةا -
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 الثالثة الرسالة

 اسم الباحث : سعيد محمد سعيد المصري -

عنوان البحث : فاعلية الحقائب التعليمية في تنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى   -

 تالميذهم . معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية وعالقته بالتفكير اإلبداعي لدى 

The Effectiveness of Learning Packets in Developing Creative 

Teaching Skills for Mathematics Teachers in Primary Stage and its 

Relationship to Creative thinking of their Stan students   

السفر إلى  تاريخ 2001/ 9/ 1حتى   2000/ 6/ 20تاريخ التسجيل : فترة اإلشراف من  -

 سلطنة عمان 

 درجة البحث : دكتوراه  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 .  فرع بنها - الجامعة : جامعة الزقازيق  -
 

 

 الرابعة الرسالة

 اسم الباحث : دعاء زكي إبراهيم إبراهيم  -

الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات التفكير  عنوان البحث : فاعلية برنامج قائم على  -

 المنطقي والتحصيل وبقاء أثر التعلم في مادة الرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

The Effectiveness of a Program Based on Multiple Intelligences Theory 

in Developing the Preparatory School Students Logical Thinking Skills 

Achievement and Retention in Mathematics  

 2009تاريخ التسجيل : يونيو  -

 درجة البحث : دكتوراه  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 كلية التربية  الكلية / المعهد : -

   الجامعة : جامعة بنها .  -
 الخامسة الرسالة

 اسم الباحث: مصطفي عبد الحفيظ عبد الحفيظ  -

البحث : برنامج مقترح في تدريس الرياضيات قائم على الذكاءات المتعددة عنوان  -

 لتنمية اإلبداع في الرياضيات المدرسية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

A Suggested Program in Mathematics Teaching Based on Multiple 

Intelligences Theory For Developing the Creative In School 

Mathematics Among the Preparatory School Pupils   

 م   2009تاريخ التسجيل : ابريل  -

 درجة البحث : دكتوراه  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 .  : جامعة بنها الجامعة -
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 السادسة الرسالة

 اسم الباحث : محمد وحيد محمد سليمان  -

البحث : أثر توظيف بعض تقنيات التعلم المتنقل في تنمية مفاهيم البرمجة  عنوان  -

 الشيئية لدى طالب المعاهد األزهرية 

Effect of some Mobile Learning Techniques to Development the 

Object-oriented Programing Concept for El Azhar Institutes Students   

 م  2010مايـــــــــــــو تاريخ التسجيل :  -

 درجة البحث : ماجستير  -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية  -

 : جامعة بنها   الجامعة -
 

 السابعة الرسالة

 اسم الباحث : نيرمين ممدوح السادة -

تعليمي متعدد عنوان البحث : أثر اختالف التعليق الصوتي المصاحب لبرنامج كمبيوتر  -

 الوسائل على تنمية مهارات الحاسب اآللي لدى األطفال 

The effect of differences in  educational  computer  multimedia 

program  audio  narration  on  the  development  of  children    

computer  skills                                                                        

 م  2010تاريخ التسجيل : مايـــــــــــــو  -

 درجة البحث : ماجستير  -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية  -

 : جامعة بنها .   الجامعة -
 

 

 الثامنة  الرسالة

 اسم الباحث : خالد حسن محمود عبد المجيد  -

عنوان البحث : فاعلية استخدام استراتيجية قائمة على نموذج الحل اإلبداعي للمشكالت  -

CPS  version6.1  لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة ( )

 اإلعدادية . 

The Effectiveness of  A Suggested Strategy Based on Creative Problem 

Solving Model  ( version6.1) in  Developing  Creative  Thinking in  

Mathematics   Among the Preparatory School Pupils   

 م  2011تاريخ التسجيل :مايـــــــــــــــو  -

 درجة البحث : ماجستير  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 الجامعة : جامعة بنها.  -
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 التاسعة الرسالة

 اسم الباحث : عمرو جمال محروس  -

عنوان البحث : فاعلية مقرر إلكتروني قائم على برمجيات الوكيل الذكي في تنمية   -

 التحصيل والتفكير اإلبتكاري لدى طالب تكنولوجيا التعليم 

The Effectiveness of an Electronic Course Based on the Intelligent 

Software Agent in the Development of Achievement and Innovative 

Thinking among Educational Technology Students   

 م  2011تاريخ التسجيل : يونيـــــــــــو  -

 درجة البحث : ماجستير  -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 هد : كلية التربية الكلية / المع -

 الجامعة : جامعة بنها .  -
 

 العاشرة الرسالة

 اسم الباحث : أحمد كامل داخل الجابري ) عراقي الجنسية (  -

عنوان البحث : مهارات كتابة المقال الالزمة لطالب المرحلة الجامعية بكلية األلسن   -

 قسم اللغة الروسية ومدى تمكنهم منها  

Essay Writing skills Required for the University Stage Students in Al-

Alsun College, Russian Language Development and the Extent of 

Mastering them   

 م   2011تاريخ التسجيل : نوفمبر   -

 درجة البحث : الماجستير  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس -

 الكلية / المعهد : معهد البحوث والدراسات العربية -

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .   –: جامعة الدول العربية    الجامعة
 

 الحادية عشرة الرسالة

 الناصر عبد الصمد أبو الغيط  قنديل اسم الباحث : عبد  -

عنوان البحث : فعالية برنامج في تدريس الهندسة المستوية قائم علي هندسة الفركتال  -

 في تنمية التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو الرياضيات لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية . 

The Effectiveness of A Program in Teaching Planning   geometry 

Based on  Fractal geometry in  Developing  Creative  Thinking  and 

Attitudes  towards Mathematics   Among the Preparatory School Pupils 

 م 2012تاريخ التسجيل : مايو   -

 درجة البحث : دكتوراه  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 .  ة : جامعة بنهاالجامع -
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 الثانية عشرة  الرسالة

 اسم الباحث : عمر عبد العليم محمد  -

عنوان البحث : دراسة تحليلية لدراسات وبحوث تكنولوجيا التعليم بجمهورية مصر   -

 العربية في ضوء التوجهات العالمية 

An Analytical Study of the Technology Research Education in Arab 

Republic of Egypt in the Light of Global Trends 

 2012تاريخ التسجيل : نوفمبر   -

 درجة البحث : ماجستير   -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : التربية  -

 : جامعة بنها .  الجامعة -
 

 الثالثة عشرة الرسالة

 اسم الباحث : ضياء الدين عصمت عبد هللا أبو السعود  -

المحاكاة العالقة بين نمط التعليم ونمط المساعدة المعلوماتية في برامج :   عنوان البحث  -

 وأثرها في تنمية مهارات استخدام السبورة الذكية لدى معلمي المرحلة الثانوية . 
The Relationship between the Pattern of Education and the Informatics 

Assistance Style in Simulation Programs and Its impact on the Development of 

Smart Board Using Skills Among Secondary Stage Teachers . 

 2012تاريخ التسجيل : ديسمبر  -

 درجة البحث : ماجستير   -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية  -

   الجامعة : جامعة بنها .  -
 

 الرابعة عشرة  الرسالة

 اسم الباحث : مصطفى عبد الغنى الصياد  -

فاعلية برنامج محاكاة مقترح فى تنمية مهارات استخدام مركز مصادر عنوان البحث :  -

 التعلم لدى طالب كلية التربية النوعية . 
The Effectiveness of A Proposed Simulation Program in the Development of Using 

Learning Resource Center Skills among Faculty of Specific Education Students 

 2012تاريخ التسجيل : ديسمبر  -

 درجة البحث : ماجستير   -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية  -

 : جامعة بنها .    الجامعة -
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 ة عشرةسالخام الرسالة

 اسم الباحث : محمد مسعد سليمان   -

الويب فى تنمية مهارات عنوان البحث : أثر اختالف نمطي الرحالت المعرفية عبر  -

 البرمجة لدى طالب الصف الثالث اإلعدادي .

The Effect of Differing Cognitive Trips Types across the Web in the 

Development of Programming Skills among Third-Graders Prep 

Students 

 2012تاريخ التسجيل : ديسمبر  -

 درجة البحث : ماجستير   -

 تكنولوجيا التعليم  التخصص : -

 الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية  -

 : جامعة بنها .  الجامعة -

 
 

 الرسالة السادسة عشرة

 اسم الباحث : عاطف جودة محمدي -

عنوان البحث : أثر استخدام منتدى تعليمي على تنمية بعض مهارات البرمجة لدى  -

 طالب الصف الثالث اإلعدادي .

The Effect of Using Educational Forum on the Development of Some 

Programming Skills among Third Grade prep Students 

 2012/   12/ 23تعديل إشراف في مجلس الكلية بتاريخ    2010تاريخ التسجيل : مايو   -

 درجة البحث : ماجستير   -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 النوعية  الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 : جامعة بنها .   الجامعة -

 
 

 السابعة عشرة الرسالة

 اسم الباحث : دعاء إسالم حامد  -

المستفيضة ( برامج المحاكاة الكمبيوترية  –نمطان للتغذية ) الموجزة :   عنوان البحث  -

 وفاعليتها في تنمية مهارات حل مشكالت الكمبيوتر لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم 
Two Types of Feedback (Condensed - Extensive) in the Simulation Software 

Computer Programs, and their Effects in Developing the Skills of Solving the 

Problems of Operating computer among  Educational Technology Students 

/   12/ 23تعديل إشراف في مجلس الكلية بتاريخ   2011يونيه   :  تاريخ التسجيل -

2012 

 درجة البحث : ماجستير   -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 جامعة بنها . - التربية النوعيةالكلية / المعهد : كلية  -
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 الثامنة عشرة  الرسالة

 اسم الباحث : هبه أحمد محمد عواد  -

عنوان البحث : أثر التفاعل بين نظامي عرض الكتاب اإللكتروني ودافعية اإلنجاز   -

 على تنمية مهارات تصميم المواقع اإللكترونية 

Effect of Interaction Between Two Systems of  Browsin g  E Book and 

Achievement Motivation on Development of  Design Electronic Sites 

Skills .   

/   12/ 23تعديل إشراف في مجلس الكلية بتاريخ   2011تاريخ التسجيل : يونيه    -

2012 

 درجة البحث : ماجستير   -

 جيا التعليم التخصص : تكنولو -

 الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية  -

 : جامعة بنها .   الجامعة -
 

 التاسعة عشرة الرسالة

 اسم الباحث : محمد محمد محمد حسين ) فلسطيني الجنسية (  -

عنوان البحث : دراسة مقارنة بين استخدام أسلوبي التعلم التعاوني والتعلم الفردي   -

الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالب الصف الثالث اإلرشادي على التحصيل 

 اإلعدادي بغزة واتجاهاتهم نحوها 

A Comparative Study between the Use of Cooperative Learning 

Technique and Individual Guidance Learning in Academic 

Achievement in Mathematics and Their Attitudes toward It among 

Third Grade Prep Students at Gaza .   

   م   2013يناير  تاريخ التسجيل  -

 الماجستير  درجة البحث  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 معهد البحوث والدراسات العربية  الكلية / المعهد  -

                                                 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . –: جامعة الدول العربية    الجامعة -
 

 العشرون الرسالة

 اسم الباحث : عاطف حمدي عاطف محمود  -

عنوان البحث : أثر التفاعل بين استراتيجيات التعلم اإللكتروني والسعة العقلية في تنمية   -

 األداء المهاري في مادة الحاسب اآللي لدى طالب الصف الثاني الثانوي 

The Effect of the Interaction between the E-learning and Mental 

Capacity Strategies in the Development of Performance Skills in 

Computer Subject among Second-Grade Secondary students 

 م   2013تاريخ التسجيل : مايو   -

 درجة البحث : الماجستير   -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 كلية التربية النوعية  / المعهد  الكلية -

   : جامعة بنها .   الجامعة -
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 الحادية والعشرون الرسالة

 اسم الباحث : محمد فوزي توفيق متولي   -

تعاوني (  –تشاركي   –عنوان البحث : أثر اختالف أنماط التدريب اإللكتروني ) فردي  -

في مستوى الدافعية للتعلم الذاتي وتنمية مهارات تصميم قواعد البيانات لدي طالب 

 الصف الثاني الثانوي   

The Effect of Differing E-Training Patterns (Individually - 

Participatory - Collaboratively)) in the Motivation level of Self -

Learning and Developing the Skills of Designing Databases among 

Second-Grade Secondary students .   

 م   2013تاريخ التسجيل : مايو   -

 درجة البحث : الماجستير   -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 النوعية  الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 : جامعة بنها .   الجامعة -
 

 الثانية والعشرون  الرسالة

 اسم الباحث : سمر محمود محمد عبد الفتاح  -

عنوان البحث : أثر اختالف أدوات بيئات التعلم الشخصية في تنمية مهارات إنتاج   -

 برامج الفيديو و التليفزيون التعليمية لدي طالب تكنولوجيا التعليم   

The Effect of Differing Personal Learning Environments Tools in 

Developing the skills of the Educational Video Production and 

Television Technology among Educational Technology Students 

 م   2013تاريخ التسجيل : مايو   -

 درجة البحث : الماجستير   -

 التخصص :تكنولوجيا التعليم  -

 كلية التربية النوعية  الكلية / المعهد  -

 : جامعة بنها .  الجامعة -

 
 

 الثالثة والعشرون الرسالة

 اسم الباحث : علم الدين محمد صالح الدين عبد هللا  -

عنوان البحث :  فعالية استخدام الرحالت التعليمية المعرفية عبر الويب في تدريس   -

سب اآللي في المكتبات على تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب قسم مقرر تطبيقات الحا

 المكتبات والمعلومات                                                                                  

The Effectiveness of Using Cognitive Educational Trips across the Web 

in Teaching Computer Applications in Libraries on the Development of 

Creative Thinking among Students of Libraries and Information 

 م    2013تاريخ التسجيل : أكتوبر   -

 درجة البحث : الماجستير   -

 التخصص : المكتبات والمعلومات  -

 الكلية / المعهد : كلية اآلداب  -

 : جامعة بنها .  الجامعة -
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 الرابعة والعشرون  الرسالة

 اسم الباحث : فاطمة السيد عبد المطلب أحمد  -

عنوان البحث : فاعلية الموديوالت التعليمية اإللكترونية في تنمية مهارات التفكير العليا  -

 في الرياضيات لدى الطالب المعلمين شعبة التعليم األساسي بكليات التربية . 

The Effectiveness of Electric Instruction Modules in Developing the 

High Order Thinking Skills (HOTS ) Among the Student Teacher in 

Basic Education section in Faculty of  Education    

 م   2014تاريخ التسجيل : يناير  -

 درجة البحث : الماجستير   -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 : كلية التربية الكلية / المعهد  -

 : جامعة بنها .    الجامعة -

 
  

 الخامسة والعشرون الرسالة

 اسم الباحث : محمد الشحات عبد العليم إبراهيم قنصوه   -

عنوان البحث : فاعلية برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ لعالج صعوبات تعلم  -

 الرياضيات وتنمية الدافعية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادية  

The Effectiveness of Abrain – Based Learning difficulties and 

Developing Motivation Among the Preparatory Stage Pupils with 

learning Disabilities    

 م  2014تاريخ التسجيل : يناير  -

  الدكتوراهدرجة البحث :  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

                                                                                                           : جامعة بنها .  الجامعة -

 السادسة والعشرون الرسالة

 اسم الباحث : أسماء فضل حامد شحاتة   -

عنوان البحث : تطوير منهج الرياضيات بالصف الرابع االبتدائي في ضوء المعايير   -

      TIMSSالعالمية  

Developing Fourth Primary Grade Math Curriculum in the Light of 

Global Standards (TIMSS )  

 م  2014تاريخ التسجيل : يناير  -

 درجة البحث : الماجستير  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات وتكنولوجيا التعليم   -

 الكلية / المعهد : كلية التربية بشبين الكوم  -

 الجامعة : جامعة المنوفية . -
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 السابعة والعشرون الرسالة

 اسم الباحث : بسمة محمد عبد ربه أحمد عالم  -

إقليدية في تنمية  الهندسة الالعنوان البحث : فعالية تدريس وحدة مقترحة قائمة على  -

 التفكير البصري لدى طلبة المرحلة الثانوية 

The Effectiveness of a Proposed Teaching Unit based on Non – 

Eucldean Geometry in Developing Secondary School Students, Visual 

Thinking   

 م   2014تاريخ التسجيل : يونيو  -

 درجة البحث : الماجستير   -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات وتكنولوجيا التعليم   -

 جامعة المنوفية . - الكلية / المعهد : كلية التربية بشبين الكوم -
 

 ة والعشرون الثامن الرسالة

 اسم الباحث : طه متولي متولي أبو غابة   -

عنوان البحث: برنامج تدريبي قائم على البرامج التفاعلية لتنمية مهارات تدريس   -

 المفاهيم الرياضية لدى معلمي المرحلة اإلعدادية . 
A training program based on interactive software Program for Developing 

The Teachinc Skills of Mathematical Concepts among Preparatory Stage 

Teachers 

 م  2014تاريخ التسجيل : يونيو  -

 درجة البحث : الماجستير   -

 م  التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات وتكنولوجيا التعلي  -

 جامعة المنوفية   – كلية التربية بشبين الكوم الكلية / المعهد : -
 

 التاسعة والعشرون الرسالة

 اسم الباحث: وائل عبد الجليل -

عنوان البحث : " فعالية برنامج تدريبي عبر الويب قائم علي استراتيجية الصف   -

 تكنولوجيا التعليم " .المعكوس في تنمية  مهارات إنتاج الصور الرقمية لدي اخصائي 

- The effectiveness of web-training program based on the strategy 

of the inverted row in the development of digital photos 

production skills for specialist of education technology 

 2014تاريخ التسجيل : يوليو  -

 الماجستير درجة البحث:  -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية   -

 : جامعة بنها .  الجامعة
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 الثالثون الرسالة

 اسم الباحث: عمرو مصطفى  -

عنوان البحث : فاعليه برنامج تدريبي قائم على تطبيقات السحابه الحاسوبيه في تنمية  -

 معلمي المرحله الثانية من التعليم األساسي . لدى  2مهارات أدوات الويب 

- Effectiveness of a training program based on the cloud computing 

applications in the development of Web 2 tools skills of teachers 

in the second stage of basic education 

 2014تاريخ التسجيل : يوليو  -

 اجستير درجة البحث : الم -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 جامعة بنها .  - الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية 
 

 الرسالة الحادية و الثالثون

 اسم الباحث: أسماء الحسيني عبد القادر العماوي   -

فاعلية تنظيم محتوى منهج الهندسة وفق نظرية رايجلوث التوسعية   عنوان البحث :  -

مهارات الترابطات الرياضية والتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة في تنمية بعض 

 اإلعدادية . 

The effectiveness of the organization of engineering curriculum 

content in accordance with the theory of Rigelot expansion in 

developing some correlations athletic skills and academic 

achievement among junior high school students . 

 م .  2015تاريخ التسجيل : مايو   -

 درجة البحث : الماجستير  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس رياضيات .  -

 الكلية / المعهد: كلية التربية . -

 ة بنها . : جامع الجامعة -
 

 ية و الثالثونثانالرسالة ال

 حلمي فاوي خلف هللا اسم الباحث:  -

تطوير منهج الرياضيات للمرحلة اإلعدادية في ضوء مبادئ برنامج  عنوان البحث :  -

كورت وأثره على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي وبعض عادات العقل والمشاعر 

  األكاديمة . 

 م .  2016/ 17/4:  تاريخ التسجيل -

 الدكتوراه درجة البحث :  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس رياضيات .  -

 الكلية / المعهد: كلية التربية . -

 : جامعة بنها .  الجامعة -
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 ة و الثالثونثالثالرسالة ال

 لمياء أحمد عبد العظيم هيبه  اسم الباحث:  -

التواصل الرياضي المدخل اإلنساني في تنمية مهاات استخدام فاعلية عنوان البحث :  -

  واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  

 م .     2016/ 21/5:  تاريخ التسجيل -

 الماجستير  درجة البحث :  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس رياضيات .  -

 الكلية / المعهد: كلية التربية . -

 : جامعة بنها .  الجامعة -
 

 و الثالثون الرابعةالرسالة 

 الكوميمحمد محمد سمير اسم الباحث:  -

فاعلية نموذج هيرمن في تنمية التفكير االبتكاري واالتجاه نحو مادة   عنوان البحث : -

 الرياضيات  

 م .  2017/   6/   17:  تاريخ التسجيل -

 الماجستير  درجة البحث :  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس رياضيات .  -

 الكلية / المعهد: كلية التربية . -

 : جامعة بنها .  الجامعة -
 

 و الثالثون الخامسة الرسالة 

 محمد صديق عبد الرحمن عبد الرحمن  اسم الباحث:  -

لتنمية  في تعليم الرياضيات   SCAMPERفاعلية استراتيجية سكمبر  عنوان البحث : -

 والتفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .التحصيل  

 م .  2017يونيو :  التسجيلتاريخ  -

 ماجستير  درجة البحث :  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس رياضيات  -

 الكلية / المعهد: كلية التربية . -

 : جامعة بنها .  الجامعة -
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دكتوراه ( تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات  –مناقشة الرسائل العلمية ) ماجستير    –2

 وتكنولوجيا التعليم ورياض األطفال في مصر وسلطنة عمان ، وبياناتها كاآلتي:  

 األولى الرسالة

 اسم الباحث : خوله بنت زاهر بن خميس الحوسني ) ُعمانية الجنسية (  -

ت التفكير الهندسي لدى الطلبة المعلمين وفق نظرية فان  عنوان الرسالة  : قياس مستويا -

 هيل وعالقته بتحصيلهم الرياضي . 

Measuring Geometric Thinking Levels among Student- Teachers 

according to the Theory of Van Hill and its Relationship to their 

Mathematical Achievement 

  م   2003/ 4/6تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : الماجستير في التربية  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 سلطنة عمان  –: جامعة السلطان قابوس بمسقط   الجامعة -
 

 

 الثانية  الرسالة

 الظهوري ) ُعماني الجنسية ( اسم الباحث : عبد الغفور بن محمد بن داوود  -

عنوان الرسالة : أثر استخدام استراتيجيات االكتشاف االستقرائي واالكتشاف   -

 االستداللي والشرح على اكتساب الطالب للتعميمات الجبرية .

The Effect of Using Inductive and Deductive  Discovery Strategies on 

Algebraic  generalizations acquisition  among Students    

 م     2005/ 3/ 23 تاريخ المناقشة  -

 درجة الرسالة : الماجستير في التربية  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 سلطنة عمان . –الجامعة : جامعة السلطان قابوس بمسقط  -
 

 الثالثة الرسالة

 هللا بن محمد الدبدوب ) عُماني الجنسية ( اسم الباحث : إبراهيم بن عبد  -

عنوان الرسالة : أثر تدريس الهندسة بطريقة االكتشاف الموجه على التحصيل والتفكير  -

 الناقد لدى طالب الصف العاشر من التعليم العام . 

The Effect of Teaching Geometry Using the Guided Discovery Method 

on the Achievement and Critical Thinking among Tenth Grade Public 

Education Students . 

 م.   10/2005/ 12 :   تاريخ المناقشة -

 درجة الرسالة : الماجستير في التربية  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 سلطنة عمان .  –: جامعة السلطان قابوس بمسقط   الجامعة -
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 الرابعة الرسالة

 اسم الباحث : نداء بنت علي بن محمد مقيبل ) ُعمانية الجنسية (  -

عنوان الرسالة  : أثر تعليم االحتماالت باستخدام محاكاة الحاسوب على التفكير   -

 االحتمالي لدى الطلبة واتجاهاتهم نحو االحتماالت.

The Effect of Teaching Probability by Using Computer Simulation on 

Probability Thining Among Student and Their Atittudes Tward  

Probability .     

 م   12/2006/ 12 تاريخ المناقشة  -

 الماجستير في التربية  درجة الرسالة -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات وتكنولوجيا التعليم  -

 ة / المعهد : كلية التربية الكلي -

 سلطنة عمان  –: جامعة السلطان قابوس بمسقط  الجامعة -
 

 الخامسة الرسالة

 اسم الباحث : أبو بكر المنشاوي عفيفي  -

فاعلية تنظيم محتوى مقرر الرياضيات وفق نظرية رايجلوث  عنوان الرسالة :  -

 المرحلة اإلعدادية .التوسعية في تنمية  بعض طرق البرهان الرياضي لدى تالميذ 

The Effectiveness of Mathematics Textbook Content Organization 

According to Reigeluth's Elaboration Theory in Developing Some 

Mathematical Proof Techniques Among the Preparatory School Pupils  . 

 م  2010/  3/  28تاريخ المناقشة :  -

 لة : الماجستير في التربية درجة الرسا -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 : جامعة بنها   الجامعة -
 

 السادسة الرسالة

 اسم الباحث : محمد صالح محمد أحمد -

في    TRIZعنوان الرسالة  : أثر استخدام إستراتيجية قائمة على مبادئ نظرية تريز -

 تنمية مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية لدى طالب المرحلة اإلعدادية .

The Effect of Using a Strategy Based on the Principles of TRIZ Theory 

in Developing the Preparatory Stage Students' Creative Solving of 

Mathematical Problems  . 

 م .  2011/   7/   23تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : الماجستير في التربية  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 . الجامعة : جامعة بنها  -
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 السابعة الرسالة

 اسم الباحث : شيماء محمد علي حسن  -

لتنمية مهارات تدريس الرياضيات عنوان الرسالة : فعالية برنامج تعلم إلكتروني مدمج  -

 للطالب المعلمين في ضوء المعايير القومية إلعداد معلم الرياضيات . 

The Effectiveness of Blended E-Learning Program in Developing 

Student-Teachers Mathematics Teaching Skills in The Light of 

National Standards for Mathematics Teacher Preparation   

 م .  2011/   9/   10 تاريخ المناقشة  -

 دكتوراه الفلسفة في التربية   درجة الرسالة -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات وتكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 الجامعة : جامعة بور سعيد . -
 

 الثامنة  الرسالة

 عبد العظيم علي اسم الباحث : دينا محمد طلعت  -

فاعلية استخدام ألعاب إلكترونية ) مصممة ومنتجة ( في تنمية بعض  عنوان الرسالة :  -

 الذكاءات المتعددة لدى أطفال ما قبل المدرسة

The Effectiveness of Using Electronic Games Designed 

anProduced in Developing some multiple Intelligence for 

Preschool Children 

 م    2012يناير  5تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : الماجستير في التربية  -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 .  الجامعة : جامعة بنها -
 

 التاسعة الرسالة

 اسم الباحث : جيهان كمال سالم عبد العليم  -

عنوان الرسالة  : فعالية برنامج وسائط فائقة لتنمية بعض مفاهيم الرياضيات لدى طفل  -

 الروضة  

The Effectiveness of a Hypermedia Program for Developing some 

Mathematical concepts in the kindergarten child   

 م   2012مايو  19تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : ماجستير  -

 التخصص : رياض أطفال  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 الجامعة : جامعة بنها .  -
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 العاشرة الرسالة

 اسم الباحث : منصور سمير السيد الصعيدي -

عنوان الرسالة  : فاعلية برنامج قائم علي بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في  -

تدريس الرياضيات علي تنمية مهارات الترابطات الرياضية وحل المشكالت الحياتية 

 لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية 

The Effectiveness of A Program Based on Some Metacognitive 

Strategies in Mathematics Education In Developing the Preparatory 

School Pupils Mathematical Connections Skills and Life Problems 

Solving .  

 م 2012يونيو 2تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : دكتوراه  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 .  : جامعة بنها  الجامعة -
 

 الحادية عشرة الرسالة

 اسم الباحث : سحر عبده  محمد السيد  -

عنوان الرسالة  : برنامج قائم على محاكاة الهندسة التفاعلية بالحاسوب وأثره في  -

 التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي والدافع لإلنجاز لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

A Program Based on Simulation of the Interactive Geometry by the 

Computer and its Effect on Learning and the Development of the 

Creative Thinking and the Achievement Motivation for the Students of 

the Primary Stage   

 م    2012يوليو    11 تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : دكتوراه  -

 لتخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات وتكنولوجيا التعليم ا -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 : جامعة بور سعيد .  الجامعة -
 

 الثانية عشرة  الرسالة

 اسم الباحث : طه إبراهيم طه محمد  -

عنوان الرسالة : فعالية برنامج في التواصل الرياضي والترابط الرياضي في تنمية   -

 تكوين وحل المشكالت الرياضية لدي الطالب المعلمين بكليات التربية مهارات 

The Effectiveness of a Program in Mathematical Communication and 

Connection and its Effect on Developing Mathematics Problems Posing 

and Solving skills of Student Teachers at Faculties of Education 

 م  2012أغسطس  25تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : دكتوراه  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 جامعة بني سويف . -  الكلية / المعهد : كلية التربية  -
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 الثالثة عشرة الرسالة

 اسم الباحث : رضا طه محمد عطية  -

معاوني هيئة التدريس مهارات  عنوان الرسالة : فاعلية منتدى تعليمي في إكساب  -

 تصميم وإنتاج المواقع التعليمية في ضوء معايير الجودة .

The effectiveness of educational forum enriching design skills and 

production of educational web sites for assistants of education  stuff  

according  to standard  quality .                         

 م  2012/   11/   10 تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : ماجستير  -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 : جامعة بنها .  الجامعة -
 

 الرابعة عشرة  الرسالة

 اسم الباحث : لمياء مصطفى كامل محمد  -

الفائقة لتنمية مهرات تصميم الدايوراما التعليمية  عنوان الرسالة : أثر استخدام الوسائط -

 كأحد أساليب العرض المتحفي واالتجاه نحوها . 

Effect of Using Hypermedia for Improving Design of  Educational 

Dayurama Skills as one of Museums Displaying Methodology and its 

Toward Attitudes   

 م   2012/   11/   22تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : دكتوراه  -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية  -

 : جامعة بنها .  الجامعة -
 

 الخامسة عشرة الرسالة

 ( حث : هاني فتحي عبد الكريم نجم )فلسطيني الجنسيةاسم البا -

استراتيجيات ماوراء المعرفة لتنمية عنوان الرسالة  : فاعلية برنامج مقترح قائم على  -

 التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي بغزة .

Effectiveness of a Proposed  Program Based on the Strategies of  

Meta cognition  to Develop the Mathematical Thinking for the Tenth 

Grade Students in the Gaza .      

 م .  2013/   1/   12 خ المناقشة تاري  -

 دكتوراه  درجة الرسالة -

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات  التخصص  -

 معهد البحوث والدراسات العربية  الكلية / المعهد  -

   . لجامعة: جامعة الدول العربيةا -
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 السادسة عشرة الرسالة

 اسم الباحث : إسماعيل عبد الجواد عبد الحفيظ  -

فاعلية استخدام إستراتيجية االستقصاء في تنمية مهارات التفكير  عنوان الرسالة  :  -

 الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي .

The  Effectiveness of Using  Strategy  Inquiry in Developing  

Mathematical Thinking Skills  and  Attitude  towards  Mathematics  

among 6 th  grade  Pupils . 

 م   2013مارس   31 :   تاريخ المناقشة -

 درجة الرسالة : ماجستير  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات وتكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية بشبين الكوم   -

   : جامعة المنوفية .  الجامعة -
 السابعة عشرة الرسالة

 محمد السيد صالح عمار اسم الباحث : حنان  -

عنوان الرسالة  : نموذج  مقترح لتصميم وتفعيل الفصول االفتراضية بمدارس التعليم  -

 األساسي في ضوء معايير الجودة

Prposed  model for Designing  and  activating  virtual classroom in 

schools of  Basic education in the light of quietly standards . 

 2013إبريل   18 تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : دكتوراه  -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية  -

 .  بنها  : جامعة الجامعة -
 

 الثامنة عشرة  الرسالة

 اسم الباحث : محمد فرحات حسانين علي  -

عنوان الرسالة  : فعالية برنامج مقترح في تنمية مهارات تصميم وإنتاج دروس   -

 إلكترونية لدى معلمي الرياضيات وتحصيل طالبهم بالمرحلة اإلعدادية  

The  Effectiveness of  aPrposed  Program me in Developing  the Skills 

of  Designing and Producing Electronic Lessons in Mathematics 

Teachers and Their Prep Stage Students Achievement .    

 م   2013تاريخ المناقشة : يونيه  -

 درجة الرسالة : ماجستير  -

 التخصص : تكنولوجيا التعليم  -

 كلية التربية   الكلية / المعهد  -

 : جامعة الزقازيق .  الجامعة -
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 التاسعة عشرة الرسالة

 إبراهيم محمد أبو العالاسم الباحث : إيناس  -

عنوان الرسالة : فعالية برنامج مقترح في تنمية مهارات تصميم وإنتاج دروس   -

 إلكترونية لدى معلمي الرياضيات وتحصيل طالبهم بالمرحلة اإلعدادية  

The  Effectiveness of  a Proposed  Programme  in Developing  the 

Skills of  Designing and Producing Electronic Lessons in Mathematics 

Teachers and Their Prep Stage Students Achievement .   

 م   2013تاريخ المناقشة : يونيه  -

 درجة الرسالة : دكتوراه  -

 التخصص : طرق تدريس رياضيات وتكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 الجامعة : جامعة الفيوم  -
 

 العشرون الرسالة

 اسم الباحث : عماد عبد الهادي محمد صديق  -

عنوان الرسالة  : فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على الوسائط المتعددة لمعلمي مادة  -

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في الحلقة الثانية من التعليم األساسي في ضوء 

 احتياجاتهم 

Effectiveness  of  the  Proposed  Training  Program  based  on 

Multimedia  Material  Teacher  Computer  and  Information 

Technology  in  the  Second  Episode  of  Basic  Education  In Light  of  

their  Needs 

 م    2013تاريخ المناقشة : سبتمبر  -

 درجة الرسالة : ماجستير   -

 كنولوجيا التعليم التخصص : ت -

 الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية  -

 : جامعة بنها .   الجامعة -
 

 الحادية والعشرون الرسالة

 اسم الباحث : فاطمة الزهراء السيد السيد الجيوشي  -

عنوان الرسالة : برنامج مقترح لتنمية الكفايات ا لمهنية لمعلمي المرحلة االبتدائية في  -

 احتياجاتهم من تكنولوجيا التعليم . ضوء 

A proposed  Training  Program for the  Developing  Professional 

Computencies of  Primary Teachers in the Light of their Needs of  

Educational Technology .   

 م    2013أكتوبر تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : ماجستير   -

 كنولوجيا التعليم التخصص : ت -

 جامعة بنها .  –  الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية -
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 الثانية والعشرون  الرسالة

 اسم الباحث : نها محمد ربيع إسماعيل  -

عنوان الرسالة : فاعلية استخدام نظرية رايجلوث التوسعية في تنمية التفكير الهندسي  -

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

Effectiveness  of Using the theory of  Reigeluth,s Elaboration in 

developing Geometric thinking for Preparatory Pupils   

 م   2014تاريخ المناقشة : يناير   -

 درجة الرسالة : ماجستير  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات وتكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية بالعريش   -

 : جامعة قناة السويس .   الجامعة -
 

 الثالثة والعشرون الرسالة

 اسم الباحث : محمود فؤاد أحمد عيسى  -

اإللكتروني والتعلم التعاوني في التحصيل وتنمية عنوان الرسالة : فعالية كل من التعلم  -

المهارات المعلوماتية في مادة الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحلة األولى من التعليم 

 األساسي . 

The effectiveness of both e-learning and collaborative learning 

and achievement in the development of IT skills in the computer 

material to the students of the first phase of basic education 

 م   2014تاريخ المناقشة : يونيو   -

 درجة الرسالة : ماجستير  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس وتكنولوجيا التعليم  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 . : جامعة كفر الشيخ   الجامعة -
 

 والعشرون الرابعة  الرسالة

 اسم الباحث : شفان خالد علي )عراقي الجنسية (  -

عنوان الرسالة : أثر استخدام نموذج التعلم المعرفي في تنمية التفكير الرياضي لتالميذ  -

 الصف الثاني عشر العلمي في إقليم كردستان العراق وتحصيلهم الدراسي 

The effect of using cognitive learning model in the development 

of mathematical thinking to twelfth grade students in scientific 

Kurdistan region of Iraq and academic achievement 

 هـ . 1435رمضان   18م /  2014يوليو  16 تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : ماجستير  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 معهد البحوث والدراسات العربية  الكلية / المعهد : -

 الجامعة : جامعة الدول العربية . -
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 الخامسة والعشرون الرسالة

 اسم الباحث : أمل محمد مختار الحنفي  -

عنوان الرسالة : فعالية برنامج قائم على التعلم المتنقل المختلط في تنمية مستويات   -

 التفكير الهندسي لدى الطالب المعلمين بشعبة الرياضيات 

The effectiveness of a Program based on Blended Mobile Learning in 

Developing Geometric Thinking Levels among Student – Teachers 

majoring in Mathematics .  

 م .  2014أغسطس  10تاريخ المناقشة :  -

 دكتوراه  درجة الرسالة : -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية بشبين الكوم  -

 الجامعة : المنوفية .  -
 

 السادسة والعشرون الرسالة

 اسم الباحث : والء صالح محمد محمود  -

عنوان الرسالة  : فعالية برنامج قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تدريس الهندسة  -

 . الفراغية لتنمية الحس الفراغي لطالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي 

Effectiveness is based on the theory of multiple intelligences in 

the teaching of spherical geometry for the development of spatial 

sense for students of the second episode of the basic education 

program 

 م .  2014أغسطس  18 تاريخ المناقشة :  -

 ماجستير  درجة الرسالة -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية باإلسماعيلية  -

 .  س: قناة السوي الجامعة -
 

 

 السابعة والعشرون الرسالة

 اسم الباحث : سامية عبد العزيز عبد السالم السيد  -

عنوان الرسالة : برنامج قائم على استراتيجيات التشفير المتشعب  قي تدريس   -

الرياضيات لتنمية القوة الرياضياتية وبعض عادات العقل لدى تالميذ المرحلة  

 .  اإلعدادية

A program based on the teaching of mathematics in the HTTP 

encryption strategies for the development of mathematical power 

and some of the habits of mind among junior high school students 

 م .  2014تاريخ المناقشة : أغسطس   -

 درجة الرسالة : دكتوراه   -

 الرياضيات التخصص : مناهج وطرق تدريس  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 الجامعة : جامعة الزقازيق .  -
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 الثامنة والعشرون  الرسالة

 اسم الباحث : سمر محمد رضا محمد مرجان   -

عنوان الرسالة : فاعلية برنامج قائم على التدريس التشاركي في تدريس الرياضبات  -

 ية . لتنمية بعض عادات العقل لدى طالب المرحلة اإلعداد 

Effectiveness based on participatory teaching in the teaching of 

mathematics for the development of some of the habits of the 

mind preparatory school students program . 

 م .    2015يناير   20تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : ماجستير   -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 الجامعة : جامعة دمياط . -
 

 التاسعة والعشرون الرسالة

 اسم الباحث :محمد السيد علي عبد السميع    -

عنوان الرسالة : فاعلية إستراتيجية التعلم اإلتقاني في تنمية مفاهيم التحويالت الهندسية   -

 ومهارات البرهان الرياضي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية األزهرية .  

Effective learning strategy Alatghani concepts in engineering 

skills transfers and the development of mathematical proof to the 

junior high school students Azhar 

 م .   2015مارس   2تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : ماجستير   -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 الجامعة : جامعة السويس .  -
 

 الثالثون  الرسالة

 اسم الباحث :  وليد هالل عواد محمد   -

استخدام برمجيات الهندسة التفاعلية في تنمية بعض مهارات الحس  عنوان الرسالة : -

 المكاني ومستويات التفكير الهندسي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي . 

The use of interactive software engineering in the development of 

some common levels of spatial and geometric thinking skills of 

first grade secondary pupils . 

 م .               2015مارس   16تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : دكتوراه  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس رياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 الجامعة : جامعة المنوفية . -
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 الرسالة الحادية و الثالثون 

 اسم الباحث :  وائل مصطفى هواش   -

  اإلبداع مهارات  لتنمية العربي الخط فن في تدريسي برنامج فاعلية:   الرسالة عنوان -

 . الجامعي بالتعليم  الفنية  التربية طالب  لدى التشكيلي

The effectiveness of a training program in the art of calligraphy 

for the development of creative skills, visual art education at 

university education students 

 م .                2015مايو   5تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : ماجستير  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس تربية فنية  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية  -

 معة : جامعة طنطا . الجا -
 

 الثانية والثالثون   الرسالة

 اسم الباحث : عاشور محمد حافظ عبد العزيز    -

عنوان الرسالة : أثر استخدام إستراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس الرياضيات  -

 على تنمية المهارات الرياضية وعادات العقل لدى طالب المرحلة الثانوية . 

The effect of using the Six Thinking Hats strategy in the teaching 

of mathematics on mathematical skills and habits of mind to the 

development of secondary school students 

 م .   2015مايو   6تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : دكتوراه   -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 الجامعة : جامعة الفيوم .  -
 

 الثالثة والثالثون  الرسالة

 اسم الباحث : إبراهيم خليل شاهين    -

عنوان الرسالة : فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات التعلم النشط لمعلمي  -

 الرياضيات وفي التحصيل واختزال القلق الرياضي لدى طلبتهم .  

Effectiveness of the proposed training program in the 

development of active learning skills for teachers of mathematics 

and in the collection and reduction of  Math anxiety  to their 

students 

 م .   2015تاريخ المناقشة : يونيو   -

 درجة الرسالة : دكتوراه   -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : معهد البحوث والدراسات العربية . -

 العربية للتربية والثقافة والعلوم ( .  الجامعة : جامعة الدول العربية ) المنظمة -
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 الرابعة والثالثون   الرسالة

   خفاجي الوهاب  عبد  المنعم عبد  محمد :  الباحث  اسم -

  مهارة تنمية في المتعددة  الوسائط باستخدم مقترح برنامج فعالية:   الرسالة عنوان -

ً  المعاقين  التالميذ  لدى الكتابة  ( .  للتعلم القابلين)    عقليا

Effectiveness of the proposed program using multimedia in the 

development of writing skills among students with mental disabilities 

who are able to learn . 

 .  م  2015  يوليو 14:    المناقشة تاريخ -

   دكتوراه:  الرسالة درجة -

  الرياضيات  تدريس  وطرق مناهج:  التخصص  -

 العربية والدراسات  البحوث  معهد :  المعهد /  الكلية -

 . العربية الدول  جامعة:  الجامعة -
 

 الخامسة والثالثون  الرسالة

 الزقزوق حامد  السيد  سمية:  الباحث  اسم -

  الهندسي التفكير تنمية في المشكلة بحل التدريس استراتيجية فاعلية:   الرسالة عنوان -

 .   اإلعدادية المرحلة تالميذ  لدى والتحصيل  الرياضي التواصل مهارات  وبعض 

Message Subject: effective teaching strategy to solve the problem in the 

development of engineering thinking and some communication and 

learning sports skills among junior high school students 

 .  م  2015 يوليو   25:     المناقشة تاريخ -

 ماجستير :   الرسالة درجة -

 الرياضيات  تدريس  وطرق مناهج:  التخصص  -

 . دمنهور  جامعة:  التربيةالجامعة كلية:  المعهد /  الكلية -
 

 السادسة والثالثون  الرسالة

 (  فلسطيني)  اللطيف عبد  محمود  حسني أحمد :  الباحث  اسم -

  في الست  التفكير قبعات  على قائم الجبر في مقترح برنامج فعالية:   الرسالة عنوان -

 لدى القرار اتخاذ  على والقدرة العقل عادات  وبعض  بداعياإل التفكير مهارات  تنمية

 .   العليا األساسية المرحلة طالب 

Effectiveness of the proposed program in algebra based on the Six 

Thinking Hats in the development of thinking skills Ghabdai and some 

of the habits of mind and the ability to take the decision to the Supreme 

basic school students 

 .  م 2015   أغسطس:   المناقشة تاريخ -

   دكتوراه:  الرسالة درجة -

 الرياضيات  تدريس  وطرق مناهج:  التخصص  -

   والتربية والعلوم لآلداب  البنات  كلية:  المعهد /  الكلية -

 . شمس عين   جامعة:  الجامعة -
 ا

 

00 
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 ة والثالثون بعساال الرسالة

  ) كويتي الجنسية (   خاجه علي حاجي محمد :  الباحث  اسم -

 في الجودة معايير على قائم العملية للتربية مقترح برنامج  فاعلية:    الرسالة عنوان -

  بكلية الرياضيات  معلمي للطالب  التدريس مهنة نحو واإلتجاه المهني األداء تنمية

 .  الكويت  بدولة األساسية التربية

Effectiveness of the proposed program for the breeding process based 

on quality standards in the professional performance and the trend 

towards the development of the teaching profession to students at the 

Faculty of Mathematics Teachers of Basic Education in Kuwait 

 .  م  2015  أغسطس 13الخميس الموافق :   المناقشة تاريخ -

   دكتوراه:  الةالرس درجة -

 الرياضيات  تدريس  وطرق مناهج:  التخصص  -

   للتربية العليا الدراسات   كلية:  المعهد /  الكلية -

 . القاهره  جامعة:  الجامعة -
 

   ة والثالثون ثامنال الرسالة

 دياب أحمد اسم الباحث : رضا  -

 تريز ونظرية الدماغ إلى المستند  التعلم بين للدمج مقترح تصور:   الرسالة عنوان -

TRIZ   اإلعدادي الثاني الصف تالميذ   لدى اإلبتكاري والتفكير الهندسي الحس لتنمية  

 Imagine a proposed merger between the brain-based learning and 

theory Therese TRIZ  For the development of  geometric  sense and 

creative thinking for Second Prep students 

 .  م 2015   أغسطس:    المناقشة تاريخ -

   دكتوراه:  الرسالة درجة -

 الرياضيات  تدريس  وطرق مناهج:  التخصص  -

 التربية  كلية:  المعهد /  الكلية -

 . سويف بني   جامعة:  الجامعة -
 

 

 ة والثالثون تاسعال الرسالة

  العال أبوناصر  مصطفى:  الباحث  اسم -

 الجوال التعلم بيئة  فى البصرية والتلميحات   المفاهيم خرائط  نمط  اختالف أثر:   عنوانال -

ً  المعاقين التالميذ  لدى النصوص  معالج برنامج  إستخدام مهارات  تنمية على  سمعيا

The impact of the different concept maps and the visual cues within the 

mobile learning environment on developing the hearing-impaired 

students' skills of using the Word processing program 

 .  م  2015  أغسطس 28:    المناقشة تاريخ -

   ماجستير:  الرسالة درجة -

 التعليم  تكنولوجيا:  التخصص  -

 جامعة بنها   -  النوعية التربية  كلية:  المعهد /  الكلية -
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   األربعون  الرسالة

  عواطف محمد ذكي أحمد :   الباحث  اسم -

فعالية برنامج قائم على لوسائط الفائقة لتنمية بعض المفاهيم في الرياضيات :   عنوانال -

 لدى أطفال الروضة 

The effectiveness a program Based on Hypermedia for Developing 

Some concepts in mathematics for Kindergarten Children 

 .  م  2015  نوفمبر 4:    المناقشة تاريخ -

 في التربية  ماجستيرال:  الرسالة درجة -

 التعليم  تكنولوجيا:  التخصص  -

    بقنا التربية  كلية:  المعهد /  الكلية -

   جنوب الواديجامعة  -
 

 ون  ربعاألالحادية و  الرسالة

  الشافعي الحميد  عبد  محمد  عالء:   الباحث  اسم -

 الرحالت  استراتيجية ضهن  التواصل أدوات  بعض  دمج أثر:    الرسالة عنوان -

 .  التعليم تكنولوجيا  أخصائي لدى   الذكية السبورة استخدام مهارات  تنمية في  المعرفية

The impact of the integration of some communication tools within trips 

cognitive skills development strategy in the use of smart blackboard 

with educational technology specialist 

 .   م 2016  يناير 16:   المناقشة تاريخ -

   ماجستير:  الرسالة درجة -

  التعليم تكنولوجيا:  التخصص  -

   . النوعية التربية  كلية:  المعهد /  الكلية -

   .  بنها   جامعة:  الجامعة -
 ون  ربعاألو الثانية  الرسالة

 السروجي  سامي عبد هللا سم الباحث : أسماء ا -

فاعلية استخدام استراتيجبات التفكير المتشعب في تنمية مهارات حل :   الرسالة عنوان -

 المشكالت الرياضية الحياتية واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ المرحلة االعدادية  
 

Effectiveness of using Nural Branching strategies in the Developing 

Problem solving skills of Every Day mathematics and Attitudes 

towards mathematics for preparatory stage students 

 م 2016مايو   15تاريخ المناقشة : -

 درجة الرسالة : ماجستير  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس رياضيات  -

 جامعة العريش   - الكلية / المعهد : كلية التربية  -
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 ون ربعاألو  الثالثة الرسالة

  عثمان أحمد  منيرة عبود أسم الباحث :  -

فاعلية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التواصل الرياضي لدى عنوان الرسالة :  -

 .  تالميذ المرحلة اإلعدادية

 م   2016/   10/   15يوم السبت   تاريخ المناقشة : -

 الماجستير في التربية  درجة الرسالة : -

 منهج وطرق تدريس الرياضيات  التخصص : -

 : كلية التربية  الكلية / المعهد  -

 جامعة العريش الجامعة :  -
 

 ون  ربعاألو  الرابعة الرسالة

  أسم الباحث : ابراهيم التونسي السيد  -

فاعلية برنامج قائم على عادات الغقل في تعلم الرياضيات لتنمية :   الرسالة عنوان -

 ياضية لدى تالميذ المرحة اإلعدادية راإلبدعي للمشكالت الالتحصيل ومهارات الحل 

 م   2016/   7/   13 تاريخ المناقشة : -

 دكتوراه الفلسفة في التربية  درجة الرسالة : -

 وطرق تدريس الرياضيات مناهج  التخصص : -

 الكلية / المعهد  -

 الجامعة :   -
 

 ون ربعاألو  الخامسة الرسالة

  أسم الباحث : محمد عالم محمد طلبة  -

فاعلية برنامج مقترح في الرياضيات قائم على التعلم السريع في  :   الرسالة عنوان -

 تنمية التواصل الرياضي وبعض عادات العقل لدى تاميذ المرحلة االبتدائية  

 2016 تاريخ المناقشة : -

 دكتوراه الفلسفة في التربية  درجة الرسالة : -

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات  التخصص : -

 : كلية التربية  الكلية / المعهد  -

 جامعة العريش الجامعة :  -
 

 ون ربعاألو السادسة  الرسالة

 فاطمة صبحي عفيفي السيد أسم الباحث :  -

باستخدام  برنامج لتنمية مفاهيم علوم األرض لدى طفل الروضة :   الرسالة عنوان -

 الوسائط المتعددة في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال

   2016 تاريخ المناقشة : -

 دكتوراه الفلسفة في التربية  درجة الرسالة : -

 رياض األطفال  التخصص : -

 جامعة القاهرة   – : كلية التربية للطفولة المبكرة الكلية / المعهد  -
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 ون ربعاألالسابعة  و الرسالة

 سم الباحث : أميرة عيد السيد علي مرغني  ا -

: برنامج قائم على أنشطة هندسة الفراكتال في تنمية بعض مهارات   الرسالة عنوان -

 التفكير االبتكاري لدى طفل الروضة  

A program Based on the Activities of Fractal Geometry for the 

developig of some of the cretive Thinking Skills for kindergarten 

children 

   2016تاريخ المناقشة :  -

 في التربية  الماجستيردرجة الرسالة :  -

 التخصص : رياض األطفال  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية للطفولة المبكرة  -

 الجامعة : جامعة القاهرة .  -
 

 ون ربع األو  الثامنة الرسالة

  عطية إسماعيل سم الباحث : إيمان شعبانا -

فاعلية بيئة افتراضية في تنمية التحصيل المعرفي واألداء المهاري عنوان الرسالة :  -

في مقرر منظومة الحاسب اآللي لدى طالب شعبة معلم الحاسب اآللي بكلية التربية  

 .                                                                      النوعية واتجاهاتهم نحوها

 The Effectiveness of Virtual Environment in the Development of 

Cognitive Achievement and Performance Skills in Computer System 

Curriculum to the Teacher Students of Computer Department at the 

Faculty of Specific Education and Their Attitudes towards it 

 م .  2016  /  6 /  4تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : الماجستير في التربية  -

   0"جحخالتخصص : تكنولوجيا التعليم  -

- .0  

 الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية   -

 الجامعة : جامعة طنطا .  -
 

  التاسعة  واألربعون  الرسالة

 أسم الباحث :  ايهاب مرسي عبد المجيد بيان   -

لتنمية   TRIZعنوان الرسالة : فاعلية استراتيجية تدريسية قائمة على نظرية تريز   -

   مهارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

 م  2016تاريخ المناقشة :  -

 الرسالة : الماجستير في التربية درجة  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 . الجامعة : جامعة المنوفية -
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  الخمسون  الرسالة

 اسم الباحث : أمل عبد الباسط عبد الصمد أبو الغيط قنديل  -

: فاعلية نموذج التغيير المفاهيمي لبوسنر في عالج التصورات الخطأ   الرسالة عنوان -

 للمفاهيم الرياضية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

The Effectiveness of Posner's Conceptual Change Model in the 

Treatment of Misconceptions of Mathematical Concepts in Elementary 

School Students 

   2017تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة : الماجستير في التربية  -

  مناهج وطرق تدريس الرياضيات التخصص :  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 .  بنهاالجامعة : جامعة   -
 

  الخمسونالحادية و الرسالة

 مينا سعيد حبيب عبد السيد سم الباحث : ا -

 Van Hiele      فاعلية برنامج مقترح قائم على نظرية فان هيل : الرسالة   عنوان -

 في عالج صعوبات رسم التمارين الهندسية ومهارات حلها لدى تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية . 

 م 2017 تاريخ المناقشة : -

 الماجستير في التربية درجة الرسالة : -

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات  التخصص : -

 : كلية التربية  الكلية / المعهد  -

 جامعة الفيوم  الجامعة :  -
 

  الخمسون و الثانية الرسالة

  مي مصطفى السعيد هيدهسم الباحث : ا -

فاعلية تصميم وتدريس كتاب إلكتروني لمقرر شبكات الحاسب في :   الرسالة عنوان -

 المهاري لدى طالب تكنولوجيا التعليم التحصيل المعرفي واألداء 

Effectiveness of Designing and Teaching an E-book of the Course of 

Computer Networks in the Achievement of knowledge and 

Performance Skills among Educational Technology Students 

 م  2017 تاريخ المناقشة : -

 ستير في التربية النوعية الماجدرجة الرسالة : -

 مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم   التخصص : -

 : كلية التربية النوعية  الكلية / المعهد  -

 جامعة طنطا  الجامعة :  -
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  الخمسونو الثالثة الرسالة

 محمد حسني محمد علي اسم الباحث :  -

 : فاعلية برنامج في هندسة الفراكتال قائم على نظام الفورمات   الرسالة عنوان -

  ( 4 MAT )  في تنمية مهارات معالجة المعلومات واالتجاه نحو الرياضيات لدى

 طالب الصف األول الثانوي  

The effectiveness of a program in fractal Geometry based on the 

(4MAT) system  in the developing information processing skills and 

Attitude towards mathematics for students in the first grade secondary 
 

 م  2017تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة :الماجستير في التربية النوعية  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم   -

 التربية النوعية  الكلية / المعهد : كلية -

 الجامعة : جامعة طنطا   -
 

  الخمسون و الرابعة   الرسالة

    تركي  عبد المرضي محمد  سم الباحث :ا -

أثر استخدام التعلم النشط في تنمية مهارات حل المشكالت الهندسية عنوان الرسالة :  -

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

The Effect of using Active Learning in Developing Geometric Problem 

Solving Skills among Preparatory Stage Students 

 م   2017 تاريخ المناقشة : -

 الماجستير في التربية  درجة الرسالة : -

                                                                                                                                                                                                                          طرق ت  التخصص : -

 ريس الرياضيات د 

 : كلية التربية  الكلية / المعهد  -

 جامعة المنوفية الجامعة :  -
 

  الخمسونو  الخامسة الرسالة

   عبد المولى عبد الرحمن عبد المولى المسلوت   سم الباحث :ا -

فعالية استراتيجية قائمة على االكتشاف الموجه والبرمجيات الدينامية عنوان الرسالة :  -

 في تنمية التحصيل ومهارات البرهان الهندسي بالمرحلة اإلعدادية  

The Effectiveness of a Strategy Based on Guided Discovery and  

Dynamic Software in Developing Achievement and Geometrical  Proof 

Skills in Preparatory Stage. 

 م  2018 تاريخ المناقشة : -

 الماجستير في التربية  درجة الرسالة : -

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات  التخصص : -

 : كلية التربية  الكلية / المعهد  -

 جامعة المنوفية الجامعة :  -
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  والخمسون السادسة الرسالة

 (  عمانية شيخة النعيمي )اسم الباحث :  -

ر برنامج تدريبي مقترح قائم على نموذج الحل االبداعي للمشكالت أثالرسالة : عنوان  -

في  في تنمية التفكير االبداعي و القوة الرياضية لدى طلبة مرحلة التعليم االساسي 

 في ضوء تحصيلهم الدراسي سلطنة عمان 
 

 م  2018مايو  27تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة :الماجستير في التربية  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

   السلطان قابوسالجامعة : جامعة  -
 

  والخمسون السابعة الرسالة

 الرحيلية   بنت عبد هللا بن سليمان اسم الباحث : فضيلة -

استخدام استراتيجية التعلم المعكوس لتنمية مهارات ما وراء فاعلية  :   الرسالة عنوان -

المعرفة والحل اإلبداعي للمشكالت الرياضياتية لدى طالبات الحلقة الثانية من التعليم  

 األساسي في سلطنة عمان 

 م 2018  / 6/   25تاريخ المناقشة :   -

 في التربية   الفلسفة درجة الرسالة :دكتوراه  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 لتربية  الدراسات العليا لالكلية / المعهد : كلية  -

 الجامعة : جامعة القاهره   -
 

   والخمسون الثامنة الرسالة

 (  كويتيةخة جابر منصور الهاجري ) ي: ش اسم الباحث  -

فاعلية نمطي التعلم بالعمل ) المباشر  اإللكتروني ( في تنمية الحس  :   الرسالة عنوان -

 الهندسي واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويت 

 م 2018     تاريخ المناقشة :  -

 درجة الرسالة :الماجستير في التربية  -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 كلية التربية الكلية / المعهد :  -

   القاهرهالجامعة : جامعة  -
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   التاسعة والخمسون الرسالة

 الفخراني شحاتة محمد اسم الباحث الباحثة  فاطمة   -

أثر توظيف التعلم النقال داخل بيئة الصف المقلوب في تنمية مهارات :   الرسالة عنوان -

 حل المشكالت الرياضية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

 .  م 2018 / 11/   24تاريخ المناقشة :    -

 درجة الرسالة :الماجستير في التربية  -

 تكنولوجيا التعليم التخصص :  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية النوعية    -

 الجامعة : جامعة بنها    -
 

 الستون    الرسالة

   ) كويتي (  العتيبيمحمد علي اسم الباحث عبد الرحمن  -

تطوير مناهج الرياضيات في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في :   الرسالة عنوان -

 ضوء مبادئ التعلم المستند إلى الدماغ
 

 م    2019/   1/   8تاريخ المناقشة :  -

 في التربية   دكتوراه الفلسفةدرجة الرسالة : -

 التخصص : مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -

 الكلية / المعهد : كلية التربية  -

 الجامعة : جامعة بنها    -
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 للنشر :وتقرير صالحيتها اشراا : التحكيم على البحوث العلمية ع

 العديد من البحوث العلمية في مجال تخصص المناهج وطرق تدريس التحكيم على  ▪

الرياضيات وتكنولوجيا التعليم إلقرار صالحيتها للنشر بالدوريات والمجالت العلمية  

 المتخصصة وبياناتها كاآلتي :
 

 األول  البحث 

التعلم التعاوني في حل المشكالت الهندسية وتنمية   إستراتيجيةأثر استخدام   عنوان البحث : -

 التفكير االستداللي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي 

 مجلة تربويات الرياضيات :  اسم جهة النشر -

 مصر  –محافظة القليوبية  –جامعة بنها  –كلية التربية  :  مكان النشر -

 اللغة العربية  لغة البحث :  -

 م .  2008/    11/   19 تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 رياضيات :  التخصص الدقيق -
 

 الثاني البحث 

فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في انتاج وسائل تعليمية في   عنوان البحث : -

 الرياضيات من خامات البيئة وتنمية بعض المتغيرات المرتبطة بها لدى الطالب المعلم 

 مجلة تربويات الرياضيات :  اسم جهة النشر -

 مصر  –محافظة القليوبية  –جامعة بنها  –كلية التربية  :  مكان النشر -

 اللغة العربية :  بحث لغة ال -

 م .  2009/  9/   9 تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 رياضيات :  التخصص الدقيق -

 الثالث البحث 

أثر استخدام التعلم االلكتروني في تدريس مقرر تاريخ الرياضيات على  عنوان البحث : -

تنمية التحصيل ومهارات دمج الرياضيات في التدريس لدى طالب شعبة الرياضيات 

 بكلية التربية  

 مجلة تربويات الرياضيات  اسم جهة النشر :  -

 مصر  –محافظة القليوبية  –جامعة بنها  –كلية التربية   مكان النشر : -

 اللغة العربية  البحث :  لغة -

 م .  2009/   12/ 18 تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام :  -

 . رياضيات  قيق :التخصص الد  -
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 الرابع البحث 

فعالية استخدام كل من التعليم االلكتروني والمدمج في تنمية مهارات إنتاج  عنوان البحث : -

 النماذج التعليمية لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة األزهر  

 مجلة كلية التربية ببنها  اسم جهة النشر :  -

 مصر  –محافظة القليوبية  –جامعة بنها  –كلية التربية  :  مكان النشر -

 اللغة العربية  البحث :لغة  -

 م .  2010مارس  تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام :  -

 .  تكنولوجيا التعليم التخصص الدقيق : -

 الخامس البحث 

فعالية المدخل اإلنساني في تدريس الرياضيات على تنمية الدافعية لإلنجاز   عنوان البحث : -

 اإلبتدائيةلدى تالميذ المرحلة 

 مجلة البحث العلمي في التربية  اسم جهة النشر :  -

 جامعة عين شمس  –كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية   مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م  2011يوليو   تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 رياضيات  التخصص الدقيق : -

 السادس البحث 

فعالية برنامج أدي وشاير في تنمية مهارات التفكير اإلبتكاري في  عنوان البحث : -

 الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي 

 مجلة كلية التربية ببور سعيد  اسم جهة النشر :  -

 مصر  –جامعة بور سعيد  –كلية التربية   مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م   2011أكتوبر   تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام :  -

 .  رياضيات  لتخصص الدقيق :ا -

 السابع البحث 

فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تحقيق اإلحتياجات المهنية ألعضاء هيئة  عنوان البحث : -

 التدريس بالجامعات العربية في عصر المعلوماتية 

 ببور سعيد مجلة كلية التربية  اسم جهة النشر :  -

 مصر  –جامعة بور سعيد  –كلية التربية   مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م   2011أكتوبر   تاريخ التحكيم : -

   رياضيات مناهج وطرق تدريس  التخصص العام : -
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 الثامن البحث 

بين رياضيات المرحلة الثانوية ورياضيات المرحلة   المفاهيميالترابط  عنوان البحث : -

 الجامعية بالمملكة العربية السعودية : دراسة تحليلية .

 مجلة كلية التربية ببنها  اسم جهة النشر :  -

 مصر  –محافظة القليوبية  –جامعة بنها  –كلية التربية   مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2011  نوفمبر تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 .  رياضيات :  التخصص الدقيق -

 التاسعالبحث 

على تنمية الوعي   S M Sفاعلية التعلم المتنقل باستخدام خدمة الرسائل القصيرة  عنوان البحث : -

 . ببعض مصطلحات تكنولوجيا التعليم لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم واإلتجاه نحو التعلم المتنقل

 مجلة كلية التربية ببنها  اسم جهة النشر :  -

 مصر  –محافظة القليوبية  –جامعة بنها  –كلية التربية   مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2011ديسمبر  التحكيم : تاريخ  -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 .  تكنولوجيا تعليم التخصص الدقيق : -

 العاشرالبحث 

فاعلية استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس الرياضيات على تنمية التفكير  عنوان البحث : -

 الجبري و تعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم الجبرية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي 

 مجلة كلية التربية ببنها  اسم جهة النشر :  -

 مصر  –ة محافظة القليوبي –جامعة بنها  –كلية التربية   مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2012مارس  تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام :  -

 .  رياضيات :  التخصص الدقيق -

 الحادي عشرالبحث 

فاعلية استخدام برمجية تعليمية مقترحة لوحدة تكنولوجيا التعليم المقررة  عنوان البحث : -

اإلعدادي على كل من التفكير البصري والتحصيل الدراسي على تالميذ الصف األول 

 واتجاهات التالميذ نحو استخدام الكمبيوتر .

 مجلة رابطة التربية الحديثة  اسم جهة النشر :  -

 رابطة التربية الحديثة  مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2012/    11/   15 تاريخ التحكيم : -

 .  تكنولوجيا التعليم مناهج وطرق تدريس  التخصص : -
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 الثاني عشرالبحث 

فاعلية استخدام السبورة التفاعلية في تدريس الهندسة لتنمية التحصيل  عنوان البحث : -

 والتفكير الهندسي لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية         .

 مجلة كلية التربية ببنها  اسم جهة النشر :  -

 مصر  –محافظة القليوبية  –جامعة بنها  –كلية التربية   مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013إبريل   تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 .رياضيات  التخصص الدقيق : -

  الثالث عشر البحث 

بناء برامج إثرائي في نظرية الجراف وقياس فاعليته في تنمية بعض   عنوان البحث : -

 مهارات التفكير التخيلي لدى طالب الصف األول الثانوي  

 مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس   اسم جهة النشر :  -

 رابطة التربويين العرب  مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م   2013يوليو   تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام :  -

 رياضيات  التخصص الدقيق : -

 الرابع عشرالبحث 

استخدام المدخل المفتوح القائم على حل المشكلة في تدريس الرياضيات  عنوان البحث : -

لتنمية مهارات التفكير المتشعب وبعض عادات العقل لدى تالميذ الصف السادس 

 اإلبتدائي  

 مجلة تربويات الرياضيات  اسم جهة النشر :  -

 مصر  –محافظة القليوبية  –جامعة بنها  –كلية التربية   مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م  2013يوليو   لتحكيم :تاريخ ا -

 . مناهج وطرق تدريس ) رياضيات (  التخصص العام : -

 الخامس عشرالبحث 

للمشكالت الرياضية   اإلبداعيوالحل   الرياضيتنمية مهارات التواصل  عنوان البحث : -

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  اإلبداعيفى ضوء نظرية تريز للتعلم 

 مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس   اسم جهة النشر :  -

 رابطة التربويين العرب  مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م    2013يوليو   تاريخ التحكيم :  -

 تدريس  مناهج وطرق  التخصص العام : -

 . رياضيات  التخصص الدقيق : -
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 السادس عشر البحث 

برنامج مقترح في األمن التكنولوجي لتعديل السلوكيات الخطأ لدى طالب  عنوان البحث : -

 الجامعات المصرية عند تعاملهم مع مواقع شبكات التواصل االجتماعي . 

 مجلة كلية التربية ببنها  اسم جهة النشر :  -

 مصر  –محافظة القليوبية  –جامعة بنها  –كلية التربية   مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013أكتوبر  تاريخ التحكيم : -

 تكنولوجيا تعليم   التخصص العام : -

 .  تكنولوجيا تعليم التخصص الدقيق : -

 السابع عشر البحث 

التدريبية لمعلمي اإلعاقة الفكرية الالزمة الستخدامهم التعليم   االحتياجات  عنوان البحث : -

 اإللكتروني في تدريس اللغة العربية بمعاهد وبرامج التربية الفكرية  

 مجلة كلية التربية ببنها  اسم جهة النشر :  -

 مصر  –محافظة القليوبية  –جامعة بنها  –كلية التربية   مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013ديسمبر  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس وتكنولوجيا تعليم  التخصص العام : -

 .مناهج وطرق تدريس لغة عربية  التخصص الدقيق : -

 الثامن عشر البحث 

ـام العــــتصور مقترح لرفع مستوى أداء الطالبات المعلمات بالدبـــــــلوم   عنوان البحث : -

 ) تخصص رياضيات ( والمشرفات األكاديميات في التربية العملية بجامعة تبوك  

 مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس  :  اسم جهة النشر -

 رابطة التربويين العرب  مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م    2013يوليو   تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس   خصص العام :الت -

 . رياضيات  التخصص الدقيق : -

 التاسع عشر البحث 

استراتيجية مفترحة قائمة على الدمج بين الرحالت المعرفية عبر الويب   عنوان البحث : -

وفاعليتها في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم  ونموذج بوسنر للتغير المفاهيمي 

  االقتصادية وتنمية عمق التعلم لدى طالب المدارس الثانوية التجارية  

 جامعة طنطا  –كلية التربية  مجلة  اسم جهة النشر :  -

 مصر  –  الغربيةمحافظة  – طنطا جامعة  –كلية التربية   ان النشر :مك -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م   2015  مارس 28 تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس   العام :التخصص  -

 .  مناهج شعبة تجارية التخصص الدقيق : -



 
 

                                                                                                            
                                                 

88 
 

 عشرونال البحث 

المنظم ذاتياً في تنمية األداء التدريسي فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم  عنوان البحث : -

 وفعالية الذات لدى معلمات الرياضيات قبل الخدمة

 مجلة تربويات الرياضيات :  اسم جهة النشر -

 مصر  –محافظة القليوبية  –جامعة بنها  –كلية التربية  :  مكان النشر -

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 م  2015مايو  تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 رياضيات .:  التخصص الدقيق -

 العشرونالحادي والبحث 

  ) االتصال باألستاذ الدكتور شعبان حفني ( الباحثة الفلسطينية عنوان البحث : -

 جامعة قناة السويس  –كلية التربية باإلسماعيلية   اسم جهة النشر : مجلة  -

 مصر  –جامعة قناة السويس   -باإلسماعيلية كلية التربية  مكان النشر :  -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

 م   2016أبريل  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس   -

 التخصص الدقيق : رياضيات .  -

 العشرونالثاني والبحث 

 الباحثة الفلسطينية ) االتصال باألستاذ الدكتور شعبان حفني (  عنوان البحث : -

 جامعة قناة السويس  –كلية التربية باإلسماعيلية   اسم جهة النشر : مجلة  -

 مصر  –جامعة قناة السويس   -باإلسماعيلية كلية التربية  مكان النشر :  -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

 م   2016 أبريل  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس   -

 التخصص الدقيق : رياضيات . -

 العشرونالثالث والبحث 

في تنمية الوعي بتاريخ الرياضيات   Web 0.2 ستخدام بعض تطبيقات إ عنوان البحث : -

وأثره على استخدام المدخل التاريخي في التدريس للطالب المعلمين شعبة الرياضيات 

   بكلية التربية جامعة أسيوط . 

 جامعة المنوفية .  –مجلة كلية التربية  مكان النشر :  -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

 م   2016 أبريل  تاريخ التحكيم :  -

 رياضيات .  - التخصص: مناهج وطرق تدريس  -

 

 

 



 
 

                                                                                                            
                                                 

89 
 

 العشرونو الرابع البحث 

تطبيق اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بالجودة في العالقات العامة بالهيئة   عنوان البحث : -

    لتطبيقي بدولة الكويت . االعامة للتعليم 

 جامعة بنها .  –مجلة كلية التربية  مكان النشر :  -

 اللغة العربية لغة البحث :  -

 م .  2016أبريل   تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس   -

 .   تكنولوجيا التعليمالتخصص الدقيق :  -

 العشرونو الخامس البحث 

 Webفاعلية استخدام إستراتيجيتي التعلم التعاوني والتنافسي القائم على   عنوان البحث : -

   .  في تنمية كفايات إنتاج الصور الرقمية لدي طالب تكنولوجيا التعليم 2.0

 المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية مكان النشر :  -

 م .  2016مارس   17-16 ،بعنوان" الشخصية اإلبداعية منطلق لمستقبل التعليم النوعي       

 لغة البحث : اللغة العربية  -

 م   2016 مارس  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس   -

 .   تكنولوجيا التعليمالتخصص الدقيق :  -
 

 العشرونو  السادسالبحث 
 

استقصاء أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني اإللكتروني في تنمية   عنوان البحث : -

المهارات المعرفية واالتجاه نحو التعيم اإللكتروني لدى طلبة قسم تقنيات التعليم بجامعة 

    الملك فيصل .

 جامعة بنها .  –مجلة كلية التربية  مكان النشر :  -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

 م   2016مارس تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس   -

   .  تكنولوجيا التعليمالتخصص الدقيق :  -

 العشرونو  بع الساالبحث 

برنامج مقترح في الرياضيات الفازية ودراسة فاعليته في تنمية التفكير  عنوان البحث : -

  الجانبي وحب االستطالع لدى طالب المرحلة الثانوية  

 .  تربويات الرياضيات مجلة مكان النشر :  -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

 م   2016 أبريل  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس   -

 . رياضيات التخصص الدقيق :  -
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 العشرونوالثامن البحث 

في التعليم من وجهة نظر الطالب المعلم في  2واقع استخدام أدوات الويب  عنوان البحث : -

  ضوء بعض المتغيرات 

 جامعة بنها   –مجلة كلية التربية   مكان النشر : -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

 م   2017 تاريخ التحكيم :  -

 تكنولوجيا التعليم التخصص العام :   -

 . تكنولوجيا التعليم التخصص الدقيق :  -

 العشرونالتاسع  والبحث 

فاعلية برنامج تدريبي قائم على المعايير العالمية لمعلمي الموهوبين في  عنوان البحث : -

تنمية الكفاءة الذاتية للمعلمين والحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية لدى تالميذهم  

  الموهوبين . 

 كلية التربية ببنها . مجلة مكان النشر :  -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

 م   2017  أكتوبر تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس   -

 . رياضيات التخصص الدقيق :  -

 ثالثونالالبحث 

فاعلية برنامج قائم على تكوين المشكالت الرياضية وحلها في تنمية  عنوان البحث : -

القدرة على تكوين المشكالت الرياضية لدى الطلبة مرتفعي التحصيل بالصف العاشر  

  األساسي في ضوء قدرتهم الرياضية  

 مجلة تربويات الرياضيات  مكان النشر :  -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

 م   2018 يناير  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس   -

 . رياضيات التخصص الدقيق :  -

 الثالثونالحادي والبحث 

برنامج مقترح في الرياضيات الفازية ودراسة فاعليته في تنمية التفكير  عنوان البحث : -

  الجانبي وحب االستظالع لدى طالب المرحلة الثانوية 

 مجلة تربويات الرياضيات  مكان النشر :  -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

 م   2018  مايو  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس   -

 .رياضيات التخصص الدقيق :  -
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 الثالثونو الثاني البحث 

مهارات دعم الحاسب اآللي من خالل التفاعل بين دعامات  ض تنمية بع عنوان البحث : -

التعلم المباشر واألسلوب المعرفي المتروي عبر مهام الويب لدى أخصائي تكنولوجيا 

   التعليم

 . جامعة قناة السويس  –  باإلسماعيلية  كلية التربيةمجلة مكان النشر :  -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

 م   2018  سبتمبر تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس   -

 . رياضيات التخصص الدقيق :  -
 

 والثالثون  الثالثالبحث 

ها التصوري في رلتدريس الدوال من منظوأثر استخدام تصاميم مقترحة   عنوان البحث : -

 جامعة صنعاء   –تحصيل طلبة كلية التربية 

 مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي   مكان النشر : -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

 م   2018   أكتوبر تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس   -

 .رياضيات التخصص الدقيق :  -

 والثالثون الرابع البحث 

برنامج تدريبي للطلبة المعلمين وفق استراتيجيات التفكير في حل   عنوان البحث : -

  المكالت الرياضياتية وأثره في أدائهم التدريسي وتقديرهم لقيمة الرياضيات 

 مجلة تربويات الرياضيات   مكان النشر : -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

  م 2018أكتوبر  27السبت  تاريخ التحكيم : -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس   -

 .رياضيات التخصص الدقيق :  -

 والثالثون الخامس البحث 

فاعلية برنامج قائم على )جداول التقدير التعليمية واالنفوجرافيك وبنك المعرفة  عنوان البحث :

 المرحلةالمصري( في تنمية التنور الرياضي ورفع الكفاءة الذاتية األكاديمية لدى تالميذ 

   اإلعدادية

 مجلة كلية التربية جامعة المنوفية   مكان النشر : -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

  م  2018نوفمبر   5االثنين   تاريخ التحكيم : -

 تدريس المناهج وطرق الالتخصص العام :  -

 رياضات. التخصص الدقيق : -
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 والثالثون  السادسالبحث 

استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية مهارات توظيف فاعلية استخدام  عنوان البحث : -

  اإلعدادي  يالمصادر الرقمية في اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثان

 مجلة كلية التربية جامعة بنها   مكان النشر : -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

  م  2018نوفمبر   6الثالثاء   تاريخ التحكيم : -

 وتكنولوجيا التعليم  تدريس المناهج وطرق الالتخصص العام :  -

 . تكنولوجيا تعليمالتخصص الدقيق :  -

 السابع  والثالثونالبحث 

أثر استخدام برنامج قائم على مفهوم التفكير في التفكير في التدريس على   عنوان البحث : -

 بالمملكة العربية السعودية في مادة الرياضيات  تحصيل طلبة الصف الثالث الثانوي 

 جامعة بنها  –مجلة كلية التربية   مكان النشر : -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

  2018ديسمبر   20 تاريخ التحكيم : -

  تدريس المناهج وطرق الام : التخصص الع -

 . رياضيات  التخصص الدقيق : -

 والثالثون  الثامنالبحث 

في الرياضيات لدى طالب مسارات التربية   مستوى االستيعاب المفاهيمي عنوان البحث : -

  الخاصة بالمرحلة المتوسطة 

 الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات مجلة  مكان النشر : -

 لغة البحث : اللغة العربية  -

  م  2018  ديسمبر 30  األحد  تاريخ التحكيم : -

  تدريس المناهج وطرق الالتخصص العام :  -

 . رياضيات  التخصص الدقيق : -
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لترقية إلى درجة أستاذ المقدمة لبحوث للاإلنتاج العلمي التحكيم على حادي عشر : 

وتكنولوجيا مساعد وأستاذ في مجال تخصص المناهج وطرق تدريس الرياضيات 

 :التعليم 

 لتحكيم على العديد من البحوث العلمية في مجال تخصص المناهج وطرق تدريس ا ▪

بكليات التربة في الجامعات المصرية،    الرياضيات المقدمة من قسم المناهج وطرق التدريس 

وكلية التربية  ، ( كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنيةبعض الجامعات العربية ) وكذلك  

 وبياناتها كاآلتي: وجامعة ديالي بدولة العراق ، األساسية بدولة الكويت، 

 األول  البحث 

حل المسألة الرياضية والدافعية عنوان البحث : أثر استخدام أنموذج التعلم التوليدي في  -

 نحو تعلم الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية. 

 .مجلة الدراسات التربوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس:  مكان النشر -

 2012  تاريخ النشر : -

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 .  رياضيات :   التخصص الدقيق -
 

 الثاني البحث 

مناحي تعلم الرياضيات لدى الطلبة وتأثرها بمفهوم الذات الرياضي لديهم   عنوان البحث : -

 . وعالقتها بتحصيلهم في الرياضيات 

 مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، جامعة النجاح الوطنية  :  مكان النشر -

   2012تاريخ النشر :   -

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 .  رياضيات :   التخصص الدقيق -
 

 الثالث البحث 

 لبة متدني التحصيل في الرياضيات الرياضيات نحو الطاتجاهات معلمي  عنوان البحث : -

 . 2012مجلة الدراسات التربوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس، :  مكان النشر -

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 .  رياضيات :   التخصص الدقيق -
 

 الرابع البحث 

أثر استخدام أسلوب البرهان بدون كلمات في التفكير الرياضي والتحصيل   عنوان البحث : -

 لدى طلبة المرحلة الثانوية.

 2012لألبحاث )العلوم اإلنسانية(،  الوطنية مجلة جامعة النجاح كان النشر :م -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير   تاريخ التحكيم : -
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 مناهج وطرق تدريس   :التخصص العام  -

 . رياضيات  التخصص الدقيق  : -

 الخامس البحث 

درجة ارتباط مناهج الرياضيات المدرسية بالحياة من وجهة نظر طلبة   عنوان البحث : -

 كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية. 

 . مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية، جامعة دمشق مكان النشر : -

 2011مقبول للنسر، تاريخ النشر :  -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 . رياضيات  لتخصص الدقيق  :ا -
 

 السادس البحث 

دراسة تحليلية ألخطاء حل المتباينات لدى طلبة تخصص الرياضيات في  عنوان البحث : -

 الجامعة األردنية.  

 . المجلة األردنية في العلوم التربوية، جامعة اليرموك مكان النشر : -

   2010تاريخ النشر :   -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  : التخصص العام -

 .  رياضيات  التخصص الدقيق  : -
 

 السابع البحث 

 Area and Perimeter Calculations by education  عنوان البحث :  -

majors, Perceptual and Motor Skills 

 Ammons Scientific, 2003  مكان النشر : -

 اللغة اإلنجليزية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير   تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام :  -

 .  رياضيات  التخصص الدقيق  : -
 

 الثامن البحث 

 A mathematics content course and teaching efficacy عنوان البحث :  -

beliefs of undergraduate majors in education, psychological reports 

 ammons scientific, 2003 مكان النشر : -

 اللغة اإلنجليزية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير   تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 . رياضيات :   التخصص الدقيق -
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 التاسع البحث 

معتقدات الطلبة معلمي الرياضيات نحو حل المسألة ومدى تأثرها   عنوان البحث : -

 بتحصيلهم ومعتقداتهم بفاعليتهم التدريسية . 

 . المجلة التربوية، جامعة الكويت  مكان النشر : -

 . 2002  تاريخ النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 . رياضيات :   التخصص الدقيق -
 

 العاشرالبحث 

  عنوان البحث : -

 Factor structure of an Arabic translation of the scale             

preference for numerical information, perceptual and motor skills  

 ammons Scientific, 2002 مكان النشر : -

 اللغة اإلنجليزية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 .  رياضيات :   التخصص الدقيق -
 

 الحادي عشرث البح

معتقدات طلبة المرحلة الثانوية نحو الرياضيات والعلوم ومتغيرات  :   البحث عنوان  -

 مرتبطة بها.  

 .   مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين:  مكان النشر -

 .2002  تاريخ النشر :  -

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 . رياضيات :   التخصص الدقيق -
 

 الثاني عشرالبحث 

أثر استخدام الطلبة معلمي الرياضيات شبكة المعلومات اإلنترنت على  عنوان البحث : -

 تفكيرهم الرياضي ومعتقداتهم بفاعلية تدريسهم،  

 . 2002مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس،   مكان النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 . رياضيات  التخصص الدقيق  : -
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 الثالث عشر البحث 

 معتقدات معلمي الرياضيات نحو معايير مناهج الرياضيات المدرسية  عنوان البحث : -

 وعالقتها بمعتقداتهم بفاعليتهم في التدريس واتجاهاتهم، 

 .   مجلة سلسلة الدراسات النفسية والتربوية، جامعة السلطان قابوس مكان النشر : -

 . 2002  تاريخ النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013ير  فبرا تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 . رياضيات :   التخصص الدقيق -
 

 الرابع عشر البحث 

   عنوان البحث : -

  Mathematics anxiety among eighth-grade of the united  Arab 

Emirates, Psychological Reports                                                 

 Ammons Scientific, 2001  مكان النشر : -

 اللغة اإلنجليزية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 . رياضيات :   التخصص الدقيق -
 

 الخامس عشر البحث 

 عنوان البحث :  -

 Preference of numerical information among Arab students, 

psychological reports 

 ammons scientific, 2000 مكان النشر : -

 اللغة اإلنجليزية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 . رياضيات  دقيق  :التخصص ال -
 

 السادس عشر البحث 

  عنوان البحث :  -

     Differences in spatial visualization as a function of scores 

on hemisphericity of mathematics teachers, perceptual and motor 

skills 

 ammons scientific, 1999 مكان النشر : -

 اللغة اإلنجليزية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 .  رياضيات :   التخصص الدقيق -
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 السابع عشر البحث 

 عنوان البحث :  -

       Reliability and factorial structure of an Arabic 

translation of the self-consciousness scale, psychological reports, 

ammons scientific, 1997 

 ammons scientific, 1997 مكان النشر : -

 اللغة اإلنجليزية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير   تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 . رياضيات  التخصص الدقيق  : -

  الثامن عشر البحث 

القدرة المكانية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ومتغيرات مرتبطة بها في  عنوان البحث : -

 الرياضيات  

 .مجلة كلية التربية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة مكان النشر : -

 . 1996  تاريخ النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير   تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 . رياضيات  التخصص الدقيق  : -
 

 التاسع عشر البحث 

أثر نوع االختبار والمستوى التحصيلي على أداء طلبة الصف الثامن في  عنوان البحث : -

 حلهم المسألة الرياضية . 

 . مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية، جامعة دمشق مكان النشر : -

 . 1995  تاريخ النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 . رياضيات  التخصص الدقيق  : -
 

  العشرون البحث 

 تطور القدرة المكانية لدى الطلبة في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي،   عنوان البحث : -

مجلة أبحاث اليرموك: سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة  :  مكان النشر -

 .اليرموك

 م .  1995 تاريخ النشر -

 اللغة العربية :  البحث لغة  -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 . رياضيات :   التخصص الدقيق -
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 الحادي والعشرون البحث 

قلق الرياضيات وعالقته ببعض المتغيرات لدى الطلبة الجامعيين في  عنوان البحث : -

 األردن 

 .  الجامعات العربية، اتحاد الجامعة العربيةمجلة اتحاد  مكان النشر : -

 .1994  تاريخ النشر :  -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس   ام : التخصص الع -

 . التخصص الدقيق  : رياضيات  -

 الثاني والعشرون  البحث 

مقياس قلق الرياضيات لألطفال تطويره ودالالت صدقه وثباته لدى تالميذ  عنوان البحث : -

 الصفوف الخامس والسادس والسابع والثامن من المرحلة األساسية في األردن، 

 مجلة دراسات، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجامعة األردنية  كان النشر :م -

 1994تاريخ النشر :   -

 العربية اللغة  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 . رياضيات  التخصص الدقيق  : -
 

 الثالث والعشرون البحث 

القدرة على التفكير المنطقي الرياضي عند تالميذ الصف السادس  عنوان البحث : -

 االبتدائي 

 اإلنسانية واالجتماعية، الجامعة األردنية مجلة دراسات: سلسلة العلوم  مكان النشر : -

 1993تاريخ النشر :   -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 . رياضيات  التخصص الدقيق  : -
 

 الرابع  والعشرون البحث 

أثر عدد من المتغيرات على قدرة تالميذ الصف الثاني االبتدائي في حل   عنوان البحث :  -

 مسائل الجمع والطرح من نوع الجمل المفتوحة .  

 . مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة مكان النشر : -

 .1992  تاريخ النشر :  -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير   تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 رياضيات . التخصص الدقيق  : -
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 الخامس والعشرون البحث 

تطور القدرة على التفكير المنطقي الرياضي لدى طلبة مرحلة التعليم  عنوان البحث : -

 األساسي والطلبة المعلمين .  

  مجلة أبحاث اليرموك: سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اليرموك مكان النشر : -

 . 1992  تاريخ النشر : -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 . رياضيات  التخصص الدقيق  : -

 والعشرون السادس البحث 

 عنوان البحث :  -

 Factor structure of an Arabic translation of the scale preference for 

numerical information, perceptual and motor skills   

 ammons Scientific, 2002 مكان النشر : -

 اللغة اإلنجليزية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير   تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس   التخصص العام : -

 .  رياضيات  التخصص الدقيق  : -

 والعشرون السابع  البحث 

ول عمليتا الجمع والطرح ومتغيرات مرتبطة بهما لدى تالميذ الصف األ عنوان البحث : -

 . االبتدائي

 . سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اليرموك مكان النشر : -

 .1992  تاريخ النشر :  -

 اللغة العربية  لغة البحث : -

 م .  2013فبراير   تاريخ التحكيم : -

 مناهج وطرق تدريس   : التخصص العام -

 . رياضيات  :  التخصص الدقيق -

 التاسع والعشرون البحث 

فاعلية تدريس وحدة مقترحة في أساسيات الرياضيات وتاريخها قائمة  عنوان البحث : -

الرياضية األساسية لدى الطالبة   والمهارات على نموذج ويتلي البنائي لتنمية المفاهيم  

 المعلمة برياض األطفال . 

ص ص :  –العدد الثالث  –المجلد السادس  –مجلة كلية التربية بالسويس   : مكان النشر -

273 –  331  . 

 2013تاريخ النشر : يوليو   -

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 م   2014ابريل  :   تاريخ التحكيم -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 . رياضيات :   التخصص الدقيق -
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 الثالثون البحث 

فاعلية برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات التعلم الفعال الكتساب  عنوان البحث : -
ا    متطلبات تدريس الرياضيات في مجتمع المعرفة لدى الطالب المعلمين غير المؤهلين تربويا

ص ص :  – العدد الثالث  –المجلد السادس  –مجلة كلية التربية بالسويس   مكان النشر : -

1 –  78  . 

 2013يوليو  تاريخ النشر :   -

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 م   2014ابريل  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 .  رياضيات :   التخصص الدقيق -
 

 الحادي والثالثون البحث 

قبعات التفكير الست في تنمية التحصيل   إستراتيجيةفاعلية استخدام  عنوان البحث : -

 الهندسي والتفكير الناقد لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي .

الجمعية المصرية   –بحث مقبول للنشر في مجلة تربويات الرياضيات :   مكان النشر -

 العدد السادس عشر . –لتربويات الرياضيات ببنها 

 م .  2013تاريخ النشر : أكتوبر  -

 اللغة العربية :  البحث لغة  -

 م   2014ابريل  تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس :  التخصص العام -

 .  رياضيات  التخصص الدقيق : -
 

 الثاني والثالثون  البحث 

فاعلية استخدام نموذج لتدريس الرياضيات قائم على نموذجي جانييه وميرل  عنوان البحث : -

  مهارات حل المشكالت لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي .تينسون في اكتساب المفاهيم وتنمية 
الجمعية المصرية   –بحث مقبول للنشر في مجلة تربويات الرياضيات   مكان النشر : -

 العدد السادس عشر  –لتربويات الرياضيات ببنها 

 م  2013أكتوبر تاريخ النشر :  -

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 م   2014ابريل  تاريخ التحكيم :  -

 . رياضيات  - مناهج وطرق تدريس : التخصص  -
 

  والثالثونالثالث  البحث

التدريس التبادلي على تنمية التحصيل واالتجاه  إستراتيجيةأثر استخدام   عنوان البحث : -

 نحو الرياضيات وبقاء أثر التعلم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي .  

 الثاني( ) الجزء  43دد ــــــــالع –جامعة طنطا   –مجلة كلية التربية  :  مكان النشر -

 م  . 2011  تاريخ النشر :  -

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 2014مايو   تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 . رياضيات :   التخصص الدقيق -
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 الرابع والثالثون  البحث 

تنمية  أثر تدريس وحدة مطورة في ضوء معايير الرياضيات المدرسسية على عنوان البحث : -

  جامعة الملك فيصل . –الرياضية لدى طالب قسم التربية الخاصة بكلية التربية القدرات 
دد الخامس ) الجزء ــــــــــــالع –مجلة كلية التربية ،جامعة كفر الشيخ :  مكان النشر -

 . الثالث (

   2012تاريخ النشر :   -

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 2014مايو   تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 . رياضيات :   التخصص الدقيق -
 

 الخامس والثالثون البحث 

مدمجة مقترحة قائمة على إحدى استراتيجيات   إستراتيجيةأثر استخدام  عنوان البحث :  -

التعلم التعاوني والتعلم بالكتابة على تنمية مهارة التواصل الرياضي الكتابي لدى تالميذ 

 .  االبتدائيةالمرحلة 

      المجلد الخامس عشر  –مجلة الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات  : كان النشرم -

 م .  2012) الجزء الثالث (، أكتوبر 

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 2014مايو   تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  :  التخصص العام -

 . رياضيات :   التخصص الدقيق -
 

 والثالثونالسادس  البحث 

أثر التدريب على بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة على تنمية القدرة على حل  عنوان البحث :  -

 تالميذ الصف الخامس الإبتدائي وتحسين اتجاهاته نحوها .  ىالمسألة الرياضية اللفظية لد
       المجلد السادس عشر –مجلة الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات  مكان النشر : -

 م .  2013) الجزء األول (، يناير 

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 2014مايو   تاريخ التحكيم :  -

 . رياضيات لا -مناهج وطرق تدريس : التخصص  -
 

 السابع والثالثون البحث 

فعالية استخدام نموذج التعليم التوليدي في تنمية تحصيل الرياضيات    عنوان البحث :  -

 .   االبتدائيةومهارات التفكير االستداللي والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ المرحلة 

المجلد الثالث والثمانون ) الجزء  –مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورة   :مكان النشر  -

 . األول

 م.  2013  تاريخ النشر : -

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 2014مايو   تاريخ التحكيم :  -

 . رياضيات  – مناهج وطرق تدريس:  التخصص العام -
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 الثامن والثالثون البحث

فاعلية برنامج تدريسي مقترح في تنمية مهارات تدريس الرياضيات لدى  عنوان البحث : -

 ً  الطالب غير المؤهلين تربويا

تربويات الرياضيات، الجزء الثاني، المجلد الرابع عشر، الجمعية  مجلة  : جهة النشر -

 جامعة بنها . –المصرية لتربويات الرياضيات، كلية التربية  

 . 2011أكتوبر :  تاريخ النشر -

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 2014مايو   تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس :  التخصص العام -

 .  تدريس رياضيات طرق  التخصص الدقيق : -
 

 التاسع والثالثون البحث 

دراسة تقويمية لمناهج الرياضيات في المرحلة اإلعدادية في ضوء  عنوان البحث : -

 المعايير العالمية وآراء الموجهين والمعلمين .

 .  (، الجزء األول 44طنطا، العدد ) جامعة  –مجلة كلية التربية  : جهة النشر -

 م .  2011  : تاريخ النشر -

 اللغة العربية  : لغة البحث  -

 2014مايو   تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس  : التخصص العام -

 .  طرق تدريس رياضيات  : التخصص الدقيق -
 

 األربعون  البحث 

   N C T Mفاعلية وحدة مقترحة في الرياضيات قائمة على معايير   عنوان البحث : -

وباستخدام نموذج التعلم البنائي في تنمية المهارات العليا للتفكير لدى تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية . 

 جامعة طنطا .  –(، كلية التربية  46مجلة كلية التربية بطنطا، العدد ) :  جهة النشر -

 م . . 2012:   تاريخ النشر -

 2014مايو   تاريخ التحكيم :  -

 رياضيات .  -  يسمناهج وطرق تدر:  التخصص العام -

  الحادي واألربعون البحث 

فاعلية برنامج مقترح قائم على بعض استراتيجيات التفكير المتشعب في  عنوان البحث : -

 . االبتدائيةتنمية مهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ المرحلة 

 (، الجزء الثالث . 39مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، العدد ) :  جهة النشر -

 م . 2013يوليو  :   تاريخ النشر -

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 2014مايو   تاريخ التحكيم :  -

 مناهج وطرق تدريس :  التخصص العام -

 .  طرق تدريس رياضيات :  التخصص الدقيق -
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  الثاني واألربعون البحث 

برنامج إثرائي مقترح باستخدام الكمبيوتر لتنمية التحصيل والتفكير   عنوان البحث : -

 . االبتدائيةالبصري في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة 

 (   49مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، مقبول للنشر في العدد ) :  جهة النشر -

 م .   2014:   تاريخ النشر -

 اللغة العربية :  لغة البحث  -

 2014مايو   حكيم : تاريخ الت -

 . مناهج وطرق تدريس:  التخصص العام -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
 

  واألربعون الثالث  البحث 

برنامج مقترح لتنمية مهارات استخدام استراتيجيات التقويم لدى الطالب  عنوان البحث : -

 المعلمين بكليات التربية  

 جامعة األزهر  –مجلة كلية التربية :  جهة النشر -

  2010سبتمبر :  تاريخ النشر -

 اللغة العربية  :  لغة البحث  -

 م    2014أغسطس  تاريخ التحكيم :  -

 المناهج وطرق التدريس :  التخصص العام -

 العلوم التجارية . التخصص الدقيق : طرق تدريس  -
 

  الرابع واألربعون البحث 

فاعلية استخدام نموذج التعلم البنائي في تنمية مهارات التفكير اإلحصائي   عنوان البحث : -

 والتحصيل وبقاء أثر التعلم في اإلحصاء لدى طالب كليات التربية  

 الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة –مجلة القراءة والمعرفة  : جهة النشر -

 م  2011فبراير  : تاريخ النشر -

 اللغة العربية   : لغة البحث  -

 م   2014أغسطس   :  تاريخ التحكيم -

 المناهج وطرق التدريس :  التخصص العام -

 . العلوم التجارية :  التخصص الدقيق -
 

  الخامس واألربعون  البحث    

في تنمية التحصيل  االقتصاديةفاعلية تصميم أنشطة تعليمية في التربية  عنوان البحث : -

 . االبتدائيةلدى تالميذ المدرسة  االقتصاديوالوعي 

 جامعة األزهر   –مجلة كلية التربية :  جهة النشر -

 م   2012أكتوبر  تاريخ النشر : -

 اللغة العربية   لغة البحث : -

 م   2014أغسطس   تاريخ التحكيم : -

 المناهج وطرق التدريس :  التخصص العام -

 .  العلوم التجارية:  التخصص الدقيق -
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 السادس واألربعون البحث 

أثر التفاعل بين خرائط التفكير والتدريس التبادلي في تنمية التحصيل   عنوان البحث : -

 ومهارات إدارة المشروعات الصغيرة لدى طالب المدارس الثانوية الفنية التجارية 

 جامعة حلوان   –كلية التربية   –مجلة دراسات تربوية واجتماعية  :  جهة النشر -

 م   2014يناير :   تاريخ النشر -

 اللغة العربية  :  لغة البحث  -

 م    2014أغسطس  تاريخ التحكيم :  -

 المناهج وطرق التدريس :  التخصص العام -

 .   العلوم التجارية:  التخصص الدقيق -
 

 السابع واألربعون  البحث 

فعالية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التحصيل ومهارات   البحث :عنوان  -

 التسويق واالتجاه نحو المادة لدى طالب المدارس الثانوية الفنية التجارية 

رابطة  –مقبول للنشر في مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس  :  جهة النشر -

 التربويين العرب 

 م  2014يوليو  :   تاريخ النشر -

 اللغة العربية  :  لبحث لغة ا -

 م    2014أغسطس  تاريخ التحكيم :  -

 المناهج وطرق التدريس :  التخصص العام -

   . العلوم التجارية:  التخصص الدقيق -
 

  (1) واألربعون لثامناالبحث 

تنمية مهارات الحس العددي لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي   عنوان البحث :  -

 مقترحة للتعلم باالكتشاف بمساعدة الحاسوب .باستخدام استراتيجية 

جهة النشر : مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ، تصدرها رابطة التربويين   -

 ( .4( ، الجزء )42العرب ، العدد )

 م .  2013تاريخ النشر : أكتوبر  -

 لغة البحث : اللغة العربية   -

 م . 2015أغسطس  تاريخ التحكيم :  -

 ناهج وطرق تدريس التخصص العام : م  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
 

 ( 2) ع واألربعونالتاس البحث 

أثر استراتيجية مقترحة على أداء الطالب المعلمين بكليات التربية لمعايير   عنوان البحث : -

 تدريس الرياضيات .  جودة 

رابطة التربويين  مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ، تصدرها جهة النشر :  -

 ( .2( ، الجزء )53العرب ، العدد )

 م . 2014سبتمبر تاريخ النشر :  -

 لغة البحث : اللغة العربية   -

 م . 2015أغسطس  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
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   ( 3خمسون )ال البحث 

: أثر استراتيجية مقترحة للتعلم التعاوني بمساعدة الحاسوب على أداء   عنوان البحث  -

 تالميذ الصف السادس اإلبتدائي لمعايير القياس واتجاهاتهم نحوها .  

 جامعة المنوفية ، العدد األول ، السنة الثالثون . –مجلة كلية التربية جهة النشر :  -

 م . 2015تاريخ النشر :   -

 ة . اللغة العربيلغة البحث :  -

 م . 2015أغسطس  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
 

 ( 4) ونوالخمس الحادي البحث 

فاعلية برنامج تعليمي مقترح في تنمية كفايات تخطيط  دروس   عنوان البحث :  -

 الرياضيات وتصميمها باستخدام الوسائط المتعددة لدى طالب كلية التربية . 

 جامعة المنوفية ، العدد األول ، السنة الثالثون . –جهة النشر : مجلة كلية التربية  -

 م . 2015تاريخ النشر :   -

 اللغة العربية . لغة البحث :  -

 م . 2015أغسطس  اريخ التحكيم : ت -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
 

   (5) ونالثاني والخمس البحث 

: استراتيجية مقترحة لتنمية مهارات التواصل الرياضي الالزمة لحل   عنوان البحث  -

 المشكالت الهندسية اللفظية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي .

 ( . 3( ، العدد )18مجلة تربويات الرياضيات ، الجزء األول ، المجلد )جهة النشر :  -

 م .   2015تاريخ النشر :   -

 اللغة العربية . لغة البحث :  -

 م . 2015أغسطس  خ التحكيم : تاري  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
 

 (6) ونوالخمس الثالث البحث 

أثر استراتيجية النمذجة في تنمية مهارات ما وراء المعرفة الالزمة لحل  عنوان البحث :  -

 اإلعدادي . المشكالت الجبرية لدى تالميذ الصف الثاني 

 ( . 6( ، العدد )18مقبول للنشر في مجلة تربويات الرياضيات  ، المجلد )جهة النشر :  -

 م . 2015يوليو  تاريخ النشر :   -

 اللغة العربية . لغة البحث :  -

 م . 2015أغسطس  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
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 ( 1والخمسون ) رابعال البحث 

أثر التعلم اإللكتروني على تحصيل طلبة كلية التربية األساسية لمقرر   عنوان البحث : -

 المناهج .

 : كلية التربية األساسية بدولة الكويت  جهة النشر  -

 2015:  تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 .م   2016يناير  تاريخ التحكيم :  -

 العام : مناهج وطرق تدريس التخصص  -

 التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -

 

 (2والخمسون ) خامسال البحث 

فاعلية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية الفهم القرائي لمقرر   عنوان البحث : -

  التدريس العام لدى طالب كلية التربية األساسية  

 : كلية التربية األساسية بدولة الكويت  جهة النشر  -

 2015  :تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 .م   2016يناير  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
 

 (3الخمسون )سادس وال البحث 

أثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية التفكير الرياضي لدى طالب   عنوان البحث : -

  الصف التاسع بدولة الكويت .

 : كلية التربية األساسية بدولة الكويت  جهة النشر  -

 2015:  تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 .م   2016يناير  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
 

 ( 4والخمسون ) السابع البحث 

فاعلية استراتيجية تدريس األقران في تنمية التحصيل واالتجاه نحو  عنوان البحث : -

  الرياضيات لدى طالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت . 

 : كلية التربية األساسية بدولة الكويت  جهة النشر  -

 2015:  تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 .م   2016يناير  تاريخ التحكيم :  -

 العام : مناهج وطرق تدريس التخصص  -

 التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
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 ( 5والخمسون ) الثامن البحث 

للصف السادس االبتدائي بدولة الكويت في ضوء  تقويم كتاب الرياضيات  عنوان البحث : -

  من وجهة نظر المعلمين .  NCTMمعايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

 : كلية التربية األساسية بدولة الكويت  جهة النشر  -

 2015:  تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 .م   2016يناير  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -

 ( 6) والخمسون التاسع البحث 

أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط في تنمية التحصيل واالتجاه نحو   عنوان البحث : -

 الرياضيات لدى تالميذ الصف الخامس بدولة الكويت .   

 : كلية التربية األساسية بدولة الكويت  جهة النشر  -

 2015:  تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 .م   2016يناير  تاريخ التحكيم :  -

 العام : مناهج وطرق تدريس التخصص  -

 التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -

 (7ون )الست البحث

معلمو الرياضيات بدولة الكويت وأدوارهم التربوية في ضوء  عنوان البحث : -

  دراسة ميدانية .  –استراتيجيات التدريس الحديثة 

 : كلية التربية األساسية بدولة الكويت  جهة النشر  -

 2015:  تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 .م   2016يناير  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -

    (1)الحادي والستون  البحث

( في تنمية TRIZمقترح قائم علي نظرية تريز )فاعلية برنامج إثرائي  عنوان البحث :  -

 مهارات التفكير التوليدي واالتجاه نحو الرياضيات لدي تالميذ المرحلة االبتدائية 

 - مجلة تربويات الرياضيات ، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات جهة النشر :  -

 ( ، الجزء األول 15المجلد )

  2012أكتوبر :تاريخ النشر  -

 البحث : اللغة العربية . لغة  -

 . م   2016  يوليو تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
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 ( 2)الثاني والستون   البحث

فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على الخرائط الذهنية اإللكترونية فى عنوان البحث :  -

  الرياضية والتفكير البصري لدي الطالب المعلمين شعبة الرياضيات تنمية الترابطات 

دراسات فى المناهج وطرق التدريس ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق جهة النشر :  -

 195العدد  –التدريس 

 2013يونيو  تاريخ النشر :  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 م .   2016يوليو   تاريخ التحكيم :  -

 هج وطرق تدريس التخصص العام : منا -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -

 (3)الثالث والستون   البحث

أثر استخدام نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في تدريس الرياضيات على  عنوان البحث :  -

  تنمية مهارات التواصل الرياضي والحساب الذهني لدي تالميذ المرحلة االبتدائية 

 الجزء الرابع  – 155العدد  –كلية التربية ، جامعة االزهر مجلة جهة النشر :  -

  2013أكتوبر :تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 . م   2016  يوليو تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -

 ( 4) الرابع والستون البحث

برنامج مقترح قائم على فن األورجامي والكيرجامى للتالميذ الموهوبين   عنوان البحث : -

ذوى صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادية وأثره فى تنمية تفكيرهم الهندسي وتحسين  

  . معتقداتهم المعرفية

 -مجلة تربويات الرياضيات ، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات جهة النشر :  -

 ( ، الجزء األول 6)( ، العدد 17المجلد )

  2013أكتوبر  تاريخ النشر : -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 . م   2016  يوليو تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -

 ( 5)الخامس والستون  البحث

والتكنولوجيا والرياضيات بمرحلة رياض برنامج مقترح لتعليم العلوم عنوان البحث :  -

  .  األطفال في ضوء المعايير العالمية

 3العدد  –  18 المجلد  –مجلة التربية العلمية  جهة النشر :  -

 2015مايو  تاريخ النشر : -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 م .   2016يوليو   تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  الدقيق : طرق تدريس رياضيات التخصص  -
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 ( 6)السادس والستون  البحث

في تدريس   PDEODEأثر استخدام استراتيجية األبعاد السداسية  عنوان البحث :  -

الرياضيات  على التحصيل و تنمية التفكير التأملى واالحتفاظ بهما لدي طالب المرحلة 

 .  الثانوية ذوى مستويات تحصيلية مختلفة

 – مجلة تربويات الرياضيات ، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات جهة النشر :  -

 الجزء األول . – 1العدد  – 19المجلد 

   2016يناير   :تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 . م   2016  يوليو تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -

 ( 1) ون السابع  والست البحث

 أساليب معالجة المعلومات لدى الطلبة الموهوبين والمتفوقين  عنوان البحث :  -

 مجلة الفتح جهة النشر :  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 . م   2017فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -

 (2) ون والست  الثامن البحث

أثر أنموذج البرمجة الخطية باستخدام الجداول اإللكترونية في التحصيل عنوان البحث :  -

 الدراسي الجامعي لمادة بحوث العمليات 

 مؤتمر علمي بجامعة بابل  جهة النشر :  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 . م   2017فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  يق : طرق تدريس رياضيات التخصص الدق -

 ( 3) ون والست  التاسع البحث

 لدى طلبة الجامعة الحاسوب تطور مهارات عنوان البحث :  -

 جهة النشر :   -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 . م   2017فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
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 (4)  بعونالس البحث

 تعليم الرياضيات ومناهجها لمعلم الصف عنوان البحث :  -

  األردن . –عمان   –كتاب منشور في مركز الكتاب األكاديمي   جهة النشر : -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 . م   2017فبراير  تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  تدريس رياضيات التخصص الدقيق : طرق  -

  حادي والسبعونال البحث

: فعالية برنامج تدريبي قائم على مهارات التعلم مدى الحياة في تحسين   عنوان البحث  -

وتقدير مجتمع التعلم المهني وأثره األداءات التدريسية لمعلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية  

  على تحصيل طالبهم ومهارات التعلم مدى الحياة لديهم . 

 الجزء الثالث  – 9عدد ال  – 20المجلد  –مجلة تربويات الرياضيات  جهة النشر :  -

 م    2017أكتوبر قبول نشر بعدد  :تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 . م   2017  يوليو تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
 

    (1) ثاني والسبعونال البحث
أنماط التوازن التدريسي بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية لدى  عنوان البحث : -

  معلمي الرياضيات وأثرها على تصور الفاعلية التدريسية 

 مجلة تربويات الرياضيات، المجلد السادس عشر، الجزء الثاني.  جهة النشر : -

   م 2013أكتوبر  :تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

   .م  2018  مايو تحكيم : تاريخ ال -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
 

   (2)ثالث والسبعون ال البحث

فاعلية استراتيجية مقترحة في ضوء نموذج التعليم بالقرن الحادي   عنوان البحث : -

والعشرين لتنمية بعض المهارات الحياتية المرتبطة بتعليم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة 

  اإلعدادية  

 مجلة تربويات الرياضيات، المجلد السابع عشر، العدد الرابع ،الجزء الثاني.   جهة النشر : -

 م . 2014ل  يرأب:تاريخ النشر  -

 سلغة البحث : اللغة العربية .  -

 . م  2018  مايو تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
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  ( 3)  السبعونالرابع البحث 

نموذج مقترح للتعلم المستند إلى المشروع في تنمية استيعاب لية اعف عنوان البحث : -

    المفاهيم الهندسية ومهارات القيادة لدى طالب المرحلة اإلعدادية 

 كلية التربية بأسيوط ، المجلد الحادي والثالثين ، العدد الثاني  مجلة   جهة النشر : -

 م .  2015فبراير :تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 . م  2018مايو   تاريخ التحكيم :  -

 .  رياضيات  – التخصص : مناهج وطرق تدريس -

  ( 4) والسبعون الخامس البحث 

قائمة على قبعات التفكير في تنمية مهارات فاعلية استرتيجية مقترحة  عنوان البحث : -

  التخيل والحس العددي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

  مجلة كلية التربية باإلسماعيلية ، العدد الرابع والثالثون ،  جهة النشر : -

 م .   2016يناير   :تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 . م  2018مايو   تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -

  ( 5)  والسبعون السادس البحث 

 أثر برنامج قائم على التعلم الخدمي في تنمية مهارات تصميم المواد  البحث :عنوان  -

  التعليمية والتفكير االستراتيجي لدى الطالب المعلمين تخصص الرياضيات  

   مجلة كلية التربية ببور سعيد ، العدد العشرون ، الجزء األول  جهة النشر : -

 م .   2016يونيو :  تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 .م  2018مايو  تاريخ التحكيم : -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 .  التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -

  ( 6) والسبعون  السابعالبحث 

فاعلية استراتيجية مقترحة للتعلم للمتعة في اكتساب العمليات األساسية  البحث :عنوان  -

  للمجموعات وتنمية الذكاء الفكاهي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية . 

  ، الجزء األول  22مجلة كلية التربية ببور سعيد ، العدد  جهة النشر : -

 م .  2017يونيو :  تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 . م  2018مايو   تاريخ التحكيم :  -

 التخصص العام : مناهج وطرق تدريس  -

 التخصص الدقيق : طرق تدريس رياضيات  -
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  ( 7) والسبعون الثامنالبحث 

فاعلية استراتيجية التعلم المقلوب في تنمية مهارات القياس وتقدير القيمة  عنوان البحث : -

  لتعلم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .الوظيفية 

المجلد الثالث والثالثون،  -جامعة المنيا  -مجلة كلية التربية بمقبول للنشر   جهة النشر: -

   العدد الثاني 

 م .   2018إبريل : تاريخ النشر  -

 لغة البحث : اللغة العربية .  -

 . م  2018مايو   تاريخ التحكيم :  -

 طرق تدريس رياضيات  - التخصص : مناهج وطرق تدريس -
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 : المجتمعالبيئة وخدمة ثاني عشر : اإلسهامات في مجال تنمية 

 خدمة المجتمع وبرامج التوعية تنمية البيئة وتفعيل العديد من مجاالت   االشتراك في  ▪

 للشباب ومنها :   

المشاركة في اإلشراف على  معسكرات خدمة البيئة وتعليم الكبار التي نظمتها كلية التربية   – 1

لطلبة التعليم األساسي بالمدينة الجامعية بكفر سعد في الفترة من العام الدراسي ببنها 

 م. 1996/ 1995م إلـــــى  1992/ 1991

المشاركة في الندوات واللقاءات التثقيفية مع طالب كليات جامعة الزقازيق فرع بنها أثناء   – 2

 م  .  1998لألقصر وأسوان في يناير    اإلشراف على معسكر الطالب في الرحلة العلمية

المشاركة في تفعيل العديد من الندوات التي تهتم بتقديم موضوعات هادفة للشباب ومنها    – 3  

ندوة بعنوان : ) دعوة لإلقالع عن التدخين ( والتي أقيمت في مركز شباب مدينة كفر شكر في 

 م .   2009إبريل 

ن برنامج إرشادي ألولياء أمور األطفال ذوي المشاركة بتقديم محاضرة عامة ع  – 4 

االحتياجات الخاصة بمكتبة طلعت حرب بالقاهرة ، بدعوة من جمعية بسمة أمل لذوي 

 م    2009االحتياجات الخاصة في إبريل 

المشاركة في اإلعداد والتنظيم واإلشراف على فعاليات األسبوع الثقافي األول بمجمع    – 5  

الخامس بقرية الشقر والقرى المجاورة لها بمركز كفر  اإلقليميألسبوع الكليات بالجامعة ، وا 

نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها وذلك بتكليف   والذيشكر بمحافظة القليوبية  

من السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة ، والسيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون  

 م .  2010/ ابريل  22 - 10المجتمع ، في الفترة من  دمةوخالبيئة   تنمية

وذلك من   –خاصة في مرحلة الشباب  –تقديم العديد من اللقاءات الهادفة التي تهم أوالدنا   – 6  

خالل تسجيل العديد من الحلقات اإلذاعية في برنامج ) طالئع اإليمان ( باإلذاعة الرائدة إذاعة 

 ة األستاذة / سمية إبراهيم : القرآن الكريم ، مع المذيع

 موضوعها  الحلقة

 ظاهرة المشاغبة في المدارس عند شبابنا: األسباب والعالج . 1

 كيف نربي أبناءنا على تحمل المسئولية ؟  2

 ظاهرة انحراف الشباب .  3

 حق الطريق . 4

 قيمة األمانة ودور المناهج في غرسها في نفوس أبنائنا . 5

 دور الحوار في تربية األبناء .  6

 (كيفية الحد من مشكلة وقت الفراغ)اإلسالم وعالج مشكالت الشباب  7

 إدمان اإلنترنت (   -استفسارات ومقترحات :) المذاكرة الجماعيــــــة  8

 بر الوالدين .  9

 صلة الرحم . 10
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 .  شباب أسهموا في بناء دولة اإلسالم 11

 الثقة بالنفس ) تهذيب النفس وتربيتها ( .التدريب على  12

 تربية الذوق عند الشباب من المنظور اإلسالمي . 13

 الطريق إلى التفوق .  14

 ) لقاء مفتوح مع بعض النماذج المتفوقة من مدرسة الرواد ببنها (  15

 القيم البيئية عند شبابنا .  16

 إتقان العمل . 17

 . الحســـــــــــــــــد  18

 الغضــــــــــــــب.    19

 الغرور والكبر  20

 ( التـــــــــواضع ) من صفاته صلى هللا عليه وسلم في ذكراه العطرة 21

 ( الرحمة والعفو ) من صفاته صلى هللا عليه وسلم في ذكراه العطرة 22

 تقوية الذاكرة لدى الطالب  . 23

 المساعدة على النجاح والتفوق الدراسي .العوامل  24

 قيمة العمل في اإلسالم . 25
 

المشاركة بتقديم محاضرة علمية ضمن فعاليات ندوة ) دور التعليم واإلعالم في النهوض   – 7

ديسمبر   2  االثنينبالمجتمع (، في مدرسة عزب غنيم االبتدائية بإدارة كفر شكر التعليمية ، 

 م .   2013

بجامعة   اإلقليمياإلشراف على النشاط الثقافي بكلية التربية ببنها ضمن فعاليات األسبوع  – 8

 م .  2014مارس  26-  23بنها في الفترة من  

 د من اللقاءات التليفزيونية في موضوعات توعية الشباب : يعد التقديم  – 9

الصحة والجمال ،  حلقة بعنوان " التصالح " ، ضمن برنامج " يال نتصالح " ، في قناة •

 م .  2014/    10/   11أُذيع يوم السبت 

ات واألعباء المنزلية " ، ضمن برنامج " هموم الفتيات " ، في قناة حلقة بعنوان " الفتي •

 .  2014/   10/  24الصحة والجمال ،أُذيع يوم الجمعة 

ى الشباب حلقة بعنوان " األخالق " ، ضمن الحملة القومية الستعادة القيم الُخلقية لد  •

المصري والتي يتبناها أ.د/ صديق عفيفي رئيس جامعة النهضة وصاحب أكاديمية طيبة  

للعلوم المتكاملة . وقد أُذيعت الحلقة ضمن البرنامج الجماهيري " حوار مع الكبار " ، 

    م .  2014/   10/   31، يوم الجمعة   القاهرةبقناة 

حلقة بعنوان " األم قديماً وحديثاً " ، ضمن برنامج " وهللا زمان " ، في قناة الصحة  •

 م .   2015/  3/   21والجمال ،أُذيع بمناسبة االحتفال بعيد األم، يوم السبت 

حلقة بعنوان " استعدادات البيوت المصرية لالمتحانات "، بمناسبة امتحانات الشهادات  •

 . م  2015/   5/   12لفضائية ، أذيعت يوم  العامة،في القناة األولى ا
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، بمناسبة االستعداد النهائي  التدريب وأهميته بالنسبة للفرد والمؤسسة  تقديم حلقة بعنوان :  •

للمؤتمر العلمي الدولي األول الذي يعقده مركز تنمية قدرات أعضا هيئة التدريس  

الساعة السادسة من  التعليمية، ، برنامج حديث قناة مصر التعليمية  والقيادات بجامعة بنها ،

 .  م 2017  فبراير 25مساء يوم السبت 
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والتنمية  ثالث عشر: المشاركات في الدورات التدريبية لإلنماء المهني واألكاديمي

 :البشرية 

في العديد من البرامج والدورات التدريبية الخاصة باإلنماء المهني في مجال  االشتراك  ▪

التخصص داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كمتدرب لتنمية الكفاءة  

، أو في التنسيق واإلشراف والتنفيذ  المهنية الذاتية أو كمدرب لتنمية كوادر بشرية

 : هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها والتدريب مديراً لمركز تنمية قدرات أعضاء 

  ) الدورات التدريبية الحاصل عليها ( :  كمتدرب: •

 األول  البرنامج التدريبي

 (  Power Pointدورة الحاسوب ) باور بوينت  :   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية ( -

 قسم الرياضيات والحاسوب بكلية التربية بصور في سلطنة عمان :  المكان -

 م .  2006/ 1/ 25حتى  2006/  1/ 23في الفترة من ( :  التاريخ ) الفترة -

 الثاني  البرنامج التدريبي\

 ( MS.Wordدورة الحاسوب ) مايكرو سوفت وورد :   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية ( -

 قسم الرياضيات والحاسوب بكلية التربية بصور في سلطنة عمان :  المكان -

 م .  2006/ 1حتى  /  2006في الفترة من   /   / ( :  التاريخ ) الفترة -

 الثالث البرنامج التدريبي

قدرات أعضاء هيئة التدريس في دورة    مشروع  تنمية اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

 بعنوان " آداب وأخالقيات المهنة "   

 رة جامعة بنها  إدا –مركز التدريب  المكان  -

 م .  2005/ 8/   9حتى  2005/ 81/ 7الفترة من( :  التاريخ ) الفترة -

 الرابع  البرنامج التدريبي

قدرات أعضاء هيئة التدريس في دورة  مشروع تنمية :   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية ( -

 بعنوان " تنمية القدرة على اتخاذ قرارات وحل مشكالت " 

 رة جامعة بنها  اإد  –مركز التدريب  :  كانالم -

 م .  2005/ 17/8حتى    2005/ 8/ 14الفترة  من  :   الفترة ( التاريخ )  -

 الخامس البرنامج التدريبي

المشاركة  في برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

 التدريس في دورة بعنوان " استخدام التكنولوجيا في التدريس  " .

 بنها إدلرة جامعة   –مركز التدريب  :   المكان -

 م .   2006/ 6/ 21حتى  2006/ 6/ 19الفترة من  : التاريخ ) الفترة ( -

 السادس البرنامج التدريبي

  دورةمشروع  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس :  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

 "   Concepts of ITبعنوان : " لوجيا المعلومات واالتصاالت  لتدريب على تكنول

 إدلرة جامعة بنها  –مركز التدريب   المكان  -

 م .   2006/ 6/ 22حتى  2006/ 16/6الفترة من   التاريخ ) الفترة (  -
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 السابع البرنامج التدريبي

 دورةمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس : :   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية ( -

      "  Spreadsheets" يا المعلومات واالتصاالت   بعنوان :تدريب على تكنولوجلل

 جامعة بنها  إدارة –مركز التدريب  :  المكان -

 م .   2006/ 6/ 29حتى  2006/ 6/ 23الفترة من ( :  التاريخ ) الفترة -

 الثامن  البرنامج التدريبي

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس : مشروع  :   م البرنامج ) الدورة التدريبية (اس -

 "   Word Processing"  بعنوان : ت واالتصاالت تكنولوجيا المعلوماالتدريب على 

 رة جامعة بنها إدا –مركز التدريب  :  المكان -

 م .   2006/ 7/ 6حتى    2006/  6/ 30الفترة من  :   التاريخ ) الفترة (  -

 التاسع البرنامج التدريبي

التدريس : مشروع  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

 التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  في دورة بعنوان : 

 "Introduction to PC Maintenance and Protection"    

 رة جامعة بنها إدا –مركز التدريب  :  المكان -

 م .  2006/ 7/ 3حتى  2006/ 6/ 27الفترة من :  التاريخ ) الفترة ( -

 العاشر البرنامج التدريبي

مشروع  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس : مشروع   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

 التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  في دورة بعنوان : 

"Using Computers and Managing Files   " 

 رة جامعة بنها إدا –مركز التدريب  :  المكان  -

 م .  2006/ 7/ 3حتى  2006/ 6/ 30الفترة من :  التاريخ ) الفترة ( -

 الحادي عشر  البرنامج التدريبي

ء هيئة التدريس : في مشروع  تنمية قدرات أعضا:   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

 :  " تقييم التدريس" .   دورة بعنوان

 رة جامعة بنها إدا –مركز التدريب  :  المكان  -

 .  م 2006/ 7/ 11حتى   2006/ 9/7الفترة من :  التاريخ ) الفترة ( -

 الثاني عشر  البرنامج التدريبي

دورة ضمان الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

 " ورش عمل عن : إعداد المراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم العالي " .  العالي : 

 بنها ) مجمع الكليات (، قاعة المؤتمرات بجامعة :  المكان -

 م .  2009ديسمبر  9 –  5الفترة من :  التاريخ ) الفترة ( -
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 الثالث عشر  البرنامج التدريبي

دورة ضمان الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم    (  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية -

 " ورشة عمل عن : إعداد المراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم العالي " .  العالي

 قاعة المؤتمرات بجامعة بنها ) مجمع الكليات (،  المكان  -

   م . 2010فبراير  14إلى   10الفترة من :  التاريخ ) الفترة ( -

 الرابع عشر  البرنامج التدريبي

 التي نظمتها كلية التربية ببنها .    Intelدورة  " إنتل "  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

 جامعة بنها .  –قاعة الندوات والمؤتمرات  بكلية التربية  المكان  -

 . م   2010/   4/  26م إلى   2010/   4/   17الفترة من   التاريخ ) الفترة (  -

 الخامس عشر البرنامج التدريبي

التدريب على استخدام السبورة الذكية في التدريس  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

 كلية التربية ببنها              نظمتهالذي 

 جامعة بنها .  –كلية التربية  –معمل الوسائل التعليمية  :  المكان -

 م .   2012/ نوفمبر /    25في   :  التاريخ ) الفترة ( -

 عشر السادسالبرنامج التدريبي 

الذي  دراسة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي التدريبية ( اسم البرنامج ) الدورة  -

 نظمته كلية التربية ببنها             

 جامعة بنها .  –كلية التربية :  المكان -

 م .   2012  فبراير 12 –  11:   التاريخ ) الفترة ( -

 عشر السابع  البرنامج التدريبي

 برنامج تدريس الرياضيات باللغة اإلنجليزية              اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

 جامعة بنها .  –كلية اآلداب  –قاعة التدريب  المكان  -

 .   2014مايو  3 -من فبراير:  التاريخ ) الفترة ( -

 عشر  الثامن البرنامج التدريبي 

ورشة عمل التدريب على استخدام مصادر بنك  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

            المصري  المعرفة

 جامعة بنها .المؤتمرات بقاعة  المكان  -

 م . 2018أكتوبر  29 –  28:  التاريخ ) الفترة (  -
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 كمدرب : •

 األول  البرنامج التدريبي 

المشاركة في  تنفيذ الدورة التدريبية لمعلمي :  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

الخاصة ببنها ،بعنوان: " تنمية مهارات معلمي مدرسة الفتح  الرياضيات بمدرسة الفتح 

 الخاصة ببنها "، 

 مدرسة الفتح الخاصة ببنها "،  المكان  -

 م. 2000/ أغسطس /  30 -19في الفتـرة  من :  ( التاريخ ) الفترة -

 الثاني  البرنامج التدريبي

ات التدريبية إلعداد المشاركة بالتدريب في كل الدور:  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

 المعلم الجامعي التي نظمتها كلية التربية ببنها .

 جامعة بنها .  –كلية التربية  المكان  -

م حتى تاريخه باستثناء فترة السفر  1999/  1998في األعوام من :  ( التاريخ ) الفترة -

 م .  2008إلى  2001إلى سلطنة عمان من 

 الثالث البرنامج التدريبي

تدريب معلمي الرياضيات ضمن  البرنامج التكاملي  :  البرنامج ) الدورة التدريبية ( اسم  -

 لإلنماء المهني للمعلمين  بالمنطقة الشرقية جنوب في سلطنة عمان  

اسي )حلقة  ـــــــسلطنة عمان والية صور في كل من مدرسة الكامل للتعليم  األس المكان  -

 . ة أحمد بن ماجد الثانوية للبنينالخنساء الثانوية للبنات ، ومدرسبنات ( ، ومدرسة  –ثانية  

 م .  2004/2005،   2004/   2003وذلك في عامي  :   ( التاريخ ) الفترة -

 الرابع  البرنامج التدريبي

تدريب معلمات رياض األطفال بمحافظة القليوبية   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

ضمن مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ،بعنوان " فلسفة وأهداف المنهج  

 الجديد لمرحلة رياض األطفال ". 

 كلية التربية ببنها ،  المكان  -

 م .  2009أكتوبر :  التاريخ ) الفترة ( -

 الخامس البرنامج التدريبي

تدريب موجهي المرحلة الثانوية ضمن البرنامج  البرنامج ) الدورة التدريبية ( اسم  -

التدريبي للموجهين الفنيين بالتعليم الثانوي الذي نظمته كلية التربية ببنها باالشتراك مع 

 – وحدة التخطيط والمتابعة بوزارة التربية والتعليم ،بعنوان " مراحل التوجيه الفني 

 في ضوء التوجيه الفني العيادي ".   كفايات الموجه الفني

 قاعات التدريب بمبنى إدارة الجامعة ،:  المكان -

 م .   2009/ 12/ 14م   إلى  2009/ 12/ 12الفترة من ( :  التاريخ ) الفترة -
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 السادس البرنامج التدريبي

تدريب موجهي المرحلة الثانوية ضمن البرنامج  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

التدريبي للموجهين الفنيين بالتعليم الثانوي الذي نظمته كلية التربية ببنها باالشتراك مع 

وحدة التخطيط والمتابعة بوزارة التربية والتعليم ،بعنوان " األدوار الجديدة لموجهي 

 جهات التربوية الحديثة " . التعليم الفني بالتعليم الثانوي العام في ضوء التو

 قاعات التدريب بمبنى إدارة الجامعة .         المكان  -

 م .   2009/ 12/ 17إلى  2009/ 12/ 15الفترة من ( :  التاريخ ) الفترة -

 السابع البرنامج التدريبي

تدريب معلمي المرحلة الثانوية ضمن مشروع تحسين   سم البرنامج ) الدورة التدريبية ( ا -

التعليم الثانوي الذي نظمته كلية التربية ببنها باالشتراك مع وحدة التخطيط والمتابعة  

كيفية تضمين    -أهميتها  –بوزارة التربية والتعليم ،بعنوان " األنشطة التربوية : مفهومها 

 ة الثانوية "  الفترة من  األنشطة التربوية بالمناهج الدراسية  بالمرحل

 قاعات التدريب بمبنى إدارة الجامعة ، :  المكان -

 م .    2009/ 12/ 21إلى   2009/ 12/ 19من ( :  التاريخ ) الفترة -

 الثامن  البرنامج التدريبي

تدريب معلمي المرحلة الثانوية ضمن مشروع تحسين   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

التعليم الثانوي الذي نظمته كلية التربية ببنها باالشتراك مع وحدة التخطيط والمتابعة  

بوزارة التربية والتعليم ،بعنوان " تضمين األنشطة التربوية بالمناهج الدراسية  بالتعليم  

 ثة " ، الثانوي العام في ضوء التوجهات التربوية الحدي

 قاعة الندوات والمؤتمرات بمبنى كلية التربية ببنها:  المكان -

 م .  2010/  4/  12م إلى   2010/   4/   6الفترة من ( :  التاريخ ) الفترة -

 التاسع البرنامج التدريبي

المشاركة في التدريب ضمن دورة إعداد المعلم :   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية ( -

استخدام التكنولوجيا :   للمعيدين والمدرسين المساعدين بكليات جامعة بنها بعنوانالجامعي 

 في التدريس

 كلية التربية ببنها . :  المكان -

 م . 2010أكتوبر ( :  التاريخ ) الفترة -

 العاشر البرنامج التدريبي

المشاركة في التدريب ضمن دورة إعداد المعلم  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

لجامعية  جامعي للمعيدين والمدرسين المساعدين بكليات جامعة بنها بعنوان : " المناهج اال

 .  التوظيف " -: المفهوم 

 كلية التربية ببنها  المكان  -

 م . 2011يناير    18( :   التاريخ ) الفترة -
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  الحادي عشر البرنامج التدريبي

في إطار التعاون بين   االبتدائيةتدريب معلمي المرحلة  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

كلية التربية ببنها والمؤسسات التعليمية األخرى بمحافظة القليوبية كمشاركة مجتمعية من  

جانب كلية التربية في سبيل إثراء وحدة التدريب والجودة بهذه المؤسسات ؛ وذلك بإعطاء 

 . ت التدريس الفعال  " محاضرة بعنوان " التعلم  النشط واستراتيجيا

المشتركة التابعة إلدارة طوخ التعليمية بمحافظة   االبتدائيةمدرسة الحصة :  المكان -

 القليوبية 

 م .  2010/   11/ 4يوم الخميس ( :   التاريخ ) الفترة -

 الثاني عشر  البرنامج التدريبي

تدريب معلمي المرحلة الثانوية في إطار التعاون بين  :   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية ( -

كلية التربية ببنها والمؤسسات التعليمية األخرى بمحافظة القليوبية كمشاركة مجتمعية من  

جانب كلية التربية في سبيل إثراء وحدة التدريب والجودة بهذه المؤسسات ؛ وذلك بإعطاء 

 وأهمية تنمية الجانب الوجداني للمتعلم " . محاضرة بعنوان " تطوير أدوات التقويم للمعلم  

 مدرسة المنشية الثانوية العسكرية بإدارة  بنها التعليمية ،:  المكان  -

 م .  2010/   11/   11يوم الخميس ( :   التاريخ ) الفترة -

  الثالث عشر البرنامج التدريبي

الخاصة بإدارة  تدريب معلمي مدارس ) سليم ذهني (  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

شبين القناطر   التعليمية في سبيل التنمية المهنية للمعلمين بهذه المدارس ؛ وذلك بتنفيذ 

 ورشة عمــــــــــــــل  بعنوان : " تنمية مهارات التفكير واكتشاف المواهب والقدرات ".

 مدارس ) سليم ذهني ( الخاصة بإدارة شبين القناطر   التعليمية :  المكان -

 م .   2011/   2/  8يوم الثالثــاء  الموافق ( :   يخ ) الفترةالتار -

 عشر  الرابع البرنامج التدريبي

المشاركة في التدريب ضمن دورة إعداد المعلم  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

الجامعي للمعيدين والمدرسين المساعدين بكليات جامعة بنها بعنوان : " استراتيجيات 

 التعليم المفرد ومهاراته "،  

 كلية التربية ببنها.  -قاعة الندوات  :  المكان -

 الخامس عشر البرنامج التدريبي

لمشاركة في البرنامج التدريبي لمعلمات رياض  ا اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

األطفال ) المنهج الجديد : حقي ألعب وأتعلم وأبتكر ( ضمن مشروع تحسين التعليم  

م   2011/   7/  16بمرحلة الطفولة المبكرة الذي نظمته كلية التربية ببنها في الفترة من  

 حيث :   2011/ 9/   15حتى  

ي علي فلسفة المنهج الجديد ومصادر المعلومات تم تدريب المعلمات في الدورة األول •

 م . 2011/  7/   16األحد  يوم 

  16تم تدريب المعلمات في الدورة الثالثة على مفاهيم الرياضيات والعلوم يوم الثالثاء   •

 م   2011/   8 /

 28تم تدريب المعلمات في الدورة الرابعة على مفاهيم الرياضيات والعلوم يوم األحد  •

 م   2011/     8 /
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 التدريس يوم   تم تدريب المعلمات في الدورة الخامسة على التقويم الذاتي واستراتيجيات  •

 2011/   9/  6الثالثاء             

 كلية التربية ببنها.  -قاعة الندوات :  المكان -

 .   2011/ 9/   15م حتى  2011/   7/  16في الفترة من ( :  التاريخ ) الفترة -

 

 السادس عشر البرنامج التدريبي

دورة إعداد المعلم المشاركة في التدريب ضمن :  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

الجامعي للمعيدين والمدرسين المساعدين بكليات جامعة بنها بعنوان :" استخدام 

 "  التكنولوجيا في التدريس

 كلية التربية ببنها.  -قاعة الندوات :  المكان -

 م .2011( :   التاريخ ) الفترة -

  السابع عشر البرنامج التدريبي

تدريب معلمي المرحلة الثانوية في إطار التعاون بين  :   التدريبية (م البرنامج ) الدورة اس -

كلية التربية ببنها واألكاديمية المهنية للمعلمين؛في برنامج التعلم النشط ، المنعقد في كلية  

 التربية ببنها ، حيث تم تدريب المعلمين على  : 

 .م   2011/   11/   1التعلم البنائي ومصادر التعلم، يوم الثالثاء  •

 م .  2011/   11/   13التعلم النشط ، يوم األحد     - •

 م .  2011/ 12/   27التعلم البنائي ومصادر التعلم، يوم الثالثاء  •

 كلية التربية ببنها.  -قاعة الندوات :  المكان -

 م .  12/2011/   27إلى   11/  1الفترة من ( :  التاريخ ) الفترة -

  الثامن عشر البرنامج التدريبي

تدريب أعضاء هيئة التدريس المعاونة ) المعيدات  البرنامج ) الدورة التدريبية ( اسم  -

والمدرسات المساعدات ( بكلية التمريض جامعة بنها على ورشة عمل بعنوان " كيفية 

 إعداد صياغة أدوات البحث : االستبيان استمارة المالحظة " . 

 كلية التمريض جامعة بنها  المكان  -

 .   م 2012/   11/  21يوم  األربعاء الموافق ( :   التاريخ ) الفترة -

 التاسع عشر  البرنامج التدريبي

تدريب معلمي الرياضيات بالمدارس التجريبية   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

بمحافظة القليوبية على " كيفية تنمية أسلوبي التفكير االستقرائي واإلبداعي في  

 الرياضيات لدي الطالب " 

 مدرسة مصطفى كامل التجريبية ببنها .:  المكان  -

 :   التاريخ ) الفترة ( -

 العشرون  البرنامج التدريبي

المشاركة في التدريب ضمن دورة إعداد المعلم  الدورة التدريبية ( اسم البرنامج )  -

استراتيجيات :   الجامعي للمعيدين والمدرسين المساعدين بكليات جامعة بنها بعنوان

 التدريس ومهاراته  

 . كلية التربية ببنها  المكان  -
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 م .2013مايو   16مايو إلى الخميس  11الفترة من السبت  التاريخ ) الفترة (  -

 العشرون و الحادي برنامج التدريبيال

المشاركة في البرنامج التدريبي لمعلمات رياض   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

/   6/ 22األطفال في محاضرة بعنوان الذي نظمته كلية التربية ببنها في الفترة من السبت  

المعلمات على موضوع  ، حيث تم تدريب  2013/   7/    11م حتى الخميس    2013

 في تقويم األطفال " .   "استخدام البورتفوليو

 كلية التربية ببنها.  -قاعة الندوات  المكان  -

 م . 2013/   7/  2يوم الثالثاء الموافق   التاريخ ) الفترة (  -

 الثاني والعشرون  البرنامج التدريبي

عاونة ) المعيدات تدريب أعضاء هيئة التدريس الم اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

والمدرسات المساعدات ( بكلية التمريض جامعة بنها على ورشة عمل بعنوان " األساليب 

 م .   2013/   12/  9الموافق  االثنيناإلحصائية المستخدمة في البحوث العلمية " يوم  

 كلية التمريض جامعة بنها . المكان  -

 م .   2013/  12/   9الموافق  االثنينيوم  ( :   التاريخ ) الفترة -

 الثالث والعشرون  البرنامج التدريبي

تدريب معلمي الرياضيات بالمدارس التجريبية  :   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

بمحافظة القليوبية على ) كيفية تنمية مهارات التواصل الرياضي ( ،وذلك ضمن البرنامج  

والتعليم بالقليوبية في مدرسة مصطفى كامل  التدريبي الذي عقدته مديرية التربية  

 التجريبية  ببنها ،

 مدرسة مصطفى كامل التجريبية  ببنها  :  المكان -

 .  م 2013/   12/   26  حتى 12/  21الفترة من ( :  التاريخ ) الفترة -

 الرابع والعشرون  البرنامج التدريبي

الرياضيات بالمدارس التجريبية  تدريب معلمي  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

بمحافظة القليوبية على ) كيفية تنمية عادات العقل عند الطالب  ( ،وذلك ضمن البرنامج 

 التدريبي الذي عقدته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية . 

 مدرسة مصطفى كامل التجريبية  ببنها :  المكان -

  م .  2017فبراير  23  – 18الفترة من ( :  التاريخ ) الفترة -

 الخامس والعشرون البرنامج التدريبي

المشاركة في التدريب ضمن دورة إعداد المعلم  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية (  -

استراتيجيات "  الجامعي للمعيدين والمدرسين المساعدين بكليات جامعة بنها بعنوان : 

 " .  ومهاراته لتدريسا

 كلية التربية ببنها  :  المكان  -

 م .  2013/   5/  16إلى الخميس    2013/  5/   11الفترة من السبت ( :  التاريخ ) الفترة -
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 السادس والعشرون البرنامج التدريبي

تدريب الباحثين المسجلين لدرجتي الماجستير :   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية ( -

البحث العلمي ( ،وذلك ضمن البرنامج التدريبي والدكتوراه من الخارج على ) منهجية 

 الذي عقدته وحدة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها .

 قاعة التدريب بإدارة الجامعة  :  المكان -

 .2014/   9/  30حتي الثالثاء   2014/   9/   28الفترة من األحد ( :  التاريخ ) الفترة -

 والعشرون السابع البرنامج التدريبي

 الذي تقيمه كلية التربية  برنامج إعداد المعلم الجامعي  :  اسم البرنامج ) الدورة التدريبية ( -

 جامعة بنها .                                         

 محاضرة بعنوان ) التخطيط للتدريس (

 .2014/   9/  30حتي الثالثاء   2014/   9/   28التاريخ ) الفترة ( : الفترة من األحد  -

 والعشرون  الثامن لبرنامج التدريبي

: تنمية مهارات معلمي المرحلة االبتدائية باإلدارة   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية ( -

 المركزية األزهرية بالقليوبية .

 : االتجاهات الحديثة في تعليم الرياضيات .محاضرة بعنوان 

 . 2014/   9/   8حتي الثالثاء  2014/   9/   6التاريخ ) الفترة ( : الفترة من األحد  -

 والعشرون  التاسع البرنامج التدريبي

الذي تقيمه كلية   (76: دورة إعداد المعلم الجامعي رقم )   اسم البرنامج ) الدورة التدريبية ( -

 جامعة بنها . التربية 

 استراتيجيات للتدريس  ومهاراته ( محاضرة بعنوان ) 

 . 2016/   4/   14حتي  2014/   4/   9التاريخ ) الفترة ( : الفترة من  -
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 لدورات التدريبية الخاصة  في العديد من االتنسيق واإلشراف والتنفيذ والتدريب  ▪

 اا مدير منذ أن توليت عملي  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنهاب

  .حتى اآلن  2016  سمار  23 بتاريخ مركز لل

 استخدام التكنولوجيا في التدريس . -1

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب . -2

 معايير الجودة في العملية التدريسية .  -3

 أخالقيات البحث العلمي . -4

 منهجية البحث العلمي . -5

 إدارة الوقت واالجتماعات . -6

 االتصال . مهارات  -7

 العرض الفعال . -8

 سلوكيات وآداب المهنة .  -9

 تنظيم المؤتمرات العلمية . -10
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