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 اضذاتغظػاضدغرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

  

 

 الدكتورة ألستاذة                                 ا

 الشرٌف شهاب محمود الرحٌم عبد كوثر                           

 "المتفرغ" التدرٌس وطرق المناهج أستاذ

 "سابقا"رئٌس قسم المناهج وطرق التدرٌس 

  تربٌةـال لٌةـك ٌلــوك

      "سابقا " ةالبٌئ وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون       

 سوهاج جامعة

رئٌس قسمً التربٌة وعلم النفس ، رٌاض أطفال بكلٌة اعداد المعلمات 

 "سابقا " بعنٌزة  بالمملكة العربٌة السعودٌة 

  جامعة تبوك–أستاذ المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة واآلداب

 "سابقا"المملكة العربٌة السعودٌة 
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عضو لجان التحكٌم باللجنة العلمٌة الدائمة بجمهورٌة مصر العربٌة 

 لمستوى األساتذة ومستوى األساتذة المساعدٌن

 (كلٌة التربٌة)أول معٌدة فً أول دفعة تخرجت فً أول كلٌة أنشئت بسوهاج

 م1980أول ماجستٌر من خرٌجً كلٌة التربٌة بسوهاج عام 

 أول مدرس مساعد بكلٌة التربٌة بسوهاج

 م1983أول دكتوراه من خرٌجً كلٌة التربٌة بسوهاج عام 

 أول مدرس بكلٌة التربٌة بسوهاج

حاصلة على جائزة ولقب األم المثالٌة على مستوى جامعة سوهاج عام 

 م2007/2008



  -3-  

 اضطحتوغات                                               

ػاضصغحظػاضطحاور

 4 :البيانات الشخصية

 7      :الدرجات العلمية

 10 التدرج الوظيفي

 11 :ةالرسائل العلمي

 11: كمنحت مناقشتها في كالمشاركة اإلشراؼ تم التي العلمية الرسائل: أكون 

 14 :كمنحت مناقشتها في المشاركة تتم كلم عليها اإلشراؼ تم علمية التياؿ الرسائل:  انيان 

 15 :كلم يتم اوشراؼ عليها  مناقشتها في المشاركة تمت التي العلمية الرسائل:  اللان 

 17 الرسائل العلمية التي يتم اوشراؼ عليها كلم تناقش بعد: رابعا

 18    الرسائل العلمية التي تم تحكيمها لنيل جائزة الجامعة : خامسا

اورشاد اوكاديمي لطالبات الماجستير وعداد الرسائل العلمية بكلية التربية كاآلداب   :سادسا
 . ىػ23/7/1435 في 29بجامعة تبوؾ كفقا لقرار مجلس القسم رقم 

   18    

 19 : األبحاث العلمية 

 34 :المؤلفات العلمية 

 37 :العلمية  المترجمات

 37 :التحكيم العلمي 

 96 : المشركعات العلمية

 100 :المؤتمرات كالندكات العلمية 

 100 :المؤتمرات التي تمت المشاركة فيها ببحوث علمية : اكو



  -4-  

مقرر (المؤتمرات كالندكات العلمية التي تم تخطيطها كتنظيمها كاوشراؼ على تنفيذىا:  انيا
 (عاـ المؤتمر اك الندكة 

   107 

 115 :المؤتمرات التي تمت المشاركة فيها بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  : اللا

 140 :الندكات العلمية 

 158   :كرش العمل 

 170    :الدكرات التدريبية 

 170 :الدكرات التدريبية التي تمت المشاركة فيها كمدرب :اكو

 180 :الدكرات التدريبية التي تمت المشاركة فيها كمتدرب :  انيا

 191 :األنشطة العلمية كالفنية 

 196 :مناصب علمية كادارية 

 200 :البيئة كتنمية المجتمع بخدمة المتعلقة األنشطة

 205 :التخصص بمجاؿ العالقة ذات العلميةكاللجاف كالمجالس  كالجمعيات الهيئات عضوية

 206 :إعارات

 206 : علميةجوائز

-208 :شهادات تقدير
215 



  -5-  

  :البٌانات الشخصٌة

 كو ر عبد الرحيم محمود شهاب الشريف: اوسم - 1
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 .الوسائل التعليمية - 11-8
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 .المناىج كطرؽ التدريس للدبلـو العاـ في التربية بالمملكة العربية السعودية -11-30

 .اوتجاىات الحديلة في التدريس لمرحلة الماجستير -11-31

 . جامعة سوىاج–المنهج المدرسي المعاصر ،للدبلـو العامة بكلية التربية  -11-32
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  أدتاذ :ظوعػاضدرجظ-ػ1
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  دصتوراه :ظوعػاضدرجظ-ػ3

  ):ينطبق كاف إف( الرسالة عنواف
 الصناعية اللانوية المدارس إحدل في األمانية للتربية مقترح برنامج

  بسوىاج

  1983 أكتوبر :تاريخ الحصوؿ على الدرجة
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  طاجدتغر :ظوعػاضدرجظ-ػ4

  العلـو كتدريس العلم نحو اوبتدائية المرحلة معلمي اتجاىات  ):ينطبق كافاف  ( الرسالة عنواف
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  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

  جمهورية مصر العربية :الدكلة
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  أسيوط :الجامعة

  كلية التربية :الكلية

  المناىج كطرؽ التدريس :القسم

 

  دبضومػخاصظػسيػاضتربغظ :ظوعػاضدرجظ-ػ5

  1977سبتمبر  :تاريخ الحصوؿ على الدرجة

  دبلـو خاصة في التربية :التخصص العاـ

  نفس كعلم تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق

  جمهورية مصر العربية :الدكلة

  أسيوط :الجامعة

  كلية التربية :الكلية

  المناىج كطرؽ التدريس :القسم

 

  بصاضورغوس :ظوعػاضدرجظ-ػ6

  1975مايو  :تاريخ الحصوؿ على الدرجة

  العلـو كالتربية :التخصص العاـ

  شعبة الطبيعة كالكيمياء :التخصص الدقيق

  جمهورية مصر العربية :الدكلة
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  أسيوط :الجامعة

  كلية التربية :الكلية

  الطبيعة كالكيمياء :القسم

 :لتدرج الوظٌفً ا

ػإضى طن جاططظ/صضغظػةاضدرجظػاضوظغغي

معيد بقسم المناىج كطرؽ  -1
 التدريس 

جامعة / كلية التربية بسوىاج  
  أسيوط

 ـ16/6/1980 ـ20/10/1975

مدرس مساعد بقسم المناىج -2
 "علـو" كطرؽ التدريس

 ـ31/10/1983  ـ17/6/1980 جامعة أسيوط / بسوىاج  التربية كلية

مدرس المناىج كطرؽ       -3
 "علـو"التدريس

 ـ9/6/1990 ـ1/11/1983 جامعة أسيوط/ بسوىاج التربية كلية

 المناىج كطرؽ تدريس  أستاذ -4
 .العلـو المساعد

 

 ـ25/5/1997 ـ10/6/1990 جامعة أسيوط/كلية التربية بسوىاج  

 أستاذ المناىج كطرؽ التدريس-5

 "علـو"

جامعة جنوب / كلية التربية بسوىاج 
 الوادم  م سوىاج

 اآلف ـ26/5/1997

أستاذ كرئيس قسم المناىج كطرؽ -6
 .التدريس 

جامعة جنوب /كلية التربية بسوىاج 
 الوادم 

 ـ17/5/2001 ـ18/5/1998

ككيل الكلية لشؤكف خدمة -7
 .المجتمع كتنمية البيئة 

جنوب  جامعة/ بسوىاج التربية كلية
  الوادم  م جامعة سوىاج

 ـ27/5/2008 ـ28/5/2002
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 ـ1992-1987 السعودية من – كلية اعداد المعلمات بعنيزة –رياض األطفاؿ كالصفوؼ األكلى & رئيس قسمي التربية كعلم النفس      #

 ـ 2015أغسطس- 2010من أكتوبر -السعودية- جامعة تبوؾ–أستاذ المناىج كطرؽ التدريس بكلية التربية كاآلداب       #  

 

  :ةالرسائل العلمً               

     ------------------------- 

  :ومنحت مناقشتها فً والمشاركة علٌها اإلشراف تم التً العلمٌة الرسائل:  ووًال         

 

 عنواف الرسالة ـ
الدرجة 
 العلمية

 تاريخ المنح التخصص اسم الباحث ككظيفتو

 للتعليم معاجلتني لفعالية مقارنة دراسة 1
 وتفاعلهما التكنولوجية بالوسائط الفردي

 الطالب أداء ىعل التعلم أسلوب مع
 يف ادلعملية ادلهارات لبعض ادلعلمني

 البيولوجيا

 مصطفى يسري  دكتوراه
 مساعد مدرس السيد،
 بسوىاج الرتبية بكلية

مناىج وطرق 
 تدريس العلوم

20/1/1994 

 (جملس اجلامعة)

 اخلاصة ادلفاىيم لتنمية وحدة إعداد 2
 لطالب بالتجارة ادلتعلقة باخلدمات
 وجتريبها العامة التجارية ادلدارس

 حممد صاحل شعيب  ماجستري

 الرتبية بكلية معيد
 بسوىاج

 وطرق مناىج
 العلوم تدريس
 التجارية

جملس  )26/2/1995
 (جملس اجلامعة

 ـ31/3/2008 ـ28/3/2008 جامعة سوىاج/كلية التربية  .قائم بعمل عميد الكلية - 8

استاذ كرئيس قسم المناىج كطرؽ -9
 . التدريس

 سن المعاش ـ8/8/2010   سوىاج جامعة/ بسوىاج التربية كلية

أستاذ متفرغ بقسم المناىج -10
 .كطرؽ التدريس 

 اآلف ـ7/1/2011 جامعة سوىاج/كلية التربية بسوىاج 
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 االقتصاد يف األمانية للرتبية مقرتح برنامج 3
 واجتاىات حتصيل على وأثره ادلنزيل

 اإلعدادي الثالث الصف تلميذات

 أمحد شعبان دلياء  ماجستري

 الرتبية بكلية معيدة 
 بسوىاج

 وطرق مناىج
 تدريس

 االقتصاد
 ادلنزيل

جملس  )22/9/1997
 (اجلامعة

 ىف التعلم دورة اسرتاتيجية استخدام 4
 التحصيل على وأثرىا العلوم تدريس
 تالميذ لدى اليدوية وادلهارات ادلعرىف
  اإلعدادى الثاىن الصف

 يوسف احلافظ بدع ماجستري 
 صديق

 سوىاج مبعهد مدرس 
 األزىرى الثانوى

مناىج وطرق 
 تدريس العلوم

جملس  )30/12/2001
 (اجلامعة

 العلم مدخل باستخدام مقرتح برنامج 5
 تنمية يف وأثره واجملتمع والتكنولوجيا

 والتفكري التعلم وأمناط العلمية الثقافة
 الطالب لدى اليدوية ادلهارات وبعض
 السمع وضعاف الصم

 عقل حممد مسري   دكتوراه

 بكلية مساعد مدرس
 بسوىاج الرتبية

مناىج وطرق 
 تدريس العلوم

جملس  )17/2/2004
 (جملس اجلامعة

 يف ادلنظومي ادلدخل استخدام فعالية 6
 التحصيل على األحياء مقرر تدريس
 لطالب اإلبداعي التفكري وتنمية ادلعريف
 الثانوية ادلرحلة

 إبراىيم حممد عاصم ماجستري

 ادلناىج بقسم معيد
 التدريس وطرق

مناىج وطرق 
 تدريس العلوم

26/12/2005 

 (جملس اجلامعة)

 التعلم على قائم مقرتح برنامج فعالية 7
 الكفايات بعض تنمية يف الذايت

 وأثره ادلنزيل االقتصاد دلعلمات التدريسية
 ادلادة حنو واالجتاه اليدوية ادلهارات على
  .تلميذاهتن لدى

 فاطمة عاشور توفيق دكتوراه

مدرس مساعد بقسم 
 .ادلناىج وطرق التدريس

مناىج وطرق 
تدريس 

االقتصاد 
 .ادلنزيل

  م2009 /7 /26

 (جملس اجلامعة  )
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 القضايا بعض تدريس يف مقرتح برنامج 8
  اتياً  ادلنظم التعلم على قائم البيوأخالقية

 األكادميي التحصيل تنمية يف وأثره
 العلم وأخالقيات الناقد لتفكريا ومهارات

 البيولوجية العلوم شعبة طالب لدى
  .بسوىاج الرتبية بكلية واجليولوجية

 عاصم حممد ابراىيم دكتوراه

مدرس مساعد بقسم 
 .ادلناىج وطرق التدريس

مناىج وطرق 
تدريس العلوم 

. 

  م2009 /5 /25

 (جملس اجلامعة ) 

تقوًن األداء التدريسي دلعلمات العلوم  9
الطبيعية مبدينة تبوك يف ضوء معايري 

 . اجلودة الشاملة 

رحيمة بنت عبد اهلل  ماجستري
 حممد العطوي

مناىج وطرق 
 .تدريس عامة

جامعة )
ادلملكة -تبوك

العربية 
 (السعودية

  ىـ1435 /10    

 م2014 / 8    

زاوج - فكر )فاعلية استخدام اسرتاتيجية  10
يف تدريس العلوم على تنمية  ( شارك –

مهارات حل ادلشكالت واالجتاه حنو 
العمل التعاوين لدى تلميذات ادلرحلة 

 .االبتدائية 

مرام سفر سفران  ماجستري
 النفيعي

مناىج وطرق 
تدريس عامة 

جامعة تبوك )
 ادلملكة –

العربية 
 (السعودية 

 ىـ 1436 /29/2  
 م 2014/ 21/12

 

11 

 

فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم 
ادلتمركز حول ادلشكلة يف تدريس العلوم 

على تنمية مهارات حل ادلشكالت لدى 
 .طالبات ادلرحلة ادلتوسطة مبدينة تبوك 

فاطمة أمحد أمحد  ماجستري
 العيسى

مناىج وطرق 
تدريس عامة 

جامعة )
ادلملكة -تبوك

العربية 
 (السعودية 

  ه29/2/1436

21/12/2014 
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الرتبية األسرية لتنمية بعض ادلهارات 
االجتماعية واالجتاه حنو  وي 

االحتياجات اخلاصة لدى طالبات 
 .الصف األول االبتدائي مبدينة تبوك 

تدريس عامة  احلويطي 
جامعة تبوك )
 ادلملكة –

العربية 
 (السعودية 

   م4/5/2015   

فاعلية برنامج كورت يف تنمية ادلفاىيم  13
العقدية واالجتاه حنو مادة التوحيد لدى 

 طالبات ادلرحلة ادلتوسطة

خدجية مقبول حممد  ماجستري
 حكمي

مناىج وطرق 
تدريس 

جامعة .عامة
 –تبوك 

ادلملكة العربية 
 (السعودية 

 ىــ ىـ15/7/1436  

  م2015/ 4/5

فاعلٌة استخدام إستراتٌجٌة المحطات    14

العلمٌة فً مجال العلوم على تنمٌة 

المفاهٌم العلمٌة ومهارات التفكٌر 

    .اإلبداعً لدى  طفال الروضة 

ووء عبده محمود  ماجستري

  رشوان
مناىج وطرق 

تدريس 
 الطفولة

 م2020

فاعلٌة برنامج مقترح فً  عمال الورش  15

قائم على النظرٌة البنائٌة باستخدام 

الصف المعكوس فً تنمٌة المهارات 

العملٌة واوتجاه نحو العمل الٌدوي لدى 

 .طالب كلٌة التعلٌم الصناعً 

 دكتوراه

من 

   الداخل

محمد عبد الاله محمد  

 محمد 
مناىج وطرق 
تدريس التعليم 

 الصناعي

 م2021

 
 

 

 

 :ومنحت مناقشتها فً المشاركة تتم ولم علٌها اإلشراف تم العلمٌة التً رسائلال: ثانٌاًا 

 

 عنواف الرسالة ـ
الدرجة 
 العلمية

 تاريخ المنح التخصص اسم الباحث ككظيفتو
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 الغذائية الرتبية ىف مقرتح برنامج أثر 1
 على V الشكل اسرتاتيجية باستخدام
 والوعى اليدوية وادلهارات ادلعرىف التحصيل
 األطفال رياض معلمات لدى الغذائى

 اخلدمة قبل

 أمحد شعبان دلياء  دكتوراه

 بكليةمدرس مساعد 
 بسوىاج الرتبية

 وطرق مناىج
 االقتصاد تدريس
  ادلنزىل

 22/1/2002 
 (جملس اجلامعة)

فاعلية تدريس األحياء باستخدام  2
اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية 

بعض عادات العقل لدى طالبات الصف 
 .األول الثانوي مبدينة تبوك 

غادة محود حممد  ماجستري
 .احلويطي 

 –جامعة تبوك )
 (السعودية 

مناىج وطرق 
  تدريس

  ىـ17/7/1437

 

 

 :لم ٌتم االشراف علٌها و مناقشتها فً المشاركة تمت التً العلمٌة الرسائل: ثالثاًا 

 

 عنواف الرسالة ـ
الدرجة 
 العلمية

اسم 
 الباحث

 التخصص
الكلية كالجامعة   

 التابع لها

لتالميذ الصف  البيولوجية الرتبية يف برنامج بناء 1
الثالث االعدادي وقياس أثر استخدامو على 
حتصيلهم ادلعريف واجتاىهم العلمي حنو بعض 

 .القضايا البيولوجية

سحر حممد  ماجستري
 ناجي

مناىج وطرق 
 تدريس العلوم

 كلية الرتبية جامعة ادلنيا

تصميم موديول رقمي مقرتح يف التفاعالت  2
الكيميائية لطالب ادلرحلة الثانوية يف ضوء 

 .معايري ضبط اجلودة للتعلم االلكرتوين 

دعاء عبد  ماجستري
الرمحن عبد 

 العزيز

مناىج وطرق 
 تدريس العلوم

 جامعة –كلية الرتبية 
 طنطا
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 األساسية العلم عمليات بعض استخدام أثر 3
 العمليات ىذه تنمية على العلوم تدريس يف

 الصف تالميذ لدى العلمية ادلفاىيم وبعض
 اإلعدادي األول

عزة عبد  ماجستري
 احلميد

مناىج وطرق 
 تدريس العلوم

 جامعة بقنا الرتبية كلية
 الوادي جنوب

فاعلية استخدام مدخل دمج مهارات التفكري   4
يف تدريس الفيزياء على تنمية بعض مهارات 
 .التفكري ادلركب لدى طالب ادلرحلة الثانوية 

شرين  دكتوراه
شحاتو عبد 

 الفتاح 

مناىج وطرق 
 تدريس العلوم 

كلية الرتبية بالوادي 
 جامعة –اجلديد 
 أسيوط

أثر البيئة االفرتاضية يف تدريس العلوم على  5
تنمية أمناط التعلم والتفكري وادليول العلمية لدى 

 .تالميذ احللقة الثانية من التعليم اآلساسي 

نشوى حممد  ماجستري
 صربي أمحد

مناىج وطرق 
 تدريس العلوم

 –كلية الرتبية بقنا 
 جامعة جنوب الوادي

 فلسطني يف للكبار البيئية للرتبية برنامج إعداد 6
 .فاعليتو مدى وقياس

منال عبد  دكتوراه
السالم 
 حمسن

مناىج وطرق 
 تدريس العلوم

 عني الرتبيةجامعة كلية
 س بالتعاون مع شم

 .بغزه األقصى جامعة

االحتياجات التدريبية دلعلمي مناىج العلوم  7
ادلطورة للمرحلة ادلتوسطة مبدينة تبوك من وجهة 

 نظرىم 

خالد أمحد  ماجستري
 ادلطريي

مناىج وطرق 
 تدريس العلوم

 –كلية الرتبية واآلداب 
 ادلملكة –جامعة تبوك 

 العربية السعودية

فاعلية برجمية باستخدام الوسائط الفائقة قائمة  8
على نظرية تريز يف تدريس الكيمياء على 

التحصيل ادلعريف وتنمية التفكري االبتكاري لدى 
 . طالب الصف األول الثانوي

إميان أمحد  ماجستري
عبد الفتاح 

 حممد

مناىج وطرق 
 تدريس العلوم

كلية الرتبية جامعة 
 سوىاج

اثر استخدام كائنات التعلم الرقمية يف بيئات  9
التعلم االلكرتونية لتدريس العلوم على تنمية 
 عمليات العلم واالستمتاع بتعلم العلوم لدى

امساء عادل  ماجستري
عبد اللطيف 

 حممد 

مناىج وطرق 
 تدريس العلوم

كلية الرتبية جامعة 
 سوىاج



  -17-  

 

 

 :الرسائل العلمٌة التً ٌتم اوشراف علٌها ولم تناقش بعد بكلٌة التربٌة جامعة سوهاج:رابعا 

  تارٌخ التسجٌل تارٌخ القٌد        العنــــــــــــــــــــــــوان   اوســــــــــــــم الدرجة م

ماجستٌر  1
من 

 الخارج

 اٌمان كمال زاكً علً

 
 26/11 / 

 م2019
(مجلس الكلٌة)  

 

 

 ماجستٌر 2
من 

 الخارج

 
 امٌرة احمد عبد الرحٌم

اثر استخدام استراتٌجٌة مقترحة معززة 
باونفوجرافٌك التفاعلً فً تدرٌس العلوم 
على تنمٌة المفاهٌم العلمٌة وعادات العقل 
 لدى تالمٌذ الصف الثانً اوعدادي  

 

 

 
 م30/4/2019

 (مجلس الكلٌة)

 

 م2020 / 7 / 14

 ماجستٌر 3
من 

 الخارج

 
 عبٌر محمد محمد شٌخون

 

 

25/4/2020  
  (مجلس الكلٌة)

 

 

 
4 

 دكتوراه 
من 

 الخارج

 م2020 / 11 /29 __________________________ وائل عرفان صدٌق احمد

 (مجلس الكلٌة)

____________ 

 

5 

  دكتوراه 
من 

 الخارج

شادٌةمحمد الجامع عبد 

 الحمٌد رضوان  

 م2020 /11 /17 

 (مجلس الكلٌة )

 

 

 

 ماجستٌر 6
من 

 الخارج

شٌماء محمد عبد العزٌز  

 ضٌف هللا

 م2020 /11 /29 

 (مجلس الكلٌة )

 

 ماجستٌر 7
من 

 الخارج

نوران السٌد محمد 

 الضبعً

م 2020 11 /29 

 مج)

 

     . طالبات الصف الثاين االعدادي  

استخدام منو ج التعلم التوليدي يف تدريس  -
العلوم لتنمية مهارات التفكري التكنولوجي لدى 

 تالميذ ادلرحلة االعدادية 

عدنان حممد  ماجستري
 عدنان علي

مناىج وطرقق 
 تددريس العلوم

كلية الرتبية بقنا جامعة 
 .جنوب الوادي 
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 ماجستٌر 8
من 

 الخارج 

زهراء عبد المنعم ٌوسف 

 احمد 

 م11/2020 /29 

  (مجلس الكلٌة )

 

 

 :الرسائل العلمٌة التً تم تحكٌمها لنٌل جائزة الجامعة :خامسا

 الجامعة التارٌخ العنــــــــــوان                     اوســـــــــم الدرجة م

سهام محمد  بو الفتوح  ماجستٌر 1

 شعٌره

فاعلٌة نموذج األٌدي والعقول فً تدرٌس العلوم 

لتنمٌة مهارات التفكٌر العلٌا لدى تالمٌذ الصف 

 .األول اإلعدادي 

28/2/

 م2018

 بنها  

 رحاب جمال الدٌن شلبً  ماجستٌر 2

 عبد القادر

استخدام نموذج التحلٌل البنائً فً تدرٌس العلوم 

إلكساب المفاهٌم وتنمٌة اوتجاهات العلمٌة لدى 

 .تالمٌذ الصف الرابع اوبتدائً 

11/3/

 م2018

 بنها  

اثر استخدام نظرٌة ترٌز على تنمٌة الحل  دعاء سعٌد محمود إسماعٌل  دكتوراه 3

اإلبداعً للمشكالت فً الكٌمٌاء لدى طالب 

 .الشعب العلمٌة بكلٌات التربٌة 

25/2/

 م2017

   بنها

برنامج مقترح لتنمٌة مهارات التفكٌر الناقد لدى   مٌرة محمد ذكً فتح هللا ماجستٌر 4

طالب الشعب العلمٌة بكلٌة التربٌة و ثره على 

 .  دائهم التدرٌسً 

1/3/

 م2017

 بنها 

 

 –اورشاد األكادٌمً لطالبات الماجستٌر وعداد الرسائل العلمٌة بكلٌة التربٌة واوداب :سادسا

 23/7/1435 ف29ًجامعة تبوك بالمملكة العربٌة السعودٌة وفقا لقرار مجلس القسم رقم 

 :هـ

 :الماجستٌر اوعتٌادي  -  

 التخصص                 اوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ـ

 كيمياء حنين بنت حامد بن أحمد صرصارة 1

 كيمياء حناف بنت صبيح بن ىويمل العطوم   2

 كيمياء خديجة بنت فريج بن سالم العطوم  3

 أحياء أمل بنت سالم بن عايد الحويطي 4

 كيمياء كفاء بنت محمد بن وفي العنزم   5
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 أحياء أمل بنت ماجد بن ماجد الحربي 6

 فيزياء عائشة بنت صخرم بن مفرح العنزم  7

 فيزياء ىنادم بنت وفي بن كليب العنزم  8

 كيمياء ريم بنت دغيم بن علي العنزم 9

 :الماجستٌر الموازي - ب

 التخصص            اوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ـ

 فيزياء تغريد بنت طريريش بن علي الجهني  1

 فيزياء سميره بنت أحمد بن عبد الرحمن الزىراني  2

 فيزياء جيهاف بنت عوده بن حمود الحويطي 3

 فيزياء نعمو بنت سليم بن مسلم العطوم 4

 

  :ة األبحاث العلمً

 فاعلٌة برنامج  مقترح فً اعمال الورش قائم على النظرٌة البنائٌة باستخدام الصف  -1

 .المعكوس فً تنمٌة المهارات العملٌة لدى طالب كلٌة التكنولوجٌا والتعلٌم

المؤتمر العلمً السادس لشباب الباحثٌن المنعقد بقاعة - جامعة سوهاج : جهة النشر 

 مجلة – م ،مجلة شباب الباحثٌن 2021 مارس10المركز الدولً للمؤتمرات  فً 

علمٌة محكمة تصدر سنوٌة ، مخصصة وبحاث مؤتمر شباب الباحثٌن السنوي 

 .،الجزء اوول (2021)،جامعة سوهاج ،العدد اوول، مارس 

 جامعة سوهاج ، سوهاج ، مصر:اسم جهة النشر

 اللغة العربٌة:لغة البحث 

  44-35: الصفحات

 (العدد اوول ، الجزء اوول) 1: المجلد 

  4: عدد المشاركٌن فً البحث 
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فاعلٌة استخدام استراتٌجٌة المحطات العلمٌة فً تنفٌذ المنهج المتعدد : عنوان البحث  -2

 .التخصصات على تنمٌة المفاهٌم العلمٌة لدى اطفال الروضة 

المؤتمر العلمً الخامس لشباب الباحثٌن المنعقد بقاعة - جامعة سوهاج : جهة النشر

  م2020 فبراٌر 19-18المركز الدولً للمؤتمرات  فً الفترة  

 جامعة سوهاج ، سوهاج، مصر: اسم جهة النشر

 م2020 فبراٌر 19-18: تارٌخ النشر 

 اللغة العربٌة :      لغة البحث 

 171:     الصفحات  

 1:    المجلد رقم 

 3: عدد المشاركٌن فً البحث 

فاعلٌة برنامج مقترح قائم على التعلم الذاتً فً تنمٌة بعض الكفاٌات :عنوان البحث -3

 .التدرٌسٌة لمعلمات اوقتصاد المنزلً بمحافظة سوهاج 

 4: عدد المشاركٌن فً البحث

-العدد الثامن عشر(عدد خاص)المجلة المصرٌة للدراسات المتخصصة :جهة النشر

اوتجاهات العالمٌة "ملخصات البحوث ،المؤتمر العلمً الخامس والدولً الثالث 

 فبراٌر 22 الى 20،العٌن السخنة من "المعاصرة ةتطوٌر التخصصات النوعٌة 

 .م2018

 جامعة عٌن شمس ، القاهرة: اسم جهة النشر

 م2018 فبراٌر 22-20: تارٌخ النشر 

 اللغة العربٌة :      لغة البحث 

  31 – 1:     الصفحات  

  العدد الثامن عشر  –عدد خاص :  المجلد رقم 

 

تفعٌل المدخل المنظومً فً تنمٌة مهارات عملٌات العلم األساسٌة : عنوان البحث  -4

 .والذكاءات المتعددة لدى األطفال بمرحلة رٌاض األطفال 

 1:  عدد المشاركٌن فً البحث 

 جامعة سوهاج- مجلة علمٌة محكمة- المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة بسوهاج : جهة النشر 

  جامعة سوهاج –كلٌة التربٌة : اسم جهة النشر 

  م 2010ٌولٌو :    تارٌخ النشر 

 العربٌة :       لغة البحث 

  309 – 283:     الصفحات  

 العدد الثامن والعشرون :    المجلد رقم 
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  بطضػادتراتغجغاتػاضتدرغسػضضصبار  :رظوانػاضبحث -5

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

تطوير  برامج " السادس لمركز تعليم الكبار المؤتمر السنوم   :جهة النشر
الذم عقد بدار " كمناىج تعليم الكبار في ضوء الجودة 

 أبريل 16-14الضيافة جامعة عين شمس في الفترة من 
   ـ 2008

  شمس عين بجامعة الكبار تعليم مركز  :اسم جهة النشر

  2008 أبريل  :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  30إلى    1من   :الصفحات

 1  :مجلد رقم

 

ػطنػاضصبغرةػضألردادػاضتدرغسػادتراتغجغات :ػرظوانػاضبحث -6
  اضطتطضطغن

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

 "التعليم كقضايا المجتمع "م اللالث المؤتمر العلمي العرب  :جهة النشر

 جامعة باوشتراؾ مع بسوىاج التنمية أجل من اللقافة جمعية  :اسم جهة النشر
  سوىاج

 ـ 2008 أبريل 21-20  :تاريخ النشر
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  العربية  :لغة البحث

 392إلى   345من   :الصفحات

  1  :مجلد رقم

 

  دوعاجػطحاسظظػسيػواضتطضغمػاضطرأة :ػرظوانػاضبحث -7

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

 محافظة سوىاج- مؤتمر علمي محلي  :جهة النشر

  سوىاج محافظة   :اسم جهة النشر

  2005مايو   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  14إلى    1من   :الصفحات

  1  :مجلد رقم

 

  اضطدخلػاضطظظوطىػواضبظاءػاضططرسى :ػرظوانػاضبحث -8

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

حوؿ المدخل المنظومي في التدريس -مؤتمر العربي اللاني اؿ  :جهة النشر
 "كالتعلم

 اإلقليمي المكتب مع بالتعاكف العلـو تدريس تطوير مركز  :اسم جهة النشر
  بالقاىرة لليونسكو
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  2002فبراير  11-10  :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

 30 إلى  1من   :الصفحات

 

  واضطتغوشغنػاضطوعوبغنػورراغظػاضتغصغرػتظطغظ :ػرظوانػاضبحث -9

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

مناىج التعليم كتنمية "بعنواف  المؤتمر العلمي اللاني عشر  :جهة النشر
ـ ، بدار الضيافة 2000 يوليو 26-25في الفترة " التفكير

 .جامعة عين شمس

  التدريس كطرؽ للمناىج المصرية الجمعية  :اسم جهة النشر

  2000يوليو     :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  130 إلى  87من   :الصفحات

  (2 )مجلد رقم                                                 

 

ػاضطضومػتدرغسػطرقػسيػاضحدغثظػضالتجاعاتػررض :ػرظوانػاضبحث -01
  اضطططضغظػاضدرادظػرضىػاضططتطدة

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

  مستول اوساتذة -بحث مقدـ الى اللجنة العلمية الدائمة    :جهة النشر
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  الوادم جنوب جامعة- بسوىاج التربية كلية  :اسم جهة النشر

  1997   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  85إلى    1من   :الصفحات

 1  :مجلد رقم

 

ػاضتطضغمػطنػاضثاظغظػباضحضػظػاضطضومػطظاعبػواشد :ػرظوانػاضبحث -11
  األدادي

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

  جامعة جنوب الوادم –(محكمة )مجلة كلية التربية باسواف   :جهة النشر

   جامعة جنوب الوادم–كلية التربية بأسواف   :اسم جهة النشر

  1996يوليو - العدد الحادم عشر   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

 547إلى    534من   :الصفحات

 11عدد   :مجلد رقم

 

ػاضطضمػظحوػواضططضطاتػاضططضطغنػدورػطالبػاتجاعات :ػرظوانػاضبحث -21
  اضطضومػوتدرغس
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  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

كلية التربية بسوىاج – مجلة علمية محكمة –المجلة التربوية   :جهة النشر
  جامعة اسيوط–

  جامعة أسيوط- كلية التربية بسوىاج   :اسم جهة النشر

  ـ1986فبراير   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

 224 إلى     180  من  :الصفحات

  1  :مجلد رقم

 

3 ػتدرغسػسي V اضذصلػخرغطظػادتخدامػسطاضغظ :ػرظوانػاضبحث -1
  اإلرداديػاألولػباضصفػاضطضوم

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

 جامعة جنوب –التربوية لكلية التربية بسوىاج المجلة   :جهة النشر
 مجلة علمية محكمة-الوادم

   جامعة جنوب الوادم–بسوىاج  التربية كلية  :اسم جهة النشر

 ـ 1996يناير   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  144إلى    107من   :الصفحات

 11العدد   :مجلد رقم
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ػجواظبػبطضػضتظطغظػطػترحػبرظاطبػسطاضغظ :ػرظوانػاضبحث -41
ػطالب ضدىػاضتدرغدغظػواضطؼاراتػاضطضومػتدرغس
ػوتارغخػوصغطغاء،ػطبغطظػ)ػرضومػاضثاضثظػاضغرشظ
  بدوعاجػاضتربغظػبصضغظػ(ػطبغطي

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

   جامعة جنوب الوادم– المجلة التربوية لكلية التربية بسوىاج  :جهة النشر
 مجلة علمية محكمة -

  جامعة جنوب الوادم- بسوىاج التربية كلية  :اسم جهة النشر

   ـ1996يناير   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  252إلى    211من   :الصفحات

 11العدد   :مجلد رقم

 

ػسيػطػترحظػتطضغطغظػرزطظػادتخدامػسطاضغظ :ػرظوانػاضبحث -51
ػاالبتدائغظ اضحضػظػطنػاضرابدػضضصفػاضطضومػتدرغس

  األداديػباضتطضغم

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

 جامعة –كلية التربية - البحث في التربية كعلم النفس مجلة   :جهة النشر
 المنيا 
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  المنيا جامعة - التربية كلية  :اسم جهة النشر

 ـ 1995يوليو   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  26إلى    1من   :الصفحات

  1  :مجلد رقم

 

ػاضطضمػرطضغاتػطؼاراتػضتظطغظػطػترحظػطودغوالت :ػرظوانػاضبحث -61
ػ4ػ)ػاألطغال رغاضػبطرحضظػاألطغالػضدىػاألدادغظ

 (دظواتػ6-ػ

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

 جامعة اسيوط - كلية التربية مجلة   :جهة النشر

  جامعة اسيوط- مجلة التربية بأسيوط  :اسم جهة النشر

  1995يناير   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  306إلى    278من   :الصفحات

 1: رقم المجلد 

 

  اضطامػاضتطضغمػبطدارسػاضطضطغظػاألظذطظػواشد :ػرظوانػاضبحث -71

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث
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كلية التربية بسوىاج - مجلة علمية محكمة- المجلة التربوية   :جهة النشر
  جامعة جنوب الوادم–

   جامعة جنوب الوادم –بسوىاج  التربية كلية   :اسم جهة النشر

  1995يناير   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

 99 إلى   69من  :الصفحات

  العدد العاشر ، الجزء األكؿ  :مجلد رقم

 

ػاضغرشظػطالبػضدىػاضدرسػتظغغذػطؼاراتػتظطغظ :ػرظوانػاضبحث -81
ػبصضغظ االبتدائيػاضتطضغمػذطبظػرضومػاضرابطظ
  اضطصعرػاضتدرغسػبادتخدامػبدوعاجػاضتربغظ

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

 كلية التربية بسوىاج – مجلة علمية محكمة –المجلة التربوية   :جهة النشر
   جامعة جنوب الوادم –

جامعة جنوب - بسوىاج التربية كلية-   التربوية المجلة  :اسم جهة النشر
  الوادم

 ـ 1995يناير   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  37إلى    1من   :الصفحات
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   الجزء اوكؿ –العدد العاشر   :مجلد رقم

 

  اإلدالطغظػاضتربغظػإطارػسيػاضطضطغظػاضتربغظ :ػرظوانػاضبحث -91

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

التربية الدينية "المؤتمر السنوم العاشر لقسم اصوؿ التربية   :جهة النشر
 ـ1993 ديسمبر 22-21في الفترة  "كبناء اونساف المصرم

  جامعة المنصورة- كلية التربية   :اسم جهة النشر

  1993ديسمبر   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

 362 إلى  319من   :الصفحات

 

ػضضبظاتػاضطتودطظػاضصضغظػطاضباتػتغؼمػطدى :ػرظوانػاضبحث -02
ػطغؼوم" ضوحدةػدرادتؼنػوأثرػضضطضمػبطظغزة
بحثػ-وطبغطتهػضضطضمػسؼطؼنػسي"ػوبظغتهػاضطضم

  .تجرغبي

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

  دار الكتب المصرية  :جهة النشر

 القاىرة – العربية مصر بجمهورية المصرية الكتب دار  :اسم جهة النشر

 ـ 1991يناير   :تاريخ النشر
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  العربية  :لغة البحث

  55إلى    1من   :الصفحات

 

ػتدرغسػسىػاضططضغظػاضدرادظػادتخدامػطدى :ػرظوانػاضبحث -12
 اضتطضغمػطنػاضثاظغظػاضحضػظػبطدارسػاضطضوم

  األدادى

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

كلية التربية بسوىاج -مجلة علمية محكمة - المجلة التربوية   :جهة النشر
  يوط جامعة اس–

  جامعة اسيوط  -بسوىاج التربية كلية- التربوية المجلة  :اسم جهة النشر

  ـ1990يناير   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  87إلى    67من   :الصفحات

  الجزء األكؿ –                                                    العدد الخامس 

ػطرحضظػسىػاضطضومػططضمػتواجهػاضتىػاضطذصالت :ػرظوانػاضبحث -22
  األدادىػاضتطضغم

    :1 البحث فً المشاركٌن عدد

 1: المشاركين بين الترتيب
 

 التربية كلية - محكمة علمية مجلة - ةالتربوم المجلة      :جهة النشر
  جامعة اسيوط–بسوىاج 
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 جامعة أسيوط  - كلية التربية بسوىاج-المجلة التربوية   :اسم جهة النشر

 ـ 1990يناير   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  105إلى    89من   :الصفحات

  الجزء اوكؿ –العدد الخامس 

 

ػػػػاالدتخدامػاألطثلػضضودائلػاضتطضغطغظػاضحدغثظػػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرظوانػاضبحثػ   -23
سيػتبدغطػدرادظػاضطضومػضططاضجظػظاعرةػاتجاهػ
طالبػاضتطضغمػاضثاظويػواضجاططيػظحوػاألشدامػ

ػاألدبغظػدونػاضطضطغظ

  1            الترتيب بين المشاركين               1:  عدد المشاركين في البحث   

ظاىرة اتجاه طالب التعليم " كرشة العمل المنعقدة بعنواف  :           جهة النشر                   
" اللانوم كالجامعي لألقساـ األدبية دكف األقساـ العلمية 

بالتعاكف بين جامعة سوىاج كأكاديمية البحث العلمي 
 ـ 2010 مارس 1 فبراير الى 28كالتكنولوجيا في الفترة من 

. 

 جامعة سوىاج بالتعاكف مع أكاديمية البحث العلمي  :                 اسم جهة النشر 
 كالتكنولوجيا 

 . ـ 2010   مارس  :                          تاريخ النشر 

   العربية :                           لغة البحث 
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  164 – 113 :الصفحات 

    (                    1  ):   مجلد رقم        

 

 

ػاألدادىػضضتطضغمػاضتربوغظػاألعدافػسىػاضظظارػرأى :ػظوانػاضبحثع -ػ24
  طداردؼمػسىػتحػغػؼاػوطدى

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث

 كلية التربية بسوىاج – مجلة علمية محكمة –المجلة التربوية   :جهة النشر
   جامعة أسيوط –

  جامعة أسيوط–بسوىاج  التربية كلية- التربوية المجلة  :اسم جهة النشر

 ـ 1989مارس   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  527إلى    493من   :الصفحات

 العدد الرابع   :مجلد رقم

 

 

ػباضحضػظػضضطضومػاضتالطغذػتطضمػتػوغمػواشد :ػرظوانػاضبحث25  - -
  األداديػاضتطضغمػطنػاضثاظغظ

  1: الترتيب بين المشاركين       1  :عدد المشاركين في البحث
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سوىاج كلية التربية ب- مجلة علمية محكمة- المجلة التربوية   :جهة النشر
   جامعة أسيوط–

  جامعة أسيوط  -بسوىاج التربية كلية- التربوية المجلة  :اسم جهة النشر

 ـ 1987   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  345إلى    297من   :الصفحات

 العدد اللاني   :مجلد رقم

 

 رظوان-ػ26

 حثاضب          
  تدرغسػاضطضوم

عدد المشاركين 
  :في البحث

  1: الترتيب بين المشاركين       1

 جمعية –مجلة العلـو الحديلة   :جهة النشر
مدرسي العلـو كمركز تطوير تدريس 

 . جامعة عين شمس –العلـو 

اسم جهة 
  :النشر

 تصدرىا - الحديلة العلـو مجلة
 تطوير كمركز العلـو مدرسي جمعية
 جامعة عين شمس – العلـو تدريس

 .بالقاىرة 

 ـ 1985أكتوبر   :تاريخ النشر
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  العربية  :لغة البحث

  75إلى    68 من  :الصفحات

  السنة اللامنة عشر –العدد اللاني 
ػ

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 : المؤلفات العلمٌة

    

رظوانػاضطؤضفػباضضعظػ .1
  :اضطربغظ

  اضتربغظػاضطضطغظػوتدرغسػاضطضوم

  1  :عدد المشاركين في المؤلف

  مكتبة النهضة المصرية بالقاىرة  :اسم جهة النشر

 ـ 9200  :تاريخ النشر

  430  : عدد الصفحات
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  العربية  :لغة المؤلف

 

رظوانػاضطؤضفػباضضعظػ .2
  :اضطربغظ

ػ3ط .اضطظاعبػ

  1  :عدد المشاركين في المؤلف

  مكتبة النهضة المصرية بالقاىرة  :اسم جهة النشر

 ـ 2008  :تاريخ النشر

  428  : عدد الصفحات

  العربية  :لغة المؤلف

 

رظوانػاضطؤضفػباضضعظػ .3
  :اضطربغظ

 2ط . سيػتدرغسػاضطضوم

  1  :عدد المشاركين في المؤلف

  مكتبة النهضة المصرية بالقاىرة  :اسم جهة النشر

 ـ2007  :تاريخ النشر

  390  : عدد الصفحات

  العربية  :لغة المؤلف

 

رظوانػاضطؤضفػباضضعظػ .4
  :اضطربغظ

  إظتاجػاضودائلػاضتطضغطغظ
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  1  :عدد المشاركين في المؤلف

  مكتبة النهضة المصرية بالقاىرة  :اسم جهة النشر

             2006  :تاريخ النشر

  135  : عدد الصفحات

  العربية  :لغة المؤلف

 

رظوانػاضطؤضفػباضضعظػ .5

  :اضطربغظ

ػاضطرحضظػ)األداديػاضتطضغمػطنػاألوضىػاضحضػظػططضمػإرداد
ػ2ط   (االبتدائغظ

  1  :عدد المشاركين في المؤلف

  مكتبة النهضة المصرية بالقاىرة  :اسم جهة النشر

 ـ 2006  :تاريخ النشر

 345  : عدد الصفحات

  العربية  :لغة المؤلف

 

رظوانػاضطؤضفػباضضعظػ .6
  :اضطربغظ

  اضطظؼبػاضبراجطاتيػواضتطبغقػاضتربوي

  1 :عدد المشاركٌن فً المؤلف

  مكتبة النهضة المصرية بالقاىرة  :اسم جهة النشر

 ـ 1987  :تاريخ النشر
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  85  : عدد الصفحات

  العربية  :لغة المؤلف

 

 

    : العلمٌة المترجمات

  اضطضومػوتدرغسػاضطضمػظحوػضالتجاهػطورػطػغاس  :رظوانػاضطترجمػباضضعظػاضطربغظ .1

  3  :عدد المشاركين في المترجم

  كلية التربية بسوىاج  :اسم جهة الترجمة

 ـ 1981  :تاريخ النشر

  10  : عدد الصفحات

  اإلنجليزية  :لغة المترجم األصلية

  العربية  :اللغة المترجم إليها

 

 

 :م العلمًالتحكً

وحدة مقترحة فً تدرٌس القضاٌا البٌولوجٌة الجدلٌة لتنمٌة مظاهر الفهم العلمً : عنوان البحث  -1

 .لدى طالبات الصف الثانً الثانوي 

 م2016مجلة كلٌة التربٌة ، جامعة طنطا ، ابرٌل : اسم وجهة النشر 

 كلٌة التربٌة ، جامعة طنطا ، طنطا: مكان النشر 

 اللغة العربٌة : لغة البحث 

 م2020 / 8 /6:تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:         التخصص العام
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  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:        التخصص الدقٌق

2- Enhancing Student Teachers'Teaching Skills through aBlended   

  Learning Approach. 

 of Higher Education,  Journal   International:  اسم وجهة النشر

August5,2016  

 

 of Higher Education,  Journal   International:  مكان النشر

 اللغة اونجلٌزٌة:  لغة البحث 

 م2020 / 8 / 10:         تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:        التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

استخدام الفصول اوفتراضٌة التزامنٌة فً تنمٌة بعض الكفاٌات التدرٌسٌة لدى                 : عنوان البحث -  3    

 الطالب معلمً العلوم البٌولوجٌة بكلٌة التربٌة جامعة طنطا  

 م2018مجلة كلٌة التربٌة ، جامعة بنها ،  كتوبر :       اسم وجهة النشر 

 كلٌة التربٌة ، جامعة بنها ، بنها: مكان النشر

 اللغة العربٌة: لغة البحث

 م2020 / 8 / 13:         تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:        التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

تنمٌة مهارات التنظٌم الذاتً والتحصٌل اوكادٌمً فً مادة اوحٌاء باستخدام : عنوان البحث  -4

 .استراتٌجٌة المهمة المنظمة ذاتٌا بالصف اوول الثانوي 

مجلة كلٌة التربٌة ، جامعة كفر الشٌخ، المجلد الرابع ، العدد الرابع،السنة :       اسم وجهة النشر 

 م2019التاسعة عشرة ، 

 كلٌة التربٌة ، جامعة كفر الشٌخ ، كفر الشٌخ: مكان النشر

 اللغة العربٌة: لغة البحث

 م2020 / 8 / 17:         تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:        التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق
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 Fostering Pedagogical Content Knowledge through:   عنوان البحث  -5

Integrating Digital lectures with Teaching for Undergraduete 

Science Teachers . 

 Journal of Emerging Trends in Educational:         اسم وجهة النشر 

Research and Policy Studies Vol.11,No.1,February2020 

 Journal of Emerging Trends in Educational Research and: مكان النشر

Policy Studies  

 اللغة اونجلٌزٌة: لغة البحث

 م2020 / 8 / 20:         تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:        التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

(  web 02      )استخدام التعلم التشاركً القائم على بعض ادوات الجٌل الثانً :عنوان البحث  -6

فً تنمٌة مهارات تصمٌم التدرٌس اولكترونً واوتجاه نحو التعلم القائم على اونترنت لدى 

 .الطالب معلمً العلوم البٌولوجٌة 

، 2ٌناٌر ج (121)مقبول للنشر فً مجلة كلٌة التربٌة ، جامعة بنها ، العدد :اسم وجهة النشر

 .م2020لعام (31)مجلد 

 كلٌة التربٌة ، جامعة بنها ، بنها : مكان النشر 

 اللغة العربٌة:         لغة البحث

 م2020 / 8 / 24:         تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:        التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

برنامج تدرٌبً فً ضوء اطار تٌباك لتنمٌة التفكٌر التصمٌمً والتقبل التكنولوجً :عنوان البحث -7

نحو انترنت اوشٌاء لدى الطالب المعلمٌن شعبة الكٌمٌاء بكلٌة التربٌة واثره فً ممارساتهم 

 (نموذجا)التدرٌسٌة عبر المعامل اوفتراضٌة 

 .م2020،اٌولٌو (75)المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة،جامعة سوهاج ، العدد : اسم وجهة النشر

 كلٌة التربٌة ، جامعة سوهاج ،سوهاج :  مكان النشر

 اللغة العربٌة:         لغة البحث 

 م2020ٌولٌو :         تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:        التخصص العام
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  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

فاعلٌة برنامج قائم على استراتٌجٌة التعلم بالمشروعات لتنمٌة الوعً المهنً فً :عنوان البحث  -8

 .الطفولة المبكرة 

 م2020ٌونٌو  (73)المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة بسوهاج العدد :        اسم وجهة النشر 

 كلٌة التربٌة ، جامعة سوهاج ، سوهاج :        مكان النشر 

 اللغة العربٌة:        لغة البحث 

 م2020ٌونٌو :       تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:    التخصص العام 

 مناهج وطرق تدرٌس الطفولة:    التخصص الدقٌق

 الهوٌة الفلسفٌة لممارسات الطلبة المعلمٌن فً جامعة نجران : عنوان البحث  -9

 م2020ابرٌل  (72)المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة بسوهاج العدد :       اسم وجهة النشر 

 كلٌة التربٌة ، جامعة سوهاج ، سوهاج :        مكان النشر 

 اللغة العربٌة:        لغة البحث 

 م2020ابرٌل :       تارٌخ التحكٌم 

 تربٌة ورٌاض اطفال:    التخصص العام 

 تربٌة الطفل:    التخصص الدقٌق

استخدام اونشطة الترفٌهٌة فً تنمٌة المفاهٌم والممارسات العلمٌة : عنوان البحث  -10

 والهندسٌة لمعاٌٌر الجٌل القادم فً العلوم لدى ذوي اوحتٌاجات الخاصة بالمرحلة اوبتدائٌة  

 م2020مارس  (71)المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة بسوهاج العدد :   اسم وجهة النشر 

 كلٌة التربٌة ، جامعة سوهاج ، سوهاج :        مكان النشر 

 اللغة العربٌة:        لغة البحث 

 م2020مارس :        تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:    التخصص العام 

 مناهج وطرق تدرٌس العلوم:   التخصص الدقٌق

فاعلٌة نموذج تدرٌسً مقترح قائم على النظرٌة البنائٌة اوجتماعٌة فً : عنوان البحث -11

تصوٌب التصورات البدٌلة فً علم الفلك وتنمٌة اوتجاه نحو العمل الجماعً لدى تالمٌذ المرحلة 



  -41-  

 اوبتدائٌة 

 م2020فبراٌر  (70)المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة بسوهاج العدد :       اسم وجهة النشر 

 كلٌة التربٌة ، جامعة سوهاج ، سوهاج :        مكان النشر 

 اللغة العربٌة:        لغة البحث 

 م2020فبراٌر :        تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:    التخصص العام 

 مناهج وطرق تدرٌس العلوم:    التخصص الدقٌق

اثر استخدام استراتٌجٌة التلمذة المعرفٌة فً تدرٌس اوحٌاء على تنمٌة : عنوان البحث -12

 .المفاهٌم البٌولوجٌة والحس العلمً لدى طالب المرحلة الثانوٌة 

 م2019دٌسمبر   (68)المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة بسوهاج العدد :       اسم وجهة النشر 

 كلٌة التربٌة ، جامعة سوهاج ، سوهاج :        مكان النشر 

 اللغة العربٌة:        لغة البحث 

 م2019دٌسمبر :        تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:    التخصص العام 

 مناهج وطرق تدرٌس العلوم:    التخصص الدقٌق

اثر استراتٌجٌتً محطات التعلم والخرائط الذهنٌة فً تنمٌة بعض مفاهٌم : عنوان البحث -13

 .الثقافة الصحٌة لدى طفل الروضة

 م2019دٌسمبر   (68)المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة بسوهاج العدد :       اسم وجهة النشر 

 كلٌة التربٌة ، جامعة سوهاج ، سوهاج :        مكان النشر 

 اللغة العربٌة:        لغة البحث 

 م2019دٌسمبر :        تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:    التخصص العام 

 مناهج وطرق تدرٌس الطفولة :    التخصص الدقٌق

وحدة مقترحة فً كٌمٌاء النانو وفقا للصفوف المقلوبة لتنمٌة اوستٌعاب : عنوان البحث -14

 .المفاهٌمً والتفكٌر المستقبلً لدى طالبات الصف الثانً الثانوي  

 م2019دٌسمبر   (68)المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة بسوهاج العدد :       اسم وجهة النشر 
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 كلٌة التربٌة ، جامعة سوهاج ، سوهاج :        مكان النشر 

 اللغة العربٌة:        لغة البحث 

 م2019دٌسمبر :        تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:    التخصص العام 

 مناهج وطرق تدرٌس العلوم:    التخصص الدقٌق

مقتضٌات التحول الى التعلم الرقمً الموجه لصغار السن فً الوطن : عنوان البحث -15

 .العربً 

 م2019دٌسمبر   (68)المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة بسوهاج العدد :       اسم وجهة النشر 

 كلٌة التربٌة ، جامعة سوهاج ، سوهاج :        مكان النشر 

 اللغة العربٌة:        لغة البحث 

 م2019دٌسمبر :        تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:    التخصص العام 

 مناهج وطرق تدرٌس الطفولة:    التخصص الدقٌق

فاعلٌة برنامج قائم على  استراتٌجٌة دراسة الدرس فً تنمٌة مهارات : عنوان البحث -16

 .التدرٌس التاملً لدى معلمً العلوم قبل الخدمة  

 م2019نوفمبر   (67)المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة بسوهاج العدد :       اسم وجهة النشر 

 كلٌة التربٌة ، جامعة سوهاج ، سوهاج :        مكان النشر 

 اللغة العربٌة:        لغة البحث 

 م2019نوفمبر :        تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:    التخصص العام 

 مناهج وطرق تدرٌس العلوم:    التخصص الدقٌق

برنامج مقترح فً العلوم قائم على التفكٌر اوٌجابً والتعلم التولٌدي : عنوان البحث  -17

واستخدام الخرائط الذهنٌة فً تنمٌة مهارات الحل اوبداعً للمشكالت والدافعٌة لالنجاز 

 .والتحصٌل المعرفً لتالمٌذ المرحلة اوعدادٌة 

مقبول للنشر، الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، المجلة المصرٌة للتربٌة :اسم وجهة النشر

 .م2019،اكتوبر (10)العدد  (22)العلمٌة ، المجلد 

 الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، القاهرة :  مكان النشر

 اللغة العربٌة:         لغة البحث 
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 م2019 /3 /31:         تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:        التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

اثر استخدام سجالت التامل بمساعدة الفٌدٌو فً تنمٌة بعض مهارات : عنوان البحث  -18

 .التدرٌس ومستوٌات التامل لدى معلمات العلوم قبل الخدمة 

مقبول للنشر ، الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، مجلة التربٌة العلمٌة ، المجلد :       اسم جهة النشر 

 ، (3)، العدد  (22)

.  م 2019مارس  

 القاهرة- الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة : مكان النشر 

 اللغة العربٌة:    لغة البحث 

 م2018/ 15/8:     تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:          التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:          التخصص الدقٌق

 .تطوٌر برنامج اعداد معلم الكٌمٌاء بكلٌات التربٌة فً ضوء المعلوماتٌة الكٌمٌائٌة: عنوان البحث  -19

 ، (8)، العدد  (22)مقبول للنشر ، الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، مجلة التربٌة العلمٌة ، المجلد : اسم جهة النشر 

.  م 2019 غسطس 

  

 القاهرة- الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة : مكان النشر 

 اللغة العربٌة: لغة البحث 

 م2018/ 22/11: تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:      التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

تصور مقترح لمنهج العلوم بالمرحلة اوبتدائٌة فً ضوء المناهج :  عنوان البحث -20

 .القائمة على التمٌز وفاعلٌته فً تنمٌة مهارات القرن الحادي والعشرٌن 

مقبول للنشر ، الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، مجلة التربٌة العلمٌة ،           :            اسم جهة النشر 

.  م 2019، ٌناٌر (1)، العدد  (22)المجلد 

 القاهرة- الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة : مكان النشر 
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 اللغة العربٌة: لغة البحث 

 م2018/ 23/12: تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:      التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

فاعلٌة تصور مقترح قائم على استراتٌجٌات التدرٌس والتقوٌم وفق :  عنوان البحث -21

التوجه نحو اوقتصاد المعرفً فً تنمٌة مهارات اوقتصاد المعرفً فً العلوم لدى تالمٌذ الصف 

 .اوول اوعدادي

           م2017مجلة كلٌة التربٌة ، جامعة اوسكندرٌة ، المجلد الرابع ، الجزء الثالث ، دٌسمبر:           اسم جهة النشر 

  اوسكندرٌة – جامعة اوسكندرٌة –كلٌة التربٌة : مكان النشر 

 اللغة العربٌة:    لغة البحث 

 م2019/ 20/1:     تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:         التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:         التخصص الدقٌق

اثر استخدام استراتٌجٌات كاجان فً تدرٌس العلوم فً تنمٌة مهارات التفكٌر  : عنوان البحث -22

  .المنتج ومهارات التعاون ومفهوم الذات اوكادٌمٌة لدى تالمٌذ الصف الرابع اوبتدائً

          م 2017مجلة كلٌة التربٌة ، جامعة المنوفٌة   العدد الرابع ، الجزء الثالث ، دٌسمبر:       اسم جهة النشر 

  جامعة المنوفٌة  –كلٌة التربٌة :       مكان النشر 

 اللغة العربٌة: لغة البحث 

 م2019/ 17/1: تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:      التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

فاعلٌة استخدام التكامل بٌن الخرائط الذهنٌة الٌدوٌة واولكترونٌة :    عنوان البحث -23

لتنمٌة التحصٌل فً العلوم ومهارات التفكٌر التحلٌلً والدافعٌة لدى التالمٌذ مضطربً اونتباه 

 .                                                            .مفرطً النشاط بالمرحلة اوبتدائٌة 

، (5)، العدد  (20)الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، مجلة التربٌة العلمٌة ، المجلد :          اسم جهة النشر 

           .م 2017              سبتمبر 



  -45-  

 القاهرة - الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، مجلة التربٌة العلمٌة:           مكان النشر 

 اللغة العربٌة:    لغة البحث 

 م2019/ 15/1:    تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:         التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

فاعلٌة متحف افتراضً مقترح فً تنمٌة مهارات قراءة الصور :    عنوان البحث    -24

 .ورفع مستوى التحصٌل فً العلوم لدى تالمٌذ الصف الثانً اوعدادي 

، (2)، العدد  (20)الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، مجلة التربٌة العلمٌة ، المجلد :          اسم جهة النشر 

           .م 2017              مارس  

 القاهرة - الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، مجلة التربٌة العلمٌة:           مكان النشر 

 اللغة العربٌة:    لغة البحث 

 م2019/ 13/1:    تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:         التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:         التخصص الدقٌق

فاعلٌة مقرر مقترح فً بٌولوجٌا الفضاء لتنمٌة مهارات التفكٌر : عنوان البحث -25

  .المستقبلً ومهارات التفكٌر التاملً لدى طالب شعبة البٌولوجً بكلٌات التربٌة

، (6)، العدد  (19)الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، مجلة التربٌة العلمٌة ، المجلد :          اسم جهة النشر 

           .م 2016              نوفمبر 

 القاهرة - الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، مجلة التربٌة العلمٌة:           مكان النشر 

 اللغة العربٌة:    لغة البحث 

 م2019/ 11/1:    تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:         التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:         التخصص الدقٌق

فاعلٌة وحدة مقترحة فً الرٌاضٌات البٌولوجٌة فً تنمٌة مهارات   :عنوان البحث  -26

 .                                                                       الفهم العمٌق لدى طالب المرحلة الثانوٌة 

، (5)، العدد  (18)الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، مجلة التربٌة العلمٌة ، المجلد :          اسم جهة النشر 
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           .م 2015              نوفمبر 

 القاهرة - الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، مجلة التربٌة العلمٌة:           مكان النشر 

 اللغة العربٌة:    لغة البحث 

 م2019/ 7/1:    تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:         التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:         التخصص الدقٌق

 

القائمة على مبادئ النظرٌة البنائٌة  ( PDEODE )فاعلٌة  استراتٌجٌة  :عنوان البحث -27

فً تنمٌة التحصٌل فً مادة اوحٌاء ومهارات ما وراء المعرفة والمعتقدات اوبستمولوجٌة لدى 

 .                                                                       . طالب الصف اوول الثانوي

، (1)، العدد  (18)الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، مجلة التربٌة العلمٌة ، المجلد :          اسم جهة النشر 

           .م 2015              ٌناٌر  

 القاهرة - الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ، مجلة التربٌة العلمٌة:           مكان النشر 

 اللغة العربٌة:    لغة البحث 

 م2019/ 2/1:    تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:         التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:         التخصص الدقٌق

واقع تنفٌذ مناهج العلوم المطورة للصفوف الرابع والخامس والسادس  :عنوان البحث  -28

 .لمرحلة التعلٌم األساسً فً األردن 

 م2017اكتوبر(50)العدد - جامعة سوهاج–المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة  :اسم جهة النشر

 مصر-  جامعة سوهاج–كلٌة التربٌة : مكان النشر

 اللغة العربٌة: لغة البحث 

 م2017 كتوبر :تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:      التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق
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من التعلٌم  (6-4)تحلٌل محتوى كتب العلوم المطورة للصفوف     : عنوان البحث -29

 .األساسً باألردن فً ضوء المعاٌٌر العالمٌة للتربٌة العلمٌة 

 .م2017ٌولٌو(49)العدد-  جامعة سوهاج –المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة : اسم جهة النشر 

  جامعة سوهاج – كلٌة التربٌة :مكان النشر 

 اللغة العربٌة:لغة البحث 

 م2017ٌولٌو :       تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:      التخصص العام

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

فً تدرٌس العلوم على  (TRIZ)اثر استخدام بعض مبادئ نظرٌة ترٌز   :عنوان البحث -30

 تنمٌة مهارات التفكٌر التأملً والذكاء العاطفً والتحصٌل لدى تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة 

 .م2017ٌولٌو(49)العدد - جامعة سوهاج–المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة :اسم جهة النشر

 مصر-  جامعة سوهاج–كلٌة التربٌة : مكان النشر   

 اللغة العربٌة:        لغة البحث   

 م2017ٌولٌو :       تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام       

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

برنامج تدرٌبً مقترح فً التربٌة العلمٌة لتنمٌة مهارات التقٌٌم القائم  : عنوان البحث -31

  .على المعاٌٌر والثقة بالمقدرة على تدرٌس العلوم لدى طالب كلٌة التربٌة

 .م2017ٌناٌر (47)العدد - جامعة سوهاج–المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة :اسم جهة النشر

 مصر-  جامعة سوهاج–كلٌة التربٌة : مكان النشر   

 اللغة العربٌة:        لغة البحث   

 م2017ٌناٌر :       تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام       

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق
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الممارسات التدرٌسٌة لمعلمً العلوم بالمرحلة الثانوٌة فً ضوء مدخل   :عنوان البحث  -32

  .STEMالتكامل بٌن العلوم والتكنولوجٌا والهندسة والرٌاضٌات 

،  (9)، العدد (20)مقبول للنشر ،المجلة المصرٌة للتربٌة العلمٌة ،المجلد  : اسم جهة النشر 

 م2017سبتمبر

 القاهرة-  الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة :مكان النشر  

 اللغة العربٌة: لغة البحث   

 م7/2017 /16:تارٌخ التحكٌم

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام      

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

فاعلٌة برنامج تعلم ذاتً فً التغذٌة العالجٌة الوقائٌة لتنمٌة مهارات :  عنوان البحث -33

 .التفكٌر اوستدولً واوتجاهات العلمٌة لدى معلمً العلوم قبل الخدمة 

، العدد (20)مقبول للنشر، المجلة المصرٌة للتربٌة العلمٌة، المجلد  :اسم جهة النشر 

 .م2017، غسطس (8)

  القاهرة –الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة : مكان النشر 

 اللغة العربٌة :لغة البحث  

 م11/7/2017:تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام      

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

نموذج تدرٌسً مقترح قائم على المدخل الجمالً لتنمٌة المفاهٌم  : عنوان البحث -34

 .الفٌزٌائٌة ومهارات التفكٌر التأملً لطالب الصف األول الثانوي 

 .م2016دٌسمبر .  ،الجزء الثانً 182مجلة القراءة والمعرفة ، العدد  :اسم جهة النشر 

 القاهرة:      مكان النشر  

 اللغة العربٌة :             لغة البحث  

 م6/7/2017:           تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام          
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  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:          التخصص الدقٌق

تصوٌب التصورات البدٌلة قائم على الدعامات المفاهٌمٌة لمعلمً العلوم  :عنوان البحث  -35

 .نحو قضاٌا الصحة اإلنجابٌة واتجاهاتهم نحوها 

 .م2016مجلة التربٌة العلمٌة ، العدد الرابع ،الجزء الثانً، ٌولٌو :اسم جهة النشر

  القاهرة– الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة :      مكان النشر  

 اللغة العربٌة : لغة البحث        

 م1/7/2017:      تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام      

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

فاعلٌة المدخل اإلنسانً فً تنمٌة القٌم العلمٌة وبعض مهارات القرن   :عنوان البحث -36

 .الحادي والعشرٌن لدى تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة فً مادة العلوم 

 .م2015مجلة كلٌة التربٌة بالعرٌش، العدد السادس،الجزء الثانً ، دٌسمبر  :اسم جهة النشر 

 مصر- العرٌش- كلٌة التربٌة : مكان النشر 

 اللغة العربٌة: لغة البحث 

 م25/6/2017:        تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام       

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:       التخصص الدقٌق

فاعلٌة اوستقصاء التعاونً الموجه فً تنمٌة  بعاد التنمٌة المستدامة  :عنوان البحث  -37

 .للموارد الطبٌعٌة فً سٌناء لطالب األقسام العلمٌة بكلٌة التربٌة 

 ، الجزء الثانً ، ٌناٌر 57دراسات عربٌة فً التربٌة وعلم النفس، العدد   :اسم جهة النشر 

 م2015

 القاهرة:مكان النشر 

 اللغة العربٌة: لغة البحث 

 م20/6/2017:        تارٌخ التحكٌم 
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 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام       

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:       التخصص الدقٌق

فاعلٌة وحدة قائمة على التصمٌمات المعلوماتٌة فً تنمٌة المفاهٌم  :عنوان البحث  -38

 .الكٌمٌائٌة ومهارات التفكٌر البصري لدى طالب الصف الثانً الثانوي 

    . م 2014مجلة كلٌة التربٌة بالعرٌش ، العدد الرابع،الجزء الثانً، : اسم جهة النشر 

 مصر-   العرٌش –كلٌة التربٌة :        مكان النشر 

 اللغة العربٌة: لغة البحث         

 م15/6/2017:        تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام       

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:       التخصص الدقٌق

برنامج تدرٌبً مقترح فً التربٌة العلمٌة لتنمٌة مهارات التقٌٌم القائم  :عنوان البحث  -39

 .على المعاٌٌر والثقة بالمقدرة على تدرٌس العلوم لدى طالب كلٌة التربٌة 

 .م2017ٌناٌر(47)العدد - جامعة سوهاج–المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة : اسم جهة النشر

  مصر– جامعة سوهاج –كلٌة التربٌة :مكان النشر 

 اللغة العربٌة:      لغة البحث 

 م2017ٌناٌر :          تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام      

  مناهج وطرق تدرٌس العلوم:      التخصص الدقٌق

صعوبات دمج التقنٌة فً تدرٌس العلوم للطالب المكفوفٌن كما ٌراها   :عنوان البحث -40

 . معلمو العلوم

، ٌونٌو (18) جامعة بور سعٌد ، العدد –مقبول للنشر فً مجلة كلٌة التربٌة  :اسم جهة النشر

 م2015

 مصر-   بور سعٌد –كلٌة التربٌة :         مكان النشر 

 اللغة العربٌة:         لغة البحث 
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 م18/6/2016:        تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام      

 (تربٌة خاصة  ) مناهج وطرق تدرٌس :      التخصص الدقٌق

عوامل الجذب والفهم فً كتب العلوم المطبوعة بطرٌقة براٌل  للطالب  :عنوان البحث  -41

 .المكفوفٌن وعالقتها ببعض المتغٌرات 

مجلة التربٌة الخاصة،مركز المعلومات التربوٌة والنفسٌة والبٌئٌة،كلٌة التربٌة  :اسم جهة النشر 

 .م2015،الجزء األول،  غسطس(12)، جامعة الزقازٌق، العدد 

  كلٌة التربٌة ، جامعة الزقازٌق:مكان النشر 

 اللغة العربٌة:       لغة البحث 

 م15/6/2016:       تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام       

 (تربٌة خاصة  ) مناهج وطرق تدرٌس :     التخصص الدقٌق

 جودة الحٌاة لدى معلمً التربٌة الخاصة وعالقتــها ببعــض المتغٌرات  :عنوان البحث -42

 .م2014مجلة كلٌة التربٌة ،جامعة بنً سوٌف ، عدد ٌولٌو، الجزء األول،  :اسم جهة النشر

  كلٌة التربٌة ،جامعة بنً سوٌف ،  :مكان النشر 

 اللغة العربٌة :         لغة البحث 

 م6/2016 /10:       تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام       

 (تربٌة خاصة  ) مناهج وطرق تدرٌس :     التخصص الدقٌق

تطور تشرٌعات المنظمات الدولٌة الخاصة بحقوق األفراد ذوي اإلعاقة  :عنوان البحث  -43

 .و ثرها فً المنطقة العربٌة والقطر المصري

التربٌة الخاصة     فً " المؤتمر العلمً الدولً األول لكلٌة التربٌة بالعرٌش :     اسم جهة النشر 

 .م2013 ابرٌل 29-28فً الفترة "آفاق ورؤى مستقبلٌة–العربً  الوطن

 مصر- جامعة العرٌش - كلٌة التربٌة بالعرٌش:      مكان النشر 
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 اللغة العربٌة :     لغة البحث 

 م2/6/2016:     تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام     

 (تربٌة خاصة  ) مناهج وطرق تدرٌس :     التخصص الدقٌق

بجامعة الملك  (الصم والمكفوفٌن)اتجاهات الطالب المعاقٌن : عنوان البحث  -44

  .سعود نحو إدارة الوقت وعالقته ببعض المتغٌرات

 .م2012 العدد الثالث ،22مجلة كلٌة التربٌة،جامعة اإلسكندرٌة ،المجلد :اسم جهة النشر

 اوسكندرٌة-  جامعة اإلسكندرٌة:        مكان النشر

 اللغة العربٌة:         لغة البحث 

 م29/5/2016:        تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:    التخصص العام     

 (تربٌة خاصة  ) مناهج وطرق تدرٌس :        التخصص الدقٌق

فعالٌة برنامج مقترح لتنمٌة الوعً بحقوق ذوي اإلعاقة لدى طالب قسم  :عنوان البحث -45

  .التربٌة الخاصة بجامعة الملك سعود

 .م 2012 ، الجزء الرابع36مجلة كلٌة التربٌة،جامعة عٌن شمس ، العدد :اسم جهة النشر         

  القاهرة –جامعة عٌن شمس :      مكان النشر 

 اللغة العربٌة:      لغة البحث 

 م27/5/2016:     تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:      التخصص العام

 (تربٌة خاصة  ) مناهج وطرق تدرٌس :     التخصص الدقٌق

األفكار الالعقالنٌة لدى الطالب المعوقٌن بصرٌا بالمرحلة الجامعٌة  :عنوان البحث  -46

 ". تحلٌلٌة–دراسة وصفٌة "وعالقتها ببعض المتغٌرات 

 ، العدد األول 25 جامعة الملك سعود ،المجلد –مجلة العلوم التربوٌة : اسم جهة النشر 

 هـ1434- م2013،
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  . المملكة العربٌة السعودٌة– جامعة الملك سعود :مكان النشر 

 اللغة العربٌة :لغة البحث 

 م25/5/2016:تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام

 (تربٌة خاصة  ) مناهج وطرق تدرٌس :        التخصص الدقٌق

المهارات األمانٌة لدى معلم الطالب المكفوفٌن فً معاهد :  عنوان البحث  -47

 .وبرامج التربٌة الخاصة بالمملكة العربٌة السعودٌة 

 م2011،الجزء األول،  35مجلة كلٌة التربٌة،جامعة عٌن شمس،العدد  :اسم جهة النشر

 م2011،الجزء األول،  35مجلة كلٌة التربٌة،جامعة عٌن شمس،العدد : مكان النشر

 اللغة العربٌة: لغة البحث 

 م22/5/2016:        تارٌخ التحكٌم

 مناهج وطرق تدرٌس:         التخصص العام

 (تربٌة خاصة  ) مناهج وطرق تدرٌس :       التخصص الدقٌق

 ثر استخدام إستراتٌجٌة العصف الذهنً فً تدرٌس العلوم إلكساب  :عنوان البحث  -48

 .المفاهٌم العلمٌة وتنمٌة مهارات التفكٌر العلمً لدى طالبات الصف السادس اوبتدائً

 م2016 برٌل(44)العدد  جامعة سوهاج–المجلة التربوٌة لكلٌة التربٌة  :اسم جهة النشر

  جامعة سوهاج– كلٌة التربٌة :مكان النشر 

 اللغة العربٌة:لغة البحث 

  م2016 برٌل :      تارٌخ التحكٌم 

 مناهج وطرق تدرٌس:      التخصص العام 

 مناهج وطرق تدرٌس العلوم :      التخصص الدقٌق 

فاعلٌة إستراتٌجٌة شكل البٌت الدائري فً تدرٌس األحٌاء : عنوان البحث  -49

لتحسٌن استخدام استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا والتحصٌل لدى طالب الصف األول 

 . الثانوي 
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 .م2015 ٌناٌر، العدد األول(21)مجلد -  جامعة حلوان– مجلة كلٌة التربٌة :اسم جهة النشر 

  القاهرة–جامعة حلوان :مكان النشر 

 اللغة العربٌة: لغة البحث 

 م21/11/2015:تارٌخ التحكٌم

 مناهج وطرق تدرٌس: التخصص العام 

 مناهج وطرق تدرٌس العلوم: التخصص الدقٌق

رظوانػ -05
 ثاضبح

ػاضصفػتالطغذػتحصغلػسيػاإلضصتروظيػاضتطضمػأداضغبػسارضغظ
 اضطضومػتطضمػظحوػوداسطغتؼمػاالبتدائيػاضدادس

  العلمية للتربية المصرية الجمعية  :اسم جهة النشر

 القاىرة -العلمية للتربية المصرية الجمعية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  ـ2008يونيو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق
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رظوانػػػ -15
  :اضبحث

ػضتالطغذػاضصحغظػواضتربغظػاضطضومػسيػدرادغظػضوحدةػطػترحػظطوذج
 اظتذارهػطنػواضحدػاضدصرػطرضػطنػضضوشاغظػاالبتدائيػاضدادسػاضصف

 الجمعية المصرية للتربية العلمية  :اسم جهة النشر

 القاىرة - العلمية للتربية المصرية الجمعية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  ـ2008يونيو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 
 

رظوانػ -25
  :اضبحث

ػألرضاءػاضطؼظيػاألداءػتطوغرػسيػاضتطضغمػتصظوضوجغاػورشػسطاضغظ
  اضدطودغظػاضطربغظػاضططضصظػسيػاضططضطغنػصضغاتػسيػاضتدرغسػعغئظ

   األردف- جامعة اليرموؾ   :اسم جهة النشر

 المصرية للجامعات األعلى المجلس لضوابط كفقان  أردنية ماجستير رسالة معادلة  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  ـ2008/ 6/ 28  :تاريخ التحكيم

 تكنولوجيا التعليم :التخصص العاـ



  -56-  

 تكنولوجيا التعليم :التخصص الدقيق

 

رظوانػ -35
  :اضبحث

ػاضطضمػرطضغاتػاصتدابػرضىػاالدتػصائغظػاضطرغػظػادتخدامػتأثغر
  طختضغظػتطضغطغظ أظطاطػذويػطضبظػضدى

  المجلة التربوية  :اسم جهة النشر

  جامعة سوىاج- كلية التربية   :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007سبتمبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػ -45
  :اضبحث

ػاضطغاعغمػتظطغظػسيػاضطتطددةػاضذصاءاتػرضىػشائمػبرظاطبػسطاضغظ
  اضصمػاضتالطغذػضدىػاضطضومػظحوػواالتجاعاتػاضطضم ورطضغاتػاضطضطغظ

  "العلـو مناىج في الغائبة األبعاد "العلمية للتربية المصرية الجمعية مؤتمر  :اسم جهة النشر

 القاىرة – العلمية للتربية المصرية الجمعية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007يوليو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ
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  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػ -55
  :اضبحث

ػواضتخصصيػواضثػاسيػاضطؼظيػاضطصونػطػرراتػتوصغفػسيػاضظظرػإرادة
ػاضوثغػظ-ػواضثاظوغظػاإلردادغظػاضطرحضتغنػططضم إردادػبرظاطبػسي

ػاإلردادغظػاضطرحضتغنػضططضم اضطؼظيػاإلردادػضبرظاطبػاضرئغدغظ
  واضثاظوغظ

  عماف سلطنة - بمسقط كالتعليم التربية كزارة  :اسم جهة النشر

  عماف سلطنة - بمسقط كالتعليم التربية كزارة  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007يوليو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظواػػ- -65
  :نػػاضبحث

  أبظائظاػحغاةػسيػاضطضطيػاضظذاط

  سلسلة سفير التربوية- أبناؤنا   :اسم جهة النشر

  القاىرة- شركة سفير   :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007يوليو   :تاريخ التحكيم
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  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

ظوانػ -75
  :اضبحث

ػطنػاضتخرجػحدغثيػواضططضطاتػضضططضطغنػاضتدرغديػاألداءػتػغغم
  "طغداظغظػدرادظػ"رطانػبدضطظظ اضتربغظػصضغات

  عماف سلطنة - بنزكم للمعلمين التربية كلية  :اسم جهة النشر

  عماف سلطنة - بنزكم للمعلمين التربية كلية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007يوليو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػ -85
  :اضبحث

ػاضطضومػصتبػبطحتوىػاضطتغوشغنػضضتالطغذػاإلثرائغظػاضطضطغظػاألظذطظ
  "تحضغضغظػدرادظػ"اإلردادغظ باضطرحضظ

  مجلة التربية العلمية  :اسم جهة النشر

  القاىرة - العلمية للتربية المصرية الجمعية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007يوليو   :تاريخ التحكيم
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  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػ -95
  :اضبحث

  اإلرداديػاألولػضضصفػاضطضومػسيػاضطاضبػتػوغمػدضغل

 مصر جمهورية - كالتعليم التربية كزارة- التربوم كالتقويم لالمتحانات القومي المركز  :اسم جهة النشر
  العربية

 مصر جمهورية - كالتعليم التربية كزارة- التربوم كالتقويم لالمتحانات القومي المركز  :مكاف النشر
  العربية

  العربية  :لغة البحث

  2007يوليو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػ -06
  :اضبحث

  اإلرداديػاضثاضثػضضصفػاضطضومػسيػاضطاضبػتػوغمػدضغل

 مصر جمهورية - كالتعليم التربية كزارة- التربوم كالتقويم لالمتحانات القومي المركز  :اسم جهة النشر
  العربية

 مصر جمهورية - كالتعليم التربية كزارة- التربوم كالتقويم لالمتحانات القومي المركز  :مكاف النشر
  العربية
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  العربية  :لغة البحث

  2007يوليو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػ -16
  :اضبحث

ػاضطؼطظػتحضغلػظطوذجيػرضىػشائطظػطػترحظػادتراتغجغظػسطاضغظ
ػبطضػتظطغظػرضىػاضطضومػتدرغسػسيػاضطػضغظ اضططضغاتػوتدرغب
ػدططغًاػاضططاشغن اضتالطغذػضدىػاألدادغظػاضطضمػرطضغاتػطؼارات
  اإلردادغظػباضطرحضظ

  مجلة كلية التربية ببنها  :اسم جهة النشر

 بنها – الزقازيق جامعة - ببنها التربية كلية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007يوليو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػ -26
  :اضبحث

  اضطضومػتدرغسػطرقػسيػرطلػورشظ

  بنزكم كالتعليم التربية لوزارة الداخلية بالمنطقة العلـو لمعلمي الشتوم التدريبي البرنامج  :اسم جهة النشر
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  سلطنة عماف- نزكم   :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007يوليو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

 

رظوانػ -36
  :اضبحث

ػاألجؼزةػبطضػادتخدامػطؼاراتػضتظطغظػتدرغبيػبرظاطبػسطاضغظ
  تالطغذعمػتحصغلػرضىػوأثرهػاضخدطظػشبلػاضطضوم ططضطيػضدىػاضتطضغطغظ

  النفس كعلم التربية في عربية دراسات سلسلة  :اسم جهة النشر

  بنها  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007يوليو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس علـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػ -46
  :اضبحث

ػباضططضصظػاضثاظوغظػاضطرحضظػطالبػضدىػواضبغئيػاضتصظوضوجيػاضتظور
  "تػوغطغظػدرادظػ"اضدطودغظ اضطربغظ

 في كالمستقبلبة المعاصرة البيئة قضايا "البيئية كالبحوث للدراسات األكؿ العربي المؤتمر  :اسم جهة النشر
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  "العربية المنطقة

  شمس عين جامعة - البيئية كالبحوث الدراسات معهد  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007مايو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػ -56
  :اضبحث

  اضتػوغمػاضتربويػأددهػوإجراءاته

  مكتبة الرشد  :اسم جهة النشر

  السعودية العربية المملكة - بالرياض الرشد مكتبة  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007مايو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػ -66
  :اضبحث

ػاضتطضغمػطنػاألخغرةػاضثالثظػاضصغوفػسيػاضطربغظػاضضعظػطظؼبػتػوغم
ػضدىػتظطغتؼاػاضالزمػاضبغئغظػاضػغمػضوءػسيػاضغطن سيػاألدادي
ػ.  اضتالطغذ
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  مجلة العلـو البيئية  :اسم جهة النشر

  شمس عين جامعة - البيئية كالبحوث الدراسات معهد  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007مايو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػ -76
  :اضبحث

ػاضطضمػبغنػاضتغارلػطدخلػرضىػشائمػطػترحػبرظاطبػسارضغظ
ػرنػاضظاتجظػاضبغئغظػاضػضاغاػسؼمػتظطغظ سيػواضطجتطدػواضتصظوضوجغا

ػتدرغدؼاػوطؼاراتػحغاضؼا راضػراػواتخاذػظحوعاػواالتجاهػاضتغارلػعذا
 باضططضصظػضضبظاتػاضتربغظػبصضغاتػاضطضطغظػاألشدامػطاضباتػضدى

  .اضدطودغظػػاضطربغظ

  التربية عالم  :النشر جهة اسم

  الحديلة التربية رابطة  :النشر مكاف

  العربية  :البحث لغة

  2007 مايو  :التحكيم تاريخ

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق
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رظوانػ -86
  :اضبحث

ػسيػاإلردادغظػضضطرحضظػاضتغصغرػوتظطغظػاضتصظوضوجغاػطظؼبػتػوغم
  اضبغئغظ اضتربغظػأعدافػضوء

  مجلة العلـو البيئية  :اسم جهة النشر

  شمس عين جامعة - البيئية كالبحوث الدراسات معهد  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007مايو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػػػػػػػػػػػػػ -96
  :اضبحث

 (أسضلػبغئظػأجلػطنػ)اضبغئغظػاضتربغظ

  مكتبة الرشد  :اسم جهة النشر

  السعودية العربية المملكة - بالرياض الرشد مكتبة  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007مايو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

ػضتالطغذػاضتربوغظػاألضطابػادتراتغجغظػاضططضطغنػادتخدامػسوائدرظوانػ -07
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  اضططضطغنػظظرػوجؼظػطن األدادغظػاضطرحضظ  :اضبحث

  بأسيوط التربية بكلية العلمية المجلة  :اسم جهة النشر

  كلية التربية بأسيوط  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007 مايو  :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس :التخصص الدقيق

 

رظوانػ -17
  :اضبحث

ػاضػضاغاػبطضػطتضطظظػاألحغاءػسيػططورةػوحدةػتدرغسػسارضغظ
ػاضظاشدػواضتغصغرػاضػضاغاػعذهػسؼمػتظطغظ سيػاضجدضغظػاألخالشغظ
ػباضططضصظػاضطضطيػاضثاظوي اضثاظيػاضصفػطاضباتػضدىػظحوعاػواالتجاه
  اضدطودغظػاضطربغظ

  الكتب عالم - الحديلة التربية رابطة  :اسم جهة النشر

  الكتب عالم - الحديلة التربية رابطة  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007مايو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق
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رظوانػ -27
  :اضبحث

ػاضططارفػتظطغظػسيػاضبغئغظػاضغغزغاءػسيػطػترحظػوحدةػسطاضغظ
  بضغبغاػاضتخصصغظػاضثاظوغظػطالبػضدى اضبغئغظػواالتجاعات

  مجلة العلـو البيئية  :اسم جهة النشر

  شمس عين جامعة - البيئية كالبحوث الدراسات معهد  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007مايو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػ -37
  :اضبحث

ػضوءػسيػاضطحاسظاتػضبطضػاضبغئظػضػضاغاػاضطحضغظػاضصحاسظػططاضجظ
  اضبغئغظ اضتربغظػأبطادػبطض

  مجلة العلـو البيئية  :اسم جهة النشر

  شمس عين جامعة - البيئية كالبحوث الدراسات معهد  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007مايو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق
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عنواف  -47
  :البحث

  الشباب لدل البيئي للوعي تقويمية دراسة

  مجلة العلـو البيئية  :اسم جهة النشر

  شمس عين جامعة - البيئية كالبحوث الدراسات معهد  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007مايو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػ  -75 .  
  :اضبحث

ػبطضػتطدغلػسيػاضططرسظػطاوراءػادتراتغجغاتػبطضػسطاضغظ
ػبصضغاتػاضظباتػرضمػشدمػطاضباتػضدى اضبدغضظػاضبغئغظػاضتصورات
  اضدطودغظػاضطربغظػباضططضصظػضضبظاتػاضتربغظ

  الجمعية المصرية للتربية العلمية  :اسم جهة النشر

  شمس عين جامعة التربية بكلية العلمية للتربية المصرية الجمعية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2007يناير   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس علـو :التخصص الدقيق
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رظوانػ -67
  :اضبحث

ػاإلظذاءاتػحدابػتدرغسػسيػاضبظائيػاضتطضمػظطوذجػادتخدامػسطاضغظ
ػضدىػاضتطضمػأثرػوبػاءػاالبتصاريػاضتغصغرػوتظطغظ اضتحصغلػرضى

  اضصظاريػاضثاظويػاضثاضثػاضصفػتالطغذ

  أسيوط جامعة- التربية كلية- العلمية المجلة  :اسم جهة النشر

 اسيوط– أسيوط جامعة- التربية كلية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2006يوليو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات :التخصص الدقيق

 

ظوانػع   -77
  :اضبحث

ػسيػتطزػبطحاسظظػاضطاطظػاضثاظوغظػطضبظػضدىػاضتغصغرػأداضغب
  اضطتعغراتػطنػردد وسقػاضغطظغظػاضجطؼورغظ

  األكؿ العربي العلمي المؤتمر- بسوىاج التربية كلية  :اسم جهة النشر

  مصر–سوىاج – جامعة جنوب الوادم  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2006أبريل   :تاريخ التحكيم

  تربية كعلم نفس :التخصص العاـ

  تربية كعلم نفس :التخصص الدقيق
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ػػػػرظوان -87
  :اضبحث

ػاضطوضطظػرصرػسيػاضحدغثظػاضتدرغسػوادتراتغجغاتػاضوشائغظػاضتربغظ
 "وصغغظػدرادظ"

  األكؿ العربي العلمي المؤتمر- بسوىاج التربية كلية  :اسم جهة النشر

  مصر–سوىاج -   جامعة جنوب الوادم  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2006أبريل   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

  اضوشائغظػاضتربغظػطظظورػطنػرغاضتيػسيػصحتي  :رظوانػاضبحث -79. 

  األكؿ العربي العلمي المؤتمر- بسوىاج التربية كلية  :اسم جهة النشر

 مصر- سوىاج – جامعة جنوب الوادم  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2006أبريل   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  الرياضية التربية تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق

 

  االبتدائغظػاضطدرسػتالطغذػضدىػاضوشائغظػاضتربغظػتظطغظ  :رظوانػاضبحث  - 80 
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  األكؿ العربي العلمي المؤتمر -بسوىاج التربية كلية  :اسم جهة النشر

  سوىاج - مجامعة جنوب الواد -  ة بسوىاجكلية التربي  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2006أبريل   :تاريخ التحكيم

  تربية كعلم نفس :التخصص العاـ

  تربية كعلم نفس :التخصص الدقيق

 

ػطحاسظظػسيػاضثاظوغظػاضطدارسػضطختبراتػاضططضطغنػادتخدامػططوشات  :رظوانػػاضبحث81 . 
  اضخضغل

  بأسيوط جامعة أسيوط التربية بكلية العلمية المجلة  :اسم جهة النشر

 أسيوط – كلية التربية بأسيوط  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2006أبريل   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس :التخصص الدقيق

 

ػاضططارفػتظطغظػسيػاضبغئغظػاضغغزغاءػسيػطػترحظػوحدةػسطاضغظ  :رظوانػاضبحث82. 
  بضغبغاػاضتخصصغظػاضثاظوغظػطالبػضدى اضبغئغظػواالتجاعات
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  مجلة العلـو البيئية  :اسم جهة النشر

  معهد الدراسات كالبحوث التربوية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2005ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس علـو :التخصص الدقيق

 

ػرضىػاألحغاءػطػررػتدرغسػسيػاضطظظوطيػاضطدخلػادتخدامػسطاضغظ  :رظوانػاضبحث83.  
  اضثاظوغظػاضطرحضظػضطالبػاإلبداريػاضتغصغرػوتظطغظ اضططرسيػاضتحصغل

  كلية التربية بسوىاج  :اسم جهة النشر

 مصر- سوىاج – كلية التربية بسوىاج  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2005ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

ػطؼاراتػبطضػتظطغظػسيػاضطصعرػاضتدرغسػادضوبػادتخدامػأثر  :رظوانػاضبحث84.  
ػاضثاظويػاضتطضغمػططضطيػضدىػضضتدرغسػاضالزطظ اضططضوطاتػتصظوضوجغا
  اضصظاري
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  جامعة المنوفية- كلية التربية   :اسم جهة النشر

  جامعة المنوفية- كلية التربية   :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2005أكتوبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  الصناعي التعليم تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق

 

ػاضتطضغمػضطالبػاضصعغرةػاضطذروراتػسيػطػترحػبرظاطبػسطاضغظ  :رظوانػاضبحثػ- -85
ػاضصعغرةػاضطذروراتػإردادػطؼاراتػتظطغظ سيػاضصظاريػاضثاظوي
  صعغرةػطذروراتػرطلػظحوػواالتجاه

  المصرم الريف لتنمية الخامس المؤتمر  :اسم جهة النشر

  الريف تنمية مركز - الكـو شبين - الهندسة كلية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2005أكتوبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  الصناعي التعليم تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق

 

ػبطضػتظطغظػرضىػاضردمػتدرغسػسيػاآلضيػاضحادبػادتخدامػأثر  :رظوانػاضبحث86.  
ػباضتطضغمػاضثاضثػاضصفػطالبػضدىػاضطصاظغظ واضػدرةػاضردمػطؼارات
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  اضصظاريػاضثاظوي

  "كالمستقبل الواقع- كالتدريب الفني التعليم "العاشر العلمي المؤتمر  :اسم جهة النشر

  جامعة طنطا- كلية التربية   :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2005أكتوبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  الصناعي التعليم تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق

 

ػاضتحصغلػرضىػاضصظاريػاضتطضغمػسيػاإلضصتروظيػاضتطضغمػإدخالػأثر  :رظوانػاضبحث87.  
  اضذاتيػاضتطضمػطؼارات وتظطغظػاضدرادي

 البنات كلية مع بالتعاكف التعليم لتكنولوجيا المصرية للجمعية العاشر العلمي المؤتمر  :اسم جهة النشر
  "الشاملة الجودة كمتطلبات اإللكتركني التعليم تكنولوجيا "بعنواف شمس عين جامعة

  شمس عين جامعة البنات كلية مع بالتعاكف التعليم لتكنولوجيا المصرية الجمعية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2005أكتوبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  الصناعي التعليم تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق
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ػضطالبػاضتصظوضوجغظػاضحغاتغظػاضطؼاراتػسيػطػترحػبرظاطبػسطاضغظ  :رظوانػاضبحث88.  
ػواضتغصغرػاضحغاتغظػطؼاراتؼمػتظطغظػرضىػاضثاظوي اضثاضثػاضصف

  االبتصاري

  الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم  :اسم جهة النشر

  القاىرة- الزيتوف بحلمية التعليم لتكنولوجيا المصرية الجمعية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2005أكتوبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  الصناعي التعليم تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق

 

ػاضططضوطاتػاصتدابػرضىػاإلظترظتػسيػطػترحظػوحدةػسطاضغظ  :رظوانػاضبحث89. 
  اضصظارغظػاضثاظوغظػاضطدارسػضطالب اإلظترظتػظحوػواالتجاعات

  مجلة البحوث النفسية كالتربوية  :اسم جهة النشر

  جامعة المنوفية- كلية التربية   :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2005أكتوبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  الصناعي التعليم تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق
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رظوانػ-ػ -90  
  :اضبحث

  اضثاظغظػاضدظظػاضطظزضغظػاألجؼزةػ/ػاضتخصصيػاضردم

  البحرين بمملكة المناىج إدارة - كالتعليم التربية كزارة  :اسم جهة النشر

  البحرين بمملكة كالتعليم التربية كزارة  :مكاف النشر

  اإلنجليزية  :لغة البحث

  2005أكتوبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  الصناعي التعليم تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق

 

  1األجؼزةػاضطظزضغظ/ػتصظوضوجغاػاالختصاص  :رظوانػاضبحث91. 

  البحرين بمملكة المناىج إدارة - كالتعليم التربية كزارة  :اسم جهة النشر

  البحرين بمملكة المناىج إدارة - كالتعليم التربية كزارة  :مكاف النشر

  اإلنجليزية  :لغة البحث

  2005أكتوبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  الصناعي التعليم تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق

 

ػاضبحرغنػبططضصظػاضصظاريػاضثاظويػاضتطضغمػسيػاإلضصتروظيػاضتطضغم  :رظوانػاضبحث92. 
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  تطوغرهػطػترحات - صطوباتهػ-ػواشطه

  المعرفة مجتمع في التعليم - باإلنترنت للتعليم الرابع الدكلي المؤتمر  :اسم جهة النشر

  العربية مصر بجمهورية كالبشرية التكنولوجية التنمية جمعية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2005أكتوبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  الصناعي التعليم تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق

 

رظوانػػػػػػػػ93. 
  :اضبحث

  2األجؼزةػاضطظزضغظػ/ػاضتطبغػاتػاضططضغظ

  البحرين بمملكة المناىج إدارة - كالتعليم التربية كزارة  :اسم جهة النشر

  البحرين بمملكة كالتعليم التربية كزارة  :مكاف النشر

  اإلنجليزية  :لغة البحث

  2005أكتوبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  الصناعي التعليم تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق

 

  2اضطظزضغظػاألجؼزة/ػاضتػوغطغظػاضططضغظػاضصرادظ   :رظوانػاضبحث94. 
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  البحرين بمملكة المناىج إدارة - كالتعليم التربية كزارة  :اسم جهة النشر

  البحرين بمملكة المناىج إدارة - كالتعليم التربية كزارة  :مكاف النشر

  اإلنجليزية  :لغة البحث

  2005أكتوبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  الصناعي التعليم تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػاضطغاهػواألظذطظػاضبذرغظػواضصحظ  :روانػاضبحث95. 

" - المجتمعية كالمشاركة المعاصرة البيئية القضايا "للبيئة األكؿ الدكلي العلمي المؤتمر  :اسم جهة النشر
  الوادم جنوب جامعة

  قنا– جامعة جنوب الوادم  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2005أبريل   :تاريخ التحكيم

  علـو :التخصص العاـ

  علـو الطب :التخصص الدقيق

 

  اضبغئظػرضىػاضصؼربائغظػاضطاشظػتوضغدػأثر  :رظوانػاضبحث96. 

" - المجتمعية كالمشاركة المعاصرة البيئية القضايا "للبيئة األكؿ الدكلي العلمي المؤتمر  :اسم جهة النشر
  الوادم جنوب جامعة
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  قنا– جامعة جنوب الوادم  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2005أبريل   :تاريخ التحكيم

  علـو :التخصص العاـ

  فيزياء :التخصص الدقيق

 

  اضتأثغراتػاضبغئغظػضطظصرػاضصادطغوم  :رظوانػاضبحث97. 

"- المجتمعية كالمشاركة المعاصرة البيئية القضايا "للبيئة األكؿ الدكلي العلمي المؤتمر  :اسم جهة النشر
  الوادم جنوب جامعة

 قنا-    جامعة جنوب الوادم  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2005أبريل   :تاريخ التحكيم

  علـو :التخصص العاـ

  علـو الحياة :التخصص الدقيق

 

ػاضبغئغظػاضػضاغاػاضبغئاتػطجالػسيػاضدصرػذرصظػطجؼوداتػبحث  :رظوانػػاضبحث98. 
  اضطجتططغظ واضطذارصظػاضططاصرة

  جامعة جنوب الوادم  :اسم جهة النشر
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  قنا– جامعة جنوب الوادم  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2005أبريل   :تاريخ التحكيم

  علـو :التخصص العاـ

  كيمياء :التخصص الدقيق

 

ػاضطجازغظػاضتطبغراتػسؼمػسيػودورعاػاضطاضبػضضططضمػاضططرسغظػاضخضغغظ  :رظوانػػػػػاضبحث99. 
  اضطضوم ضطظاعب

  بأسيوط التربية لكلية العلمية المجلة  :اسم جهة النشر

 اسيوط – جامعة أسيوط التربية كلية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2004ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

رظوانػ100. 
  :اضبحث

ػباضطرحضظػاضطضومػططضطيػضدىػاضبغئيػاضتظورػضتظطغظػبرظاطبػسطاضغظ
  اضبغئيػبدضوصؼمػاضتظبؤػوإطصاظغظ اإلردادغظ

  مجلة التربية العلمية  :اسم جهة النشر
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 سشم عين جامعة التربية كلية - العلمية للتربية المصرية الجمعية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2004مايو   :تاريخ التحكيم

  تربية ك قافة بيئية :التخصص العاـ

  تربية بيئية/ مناىج :التخصص الدقيق

 

ػوأثرهػواضطجتطدػواضتصظوضوجغاػاضطضمػطدخلػبادتخدامػطػترحػبرظاطب  :رظوانػػػاضبحث101 .
ػاضطؼاراتػوبطضػواضتغصغرػاضتطضمػوأظطاطػاضطضطغظػاضثػاسظ تظطغظػسي

  اضدطدػوضطاف اضصمػاضطالبػضدىػاضغدوغظ

  كلية التربية بسوىاج  :اسم جهة النشر

 مصر–سوىاج  – كلية التربية بسوىاج  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2004فبراير   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

ػاضتغصغرػتظطغظػرضىػاضظذطػاضتطضمػادتراتغجغظػادتخدامػسطاضغظ  :رظوانػػػاضبحث102. 
ػاضثاضثػاضصفػتالطغذػضدىػاضطضطغظػاألظذطظ سيػواضتحصغلػاضطضطي

ػسيػاضغدػ)اضغرظدي اضطذروعػضوءػسيػطغداظغظػدرادظػ"االبتدائي
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  "اضطجغن

  للمركز الرابع السنوم العلمي المؤتمر- كالتنمية التربوية للبحوث القومي المركز  :اسم جهة النشر

  كالتنمية التربوية للبحوث القومي المركز  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2003ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

ػواضطتطددةػاضبغظغظػاضدراداتػأدضوبػبادتخدامػاضتدرغسػسطاضغظ  :رظوانػاضبحث103. 
ػواتجاعاتػاضظاشدػاضتغصغرػشدراتػتظطغظ رضىػاضططرسغظػاضغروع
ػبطرحضظػاالجتطارغظ واضدراداتػاضطضومػطادتيػتدرغسػظحوػاضتالطغذ
  األداديػاضتطضغم

  العلمية التربية مجلة - العلمية للتربية المصرية الجمعية  :اسم جهة النشر

  القاىرة-  مجلة التربية العلمية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2003سبتمبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق
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ػاضغؼمػتظطغظػرضىػاضجدضغظػاضبغوضوجغظػاضػضاغاػضتدرغسػوحدةػسطاضغظ  :رظوانػاضبحث104. 
  اضثاظوغظػاضطرحضظػطالبػضدىػواضػغمػاضتغصغر وطؼارات

  العلمية التربية مجلة - العلمية للتربية المصرية الجمعية  :اسم جهة النشر

  القاىرة - العلمية للتربية المصرية الجمعية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2003سبتمبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

ػاضتربغظػتدرغسػطجالػسيػاضتطاوظيػاضتطضمػادضوبػادتخدامػأثر  :رظوانػاضبحث105.
ػاضصفػطالبػضدىػاضبغئغظػواالتجاعاتػاضدرادي اضتحصغلػرضىػاضبغئغظ
  اضثاظويػاألول

 كفاءة بعنواف التدريس كطرؽ للمناىج المصرية للجمعية العاشر العلمي المؤتمر  :اسم جهة النشر

  "مستقبلية رؤية التعليمية، المؤسسة

  القاىرة– التدريس كطرؽ للمناىج المصرية الجمعية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحثا

  2003مارس   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق
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  األطغالػرغاضػططضطظػإردادػسيػططاصرةػراضطغظػاتجاعات  :رظوانػاضبحث106. 

 معلمة لتكوين مستقبلية رؤية "بعنواف ببنها النوعية التربية لكلية اللاني العلمي المؤتمر  :اسم جهة النشر
  "العربي الوطن في األطفاؿ رياض

  الزقازيق جامعة - ببنها النوعية التربية كلية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2003مارس   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

  باضػاعرةػاضصظاريػاضتطضغمػصضغظػطضبظػضدىػاضبغئغظػاالتجاعات  :رظوانػاضبحث107.  

  التدريس كطرؽ المناىج في دراسات  :اسم جهة النشر

  القاىرة– التدريس كطرؽ للمناىج المصرية الجمعية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2003مارس   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق
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ػبجاططظػاضظورغظػاضتربغظػصضغظػطضبظػضدىػاضبغئغظػاضطغاعغمػظطو  :رظوانػاضبحث108. 
  بظؼا سرعػ-ػاضزشازغق

  "المجتمع كتحديث النوعي التعليم "األكؿ العلمي المؤتمر  :اسم جهة النشر

  القاىرة جامعة النوعية التربية كلية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2003مارس   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

ػطنػاضثاظوغظػباضطرحضظػاضبغئغظػاضطضومػضططضطيػاضتدرغبغظػاالحتغاجات  :رظوانػاضبحث109. 
  واضطوجؼغنػاضططضطغن ظظرػوجؼظ

  مجلة القراءة كالمعرفة  :اسم جهة النشر

  شمس عين جامعة- التربية كلية - كالمعرفة للقراءة المصرية الجمعية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2003مارس   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق
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ػسيػتطبغػغظػدرادظػ-ػاضبغئغظػاضتربغظػتدرغسػوأداضغبػطرق  :رظوانػاضبحث110. 
  االبتدائيػاضتطضغمػطرحضظ

 بوضع للمعنيين البيئية التربية حوؿ عمل حلقة - كالعلـو كاللقافة للتربية العربية المنظمة  :اسم جهة النشر
  اوبتدائية للمرحلة الدراسية المناىج كتنفيذ

 القاىرة – العربية الدكؿ جامعة - كالعلـو كاللقافة للتربية العربية المنظمة  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2003مارس   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

ػاضططضوطاتػوططاضجظػتجؼغزػرضىػشائطظػتدرغدغظػادتراتغجغظػسطاضغظ  :رظوانػاضبحث111. 
ػاضطرحضظػضتالطغذػاضطضومػسيػاإلبداريػاضتغصغرػضتظطغظ اضطضطغظػضضغاعغم

  اإلردادغظ

  المنصورة جامعة-  التربية كلية العلمية المجلة  :اسم جهة النشر

  كلية التربية جامعة المنصورة  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2002ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق
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ػسيػطػترحظػوحدةػتدرغسػسيػاإلغضاحيػاضتدرغسػطدخلػادتخدام  :رظوانػاضبحث112. 
ػضطالبػاضبغئغظػواالتجاعاتػاضطغاعغمػاصتداب رضىػاضبغئغظػاضتربغظ
  اضتربغظػبصضغاتػاالبتدائيػاضتطضغم

  الجمعية المصرية للتربية العلمية  :اسم جهة النشر

 القاىرة -  مجلة التربية العلمية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2002ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

ػاضطربغظػاضضعظػطظؼجيػتدرغسػسيػاضتصاطضيػاضطدخلػادتخدامػسطاضغظ  :رظوانػاضبحث113. 
  اإلردادغظػاضطرحضظ ضتالطغذػواضطضوم

  كالمعرفة القراءة مجلة كالمعرفة للقراءة المصرية الجمعية  :اسم جهة النشر

 القاىرة– شمس عين جامعة التربية كلية - كالمعرفة القراءة مجلة  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2002ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق
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ػرضىػوأثرعاػاضطضومػتدرغسػسىػاضتطضمػدورةػادتراتغجغظػادتخدام  :رظوانػاضبحث114. 
ػاضثاظىػاضصفػتالطغذػضدىػاضغدوغظػواضطؼارات اضططرسىػاضتحصغل
  اإلردادى

  كلية التربية بسوىاج  :اسم جهة النشر

  كلية التربية بسوىاج  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  2001ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

ػتدرغسػسيػاضططرسيػسوقػاضتطضغمػادتراتغجغاتػادتخدامػسطاضغظ  :رظوانػاضبحث115. 
ػباضدضوكػواضوريػاضعذائغظػاضطغاعغمػتظطغظ رضىػاضعذائغظػاضتربغظ
  اضخدطظػشبلػاضطضومػططضطيػضدىػاضجغدػاضعذائي

  المجلة التربوية  :اسم جهة النشر

  كلية التربية بسوىاج  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  1999مايو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ
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  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

ػاضططضطاتػاضطاضباتػأداءػرسدػسيػاضططضغظػاضتربغظػبرظاطبػظظامػأثر  :رظوانػاضبحث116. 
  اضطذرساتػظظرػوجؼظػطنػاألدادغظ اضتربغظػبصضغظ

  المجلة التربوية  :اسم جهة النشر

  كلية التربية بسوىاج  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  1998أغسطس   :تاريخ التحكيم

  التربية كعلم النفس :التخصص العاـ

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص الدقيق

 

ػرضىػاضطضومػتدرغسػسيػاألدادغظػاضطضمػرطضغاتػبطضػادتخدامػأثر  :رظوانػاضبحث117. 
ػاألولػاضصفػتالطغذػضدىػاضطضطغظػاضطغاعغمػوبطض اضططضغاتػعذهػتظطغظ

  اإلردادي

  الوادم جنوب جامعة بقنا التربية كلية  :اسم جهة النشر

  قنا– الوادم جنوب جامعة بقنا التربية كلية  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  1998يناير   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ
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  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

ػرنػاإلردادغظػاضطرحضظػتالطغذػضدىػاضطوجودةػاضبدغضظػاضطغاعغمػدرادظ  :رظوانػاضبحث118. 
  اضطضطغظ اضطغاعغمػبطض

  النفس علم ك التربية فى البحث مجلة  :اسم جهة النشر

  كلية التربية جامعة المنيا  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  1997سبتمبر   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس :التخصص الدقيق

 

ػرضىػوأثرهػاضطظزضيػاالشتصادػسيػاألطاظغظػضضتربغظػطػترحػبرظاطب  :رظوانػاضبحث119.  
  اإلرداديػاضثاضثػاضصفػتضطغذات واتجاعاتػتحصغل

  جامعة جنوب الوادم  :اسم جهة النشر

  كلية التربية بسوىاج  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  1997يوليو   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ
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  المنزلي اوقتصاد تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق

 

ػاضثاضثػاضصفػضتالطغذػاضبغوضوجغظػاضتربغظػضتظطغظػبرظاطبػبظاء  :رظوانػاضبحث120. 
ػواتجاعؼمػاضططرسيػتحصغضؼمػرضىػادتخداطه أثرػوشغاسػاإلردادي
  اضبغوضوجغظػاضػضاغاػبطضػظحوػاضطضطي

  كلية التربية جامعة المنيا  :اسم جهة النشر

 مصر-   كلية التربية جامعة المنيا  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  1997يناير   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  مناىج كطرؽ تدريس العلـو :التخصص الدقيق

 

ػباضتجارةػاضطتطضػظػباضخدطاتػاضخاصظػاضطغاعغمػضتظطغظػوحدةػإرداد  :رظوانػاضبحث121. 
  وتجرغبؼاػاضطاطظػاضتجارغظ اضطدارسػضطالب

  كلية التربية بسوىاج  :اسم جهة النشر

  مصر- كلية التربية بسوىاج  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  1995فبراير   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ
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  التجارية العلـو تدريس كطرؽ مناىج :التخصص الدقيق

 

ػباضودائطػاضغرديػضضتطضغمػططاضجتغنػضغطاضغظػطػارظظػدرادظ  :رظوانػاضبحث122. 
ػاضططضطغنػاضطالبػأداءػرضىػاضتطضمػأدضوبػطد وتغارضؼطاػاضتصظوضوجغظ

  اضبغوضوجغاػسيػاضطططضغظػاضطؼاراتػضبطض

  الوادم جنوب جامعة -بسوىاج التربية كلية  :اسم جهة النشر

  مصر- كلية التربية بسوىاج  :مكاف النشر

  العربية  :لغة البحث

  1994يناير   :تاريخ التحكيم

  المناىج كطرؽ التدريس :التخصص العاـ

  العلـو تدريس كطرؽ مناىج               :التخصص الدقيق

أ ر استخداـ استراتيجية العصف الذىني في تدريس العلـو : موضوع البحث - 123
وكتساب المفاىيم العلمية كتنمية مهارات التفكير العلمي لدل طالبات الصف السادس 

 .  اوبتدائي

 .مجلة علمية محكمة  - المجلة التربوية لكلية التربية بسوىاج:اسم جهة النشر 

 مصر-  جامعة سوىاج –كلية التربية  :مكاف النشر 

 العربية:    لغة البحث 

   ـ2016مارس :تاريخ التحكيم 

 مناىج كطرؽ تدريس:التخصص العاـ 

 مناىج كطرؽ تدريس علـو: التخصص الدقيق 
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فاعلية برمجية باستخداـ الوسائط الفائقة قائمة على نظرية : موضوع البحث - 124 
تريز في تدريس الكيمياء على التحصيل المعرفي كتنمية التفكير اوبتكارم لدل طالب 

 .الصف اوكؿ اللانوم 

  جامعة سوىاج–كلية التربية :اسم جهة النشر 

 مصر-  جامعة سوىاج –كلية التربية  :مكاف النشر 

 العربية:    لغة البحث 

   ـ2015  ديسمبر  :تاريخ التحكيم 

 مناىج كطرؽ تدريس:التخصص العاـ 

 مناىج كطرؽ تدريس علـو: التخصص الدقيق 

فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم الذاتي في تنمية بعض : موضوع البحث 125. 
الكفايات التدريسية لمعلمات اوقتصاد المنزلي كا ره على المهارات اليدكية كاوتجاه 

 . نحو المادة لدل تلميذاتهن 

 كلية التربية بسوىاج : اسم جهة النشر 

 مصر-  جامعة سوىاج–كلية التربية  :مكاف النشر 

 العربية:    لغة البحث 

  ـ2009  يونية :تاريخ التحكيم 

 مناىج كطرؽ تدريس:التخصص العاـ 

 مناىج كطرؽ تدريس اوقتصاد المنزلي: التخصص الدقيق 

برنامج مقترح في تدريس بعض القضايا البيوأخالقية قائم على : موضوع البحث 126. 
التعلم المنظم ذاتيا كأ ره في تنمية التحصيل األكاديمي كمهارات التفكير الناقد 

 .كأخالقيات العلم لدل شعبة العلـو البيولوجية كالجيولوجية بكلية التربية بسوىاج 
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 كلية التربية بسوىاج : اسم جهة النشر 

 مصر-  جامعة سوىاج–كلية التربية  :مكاف النشر 

 العربية:    لغة البحث 

  ـ2009  أبريل    :تاريخ التحكيم 

 مناىج كطرؽ تدريس:التخصص العاـ 

 مناىج كطرؽ تدريس العلـو: التخصص الدقيق 

كاقع مصادر التطور المهني لمعلمي المرحلة المتوسطة بمدينة : موضوع البحث 127. 
 .تبوؾ من كجهة نظرىم 

 .جامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية - الملتقى العلمي الرابع :اسم جهة النشر 

 المملكة العربية السعودية  - جامعة تبوؾ : مكاف النشر 

 العربية:    لغة البحث 

  ـ2013ديسمبر : تاريخ التحكيم 

 مناىج كطرؽ تدريس:التخصص العاـ 

 مناىج كطرؽ تدريس عامة : التخصص الدقيق 

توظيف شبكات التواصل اوجتماعي في دعم نشر البحوث : موضوع البحث 128. 
من كجهة نظر اعضاء ىيئة  ( التحديات –الفرص  )العلمية لطلبة المرحلة الجامعية

 .التدريس بجامعة تبوؾ 

 .جامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية - الملتقى العلمي الرابع :اسم جهة النشر 

 المملكة العربية السعودية  - جامعة تبوؾ : مكاف النشر 

 العربية:    لغة البحث 
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  ـ2013ديسمبر : تاريخ التحكيم 

 مناىج كطرؽ تدريس:التخصص العاـ 

 مناىج كطرؽ تدريس عامة : التخصص الدقيق 

متطلبات تطبيق اوشراؼ اولكتركني من كجهة نظر المشرفات : كضوع البحث 129. 
 . التربويات في مدينة تبوؾ 

 .جامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية - الملتقى العلمي اللاني :اسم جهة النشر 

 المملكة العربية السعودية  - جامعة تبوؾ : مكاف النشر 

 العربية:    لغة البحث 

  ـ2012يناير : تاريخ التحكيم 

 مناىج كطرؽ تدريس:التخصص العاـ 

 مناىج كطرؽ تدريس عامة : التخصص الدقيق 

 . في اودارة بقسم األحياء بالجامعة 6أ ر استخداـ سيجما : موضوع البحث 130. 

 .جامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية - الملتقى العلمي اللاني :اسم جهة النشر 

 المملكة العربية السعودية  - جامعة تبوؾ : مكاف النشر 

 العربية:    لغة البحث 

  ـ2012يناير : تاريخ التحكيم 

 مناىج كطرؽ تدريس:التخصص العاـ 

 مناىج كطرؽ تدريس عامة : التخصص الدقيق 

أ ر استخداـ المنظمات التخطيطية على ادراؾ العالقات بين : موضوع البحث 131. 
المفاىيم كتعديل انماط التفضيل المعرفي في مادة األحياء لدل طالب الصف األكؿ 
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 اللانوم 

  133مجلة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس العدد: اسم جهة النشر 

  جمهورية مصر العربية –القاىرة :مكاف النشر 

 العربية:    لغة البحث 

   ـ3008  يونيو  :تاريخ التحكيم 

 مناىج كطرؽ تدريس:التخصص العاـ 

 مناىج كطرؽ تدريس العلـو: التخصص الدقيق 

   فاعلية برنامج لتدريب معلمي العلـو على التدريس باستخداـ : موضوع البحث 132. 
ICT    في تنمية مهاراتهم كاتجاىاتهم كخفض القلق لديهم فيما يتعلق بهذا اوستخداـ. 

 المؤتمر العلمي العاشر للجمعية المصرية للتربية العلمية  : اسم جهة النشر 

  الجمعية المصرية للتربية العلمية – جمهورية مصر العربية –القاىرة :مكاف النشر 

 العربية:    لغة البحث 

   ـ2008  يونيو  :تاريخ التحكيم 

 مناىج كطرؽ تدريس:التخصص العاـ 

 مناىج كطرؽ تدريس العلـو: التخصص الدقيق 

أ ر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تعليم الكيمياء : موضوع البحث 133. 
 .على مستول تجهيز المعلومات كبقاء أ ر التعلم لدل طالب الصف األكؿ الزراعي 

 المؤتمر العلمي الحادم عشر للجمعية المصرية للتربية العلمية  : اسم جهة النشر 

  الجمعية المصرية للتربية العلمية– جمهورية مصر العربية –القاىرة :مكاف النشر 

 العربية:    لغة البحث 
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   ـ2009  يونيو  :تاريخ التحكيم 

 مناىج كطرؽ تدريس:التخصص العاـ 

 مناىج كطرؽ تدريس العلـو: التخصص الدقيق 

 

 

 : تالمشروعا

     

  بدوعاجػاضتربغظػبصضغظػاضجودةػضتوصغدػداخضيػظظامػإظذاءػطذروع  :ادمػاضطذروع .1

  جامعة سوىاج- كلية التربية   :الجهة المستفيدة

 ـ2007 يونيو :إلى    2006 يناير: من  : المدة

  سوىاج جامعة مع باوشتراؾ العالي التعليم تطوير مشركعات إدارة كحدة  :جهة التمويل

 جنيو 180000 مقدار التمويل

  نائب مدير إدارة المشركع  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  بالمشركع المختلفة كالمهاـ األنشطة في كالمشاركة اإلشراؼ

  األكاديمي كاوعتماد الجودة إلى كصوون  بسوىاج التربية بكلية التعليم بتطوير المشركع يهتم  :نبذة عن المشركع

  سوىاج جامعة - التربية كلية كعميد المشركع، مدير طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع

 

ػطنػدوعاجػبطحاسظظػاألطغظػطحوػسيػاضتربغظػصضغظػدورػتدرغمػطذروع  :ادمػاضطذروع .2
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  اضذاطضظػاضجودةػوإدارةػاضططاصرةػاضطجتططغظػاضذراصظ أبطادػتغطغلػخالل

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

 2006 سبتمبر :إلى    2005 أغسطس: من  : المدة

  HEEPF العالي التعليم تطوير مشركع صندكؽ  :جهة التمويل

 جنيو 250000 مقدار التمويل

  المشركع تضمنها التي البحلية كاألدكات المواد بعض تحكيم في المشاركة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 كرش في كالمشاركة المشركع تضمنها التي البحلية كاألدكات المواد تحكيم في المشاركة
  المشركع تضمنها التي المهارات بعض كتحكيم العمل

 كتأىيلهم التربية كلية طالب مهارات لتنمية متقدـ تدريبي برنامج بناء إلى المشركع ىدؼ  :نبذة عن المشركع
  المشركع تسليم مؤتمر كحضور سوىاج بمحافظة األمية محو برامج في للتدريس كتدريبهم

  المشركع مدير األصمعي، محمد. د. أ  :المرجع

 

  االظجضغزغظػباضضعظػواضرغاضغاتػاضطضومػضتدرغسػذطبػإظذاء  :ادمػاضطذروع .3

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  ـ2006 أغسطس :إلى    2005 أغسطس: من  : المدة

  العالي التعليم تطوير مشركعات صندكؽ  :جهة التمويل

 جنيو 580000 مقدار التمويل

  الدراسة خطة كتحديد العمل كرش كحضور المشركع كأدكات مواد تحكيم في المشاركة  :دكر المتقدـ

 خطة تحديد في كالمشاركة العمل كرش كحضور المشركع كأدكات مواد تحكيم في المشاركةتفاصيل الدكر كمهاـ 
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  الدراسة  :المتقدـ

 التربية بكلية اونجليزية باللغة كالرياضيات العلـو لتدريس شعب بإنشاء المشركع عني  :نبذة عن المشركع
  بسوىاج

  المشركع مدير الحصرم، فايز. د. أ  :المرجع

 

  اضتدرغسػعغئظػأرضاءػشدراتػتظطغظػطذروع  :ادمػاضطذروع .4

  سوىاج فرع الوادم جنوب جامعة  :الجهة المستفيدة

  ـ2006 سبتمبر :إلى    2004 سبتمبر: من  : المدة

  HEEPF العالي التعليم تطوير مشركع صندكؽ - الدكلي البنك  :جهة التمويل

 جنيو 100000 مقدار التمويل 

  المشاركة كمدرب في المشركع  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 الدكرات خالؿ بالجامعة كمعاكنيهم التدريس ىيئة أعضاء من العديد تدريب في المشاركة تم
  مستمرة بصفة المشركع يعقدىا التي التدريبية

 المجاوت في التدريس ىيئة أعضاء لتدريب منتظمة تدريبية دكرات بعقد المشركع يهتم  :نبذة عن المشركع

  المختلفة

  المشركع مدير الوقاد، مصطفى. د. أ  :المرجع

 

ػبصضغظػاضطغلػتربغظػبذطبظػاضتطضغطغظػاضطخرجاتػتػوغمػطذروع  :ادمػاضطذروع .5
  بدوعاجػاضتربغظ
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  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

 2005 سبتمبر :إلى    2004 أبريل: من  : المدة

  HEEPF العالي التعليم تطوير مشركع صندكؽ  :جهة التمويل

 جنيو 225000 مقدار التمويل 

  المشركع تضمنها التي البحلية كاألدكات المواد تحكيم في المشاركة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 كرش في كالمشاركة المشركع تضمنها التي البحلية كاألدكات المواد تحكيم في المشاركة
  المشركع تسليم مؤتمر كحضور العمل

  بسوىاج التربية بكلية الطفل تربية بشعبة التعليمية المخرجات بتقويم المشركع عني  :نبذة عن المشركع

  المشركع مدير الكامل، حسنين. د. أ  :المرجع

 

ػاضتربغظػبصضغظػاضرغاضغاتػططضطيػإردادػبرظاطبػوتػوغمػتطوغرػطذروع  :ادمػاضطذروع .6
  بدوعاج

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

 ـ2006 أبريل :إلى    2004 أبريل: من  : المدة

  HEEPFالعالي التعليم تطوير مشركعات صندكؽ  :جهة التمويل

 جنيو177500 مقدار التمويل

  العمل ككرش الندكات في كالمشاركة كاألدكات المواد تحكيم  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 كالتحكيم المشركع كجلسات العمل ككرش الندكات في كالمشاركة كاألدكات المواد تحكيم
  المشركع تسليم مؤتمر كحضور للمشركع النهائي
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  بسوىاج التربية بكلية الرياضيات معلمي إعداد برنامج كتقويم تطوير حوؿ المشركع تمركز  :نبذة عن المشركع

  المشركع مدير صديق، محفوظ. د  :المرجع

 

  اضوراثظػطػررػتدرغسػتطوغرػطذروع  :ادمػاضطذروع .7

  كلية العلـو بسوىاج  :الجهة المستفيدة

 ـ2006 يناير :إلى    2004 يناير: من  : المدة

  HEEPF العالي التعليم تطوير مشركع صندكؽ  :جهة التمويل

  جنيو 600000 مقدار التمويل

  المشركع كأدكات مواد كتحكيم العمل كرش في المشاركة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  المشركع تسليم مؤتمر كحضور المشركع كأدكات مواد كتحكيم العمل كرش في المشاركة

  بسوىاج كالتربية العلـو كليتي طالب يدرسو الذم الورا ة مقرر لتطوير المشركع ىدؼ  :نبذة عن المشركع

  المشركع مدير حسانين، أحمد. د. أ  :المرجع

 

 : العلمٌة المؤتمرات والندوات

 :علمٌة ببحوث فٌها المشاركة تمت التً المؤتمرات:  ووًال 

 

م 2018جامعة سوهاج – الملتقى األكادٌمً األول لكلٌة التربٌة  :عنوان المؤتمر -1 

 .اونجازات والطموحات
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  جامعة سوهاج–كلٌة التربٌة : الجهة المستفٌدة 

 م2018 ٌولٌو 3:  المدة 

المشاركة فً التحضٌر للملتقى من خالل امداد القسم باونجازات التً : دور المتقدم 

 م موضع اهتمام الملتقى سواء فً البحث العلمً او 2017/2018تمت فً عام 

 .التدرٌس او خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

المشاركة فً مهام القسم وما ٌقدمه فً الملتقى : تفاصٌل الدور ومهام المتقدم 

 .والمشاركة فً الملتقى بالحضور 

لقد عرض كل قسم من اقسام الكلٌة ما تم انجازه من اعضاء هٌئة : نبذة عن الملتقى 

م فً المجاوت الثالثة ، 2017/2018التدرٌس المنتسبٌن الٌه فً العام الجامعً 

وقد سبق هذا العرض جلسات . البحث العلمً ، التدرٌس ، خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

تحضٌرٌة وتقوٌمٌة من اعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم حتى تحقق الهدف من هذا 

 .الملتقى 

 

ادمػ -2
  :اضطؤتطر

 "اضطصريػاإلظدانػوبظاءػاضدغظغظػاضتربغظػ"حولػاضطضطيػاضطؤتطر

الجهة 
  :المستفيدة

  كلية التربية جامعة المنصورة

  1993ديسمبر / 22- 21  :المدة

  "اإلسالمية التربية إطار في العلمية التربية " بعنواف بحث كتقديم كالمناقشة، كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر 
  :كمهاـ المتقدـ

  "اإلسالمية التربية إطار في العلمية التربية " بعنواف بحث كتقديم كالمناقشة، كالتعقيب بالحضور المشاركة

نبذة عن 
  :المؤتمر

  المصرم اإلنساف بناء في كدكرىا الدينية بالتربية المتعلقة كالموضوعات القضايا من لعدد المؤتمر عرض
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 "اضطدتػبلػوتحدغاتػواضتطضغمػاضتربغظػ"حولػاضطضطيػاضطؤتطر  :ادمػاضطؤتطر -3

  كلية التربية بأسواف  :الجهة المستفيدة         

  1996 مارس/ 13- 11  :المدة          

 "األساسي التعليم من اللانية بالحلقة العلـو مناىج كاقع " بعنواف بحثكتقديم  المشاركة  :دكر المتقدـ         

 "األساسي التعليم من اللانية بالحلقة العلـو مناىج كاقع " بعنواف بحث كتقديم المشاركة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 المستقبل كتحديات كالتعليم بالتربية المتعلقة كالموضوعات القضايا من لعدد المؤتمر عرض  :نبذة عن المؤتمر

 

 

ػادمػ -4
  :اضطؤتطر

ػطودورظػ)طصرػجظوبػسيػاضطضطيػواضبحثػاضطرأةػ"حولػاضطضطيػاضطؤتطر
 ("اضطظذورةػاألبحاث

  جامعة أسيوط  :الجهة المستفيدة

  1996 أبريل 10- مارس 31  :المدة

 " األساسى التعليم مرحلة فى العلـو معلم تواجو التى المشكالت " بعنواف بحث تقديم  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 " األساسى التعليم مرحلة فى العلـو معلم تواجو التى المشكالت " بعنواف بحث تقديم

 جنوب في العلمي كالبحث بالمرأة المتعلقة كالموضوعات القضايا من لعدد المؤتمر عرض  :نبذة عن المؤتمر
 مصر
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ادمػ -5
  :اضطؤتطر

ػطودورظػ)طصرػجظوبػسيػاضطضطيػواضبحثػاضطرأةػ"حولػاضطضطيػاضطؤتطر
 ("اضطظذورةػاألبحاث

  جامعة أسيوط  :الجهة المستفيدة

  1996 أبريل 10- مارس 31  :المدة

 الحلقة بمدارس العلـو تدريس في العملية الدراسة استخداـ مدل " بعنواف بحث تقديم  :دكر المتقدـ
 " األساسي التعليم من اللانية

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 الحلقة بمدارس العلـو تدريس في العملية الدراسة استخداـ مدل " بعنواف بحث تقديم
 .اضافة الى الحوار كالتعليق كالمناقشة" األساسي التعليم من اللانية

 جنوب في العلمي كالبحث بالمرأة المتعلقة كالموضوعات القضايا من لعدد المؤتمر عرض  :نبذة عن المؤتمر
 . كركز على دكر المرأة كانجازىا في البحث العلمي    مصر

 

 

ػطودورظػ)طصرػجظوبػسيػاضطضطيػواضبحثػاضطرأةػ"حولػاضطضطيػاضطؤتطر  :ادمػاضطؤتطر -6
 ("اضطظذورةػاألبحاث

  جامعة أسيوط  :الجهة المستفيدة

  1996 أبريل 10- مارس 31  :المدة

 فى تحقيقها كمدل األساسى للتعليم التربوية األىداؼ فى النظار رأل " بعنواف بحث تقديم  :دكر المتقدـ
 .كابداء الرأم .اضافة الى الحوار كالمناقشة " مدراسهم

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 فى تحقيقها كمدل األساسى للتعليم التربوية األىداؼ فى النظار رأل " بعنواف بحث تقديم
 " مدراسهم
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 جنوب في العلمي كالبحث بالمرأة المتعلقة كالموضوعات القضايا من لعدد المؤتمر عرض  :نبذة عن المؤتمر
 مصر

 

 

ػاألبحاثػطودورظػ)طصرػجظوبػسيػاضطضطيػواضبحثػاضطرأةػ"حولػاضطضطيػاضطؤتطر  :ادمػاضطؤتطر -7
 ("اضطظذورة

  جامعة أسيوط  :الجهة المستفيدة

  1996 أبريل 10- مارس 31  :المدة

 " األساسي التعليم من اللانية بالحلقة للعلـو التالميذ تعلم تقويم كاقع " بعنواف بحث تقديم  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 بالحلقة للعلـو التالميذ تعلم تقويم كاقع " بعنواف بحث  الحضور كالمناقشة كابداء الرأم ك تقديم
 " األساسي التعليم من اللانية

 مصر جنوب في العلمي كالبحث بالمرأة المتعلقة كالموضوعات القضايا من لعدد المؤتمر عرض  :نبذة عن المؤتمر
 .كتم التركيز على أىمية دكر المرأة في البحث العلمي

 

 ػاضتدرغسػوطرقػضضطظاعبػاضطصرغظػضضجططغظػرذرػاضثاظيػاضطربيػاضطضطيػاضطؤتطر  :ادمػاضطؤتطر -8

  اضتغصغرػوتظطغظػاضتطضغمػطظاعب:ػاضطؤتطر رظوان

  جمعية المناىج كطرؽ التدريس  :الجهة المستفيدة

 2000 يوليو26: إلى    2000يوليو  25: من  :المدة

 الموىوبين كرعاية التفكير تنمية " بعواف بحث   كتقديم ، كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ
 "كالمتفوقين
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تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 الموىوبين كرعاية التفكير تنمية " بعواف بحث كتقديم ، كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة
 "كالمتفوقين

التفكير مع التركيز على أىمية المناىج  مجاؿ في المهمة العلمية الموضوعات عددان  المؤتمر تناكؿ  :نبذة عن المؤتمر
  .الدراسية في تنمية التفكير

 

 

ػػباضػاعرةػذطسػرغنػبجاططظػاضثاظيػاضطربيػاضطضطيػاضطؤتطر  :ادمػاضطؤتطر -9

  واضتطضمػاضتدرغسػسي اضطظظوطيػاضطدخل:ػاضطؤتطرػرظوان

  بالقاىرة لليونسكو اإلقليمي المكتب مع بالتعاكف العلـو تدريس تطوير مركز  :الجهة المستفيدة

  2002 فبراير 11  :إلى    2002فبراير  10: من  :المدة

 كالبناء المنظومى المدخل " بعنواف بحلية كرقة كتقديم كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ
 "المعرفى

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 كالبناء المنظومى المدخل " بعنواف بحلية كرقة كتقديم كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة
 "المعرفى

 التدريس في كتطبيقاتو المنظومي بالمدخل المتعلقة العلمية الموضوعات من عددان  المؤتمر تناكؿ  :نبذة عن المؤتمر
  المختلفة الدراسية في المجاوت كالتعلم

  حاليان  بالمركز كخبير سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. ا  :المرجع

 

 

  "اضطرأةػ"ػطؤتطرػ  :ادمػاضطؤتطر -01



  -106-  

  محافظة سوىاج  :الجهة المستفيدة

  2008 أبريل 8  :إلى    2008 أبريل 7: من  :المدة

 كالتعليم المرأة " بعنواف بحلية كرقة كتقديم كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ
  "سوىاج محافظة في

 " بعنواف بحلية كرقة كتقديم جلسة كرئاسة كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
 "سوىاج محافظة في كالتعليم المرأة

 تنمية في كالمجتمع الجامعة دكر حوؿ العمل كأكراؽ البحوث بعض المؤتمر ناقش  :نبذة عن المؤتمر

 في التوصيات ببعض المؤتمر أكصى  م الصعيد جنوب بإقليم للمرأة السياسي التوجو
  الشأف ىذا

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع

 

 

ادمػ -11
  :اضطؤتطر

ػباضتطاونػاضتظطغظػأجلػطنػاضثػاسظػضجططغظػاضثاضثػاضطربيػاضطضطيػاضطؤتطر
  "اضططاصرػاضطجتطدػوشضاغاػاضتطضغم"بطظوانػدوعاج جاططظػطد

  سوىاج كجامعة بسوىاج التنمية أجل من اللقافة جمعية  :الجهة المستفيدة

 2008 أبريل/ 21- 20  :المدة

 بحلية كرقة كتقديم أخرل لجلسة كمقرر جلسة كرئاسة كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ
 " المتعلمين من الكبيرة لألعداد التدريس استراتيجيات " بعنواف

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 بحلية كرقة كتقديم أخرل لجلسة كمقرر جلسة كرئاسة كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة
 " المتعلمين من الكبيرة لألعداد التدريس استراتيجيات " بعنواف
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 كتمت المعاصر المجتمع كقضايا بالتعليم المتعلقة المحاكر من العديد حوؿ المؤتمر دار  :نبذة عن المؤتمر
  توصيات بعدة المؤتمر نهاية في التوصية

 

 

ػضوءػسيػاضصبارػتطضغمػوطظاعبػبراطبػتطوغرػ"ػاضطربيػاضطضطيػاضطؤتطر  :ادمػاضطؤتطر -21
 " اضجودة

  شمس عين بجامعة الكبار تعليم مركز  :الجهة المستفيدة

     2008 أبريل/ 16- 14  :المدة

 بحث  كتقديم أخرل لجلسة كمقرر جلسة كرئاسة كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ
  "للكبار التدريس استراتيجيات بعض " بعنواف

 بحلية كرقة كتقديم أخرل لجلسة كمقرر جلسة كرئاسة كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
 "للكبار التدريس استراتيجيات بعض " بعنواف

 كتمت المعاصر المجتمع كقضايا بالتعليم المتعلقة المحاكر من العديد حوؿ المؤتمر دار  :نبذة عن المؤتمر
  .المؤتمر نهاية صياغة عدة توصيات كتم اعالنها في

 

مقررعام (تنفٌذها على واإلشراف وتنظٌمها تخطٌطها تم التً العلمٌة والندوات المؤتمرات : ثانٌاًال 

 :(المؤتمر و الندوة 

============================================== 

ػاضتربغظػ"بطظوانػبدوعاجػاضتربغظػبصضغظػاألولػاضطربيػاضطضطيػاضطؤتطر  :ادمػاضطؤتطر .1
  ."اضطوضطظػظلػسيػاضطجتطدػوتظطغظ اضوشائغظ

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة
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  2006 أبريل 9  :إلى    2006أبريل  8: من  :المدة

  المؤتمرعاـ مقرر –  كاوشراؼ الكلي على تنفيذه المؤتمر كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 المؤتمر عاـ مقرر – كاوشراؼ الكامل على تنفيذهالمؤتمر كتنظيم تخطيط

  العولمة ظل في المجتمع كتنمية الوقائية التربية حوؿ المؤتمر دار  :نبذة عن المؤتمر

  المؤتمر كرئيس بسوىاج، التربية لكلية السابق العميد المطلب، عبد أحمد. د. أ  :المرجع

 

 

ػواضذصاءاتػاضطظظوطيػاضطدخلػ"بطظوانػرضطغظػظدوة  :ادمػاضظدوة .2
  "اضطتطددة

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  2008أبريل  14   :المدة

 الندكة كمقرر ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ

 الندكة كمقرر ػ كتنظيمها العلمية الندكة تخطيط  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

  المتعددة الذكاءات تنمية في المنظومي المدخل بدكر الندكة عنيت  :نبذة عن الندكة

 كخبير سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. أ  :المرجع
  حاليان  بالمركز
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ػأسضلػجائزةػ"حولػاضوطظغظػضضطدابػظػاضتطرغغغظػاضظدوة  :ادمػاضظدوة .3
  "رطلػسصرة

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

  2008مارس  11   :المدة

 الندكة كمقرر ػ الندكة على اإلشراؼ  :دكر المتقدـ

 الندكة كمقرر ػ كتنظيمها الندكة، على اإلشراؼ  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 المجتمع في اإلبداع كنسبة الجديدة المشركعات زيادة إلى الندكة تهدؼ  :نبذة عن الندكة
  المستقبل أعماؿ رائدم ليصبحوا الشباب كتمكين المصرم،

 خدمة لشئوف سوىاج جامعة رئيس نائب شاكر، خلف الدرس. د. ا  :المرجع
  البيئة كتنمية المجتمع

 

 

  "اضطظودظ"ظدوةػرضطغظػبطظوانػ  :ادمػاضظدوة .4

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

 2008فبراير  25  :المدة

 الندكة كمقرر ػ  العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  العلمية الندكة مقرر ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط تم

  لها التصدم ككيفية العنوسة أسباب عن بالكشف الندكة عنيت  :نبذة عن الندكة
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 المجتمع خدمة لشئوف سوىاج جامعة رئيس نائب شكر، خلف الدرس. د. أ  :المرجع
  البيئة كتنمية

 

 

ادمػ .5
  :اضظدوة

  "اضطخدراتػوػاضتدخغنػ"بطظوانػرضطغظػظدوة

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

 2007 نوفمبر 27     :المدة

 الندكة كمقرر ػ  العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  الندكة كمقرر  ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط تم

  لها التصدم كطرؽ كالمخدرات للتدخين الضارة اآل ار على بالتعرؼ الندكة عنيت  :نبذة عن الندكة

 المجتمع خدمة لشئوف سوىاج جامعة رئيس نائب شكر، خلف الدرس. د. أ  :المرجع
  البيئة كتنمية

 

 

  " ودضمػرضغهػاضضهػصضىػاضردولػدغرةػ"ػبطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة .6

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

  2007أبريل  11  :المدة

 الندكة كمقرر ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ
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   الندكة كمقرر ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ 

  كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سيرة حوؿ العلمية الندكة دارت  :نبذة عن الندكة 

 التعليم لشئوف سوىاج جامعة رئيس نائب الستار، عبد محمد. د. أ  :المرجع 
  .كالطالب

 

 

ػطالبػضدىػاضظغدغظػواضطذصالتػاضخصائصػ"ػبطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة .7
  " اضجاططظ

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

 2007مارس  13  :المدة

 الندكة كمقرر ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 الندكة كمقرر ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط

  الجامعة طالب لدل النفسية كالمشكالت الخصائص حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة

  .كالطالب التعليم لشئوف سوىاج جامعة رئيس نائب الستار، عبد محمد. د. أ  :المرجع

 

 

ػاألطراضػطنػاضوشاغظػوطرقػاضوشائىػاضطبػ"ػبطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة .8
  " اضوبائىػاضصبدى االضتؼابػوخاصظػاضططدغظ

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة
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  2007مارس  12  :المدة

 الندكة كمقرر ػ  العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 الندكة كمقرر ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط

 كخاصة المعدية األمراض من الوقاية كطرؽ الوقائى الطب حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة
  الوبائى الكبدل اولتهاب

  بسوىاج الطب بكلية العامة، الصحة أستاذ التركي، على محمد. د. أ  :المرجع

 

 

ػطالبػضدىػاضخاطئػاضغؼمػتصحغحػ"بطظوانػرضطغظػظدوة  :ادمػاضظدوة .9
  "اضدغظغظ اضطغاعغمػضبطضػاضجاططظ

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

     2005ديسمبر  20  :المدة

 الندكة كمقرر ػ  العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ

 الندكة كمقرر ػ  العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 لبعض الجامعة طالب لدل الخاطئ الفهم تصحيح حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة
  الدينية المفاىيم

  بسوىاج التربية لكلية السابق العميد المطلب، عبد أحمد. د. أ  :المرجع

 

 



  -113-  

  "أزطظػاضطرجطغظ"ظدوةػبطظوانػ  :ادمػاضظدوة .01

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

     2004ديسمبر   8  :المدة

 الندكة كمقرر ػ  العلمية للندكة كالتنظيم التخطيط  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 الندكة مقرر – العلمية للندكة كالتنظيم التخطيط

  المرجعية أزمة حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع

 

 

  "أرذدػطجتطدػأجلػطنػراذدةػواضدغظػظحوػ"بطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة .11

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  2004 مارس 31 :إلى    2004مارس  30:من  :المدة

 الندكة كمقرر ػ العلمية للندكة كالتنظيم التخطيط  :دكر المتقدـ

 الندكة كمقرر  ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

  أرشد مجتمع أجل من راشدة كالدية نحو حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة

  بسوىاج التربية لكلية السابق العميد المطلب، عبد أحمد. د. أ  :المرجع

 

 



  -114-  

ػاضتطضغمػسيػاضطظظوطيػواضطدخلػاضبظائغظػ"بطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة .21
  "واضتطضم

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  2002ديسمبر  18  :المدة

  التخطيط كالتنظيم  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 مقرر الندكة-  كاوشراؼ على تنفيذىا تخطيط كتنظيم الندكة العلمية

  كالتعلم التعليم في المنظومي كالمدخل البنائية حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة

 كخبير سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. ا  :المرجع
  حاليان  بالمركز

 

 

3   "إدالطيػطظظورػطنػاضتربويػاضبحثػ"بطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة .1

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

     2002مارس  29  :المدة

  التخطيط كالتنظيم للندكة العلمية  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  تخطيط كتنظيم الندكة العلمية

  إسالمي منظور من التربوم البحث حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة
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  سابقان  بسوىاج التربية كلية عميد المطلب، عبد أحمد. د. ا  :المرجع

 

ػواضتحدغاتػاضتدرغسػسيػاضطظظوطيػاضطدخلػ"بطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة .41
  "اضططاصرةػاضتربوغظ

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

     2002فبراير  19  :المدة

  التخطيط كالتنظيم  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 فعاليات إدارة في المشاركة ككذلك العلمية للندكة كالتنظيم التخطيط تم
  العلمية الندكة

 كالتحديات التدريس في المنظومي المدخل حوؿ العلمية الندكة دارت  :نبذة عن الندكة
  المعاصرة التربوية

 كخبير سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. ا  :المرجع
  حاليان  بالمركز

 

 :والمناقشة والتعقٌب بالحضور فٌها المشاركة تمت التً العلمٌة المؤتمرات: ثالثاًال 

 =========================================== 

 المؤتمر العلمً األول لقسم  صول التربٌة بكلٌة التربٌة بجامعة سوهاج مجانٌة التعلٌم  :ادمػاضطؤتطر .1

  .(رؤي واتجاهات )بٌن القبول والرفض 

  جامعة سوىاج–كلية التربية : ة الجهة المستفيد

 ـ2019 فبراير 24اوحد      :المدة
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 الحضور كالمناقشة كابداء الرام  :دكر المتقدـ

 الحضور كالمناقشة كابداء الرام العلمي  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

استضاؼ المؤتمر رموز من القادة التربويين كمتحد ين ، كتم عرض عدد كبير من البحوث كاكراؽ العمل    :نبذة عن المؤتمر
ككانت الموضوعات المعركضة شيقة . كقد اشتمل كتيب الملخصات على عدد كاحد كعشرين من البحوث كاكراؽ العمل 

 .كمهمة كمتصلة بموضوع المؤتمر 

 التعلٌم والمجتمع (الدولً التاسع)المؤتمر العلمً العربً الثانً عشر :  اسم المؤتمر  -2

 .المدنً وثقافة المواطنة

 . جمعٌة الثقافة من اجل التنمٌة مع جامعة سوهاج و كادٌمٌة البحث العلمً:الجهة المستفٌدة 

 م2018 أبرٌل 26-25: المدة 

 حضور ومناقشة وتعقٌب ومشاركة فً جلسات المؤتمر: دور المتقدم 

 الحضور والمناقشة ومعقب فً جلسات المؤتمر:تفاصٌل الدور ومهام المتقدم

ناقش المؤتمر البحوث وأوراق العمل المقدمة فً محاور المؤتمر والمرتبطة : نبذة عن المؤتمر 

بموضوع  التعلٌم المدنً وثقافة المواطنة وفً ختام جلسات المؤتمر تمت صٌاغة توصٌات 

 . المؤتمر

 مصطفى رجب رئٌس الجمعٌة ورئٌس المؤتمر. د.أ:المرجع 

  التربٌة العلمٌة والتنمٌة المستدامة–المؤتمر العلمً التاسع عشر : المؤتمر  اسم -3

 الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة: الجهة المستفٌدة

 م2017 ٌولٌو 24 -23:  المدة 

 الحضور والمناقشة ورئاسة احدى جلسات المؤتمر 

 . من جلسات المؤتمر  جلسة كرئاسة كالمناقشة كالتعقيب بالحضور  المشاركة:تفاصٌل دور المتقدم 

ناقش المؤتمر البحوث وأوراق العمل المقدمة فً المحاور المرتبطة بموضوع : نبذة عن المؤتمر 

 .التربٌة العلمٌة والتنمٌة المستدامة وفً ضوء المناقشة تمت صٌاغة توصٌات المؤتمر

  ورئٌس المؤتمر–منى عبد الهادي رئٌس الجمعٌة .د.أ: المرجع

ػاضدغاديػاضتوجهػتظطغظػسيػواضطجتطدػاضجاططظػدورػبطظوانػرضطيػطؤتطر  :اسم المؤتمر -4
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  اضصطغدػجظوب بإشضغمػضضطرأة

  سوىاج جامعة مع باوشتراؾ كالتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية  :الجهة المستفيدة

    2008 ابريل 6  :المدة

 كرئاسةجلسة من جلسات المؤتمر.المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

      تفاصيل الدكر كمهاـ
  :المتقدـ

 .ات المؤتمرجلساحدل  كرئاسة كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة

 التوجو تنمية في كالمجتمع الجامعة دكر حوؿ العمل كأكراؽ البحوث بعض المؤتمر ناقش  :نبذة عن المؤتمر
  الشأف ىذا في التوصيات ببعض المؤتمر أكصى  م الصعيد جنوب بإقليم للمرأة السياسي

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع

 

ػتحدغثػضطذروعػاضطخرجاتػوتدضغمػأظذطظػضختامػاضطامػاضطؤتطر  :اسم المؤتمر-  5
  اضظباتػبػدمػاضطػررات

 بسوىاج العلـو بكلية النبات بقسم المقررات تحديث مشركع  :الجهة المستفيدة

 ـ 2006/ 9/ 20  :المدة

 .المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

 .جلسة كرئاسة كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 بكلية النبات بقسم المقررات تحديث لمشركع مخرجات من إنجازه تم ما المؤتمر ناقش  :نبذة عن المؤتمر
 بسوىاج العلـو

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع
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ػاضػبولػودغاداتػاضثاظويػاضتطضغمػضتطوغرػاضػوطيػاضطؤتطر  :اسم المؤتمر  6-
  اضطاضيػباضتطضغم

 أسيوط جامعة- العالي التعليم كزارة  :الجهة المستفيدة

 ـ2008/ 4/ 1  :المدة

 .المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

 .جلسة كرئاسة كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 اللانوم التعليم بتطوير المتعلقة كالقضايا الموضوعات بعض المؤتمر ناقش  :نبذة عن المؤتمر
 العالي بالتعليم القبوؿ كسياسات

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع

 

ػرذرػاضثاظيػاضطربيػاضطضطيػاضطؤتطر  :اسم المؤتمر 7
ػاضطجتططي،ػواضواشدػاضطضطغظػاضتربغظ"

 "واضتأثرػاضتأثغر

 الجمعية المصرية للتربية العلمية  :الجهة المستفيدة

 ـ2008/ 8/ 4- 2  :المدة

 المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

 المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
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 بالواقع العلمية التربية ارتباط مدل المؤتمر ناقش  :نبذة عن المؤتمر
 المحلي المجتمع في تأ يرىا كمدل المجتمعي

 الحالي العصر في بو كتأ رىا

 

ػاضطذرغنػاضطربيػاضطضطيػاضطؤتطر  :اسم المؤتمر 8
ػ"اضثػاسغظػواضؼوغظػاضتطضغمػطظاعب"

 التدريس كطرؽ للمناىج المصرية الجمعية  :الجهة المستفيدة

 ـ2008يوليو / 31- 30  :المدة

 كمقرر كالمناقشة، كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ
 المؤتمر جلسات إحدل

 كمقرر كالمناقشة، كالتعقيب بالحضور المشاركة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
 المؤتمر جلسات إحدل

 للهوية مراعاتها كمدل التعليم مناىج المؤتمر ناقش  :نبذة عن المؤتمر
 اللقافية

 

ػاضػوطغظػاضططاغغرػ"بطظوانػطؤتطر  :اسم المؤتمر 9
  " األصادغطغظػضضبراطبػاضطرجطغظ

  جامعة جنوب الوادل  :الجهة المستفيدة

  2007 أبريل 15  :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ
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  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 المرجعية القومية المعايير حوؿ المؤتمر دار  :نبذة عن المؤتمر
  األكاديمية للبرامج

 التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع
  سوىاج جامعة- 

 

ػاضبغئىػاضتضوثػ"ػبطظوانػطؤتطر  :اسم المؤتمر 01
  " طصرػصطغدػسىػاضصحغظػواضطذصالت

  كلية الطب بسوىاج  :الجهة المستفيدة

 أبريل 6 :إلى    2007 أبريل 5: من  :المدة

2007  

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 كالمشكالت البيئى التلوث حوؿ المؤتمر دار  :نبذة عن المؤتمر
  مصر صعيد فى الصحية

 التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع
  سوىاج جامعة- 

 

ػاضثاظىػاضطربىػاضطضطىػاضطؤتطر  :اسم المؤتمر 11
ػاضتطضغم:اضطؤتطرػرظوانػبدوعاج
ػ–ػاضطربغظػاضبالد سىػاضخاصػاضجاططى
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  طدتػبضغظػوآساقػآظغظػشضاغا

 جامعة – التنمية أجل من اللقافة جمعية  :الجهة المستفيدة
 العلمى البحث أكاديمية – سوىاج

  كالتكنولوجيا

 مارس 28  :إلى    2007مارس  27: من  :المدة

2007  

 ، كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ
 المؤتمر جلسات إحدل كرئاسة

 ، كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
 المؤتمر جلسات إحدل كرئاسة

 الخاص الجامعى التعليم حوؿ المؤتمر دار  :نبذة عن المؤتمر
 كآفاؽ آنية قضايا – العربية البالد فى

  مستقبلية

 كأستاذ الجمعية، رئيس رجب، مصطفى. د. أ  :المرجع
 - التربية بكلية التربية أصوؿ قسم كرئيس

  سوىاج جامعة

 

ػرذرػاضثاضثػاضدظوىػاضػوطىػاضطؤتطر  :اسم المؤتمر 21
ػ:ػاضطؤتطرػرظوانػ(ػاضخاطسػاضطربى)ػ

ػاضحادىػاضػرنػسىػاضطربغظ اضجاططات
  ( واضرؤىػاضواشدػ)ػواضطذرغن

 عين جامعة – الجامعى التعليم تطوير مركز  :الجهة المستفيدة
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  شمس

 نوفمبر 27 إلى    2006 نوفمبر 26: من  :المدة

  ـ2006

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تمت  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 القرف فى العربية الجامعات حوؿ المؤتمر دار  :نبذة عن المؤتمر
 ( كالرؤل الواقع ) كالعشرين الحادل

 التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع
  سوىاج جامعة- 

 

ػتطوغرػ"ضطذروعػاضختاطيػاضطؤتطر  :اسم المؤتمر 31
"ػ-ػاضطضومػبصضغظػاضوراثظػتدرغس
/ػ9/ػ20ػاألربطاء غومػدوعاجػجاططظ
  م2006

 بكلية الورا ة مقرر تدريس تطوير مشركع  :الجهة المستفيدة
  بسوىاج العلـو

 2006 سبتمبر 2  :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تتم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 تدريس تطوير حوؿ الختامي المؤتمر دار  :نبذة عن المؤتمر
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  العلـو بكلية الورا ة

 الورا ية الهندسة أستاذ حسانين، أحمد. د. أ  :المرجع
  المشركع كمدير بسوىاج، العلـو بكلية

 

ػطظاعبػ:ػاضطؤتطرػرظوانػرذرػاضثاطنػاضطربيػاضطضطيػاضطؤتطر  :اسم المؤتمر 41
  اضطربيػاإلظدانػوبظاءػاضتطضغم

  التدريس كطرؽ للمناىج المصرية الجمعية  :الجهة المستفيدة

  2006 يوليو 26  :إلى    2006يوليو  25: من  :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

 تفاصيل الدكر كمهاـ

  :المتقدـ
  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تتم

  العربى اونساف كبناء التعليم مناىج حوؿ المؤتمر دار  :نبذة عن المؤتمر

  المؤتمر كرئيس الجمعية، رئيس الناقة، كامل محمود. د. أ  :المرجع

 

ػاألولػاضطربيػاضطضطيػاضطؤتطر  :اسم المؤتمر. 51
ػبطظوانػبدوعاجػاضتربغظػبصضغظ

ػوتظطغظ اضوشائغظػاضتربغظ"
  ."اضطوضطظػظلػسيػاضطجتطد

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

 أبريل 9  :إلى    2006 أبريل 8: من  :المدة
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2006  

كاوشراؼ على المؤتمر كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ
 المؤتمرعاـ  مقرر – تنفيذه 

كاوشراؼ على تنفيذه المؤتمر كتنظيم تخطيط  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
في كل خطوة كفي كل جانب كفي كل اجراء 

 المؤتمر مقرر عاـ – يخص المؤتمر

 كتنمية الوقائية التربية حوؿ المؤتمر دار  :نبذة عن المؤتمر
  العولمة ظل في المجتمع

 السابق العميد المطلب، عبد أحمد. د. أ  :المرجع
  المؤتمر كرئيس بسوىاج، التربية لكلية

 

ػاضثاظيػاضدظويػاضػوطيػاضطؤتطر  :اسم المؤتمر. 61
ػأداءػتطوغر(ػ"اضرابدػاضطربيػ)رذر

ػططاغغرػضوءػسيػاضطربغظ اضجاططات
  "االرتطادػوظظمػاضذاطضظػاضجودة

 عين بجامعة الجامعي التعليم تطوير مركز  :الجهة المستفيدة
  شمس

 19  :إلى    2005ديسمبر  18: من  :المدة
  2005 ديسمبر

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
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 أداء تطوير حوؿ المؤتمر فعاليات دارت  :نبذة عن المؤتمر
 الجودة معايير ضوء في العربية الجامعات

  اوعتماد كنظم الشاملة

  المركز مدير الشخيبي، علي. د. أ  :المرجع

 

ػألشدامػاضثاطنػاضدظويػاضطؤتطر  :اسم المؤتمر. 71
  اضصطغدػبجاططاتػاضطغون

  كلية الطب بسوىاج  :الجهة المستفيدة

 2005 ديسمبر 15  :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تتم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 كجراحة طب حوؿ الندكة فعاليات دارت  :نبذة عن المؤتمر
  العيوف

 طب كلية عميد اللطيف، عبد جماؿ. د. أ  :المرجع
  سوىاج

 

ػرذرػاضدابدػاضطضطىػاضطؤتطر  :اسم المؤتمر. 81
ػوطرقػضضطظاعبػاضطصرغظػضضجططغظ
ػطظاعب:ػاضطؤتطر رظوانػاضتدرغس
  اضططغارغظػواضطدتوغاتػاضتطضغم
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  التدريس كطرؽ للمناىج المصرية الجمعية  :الجهة المستفيدة

 يوليو 27 :إلى    2005 يوليو 26: من  :المدة
  ـ2005

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 التعليم مناىج حوؿ المؤتمر فعاليات دارت  :نبذة عن المؤتمر
  المعيارية كالمستويات

 الجمعية، رئيس الناقة، كامل محمود. د. أ  :المرجع
  المؤتمر كرئيس

 

ػرظوانػاألولػاضػوطيػاضطؤتطر  :اسم المؤتمر. 91
ػاضبحثػطظظوطظػتطوغر:ػاضطؤتطر
  اضطضطي

  العلمي كالبحث العالي التعليم كزارة  :الجهة المستفيدة

مايو  29  :إلى    2005مايو  28: من  :المدة
2005  

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 منظومة تطوير حوؿ المؤتمر فعاليات دارت  :نبذة عن المؤتمر
  العلمي البحث
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 السابق العميد المطلب، عبد أحمد. د. أ  :المرجع
  بسوىاج التربية لكلية

 

ػاضتخطغطػ:ػاضثاظيػاضدظويػاضطؤتطر  :اسم المؤتمر. 02
  ضضتطضغمػاالدتراتغجي

 كالتعليم التربية ككزارة العالي التعليم كزارة  :الجهة المستفيدة
 التربوم للتخطيط الدكلي المعهد مع بالتعاكف

  فورد كمؤسسة كاليونيسيف كاليونسكو

مايو  28 :إلى    2007مايو  27: من  :المدة
2007  

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 اوستراتيجي التخطيط حوؿ المؤتمر دار  :نبذة عن المؤتمر
  للتعليم

 السابق العميد المطلب، عبد أحمد. د. أ  :المرجع
  بسوىاج التربية لكلية

 

ػضضبغئظػاألولػاضدوضيػاضطضطيػاضطؤتطرػ :ادمػاضطؤتطر. 12
 اضططاصرةػاضبغئغظػاضػضاغا"ػ

 "اضطجتططغظػواضطذارصظ

  جامعة جنوب الوادم  :الجهة المستفيدة
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 أبريل 7  :إلى    2005 أبريل 6: من  :المدة
2005 

 – كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ
 المؤتمر بحوث بعض كتحكيم

 – كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
 المؤتمر بحوث بعض كتحكيم
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 الجامعة رئيس نائب الكامل، حسنين. د. أ  :المرجع
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  المؤتمر كرئيس الجمعية رئيس سليم، صابر محمد. د. ا  :المرجع
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  :المؤتمر

ػضتطوغرػاضرشطغظػاضتصظوضوجغاػادتخدامػضطذروعػاضطضطيػاضطؤتطر
  األطغالػطبػشدمػسيػاضتطضغطغظػاضططضغظ
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  :المتقدـ
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 كأنشطتو تنفيذه كإجراءات كأىدافو بو العمل كفريق بالمشركع تعريف المؤتمر عرض  :نبذة عن المؤتمر
 كمخرجاتو كإنجازاتو اوستمرارية كإجراءات

 .بسوىاج التربية كلية عميد طايع الراكم فيصل. د.أ  :المرجع

 الملتقى العلمي الطالبي األكؿ  : اسم المؤتمر . 33

 جامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية: الجهة المستفيدة 

 .ق1432 / 1 /29 – 27:المدة 

 .المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة:دكر المتقدـ 

المشاركة بالحضور كالمناقشة كالتعقيب كالتوجيو في محور : تفاصيل دكر كمهاـ المتقدـ 
 .العلـو اونسانية 

تضمن الملتقى العلمي الطالبي األكؿ  ال ة محاكر متنوعة اشتملت :نبذه عن المؤتمر 
على  محور العلـو اونسانية موضع اىتماـ كتخصص المتقدمة ، كمحور العلـو األساسية 
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كالهندسية ، كمحور العلـو الصحية ، كاستمر الملتقى لمدة  ال ة أياـ متتالية ، تم فيها 
عرض بحوث كأفالـ ك ائقية كأنشطة متنوعة ، كتم الحضور بشطر الطالبات بمقر كلية 

التربية كاآلداب جامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية ، كتمت مناقشة البحوث 
كاألعماؿ العلمية المقدمة ، كتم التعقيب بحيث يتم تقويم ما تم عرضو بالملتقى تمهيدا 

للتقدـ للمؤتمر العلمي الذم ينعقد سنويا على مستول المملكة بعد انعقاد الملتقيات 
العلمية بالجامعات السعودية ، وختيار الطالب الفائزين من الجامعات كتكريمهم 

 . كمنحهم الجوائز العلمية التشجيعية 

 .  شطر الطالبات –انعاـ بديوم ، ككيلة كلية التربية كاآلداب بجامعة تبوؾ .د: المرجع 

 الملتقى العلمي الطالبي اللاني : اسم المؤتمر  .   34

 جامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية: الجهة المستفيدة 

 .ق1433 / 2 /22 – 20:المدة 

المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة كالمشاركة في تحكيم بعض :دكر المتقدـ 
البحوث المقدمة للملتقى تمهيدا لعرضها في الملتقى كاختيار الفائز منها ، لتصعيده 

 . للعرض بالمؤتمر العلمي السنوم للمملكة العربية السعودية 

المشاركة بالحضور كالمناقشة كالتعقيب كالتوجيو في محور : تفاصيل دكر كمهاـ المتقدـ 
كالمشاركة في تحكيم بعض البحوث العلمية المقدمة بالملتقي ، . العلـو اونسانية 

 في اودارة 6استخداـ سيجما " كاوشراؼ العلمي على طالبة وعداد بحث بعنواف 
كتم تحكيمو كعرضو بالملتقى ، كفاز بالمركز اللاني على " بقسم األحياء بالجامعة 

 .مستول الجامعة 

تضمن الملتقى العلمي الطالبي اللاني  ال ة محاكر متنوعة ىي، محور :نبذه عن المؤتمر 
العلـو اونسانية كاوجتماعية ، كمحور العلـو األساسية كالهندسية ، كمحور العلـو 

الصحية ، كما تضمن معرضا علميا كفنيا مصاحبا للملتقى ، كاستمر الملتقى لمدة  ال ة 
أياـ متتالية ، تم فيها عرض بحوث كأنشطة علمية متنوعة ، كتمت المشاركة في مناقشة 

موضع اىتماـ كتخصص )البحوث المقدمة ، في محور العلـو اونسانية كاوجتماعية 
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، كتم التعقيب بحيث يتم تقويم ما تم عرضو بالملتقى تمهيدا للتقدـ للمؤتمر (المتقدمة
العلمي الذم ينعقد سنويا على مستول المملكة بعد انعقاد الملتقيات العلمية بالجامعات 

السعودية ، وختيار الطالب الفائزين من الجامعات كتكريمهم كمنحهم الجوائز العلمية 
 . التشجيعية 

 .  شطر الطالبات –انعاـ بديوم ، ككيلة كلية التربية كاآلداب بجامعة تبوؾ .د: المرجع 

  

 الملتقى العلمي الطالبي اللالث: اسم المؤتمر . -  35 

 جامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية: الجهة المستفيدة 

 .ق1434 / 3/ 2 5 – 23: المدة 

المشاركة بالحضور كالمناقشة كالتعقيب كالتوجيو في محور العلـو : دكر المتقدـ 
 .اونسانية  كالمشاركة في تحكيم بعض البحوث العلمية المقدمة بالملتقي 

المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة كالمشاركة في : تفاصيل دكر كمهاـ المتقدـ 
تحكيم بعض البحوث المقدمة للملتقى في محور العلـو اونسانية كاوجتماعية ، تمهيدا 

لعرضها في الملتقى كتقييم العرض كاختيار الفائز منها ، لتصعيده للعرض بالمؤتمر 
 . العلمي السنوم للمملكة العربية السعودية 

تضمن الملتقى العلمي الطالبي اللالث  ال ة محاكر متنوعة اشتملت : نبذه عن المؤتمر 
على محور العلـو اونسانية موضع اىتماـ كتخصص المتقدمة ، كمحور العلـو األساسية 

كالهندسية ، كمحور العلـو الطبية ، كما تضمن معرضا علميا كفنيا مصاحبا للملتقى ، 
كاستمر الملتقى لمدة  ال ة أياـ متتالية ، تم فيها عرض بحوث كأنشطة علمية متنوعة ، 

كتمت المشاركة في مناقشة البحوث المقدمة ، كتم التعقيب بحيث يتم تقويم ما تم 
عرضو بالملتقى تمهيدا للتقدـ للمؤتمر العلمي الذم ينعقد سنويا على مستول المملكة 

بعد انعقاد الملتقيات العلمية بالجامعات السعودية ، وختيار الطالب الفائزين من 
 . الجامعات كتكريمهم كمنحهم الجوائز العلمية التشجيعية 
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 .  شطر الطالبات –انعاـ بديوم ، ككيلة كلية التربية كاآلداب بجامعة تبوؾ .د: المرجع 
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 جامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية: الجهة المستفيدة 

 .ق1435 / 2/ 2 3 – 21: المدة 

المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة كالمشاركة في تحكيم بعض :دكر المتقدـ 
البحوث المقدمة للملتقى تمهيدا لعرضها كتحكيم العرض في الملتقى كاختيار الفائز 

 . منها لتصعيده للعرض بالمؤتمر العلمي السنوم للمملكة العربية السعودية 

المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة كالمشاركة في : تفاصيل دكر كمهاـ المتقدـ 
تحكيم بعض البحوث المقدمة للملتقى في محور العلـو اونسانية كاوجتماعية ، تمهيدا 

لعرضها في الملتقى كتقييم العرض كاختيار الفائز منها ، لتصعيده للعرض بالمؤتمر 
 . العلمي السنوم للمملكة العربية السعودية 

تضمن الملتقى العلمي الطالبي الرابع  ال ة محاكر متنوعة اشتملت : نبذه عن المؤتمر 
على محور العلـو اونسانية موضع اىتماـ كتخصص المتقدمة ، كمحور العلـو األساسية 

كالهندسية ، كمحور العلـو الطبية ، كما تضمن معرضا علميا كفنيا مصاحبا للملتقى ، 
كاستمر الملتقى لمدة  ال ة أياـ متتالية ، تم فيها عرض بحوث كأنشطة علمية متنوعة ، 

كتمت المشاركة في مناقشة البحوث المقدمة ، كتم التعقيب بحيث يتم تقويم ما تم 
عرضو بالملتقى تمهيدا للتقدـ للمؤتمر العلمي الذم ينعقد سنويا على مستول المملكة 

بعد انعقاد الملتقيات العلمية بالجامعات السعودية ، وختيار الطالب الفائزين من 
 .الجامعات كتكريمهم كمنحهم الجوائز العلمية التشجيعية 

 .  شطر الطالبات –انعاـ بديوم ، ككيلة كلية التربية كاآلداب بجامعة تبوؾ .د: المرجع 

 الملتقى المحلي للمناىج: اسم المؤتمر . 37



  -139-  

 اودارة العامة للتربية كالتعليم بمنطقة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية : الجهة المستفيدة 

 .ق1433 / 4/ 2 6 – 25: المدة 

 . المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ 

المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة لما تم عرضو من : تفاصيل دكر كمهاـ المتقدـ 
 .بحوث كأكراؽ عمل في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس 

تضمن الملتقى العلمي المحلي بحوث كأنشطة علمية متنوعة كمعرضا : نبذه عن المؤتمر 
علميا متميزا ، كتمت المشاركة في مناقشة البحوث المقدمة ، كتم التعقيب بحيث يتم 

 .تقويم ما تم عرضو بالملتقى لتطوير كاوستفادة بو في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس  

يحيى عبد الخالق ،رئيس قسم المناىج كطرؽ التدريس بكلية التربية .د: المرجع 
 . كاآلداب جامعة تبوؾ

 (مرحلة التوسع  )الملتقى المحلي للمناىج المرحلة اللانية : اسم المؤتمر . 38

 اودارة العامة للتربية كالتعليم بمنطقة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية : الجهة المستفيدة 

 .ق1434 / 7 / 12:  المدة 

 . المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ 

المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة لما تم عرضو من : تفاصيل دكر كمهاـ المتقدـ 
 .بحوث كأكراؽ عمل في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس 

تضمن الملتقى العلمي المحلي بحوث كأنشطة علمية متنوعة كمعرضا : نبذه عن المؤتمر 
علميا متميزا ، كتمت المشاركة في مناقشة البحوث المقدمة ، كتم التعقيب بحيث يتم 

 .تقويم ما تم عرضو بالملتقى لتطوير كاوستفادة بو في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس  

  مساعدة مدير ادارة التخطيط كالتطوير–ىويدا بنت عبد الفتاح الوكيل . أ: المرجع 
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  :العلمٌة الندوات

 .معاٌٌر و خالقٌات النشر العلمً ودعم معامل التأثٌر العربً:  اسم الندوة . 1

 .وحدة النشر العلمً بكلٌة التربٌة -جامعة سوهاج: الجهة المستفٌدة

 م2017مارس 4 :          المدة 

 . الحضور والتعقٌب والمناقشة   :دور المتقدم          

 .المشاركة بالحضور والتعقٌب وابداء الرأي والمناقشة :          تفاصٌل الدور ومهام المتقدم

تناول الحدٌث والنقاش معاٌٌر وأخالقٌات النشر العلمً ودعم معامل التاثٌر العربً : نبذة عن الندوة         

. 

 محمود عباس  عمٌد الكلٌة .د.أ:         المرجع 

ػواضذصاءاتػاضطظظوطيػاضطدخلػ"بطظوانػرضطغظػظدوة  :اضظدوةػػادم .2
  "اضطتطددة

  كلية التربية بسوىاج  :المستفيدة     الجهة

  2008 أبريل 14   :المدة     

 الندكة كمقرر ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ

 الندكة كمقرر ػ كتنظيمها العلمية الندكة تخطيط  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 الذكاءات تنمية في المنظومي المدخل بدكر الندكة عنيت  :نبذة عن الندكة
  المتعددة

 سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. أ  :المرجع
  حاليان  بالمركز كخبير

 

ػجائزةػ"حولػاضوطظغظػضضطدابػظػاضتطرغغغظػاضظدوة  :ادمػاضظدوة 3. 
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  "رطلػسصرةػأسضل

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة     

  2008مارس  11   :المدة     

 الندكة كمقرر ػ الندكة على اإلشراؼ  :دكر المتقدـ   

 الندكة كمقرر ػ كتنظيمها الندكة، على اإلشراؼ  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ   

 في اإلبداع كنسبة الجديدة المشركعات زيادة إلى الندكة تهدؼ  :نبذة عن الندكة 
 أعماؿ رائدم ليصبحوا الشباب كتمكين المصرم، المجتمع

  المستقبل

 لشئوف سوىاج جامعة رئيس نائب شاكر، خلف الدرس. د. ا  :المرجع
  البيئة كتنمية المجتمع خدمة

 

  "اضطظودظػ"بطظوانػرضطغظػظدوة  :اضظدوةػادمػ.ػػ4

  سوىاج جامعة  :المستفيدة    الجهة

  :    المدة
  2008 فبراير      

 الندكة كمقرر ػ  العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :المتقدـ دكر

  العلمية الندكة مقرر ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

  لها التصدم ككيفية العنوسة أسباب عن بالكشف الندكة عنيت  :نبذة عن الندكة
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 خدمة لشئوف سوىاج جامعة رئيس نائب شكر، خلف الدرس. د. أ  :المرجع
  البيئة كتنمية المجتمع

 

  "اضطخدراتػوػاضتدخغنػ"بطظوانػرضطغظػظدوة  :ادمػاضظدوة5 .   

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

 2007نوفمبر        :المدة

 الندكة كمقرر ػ  العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ

  الندكة كمقرر  ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 كطرؽ كالمخدرات للتدخين الضارة اآل ار على بالتعرؼ الندكة عنيت  :نبذة عن الندكة
  لها التصدم

 خدمة لشئوف سوىاج جامعة رئيس نائب شكر، خلف الدرس. د. أ  :المرجع
  البيئة كتنمية المجتمع

 

  " اضجاططظػإدتراتغجغظػتطوغرػ"ػبطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة 6. 

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة     

 2007 يونيو 11  :المدة      

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ    

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ  

  الجامعة إستراتيجية تطوير حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة   
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  بسوىاج التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع   

 

ػرضغهػاضضهػصضىػاضردولػتداطحػ"ػبطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة7.  
  " ودضم

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة  

 2007 أبريل 17  :المدة    

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ  

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ 

  كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ تسامح حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة  

 لشئوف سوىاج جامعة رئيس نائب الستار، عبد محمد. د. أ  :المرجع  
  .كالطالب التعليم

 

ػرضغهػاضضهػصضىػاضردولػدغرةػ"ػبطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة8.     
  " ودضم

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة     

  2007 أبريل 11  :المدة     

 الندكة كمقرر ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ   

  العلمية الندكة كمقرر ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ  

 عليو اهلل صلى الرسوؿ سيرة حوؿ العلمية الندكة دارت  :نبذة عن الندكة   
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  كسلم

 لشئوف سوىاج جامعة رئيس نائب الستار، عبد محمد. د. أ  :المرجع   
  .كالطالب التعليم

 

  " الجامعة طالب لدل النفسية كالمشكالت الخصائص " بعنواف ندكة  :اسم الندكة 9.  

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة  

 2007 مارس 13  :المدة  

 الندكة كمقرر ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ  

تفاصيل الدكر كمهاـ   
  :المتقدـ

 الندكة كمقرر ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط

  الجامعة طالب لدل النفسية كالمشكالت الخصائص حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة  

 التعليم لشئوف سوىاج جامعة رئيس نائب الستار، عبد محمد. د. أ  :المرجع 
  .كالطالب

 

ػاألطراضػطنػاضوشاغظػوطرقػاضوشائىػاضطبػ"ػبطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة10. 
  " اضوبائىػاضصبدى االضتؼابػوخاصظػاضططدغظ

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

  2007 مارس 12  :المدة

 الندكة كمقرر ػ  العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ
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تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 الندكة كمقرر ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط

 المعدية األمراض من الوقاية كطرؽ الوقائى الطب حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة
  الوبائى الكبدل اولتهاب كخاصة

  بسوىاج الطب بكلية العامة، الصحة أستاذ التركي، على محمد. د. أ  :المرجع

 

ػضدىػاضظغدغظػواضطذصالتػاضخصائصػ"ػبطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة11. 
  " اضجاططغظػاضطاضبظ

  المدف الجامعية– جامعة سوىاج   :الجهة المستفيدة  

  2007 فبراير 28  :المدة   

 الندكة كمقرر ػ  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ  

    تفاصيل الدكر كمهاـ   

  :المتقدـ
 الندكة كمقرر ػ كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم

  الجامعية الطالبة لدل النفسية كالمشكالت الخصائص حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة 

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع  

 

  "اضطغورػأظغضوظزاػ"بطظوانػرضطغظػظدوة  :ادمػاضظدوة12. 

  كلية الطب بسوىاج  :الجهة المستفيدة    

   2006 فبراير 26  :المدة    
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  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ   

  تفاصيل الدكر كمهاـ   

  :المتقدـ
  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم

  المرض من الوقاية ككيفية الطيور أنفلونزا حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة  

 الطب بكلية العامة الصحة قسم كرئيس أستاذ التركي، علي محمد. د. أ  :المرجع  
  بسوىاج

 

ػطالبػضدىػاضخاطئػاضغؼمػتصحغحػ"بطظوانػرضطغظػظدوة  :ادمػاضظدوة13. 
  "اضدغظغظ اضطغاعغمػضبطضػاضجاططظ

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة    

     2005 ديسمبر 20  :المدة    

 الندكة كمقرر ػ  العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :دكر المتقدـ   

 الندكة كمقرر ػ  العلمية الندكة كتنظيم تخطيط  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ 

 الجامعة طالب لدل الخاطئ الفهم تصحيح حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة  
  الدينية المفاىيم لبعض

  بسوىاج التربية لكلية السابق العميد المطلب، عبد أحمد. د. أ  :المرجع  

 

  "اإلدالمػسيػاضطرأةػدورػ"بطظوانػرضطغظػظدوة  :ضظدوةدمػاا14.

  كلية الطب بسوىاج  :اجهة المستفيدة
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    2005ديسمبر  8  :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

  اإلسالـ في المرأة دكر حوؿ الندكة فعاليات دارت  :نبذة عن الندكة

 لشئوف سوىاج جامعة رئيس نائب دىب، أبو حامد لطفي. د. أ  :المرجع
  سوىاج طب لكلية السابق كالعميد كالبحوث، العليا الدراسات

 

  "اضطبغطغظػاضطخاطرػبطضػ"حولػظدوة  :ادمػاضظدوة 15. 

  كلية العلـو بسوىاج  :الجهة المستفيدة

    2005 نوفمبر 29  :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب  :دكر المتقدـ

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

  الطبيعية المخاطر بعض على بالتعرؼ الندكة عنيت  :نبذة عن الندكة

 خدمة لشئوف بسوىاج العلـو كلية ككيل الوقاد، مصطفى. د. ا  :المرجع
  البيئة كتنمية المجتمع

 

  "أزطظػاضطرجطغظ"ظدوةػبطظوانػ  :ادمػاضظدوة16. 

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة     

     2004 ديسمبر  8  :المدة     
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 الندكة كمقرر ػ  العلمية للندكة كالتنظيم التخطيط  :دكر المتقدـ     

 الندكة مقرر – العلمية للندكة كالتنظيم التخطيط  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ 

  المرجعية أزمة حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة 

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع 

 

  "طوضوراتػبغئغظ"ظدوةػبطظوانػ  :ادمػاضظدوة17. 

  كلية العلـو بسوىاج  :الجهة المستفيدة     

    2004 ديسمبر  14  :المدة      

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ   

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ  

  متنوعة بيئية موضوعات حوؿ العلمية الندكة فعاليات دارت  :نبذة عن الندكة  

 المجتمع خدمة لشئوف بسوىاج العلـو كلية ككيل الوقاد، مصطفى. د. أ  :المرجع    
  البيئة كتنمية

 

ػاألداءػطظظوطظػسيػاضذاطضظػاضجودةػإدارةػ"بطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة18.  
  "اضجاططي

  بالقاىرة شمس عين بجامعة العلـو تدريس تطوير مركز  :الجهة المستفيدة

     2004 أكتوبر 11  :المدة
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  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 منظومة في الشاملة الجودة إدارة حوؿ العلمية الندكة فعاليات دارت  :نبذة عن الندكة
  الجامعي األداء

 سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. أ  :المرجع
  حاليان  بالمركز كخبير

 

ػاضتدرغسػسيػاضطظظوطيػاضطدخلػتطبغػاتػ"بطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة19. 
ػاضدرادغظػاضوحداتػضبظاء طوحدةػطظؼجغظػظحو)واضتطضم
  "اضطظظوطيػباضطدخل

  مركز تطوير تدريس العلـو  :الجهة المستفيدة

     2004 يونيو 23  :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم

 في المنظومي المدخل تطبيقات حوؿ العلمية الندكة فعاليات دارت  :نبذة عن الندكة
 بالمدخل الدراسية الوحدات لبناء موحدة منهجية نحو)كالتعلم التدريس

 .) المنظومي

 كخبير سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. أ  :المرجع
  حاليان  بالمركز
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ػاألعدافػ)اضبذرغظػاضتظطغظػ"بطظوانػظػاشػحضػظ  :ادمػاضظدوة20. 
  "(واضظتائب

  كزارة اإلعالـ  :الجهة المستفيدة  

     2004 يونيو 7  :المدة   

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ 

 تفاصيل الدكر كمهاـ  

  :المتقدـ
  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة

  (كالنتائج األىداؼ )البشرية التنمية حوؿ النقاش حلقة دارت  :نبذة عن الندكة 

  سوىاج إعالـ مجمع مدير المهدم، محمد كفاء. أ  :المرجع 

 

ادمػ21.  
  :اضظدوة

  "أرذدػطجتطدػأجلػطنػراذدةػواضدغظػظحوػ"بطظوانػظدوة

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  2004 مارس 31 :إلى    2004 مارس 30:من  :المدة

 الندكة كمقرر ػ العلمية للندكة كالتنظيم التخطيط  :دكر المتقدـ

   تفاصيل الدكر كمهاـ

  :المتقدـ
 الندكة كمقرر  ػ العلمية الندكة كتنظيم تخطيط

  أرشد مجتمع أجل من راشدة كالدية نحو حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة
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  بسوىاج التربية لكلية السابق العميد المطلب، عبد أحمد. د. أ  :المرجع

 

ادمػ22.  
  :اضظدوة

  "ضضتطضغمػاضػوطغظػاضططاغغرػ"بطظوانػظدوة

  شمس عين بجامعة العلـو تدريس تطوير مركز  :الجهة المستفيدة

     2003 ديسمبر 18  :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم

  للتعليم القومية المعايير حوؿ العلمية الندكة فعاليات دارت  :نبذة عن الندكة

  الندكة كرئيس المركز، مدير كماؿ، محمد العزيز عبد. د. أ  :المرجع

 

ػسيػاضطظظوطيػواضطدخلػاضبظائغظػ"بطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة23.  
  "واضتطضمػاضتطضغم

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة    

  2002ديسمبر  18  :المدة    

  التخطيط كالتنظيم  :دكر المتقدـ   

  تخطيط كتنظيم الندكة العلمية  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ  

  كالتعلم التعليم في المنظومي كالمدخل البنائية حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة  
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 كخبير سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. ا  :المرجع  
  حاليان  بالمركز

 

 

ػاضتدرغسػسيػاضطظظوطيػاضطدخلػ"بطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة24.  
  "اضطدتػبلػوتحدغاتػواضتطضم

  القاىرة -شمس عين جامعة-العلـو تدريس تطوير مركز  :الجهة المستفيدة

     2002 أبريل 17  :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 التدريس في المنظومي المدخل حوؿ العلمية الندكة فعاليات دارت  :نبذة عن الندكة
  المستقبل كتحديات كالتعلم

 سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. ا  :المرجع
  حاليان  بالمركز كخبير

 

  "إدالطيػطظظورػطنػاضتربويػاضبحثػ"بطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة25.  

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة   

     2002 مارس 29  :المدة    

  التخطيط كالتنظيم للندكة العلمية  :دكر المتقدـ    
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  تخطيط كتنظيم الندكة العلمية  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ  

  إسالمي منظور من التربوم البحث حوؿ الندكة دارت  :نبذة عن الندكة   

  سابقان  بسوىاج التربية كلية عميد المطلب، عبد أحمد. د. ا  :المرجع   

 

ػاضتدرغسػسيػاضطظظوطيػاضطدخلػ"بطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة26.  
  "اضططاصرةػاضتربوغظػواضتحدغات

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة    

     2002 فبراير 19  :المدة    

  التخطيط كالتنظيم  :دكر المتقدـ  

 إدارة في المشاركة ككذلك العلمية للندكة كالتنظيم التخطيط تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ  
  العلمية الندكة فعاليات

 التدريس في المنظومي المدخل حوؿ العلمية الندكة دارت  :نبذة عن الندكة    
  المعاصرة التربوية كالتحديات

 سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. ا  :المرجع   
  حاليان  بالمركز كخبير

 

 

ػوتطضمػتدرغسػسيػاضطظظوطىػاضطدخلػ"بطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة27.  
  "اضطتصاطضظػاضطضوم

 بوزارة العلـو مستشار مكتب مع باوشتراؾ العلـو تدريس تطوير مركز  :الجهة المستفيدة    
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  كالتعليم التربية

     2001 ديسمبر 30  :المدة     

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ   

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ 

 تدريس في المنظومى المدخل حوؿ العلمية الندكة فعاليات دارت  :نبذة عن الندكة  
  المتكاملة العلـو كتعلم

 سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. ا  :المرجع   
  حاليان  بالمركز كخبير

 

  "اضتطضغمػسيػاضذاطضظػاضجودةػإدارةػ"بطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة28.  

  بالقاىرة شمس عين بجامعة العلـو تدريس تطوير مركز  :الجهة المستفيدة        

     2001نوفمبر 12  :المدة        

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ     

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ 

  التعليم في الشاملة الجودة إدارة حوؿ العلمية الندكة فعاليات دارت  :نبذة عن الندكة    

 سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. ا  :المرجع    
  حاليان  بالمركز كخبير
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ادمػ29.  
  :اضظدوة

ػظذرػسيػاإلرالطغظػاضطؤدداتػدورػ"بطظوانػظدوة
  "اضطضطغظػاضثػاسظػوتأصغل

  بالقاىرة شمس عين بجامعة العلـو تدريس تطوير مركز  :الجهة المستفيدة

     2001 مايو 13  :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تتم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 نشر في اإلعالمية المؤسسات دكر حوؿ العلمية الندكة فعاليات دارت  :نبذة عن الندكة
  العلمية اللقافة كتأصيل

 كخبير سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. ا  :المرجع
 . حاليان  بالمركز

                     

 

ػوتطضمػتدرغسػسيػاضطظظوطيػاالتجاهػ"بطظوانػرضطغظػظدوة  :ادمػاضظدوة30.  
  "اضصغطغاء

  كلية العلـو بسوىاج  :الجهة المستفيدة

     2001 فبراير  28  :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 . الكيمياء كتعلم تدريس في المنظومي اوتجاه حوؿ الندكة فعاليات دارت  :نبذة عن الندكة
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أمين فاركؽ فهمي مدير مركز تطوير تدريس العلـو سابقا كخبير .د.أ:المرجع 
 .بالمركز حاليا 

ػ"تأصغلػثػاسظػاضحوارػسيػاضطجتطدػاضطدرديػػ"بطظوانػظدوة  :ادمػاضظدوة31.  

  .النادم األدبي بمدينة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية :المستفيدة الجهة

  ق12/7/1432 :المدة

  .تمت المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة الفعالة الهادفة  :ـالمتقد دكر

   تمت المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة الفعالة الهادفة :المتقدـ كمهاـ الدكر تفاصيل

دارت فعاليات الندكة حوؿ كيفية تأصيل  قافة الحوار بالمجتمع المدرسي ، ككيفية تدريب  :الندكة عن نبذة
 .الطالب كالطالبات على الحوار بما يحقق الهدؼ العلمي كالتربوم كاألخالقي كالمجتمعي

 . شطر النساء –عائشة حكمي ، النادم األدبي بمدينة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية . د:المرجع 

  

ػ "أعطغظػاضحوارػسيػتطزغزػاألطنػاضوطظيػ"ظدوةػبطظوانػ:ةاضظدوػادم32.  

ػ .النادم األدبي بمدينة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية :المستفيدة الجهة

ػ ق17/7/1432 :المدة

ػ .تمت المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة الفعالة الهادفة  :ـالمتقد دكر

ػ تمت المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة الفعالة الهادفة :المتقدـ كمهاـ الدكر تفاصيل

 .دارت فعاليات الندكة حوؿ أىمية الحوار في تحقيق كتعزيز األمن القومي في المجتمع  :الندكة عن نبذة

 . شطر النساء–عائشة حكمي ، النادم األدبي بمدينة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية .د:المرجع 
ػ

ػ "صظارظػاضططاجمػواضطودوراتػاضضعوغظػػ"ظدوةػبطظوانػ:ةاضظدوػادم33.  
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النادم األدبي بمدينة تبوؾ بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الدكلي لخدمة اللغة العربية ، :المستفيدة الجهة
 .بالمملكة العربية السعودية 

ػ

ػ ق14/2/1435 :المدة

ػ .تمت المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة الفعالة الهادفة  :ـالمتقد دكر

ػ تمت المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة الفعالة الهادفة :المتقدـ كمهاـ الدكر تفاصيل

 .دارت فعاليات الندكة حوؿ صناعة المعاجم اللغوية في اللغة العربية   :الندكة عن نبذة

 . شطر النساء–عائشة حكمي ، النادم األدبي بمدينة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية .د: المرجع 
ػ

ػ "األدسػاضغصرغظػضترجطاتػططاظيػاضػرآنػاضصرغمػػػ"ظدوةػبطظوانػ:ةاضظدوػادم34.  

ػ .النادم األدبي بمدينة تبوؾ ، بالمملكة العربية السعودية :المستفيدة الجهة

ػ ق22/1/1435 :المدة

ػ .تمت المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة الفعالة الهادفة  :ـالمتقد دكر

ػ تمت المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة الفعالة الهادفة :المتقدـ كمهاـ الدكر تفاصيل

دارت فعاليات الندكة حوؿ مفهـو الترجمة لمعاني القرآف الكريم كمفهـو التحقيق ، كدكر  :الندكة عن نبذة
 .المستشرقين في ترجمة معاني القرآف الكريم   

 . شطر النساء–عائشة حكمي ، النادم األدبي بتبوؾ بالمملكة العربية السعودية . د: المرجع 

ػ

ػ "تطوغرػبراطبػاضتطضغمػضضعظػاضطربغظػػ"ػظدوةػبطظوانػ:ةاضظدوػادم35.  

النادم األدبي بمدينة تبوؾ ، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الدكلي لخدمة اللغة العربية ، :المستفيدة الجهة
 . بالمملكة العربية السعودية 

ػ
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ػ ق13/2/1435  :المدة

ػ .تمت المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة الفعالة الهادفة  :ـالمتقد دكر

ػ تمت المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة الفعالة الهادفة :المتقدـ كمهاـ الدكر تفاصيل

دارت فعاليات الندكة حوؿ محورين اساسيين تناكؿ المحور األكؿ تطوير برامج التعليم للغة  :الندكة عن نبذة
كتم التحدث في المحور األكؿ عن اللغة العربية كأىميتها .العربية ، كتناكؿ المحور اللاني الترجمة كالتعريب  

للناطقين بها كلغير الناطقين بها ككيفية اونتفاع بها في البراجماتية كفلسفة نفعية،كتم التحدث في المحور اللاني 
عن كل من الترجمة ، التعريب ، األخذ ، النقل ، كتم الحوار في أىمية الترجمة في مجالي اللغة العربية كالتربية 

 . كتم الحوار الهادؼ حوؿ موضوع الندكة كتحققت أىدافها .اوسالمية 

ػ

ػ .شطر النساء-  النادم األدبي بتبوؾ بالمملكة العربية السعودية –عائشة حكمي . د  :المرجع

 :ورش العل

 استخدام تطبٌقات التعلم اولكترونً فً التعلٌم الجامعً : اسم ورشة العمل  -1

  جامعة سوهاج– وحدة ضمان الجودة  بكلٌة التربٌة : الجهة المستفٌدة 

  ٌوم واحد م2019ٌناٌر -   16:                    المدة 

  الحضور كالمناقشة  م التطبيق  العملي  :المتقدـ دكر    

 تم التعرف على كٌفٌة استخدام التعلٌم االلكترونً فً التعلٌم الجامعً : نبذة عن الورشة 

  خالد عبد اللطيف عمراف    عميد الكلية.د.أ: المرجع     

 

 اوستراتٌجٌات الحدٌثة فً التدرٌس: اسم ورشة العمل  -2

  جامعة سوهاج – وحدة ضمان الجودة  بكلٌة التربٌة : الجهة المستفٌدة 

  ٌوم واحد م2019ٌناٌر -  14:                   المدة 

 الحضور كالمناقشة كالتعليق  كابداء الرأم  :المتقدـ دكر    

تم التعرف على بعض االستراتٌجٌات الحدٌثة  فً التعلٌم الجامعً مثل المحاضرة : نبذة عن الورشة 

 .والتعلم التعاونً والعصف الذهنً 
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  خالد عبد اللطيف عمراف    عميد الكلية.د.أ: المرجع     

 

 التعرٌف بمشروع دعم وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة بكلٌة التربٌة بسوهاج : اسم ورشة العمل -3

 

  جامعة سوهاج – وحدة ضمان الجودة  بكلٌة التربٌة : الجهة المستفٌدة 

  ٌوم واحد م 2018 دٌسمبر 17         :                 المدة 

 الحضور كالمناقشة كالتعليق  كابداء الرأم  :المتقدـ دكر    

 . المشركع كأىدافو كالفرؽ التنفيذية المشاركو في انجازه  تم التعرف على: نبذة عن الورشة 

  خالد عبد اللطيف عمراف    عميد الكلية.د.أ: المرجع     

 

 العالقة بٌن التعاون الدولً واومن القومً  : اسم ورشة العمل -4

 

   مركز العالقات الدولٌة بجامعة سوهاج: الجهة المستفٌدة 

  ٌوم واحد م 2018 دٌسمبر 2        :                 المدة 

 الحضور كالمناقشة كالتعليق  كابداء الرأم  :المتقدـ دكر    

 . العالقة بٌن التعاون الدولً واومن القومً تم التعرف على: نبذة عن الورشة 

  خالد عبد اللطيف عمراف    عميد الكلية.د.أ: المرجع     

 EKBخدمات بنك المعرفة  المصري : اسم ورشة العمل -5

 

  جامعة سوهاج:        الجهة المستفٌدة 

  

 م2018/ 10 /24  - 23:           المدة   

 الحضور كالمناقشة كالتعليق  كابداء الرأم  :المتقدـ دكر    

  EKBخدمات بنك المعرفة  المصري على تم التعرف: نبذة عن الورشة 

  خالد عبد اللطيف عمراف    عميد الكلية.د.أ: المرجع     
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 والخاص بقاعدة بٌانات El Sevierدورة علمٌة من قبل الناشر الدولً : اسم ورشة العمل  -6

Scivel خاصة بمنسوبً الجامعة  

 جامعة سوهاج : الجهة المستفٌدة 

 الحضور والمناقشة والتعلٌق: دور المتقدم 

 (ٌوم واحد)م 24/9/2018: المدة 

 الحضور والمتابعة والحوار والمناقشة لتحقٌق اوستفادة بالورشة : تفاصٌل الدور ومهام المتقدم 

عضو )  همٌة قاعدة البٌانات العالمٌة بالنسبة للباحث دارت ورشة العمل حول: نبذة عن الورشة  

 .وبالنسبة للجامعة  (هٌئة التدرٌس

 محمد الجوهري       مدٌر مركز النشر العلمً بجامعة سوهاج.د.المرجع  

  

 مواقع  عضاء هٌئة التدرٌس :اضططلػرذظوػادم  -7

 جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة     

 (يـو كاحد)   م4/9/2018 :المدة      

 .الحضور كالمناقشة  م التطبيق  العملي  :المتقدـ دكر    

  تم التعرؼ على كيفية الوصوؿ الى مواقع اعضاء ىيئة التدريس كالدخوؿ اليها كالتفاعل :الورشة  عن نبذة    
 .معها 

 خالد عبد اللطيف عمراف    عميد الكلية .د.أ: المرجع 

 دار المنظومة- كٌفٌة اوستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري :اضططلػورذظػ ادم  -8

وحدة المكتبة الرقمٌة وبنك المعرفة ومركز الخدمات -     جامعة سوهاج  :المستفيدة الجهة        

 .اولكترونٌة والمعرفٌة جامعة سوهاج 

 ـ2/2018 /12-11    :المدة       

 الحوار كالمناقشة كالمتابعة لتحقيق اوستفادة كالتطبيق البعملي :المتقدـ دكر   



  -161-  

  بنك المعرفة المصرمخدماتتم عرض كيفية اوستفادة من  : الورشة عن نبذة  

 محمود عباس       عميد الكلية .د.أ: المرجع 

ػورذظػ ادم -9
  :اضططل

ػطػررػدردواػاضذغنػاضطالبػطظاشذظػ"حولػرطلػورذظ
  "اضطػررػبتطورػاضظتائبػارتباطػوطدىػاضططورػاضوراثظ

  بسوىاج العلـو بكلية الورا ة مقرر تطوير مشركع  :تفيدةالمس الجهة

  ـ2005/ 4/ 20  :المدة

  تقويم مقرر الورا ة المطور  :دكر المتقدـ

 المطور الورا ة مقرر درسوا الذين الطالب مناقشة حوؿ العمل كرشة دارت  :كرشة نبذة عن اؿ
 المقرر بتطور النتائج ارتباط كمدل

  كلية العلـو بسوىاج–أحمد حسانين . د.أ: المرجع 

 

 

ادمػ -01
 :ورذظػاضططل

ػاضتطضغطغظػاألعدافػوصغازظػاذتػاقػ"حولػرطلػورذظػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  "اضتربغظػبصضغاتػاضطغوضظػذطبظػضطاضباتػاضططاصرةػواضططاغغر

 بسوىاج التربية بكلية الطفل تربية بشعبة التعليمية المخرجات تقويم مشركع  :الجهة المستفيدة

 ـ2004/ 6/ 28  :المدة

 شعبة لطالبات المعاصرة كالمعايير التعليمية األىداؼ كصياغة اشتقاؽ في المشاركة  :دكر المتقدـ
 التربية بكليات الطفولة

 المعاصرة كالمعايير التعليمية األىداؼ كصياغة اشتقاؽ كيفية حوؿ الورشة دارت  :الورشةنبذة عن 
 .التربية بكليات الطفولة شعبة لطالبات
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 كلية التربية–فيصل الراكم طايع .د.أ:المرجع

 

ادمػ -11
ػ    ورذظ
  :اضططل

ػضتوصغدػداخضيػظظامػإظذاءػبطذروعػاضتطرغفػ"حولػرطلػورذظ
  "بدوعاجػاضتربغظػبصضغظػاضجودة

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  ـ2006/ 5/ 20السبت   :المدة

  نائب مدير المشركع  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 الشأف ىذا في المناقشين استفسارات على كالرد كأىميتو المشركع عن التحدث

 بكلية الجودة لتوكيد داخلي نظاـ إنشاء بمشركع التعريف "حوؿ العمل كرشة دارت  :لورشة نبذة عن ا
 "بسوىاج التربية

 بسوىاج التربية كلية كعميد المشركع، رئيس طايع، الراكم فيصل. د. ا  :المرجع

 

ادمػورذظػ 12.  
  :اضططل

ػػػػػػػػػػػػػبطذروعػاضتظغغذيػاضغرغقػأظذطظػ"حولػرطلػورذظػػػػػػػػػػ
  "بدوعاجػاضتربغظػبصضغظػاضجودةػضتوصغدػداخضيػظظامػإظذاء

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  ـ2006/ 6/ 6 اللال اء  :المدة

  نائب مدير المشركع  :دكر المتقدـ

 التنفيذم الفريق أعضاء على كالمسئوليات المهاـ توزيع في اإلدارة مجلس مشاركةتفاصيل الدكر كمهاـ 
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 التنفيذم الفريق من المهاـ إتماـ على كاإلشراؼ بالمشركع  :المتقدـ

 نظاـ إنشاء بمشركع التنفيذم الفريق أنشطة على التعرؼ حوؿ العمل كرشة دارت  :نبذة عن الورشة
 بسوىاج التربية بكلية الجودة لتوكيد داخلي

 بسوىاج التربية كلية كعميد المشركع، رئيس طايع، الراكم فيصل. د. ا  :المرجع

 

ادمػ.13
ػ  ورذظ
  :اضططل

ػاضداخضغظػاضبغئظػتحضغلػسيػSWOTػظطوذجػادتخدامػ"حولػرطلػورذظ
ػداخضيػظظامػإظذاءػطذروعػضطن"ػاضتربغظػبصضغظػواضخارجغظ
 بدوعاجػاضتربغظػبصضغظػاضجودةػضتوصغد

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  ـ2006/ 6/ 10 السبت  :المدة

  كالمناقشة كالتعقيب كالحضور الورشة تنظيم في المشاركة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور كالمشاركة الورشة تنظيم

 في تحليل البيئة الداخلية SWOT نموذج استخداـ كيفية العمل كرشة ناقشت  نبذة عن الورشة
 كالخارجية بكلية التربية

 بسوىاج التربية كلية كعميد المشركع، رئيس طايع، الراكم فيصل. د. ا  :المرجع

 

ػ ادمػورذظ- 41
  :اضططل

ػاضططضوطاتػوطرصزػواضتجؼغزاتػواضططداتػاضطباظيػ"حولػرطلػورذظ
  "بدوعاجػاضتربغظػبصضغظ

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة
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  ـ2006/ 6/ 13اللال اء   :المدة

 بالمشركع العمل إنجاز مدل متابعة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  بالمشركع العمل إنجاز مدل متابعة

 كمركز كالتجهيزات كالمعدات المباني أكضاع التعرؼ حوؿ العمل كرشة دارت  :نبذة عن الورشة 
 بسوىاج التربية بكلية المعلومات

 بسوىاج التربية كلية كعميد المشركع، رئيس طايع، الراكم فيصل. د. ا  :المرجع

 

ػ ادمػورذظػ-ػ15
  :اضططل

  "اضتربوغظػورداضتؼاػبدوعاجػاضتربغظػصضغظػرؤغظػ"حولػرطلػورذظ

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  ـ2006/ 7/ 1 السبت  :المدة

 الرؤية فريق كرئيس الكلية، كرسالة رؤية عمل في كالمشاركة كتنظيمها للورشة اإلعداد  :دكر المتقدـ
  بالكلية كالرسالة

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 الرؤية فريق كرئيس الكلية، كرسالة رؤية عمل في كالمشاركة كتنظيمها للورشة اإلعداد
 بالكلية كالرسالة

 التربوية كرسالتها بسوىاج التربية كلية رؤية تحديد حوؿ العمل كرشة دارت  :نبذة عن الورشة

 بسوىاج التربية كلية كعميد المشركع، رئيس طايع، الراكم فيصل. د. ا  :المرجع

 

  "األصادغطغظػاضططاغغرػ"حولػرطلػورذظػ  ادمػورذظ16. 
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  :اضططل

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  ـ2006/ 7/ 2 األحد  :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة

 الدراسية للبرامج األكاديمية المعايير على التعرؼ حوؿ العمل كرشة دارت  :نبذة عن الورشة

 بسوىاج التربية كلية كعميد المشركع، رئيس طايع، الراكم فيصل. د. ا  :المرجع

 

ػ ادمػورذظ17. 
  :اضططل

ػاضتربغظػبصضغظػاضدرادغظػاضبراطبػتوصغفػ"حولػرطلػورذظ
  "بدوعاج

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  ـ2006/ 7/ 9 او نين  :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة

 بسوىاج التربية بكلية الدراسية البرامج توصيف كيفية حوؿ العمل كرشة دارت  :نبذة عن الورشة

 بسوىاج التربية كلية كعميد المشركع، رئيس طايع، الراكم فيصل. د. ا  :المرجع
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ػ    ادمػورذظ-18
  :اضططل

ػاضجودةػططاغغرػضوءػسيػاضدرادغظػاضطػرراتػتوصغفػ"حولػرطلػورذظ
  "بدوعاجػاضتربغظػبصضغظ

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  ـ2006/ 9/ 18او نين   :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة

 الجودة معايير ضوء في الدراسية المقررات توصيف كيفية حوؿ العمل كرشة دارت  :كرشة نبذة عن اؿ
 بسوىاج التربية بكلية

 بسوىاج التربية كلية كعميد المشركع، رئيس طايع، الراكم فيصل. د. ا  :المرجع

 

ػ      ادمػورذظ19. 
  :اضططل

ػاضجودةػضتوصغدػداخضيػظظامػإظذاءػطذروعػإظجازاتػ"حولػرطلػورذظ
ػسيػباضصضغظػاضجودةػتوصغدػوحدةػودورػبدوعاجػاضتربغظػبصضغظ

  "اضطدتػبل

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  ـ2007/ 8/ 19 األحد  :المدة

 بكلية الجودة لتوكيد داخلي نظاـ إنشاء مشركع إنجازات كتوضيح عرض في المشاركة  :دكر المتقدـ
 بسوىاج التربية

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 بكلية الجودة لتوكيد داخلي نظاـ إنشاء مشركع إنجازات كتوضيح عرض في المشاركة
 بسوىاج التربية



  -167-  

 لتوكيد داخلي نظاـ إنشاء مشركع إنجازات على التعرؼ حوؿ العمل كرشة دارت  :كرشة نبذة عن اؿ
 للوصوؿ المستقبل في بالكلية الجودة توكيد كحدة كدكر بسوىاج التربية بكلية الجودة
 األكاديمي اوعتماد إلى بالكلية

 بسوىاج التربية كلية كعميد المشركع، رئيس طايع، الراكم فيصل. د. ا  :المرجع

 

 ورشة عمل بعنوان تقرٌر المقرر: اسم ورشة العمل    - 20

 جامعة تبوك : الجهة المستفٌدة 

 . بمركز األمٌر سلطان الحضاري بمدٌنة تبوك بالمملكة العربٌة السعودٌة   هـ2/1/1436:   المدة 

 الحضور والمناقشة وابداء الرأي : دور المتقدم 

الحضور والمناقشة وابداء الرأي والمشاركة فً اعداد   نموذج :   تفاصٌل الدور ومهام المتقدم 

 .  لتقرٌر المقرر

دارت ورشة العمل حول تقرٌر المقرر وبنوده وطرٌقة كتابته بحٌث ٌتحقق الهدف : نبذة عن الورشة 

 .منه 

 مشرفة قسم المناهج وطرق التدرٌس –مرٌم األحمدي ، وكٌل الجودة بجامعة تبوك .د.أ:المرجع 

 .  جامعة تبوك –السابقة بكلٌة التربٌة واآلداب 

 ورشة عمل بعنوان كتابة خطة البحث :      اسم ورشة العمل- 21

 جامعة تبوك بالمملكة العربٌة السعودٌة : الجهة المستفٌدة 

 هـ11/5/1436: المدة 

  جامعة تبوك –قامت المتقدمة بتنفٌذ الورشة بمقر كلٌة التربٌة واآلداب :    دور المتقدم 

 (مدرس مساعد بالقسم )اعداد المادة العلمٌة وتسلٌمها للعضوة المعاونة : تفاصٌل الدور ومهم المتقدم 

واوراق النشاط وتوجٌهها حتى تم االعداد النهائً والمناسب  (بوربوٌنت)العداد العرض التقدٌمً 

للعرض التقدٌمً واوراق النشاط ، ثم قامت المتقدمة بتنفٌذ الورشة عملٌا مع الحاضرات بالورشة من 

طالبات الدراسات العلٌا وتحقق الهدف المرجو تحقٌقه من الورشة وهو اكتساب طالبات الدراسات 

 .العلٌا مهارات كتابة خطة البحث 

دارت ورشة العمل حول كٌفٌة اعداد وكتابة خطة البحث العلمً بشكل تفصٌلً : نبذة عن الورشة 

ومترابط ومتكامل بحٌث ٌتحقق الهدف منها ، وتم اعداد عرضا تقدٌمٌا واوراق نشاط متنوعة وتم 
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عرض وتوضٌح كل عنصر من عناصر الخطة والتدرٌب علٌه ثم كتابة خطط متكاملة من الطالبات 

كل وفق تخصصها الدقٌق وتمكنت الطالبات من اكتساب مهارات كتابة خطة البحث بنجاح وتحققت 

 .أهداف الورشة 

 مشرفة قسم المناهج وطرق التدرٌس –مرٌم األحمدي ، وكٌلة الجودة بجامعة تبوك .د.أ: المرجع 

 .  جامعة تبوك –السابقة بكلٌة التربٌة واآلداب 

  

سلسلة البرامج التدرٌبٌة للهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد " ورشة عمل بعنوان:  اسم الورشة 22.

 " . ضمان الجودة والتقوٌم البرامجً –األكادٌمً 

 .الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً : الجهة المستفٌدة 

هـ بمقر كلٌة المجتمع بالورود 23/1/1433& هـ بمقر كلٌة العلوم بالمهرجان 9/1/1433: المدة 

 . بمدٌنة تبوك بالمملكة العربٌة السعودٌة 

 الحضور والمناقشة وابداء الرأي : دور المتقدم 

الحضور والمناقشة وابداء الرأي والمشاركة فً توضٌح المفاهٌم :   تفاصٌل الدور ومهام المتقدم 

 .  المرتبطة بالجودة وضمان الجودة والتقوٌم البرامجً 

دارت ورشة العمل حول المفاهٌم المرتبطة بالجودة وضمان الجودة والتقوٌم : نبذة عن الورشة 

 .البرامجً  وتمت المشاركة بفاعلٌة وتحقق الهدف من الورشة 

 .  منى ماطر مستشارة معالً مدٌر الجامعة للجودة . د: المرجع 

 

ضمان الجودة على المستوى المؤسسً وعملٌات " ورشة عمل بعنوان : اسم الورشة  23.

 " التقوٌم 

عمادة التطوٌر والجودة بجامعة تبوك بالتعاون مع الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد : الجهة المستفٌدة 

 . األكادٌمً 

 م ، بفندق صحاري بمدٌنة تبوك9/2012 /26 -25& هـ  11/1433 /10- 9: المدة 

 الحضور والمناقشة وابداء الرأي :  دور المتقدم 

الحضور والمناقشة وابداء الرأي والمشاركة فً توضٌح المفاهٌم :   تفاصٌل الدور ومهام المتقدم 

المرتبطة بالجودة على مستوى المؤسسات ومنها الجامعة والتقوٌم البرامجً على مستوى المؤسسات 

 .  ومنها الجامعة  
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دارت ورشة العمل حول المفاهٌم المرتبطة بالجودة على المستوى المؤسسً : نبذة عن الورشة 

 .وكٌفٌة التقوٌم للبرامج على المستوى المؤسسً  وتمت المشاركة بفاعلٌة وتحقق الهدف من الورشة 

 .  منى ماطر مستشارة معالً مدٌر الجامعة للجودة . د: المرجع 

 

 " .ضمان الجودة والتقوٌم البرامجً " ورشة عمل بعنوان: اسم الورشة 24. 

 .الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً بالتعاون مع جامعة تبوك : الجهة المستفٌدة 

 م  بفندق صحاري بمدٌنة تبوك 2012 / 12 / 26-25هـ  الموافق 13/2/1434-12: المدة 

 . بالمملكة العربٌة السعودٌة 

 الحضور والمناقشة وابداء الرأي : دور المتقدم 

الحضور والمناقشة وابداء الرأي والمشاركة فً توضٌح المفاهٌم :   تفاصٌل الدور ومهام المتقدم 

 .  المرتبطة بالجودة وضمان الجودة وتقوٌم البرامج الجامعٌة 

دارت ورشة العمل حول المفاهٌم المرتبطة بالجودة وضمان الجودة وكٌفٌة تقوٌم : نبذة عن الورشة 

البرامج الجامعٌة بحٌث ٌؤدي التقوٌم الى عالج جوانب القصور وتحقٌق الجودة والحصول على 

 .االعتماد ، وتمت المشاركة بفاعلٌة وتحقق الهدف من الورشة 

 .  منى ماطر مستشارة معالً مدٌر الجامعة للجودة . د: المرجع 

 " .االطار المفاهٌمً لكلٌة التربٌة  " ورشة عمل بعنوان : اسم الورشة 25. 

 .جامعة تبوك - كلٌة التربٌة واآلداب : الجهة المستفٌدة 

 .  جامعة تبوك بالمملكة العربٌة السعودٌة – هـ  بكلٌة التربٌة واآلداب 1432 / 5 /26:  المدة 

 الحضور والمناقشة وابداء الرأي : دور المتقدم 

الحضور والمناقشة وابداء الرأي والمشاركة فً توضٌح المفاهٌم :   تفاصٌل الدور ومهام المتقدم 

 .  المرتبطة بالجودة وضمان الجودة بكلٌة التربٌة جامعة تبوك 

دارت ورشة العمل حول المفاهٌم المرتبطة بالجودة وضمان الجودة وكٌفٌة تقوٌم : نبذة عن الورشة 

البرامج الجامعٌة الخاصة بكلٌة التربٌة جامعة تبوك بحٌث ٌؤدي التقوٌم الى عالج جوانب القصور 

 .وتحقٌق الجودة والحصول على اعتماد الكلٌة ، وتمت المشاركة بفاعلٌة وتحقق الهدف من الورشة 

 .  منى ماطر مستشارة معالً مدٌر الجامعة للجودة . د: المرجع 

الجودة واالعتماد االكادٌمً ، المفاهٌم واألهمٌة " ورشة عمل بعنوان: اسم الورشة  26. 

 " .والمعاٌٌر
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 .جامعة تبوك - كلٌة التربٌة واآلداب : الجهة المستفٌدة 

 .  جامعة تبوك بالمملكة العربٌة السعودٌة – هـ  بكلٌة المجتمع 1432 / 1 /15: المدة 

 الحضور والمناقشة وابداء الرأي : دور المتقدم 

الحضور والمناقشة وابداء الرأي والمشاركة فً توضٌح المفاهٌم :   تفاصٌل الدور ومهام المتقدم 

المرتبطة بالجودة وضمان الجودة واالعتماد ، وبٌان أهمٌة الجودة واالعتماد وبٌان المعاٌٌر الخاصة 

 .  بالجودة واالعتماد 

دارت ورشة العمل حول الجودة واالعتماد األكادٌمً من حٌث المفاهٌم المرتبطة : نبذة عن الورشة 

بالجودة واالعتماد ، وأهمٌة الجودة واالعتماد ، ومعاٌٌر الجودة واالعتماد ، وتمت المشاركة بفاعلٌة 

 .وتحقق الهدف من الورشة 

 . منى ماطر مستشارة معالً مدٌر الجامعة للجودة . د: المرجع 

 

 :التدرٌبٌة الدورات

 :كمدرب  فٌها المشاركة تمت التً التدرٌبٌة الدورات:  ووًال 

ػ       ادم .1
  :اضظذاط

ػاضططاعدػططضم-ػػاضجاططيػاضططضمػإرداد- ػاألوضىػاضتدرغبغظ ػاضدورة
 (اضخاصظػ–ػاضحصوطغظػ)اضطضغا

  كزارة التعليم العالي  :الجهة المستفيدة

 ـ2008/ 11/ 30: ـ إلى2008/ 11/ 23: من   :المدة

 العالي التعليم في المنظومي المدخل استخداـ على العليا المعاىد معلمي تدريب  :دكر المتقدـ
  .كتطبيقاتو

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 العالي التعليم في المنظومي المدخل استخداـ على العليا المعاىد معلمي تدريب
 .كتطبيقاتو

 كنظم المنظومي المدخل على العليا المعاىد معلمي تدريب التدريبية الدكرة استهدفت  :نبذة عن النشاط
 مهنة كأخالقيات كالتعلم التعليم كنظريات الجامعات تنظيم بقانوف كتعريفهم اإلدارة
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  برظاطبػاضطرضػاضغطال  :ادمػاضظذاطػ .3

  بسوىاج التدريس ىيئة أعضاء قدرات تنمية مركز  :الجهة المستفيدة

  2007 يوليو 9  إلى    2007 يوليو  7  :المدة

  .المعاصرة كالقضايا الموضوعات من ذلك كغير التدريس

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. ا  :المرجع

ادمػ .2
  :اضظذاط

ػاضتربغظػطدغرغظػوطوجؼيػضططضطيػتدرغبغظػدورة
ػاضطظظوطي لاضطدخػرضىػبدوعاجػواضتطضغم
  .اضطتطددةػواضذصاءات

  مديرية التربية كالتعليم بسوىاج  :الجهة المستفيدة

     2008 أبريل 14  :المدة

 على بسوىاج كالتعليم التربية مديرية كموجهي معلمي تدريب  :دكر المتقدـ

  .المتعددة كالذكاءات المنظومي المدخل

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 على بسوىاج كالتعليم التربية مديرية كموجهي معلمي تدريب
  .المتعددة كالذكاءات المنظومي المدخل

 على بسوىاج كالتعليم التربية مديرية كموجهي معلمي بتدريب التدريبية الدكرة عنيت  :نبذة عن النشاط

  .المتعددة كالذكاءات المنظومي المدخل

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. ا  :المرجع
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 العرض مهارات على بالجامعة كمعاكنيهم التدريس ىيئة أعضاء السادة تدريب  :دكر المتقدـ
 (التدريب في المستهدفة العينة)الفعاؿ

 العرض مهارات على بالجامعة كمعاكنيهم التدريس ىيئة أعضاء السادة تدريب  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
 (التدريب في المستهدفة العينة)الفعاؿ

 كمعاكنيهم التدريس ىيئة أعضاء لدل الفعاؿ العرض مهارات بتنمية البرنامج اىتم  :نبذة عن النشاط

  سوىاج بجامعة

  بسوىاج القدرات تنمية مركز مدير الوقاد، مصطفى. د. أ  :المرجع

 

  برظاطبػطؼاراتػاضطرضػاضغطال  :ادمػاضظذاط .4

  بسوىاج التدريس ىيئة أعضاء قدرات تنمية مركز  :الجهة المستفيدة

  2006 نوفمبر 6 إلى    2006 نوفمبر 4  :المدة

 العرض مهارات على بالجامعة كمعاكنيهم التدريس ىيئة أعضاء السادة تدريب  :دكر المتقدـ
 (التدريب في المستهدفة العينة)الفعاؿ

 العرض مهارات على بالجامعة كمعاكنيهم التدريس ىيئة أعضاء السادة تدريب  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
 (التدريب في المستهدفة العينة)الفعاؿ

  الفعاؿ العرض مهارات حوؿ البرنامج دار  :نبذة عن النشاط

  المركز مدير الوقاد، مصطفى. د. ا  :المرجع

 

  ضضتطضغمػاضػوطغظػاضططاغغرػرضىػاضتدرغب  :ادمػاضظذاط .5

  مديرية التربية كالتعليم  :الجهة المستفيدة
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  2004 مايو 27  :إلى    2004مايو  22: من  :المدة

  للتعليم القومية المعايير على كالتعليم التربية كموجهي معلمي تدريب  :دكر المتقدـ

  للتعليم القومية المعايير على كالتعليم بالتربية العاملين كالموجهين المعلمين تدريب  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

  للتعليم القومية المعايير على كالتعليم التربية كموجهي معلمي بتدريب النشاط عني  :نبذة عن النشاط

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع

 

ػواضتطضمػاضتدرغسػسيػاضطظظوطيػاضطدخلػحولػتدرغبغظػدورةػ :ادمػاضظذاط .6
ػطنػاضغترةػسيػاألوائلػواضطدردغنػواضطوجؼغن اضططومػضضطوجؼغن

  . م2003ػسبراغرػ18-20

  كزارة التربية كالتعليم  :الجهة المستفيدة

  2003 فبراير 20  :إلى    2003فبراير  18: من  :المدة

 الفترة في األكائل كالمدرسين كالموجهين العمـو الموجهين تدريب في المشاركة  :دكر المتقدـ
 (.المستهدفة العينة ) ـ2003 فبراير 20-18 من

 الفترة في األكائل كالمدرسين كالموجهين العمـو الموجهين تدريب في المشاركة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
 (.المستهدفة العينة ) ـ2003 فبراير 20-18 من

 للموجهين كالتعلم التدريس في المنظومي المدخل حوؿ التدريبية الدكرة دارت  :نبذة عن النشاط
  . ـ2003 فبراير 20-18 من الفترة في األكائل كالمدرسين كالموجهين العمـو

 بالمركز كخبير سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. أ  :المرجع

  حاليان 
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  " اضطضطيػواضتغصغرػاضتدرغسػطرقػ"بطظوانػصوظغراظسػسغدغو  :ادمػاضظذاط .7

  مديرية التربية كالتعليم  :الجهة المستفيدة

     2002 ديسمبر 21  :المدة

 التدريس طرؽ "بعنواف كونفرانس الفيديو باستخداـ تحضير كتدريس محاضرة  :دكر المتقدـ
 "العلمي كالتفكير

 كالتفكير التدريس طرؽ "بعنواف كونفرانس الفيديوب  محاضرة تحضير كتدريس  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
كتم البث من مديرية التربية كالتعليم بسوىاج بينما تم التواصل في   "العلمي

 .الحوار من جميع محافظات الجمهورية 

  العلمي كالتفكير التدريس طرؽ حوؿ النشاط دار  :نبذة عن النشاط

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. ا  :المرجع

 

ػبطدغظظػطباركػبطدغظظػضضطضومػاألوائلػاضطدردغنػتدرغب  :ادمػاضظذاط .8
  .م10/2002/ 29-26 اضغترةػسيػأصتوبرػطنػاضدادس

  كزارة التربية كالتعليم  :الجهة المستفيدة

  2002 أكتوبر 29  :إلى    2002 أكتوبر 26  :المدة

 من السادس بمدينة مبارؾ بمدينة للعلـو األكائل المدرسين تدريب في المشاركة  :دكر المتقدـ

  .ـ10/2002 /29-26 الفترة في أكتوبر

 من السادس بمدينة مبارؾ بمدينة للعلـو األكائل المدرسين تدريب في المشاركة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

على اوستراتيجيات الحديلة في .ـ10/2002 /29-26 الفترة في أكتوبر
  .  تدريس العلـو 
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 من السادس بمدينة مبارؾ بمدينة للعلـو األكائل المدرسين بتدريب النشاط عني  :نبذة عن النشاط

  .ـ على استراتيجيات تدريس العلـو10/2002 /29-26 الفترة في أكتوبر

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. ا  :المرجع

 

ػخاللػطنػاضطضومػتدرغسػتطوغرػرضىػواضطوجؼغنػاضططضطغنػتدرغب  :ادمػاضظذاط .9
  .م2002/2003 سي TIMSS اضـػطذروع

  مديرية التربية كالتعليم  :الجهة المستفيدة

  2003 ديسمبر :إلى    2002يناير : من  :المدة

 خالؿ من العلـو تدريس تطوير على كالموجهين المعلمين تدريب في المشاركة  :دكر المتقدـ
  .ـ2002/2003 في TIMSS الػ مشركع

 خالؿ من العلـو تدريس تطوير على كالموجهين المعلمين تدريب في المشاركة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
  .ـ2002/2003 في TIMSS الػ مشركع

 خالؿ من العلـو تدريس تطوير على كالموجهين المعلمين بتدريب النشاط عني  :نبذة عن النشاط
  .ـ2002/2003 في TIMSS الػ مشركع

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع

 

ػصوظغراظسػاضغغدغوػخاللػواضطوجؼغنػاضطدردغنػتدرغبػدورات  :ادمػاضظذاط .01
  اضطتصاطضظػاضطضومػوتطضمػتدرغس سيػاضطظظوطيػاضطدخل)

  مديرية التربية كالتعليم  :الجهة المستفيدة

     2001 سبتمبر 8  :المدة
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 المدخل )كونفرانس الفيديو خالؿ كالموجهين المدرسين تدريب في المشاركة  :دكر المتقدـ

  المتكاملة العلـو كتعلم تدريس في المنظومي

 المدخل )كونفرانس الفيديو خالؿ كالموجهين المدرسين تدريب في المشاركة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

  ـ8/9/2001 في المتكاملة العلـو كتعلم تدريس في المنظومي

 المدخل )كونفرانس الفيديو خالؿ كالموجهين المدرسين بتدريب النشاط عني  :نبذة عن النشاط
  ـ8/9/2001 في المتكاملة العلـو كتعلم تدريس في المنظومي

 بالمركز كخبير سابقان، العلـو تدريس تطوير مركز مدير فهمي، فاركؽ أمين. د. أ  :المرجع

  حاليان 

 

  دوراتػإردادػاضططضمػاضجاططي  :ادمػاضظذاط .11

 التربية كلية عدا الجامعة كليات  :الجهة المستفيدة

 (ـ2015نهاية حتى 2010عدا فترة اوعارة من ( حتى اآلف1992يناير : من  :المدة

 على التربية كلية عدا الجامعة بكليات المساعدين كالمدرسين المعيدين تدريب  :دكر المتقدـ
  كالتعلم التدريس في الحديلة اوستراتيجيات

 التربية كلية عدا الجامعة بكليات المساعدين كالمدرسين المعيدين بتدريب القياـ  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

  كالتعلم التدريس في الحديلة األساليب على

 عدا الجامعة بكليات المساعدين كالمدرسين المعيدين بتدريب النشاط يعنى  :نبذة عن النشاط
  كالتعلم التدريس في الحديلة األساليب على التربية كلية

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع
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  اضتطضغمػسيػاضجودةػرضىػاضطامػاضتطضغمػططضطيػتدرغبػدورات  :ادمػاضظذاط .21

  مديرية التربية كالتعليم بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  ـ2008/ 8/ 20 :إلى   ـ 2008/ 8/ 16: من  :المدة

 على سوىاج بمحافظة العاـ التعليم مدارس كمديرم كموجهي معلمي تدريب  :دكر المتقدـ
  التعليم في الجودة

 على سوىاج بمحافظة العاـ التعليم مدارس كمديرم كموجهي معلمي تدريب  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
 التعليم في الجودة

 العاـ التعليم مدارس كمديرم كموجهي معلمي تدريب التدريبية الدكرة استهدفت  :نبذة عن النشاط
 التعليم في الجودة على سوىاج بمحافظة

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع

 

3 ػضطدئوضيػضضتطضغمػاضػوطغظػاضططاغغرػ"بطظوانػتدرغبغظػدورةػ:ادمػاضظذاطػ .1
 "االبتدائغظػباضطدارسػواضتػوغمػاضتدرغبػوحدات

 بسوىاج الرئيسي التدريب مركز- كالتعليم التربية كزارة  :الجهة المستفيدة

 ـ2004/ 4/ 6- 3  :المدة

 على بسوىاج اوبتدائية بالمدارس كالتقويم التدريب كحدات مسئولي تدريب  :دكر المتقدـ
 للتعليم القومية المعايير

 على بسوىاج اوبتدائية بالمدارس كالتقويم التدريب كحدات مسئولي تدريب  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
 للتعليم القومية المعايير

 اوبتدائية بالمدارس كالتقويم التدريب كحدات مسئولي تدريب النشاط شمل  :نبذة عن النشاط
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 للتعليم القومية المعايير على بسوىاج

 

ػضوءػسيػاضطدرديػاألداءػتحدغنػ"بطظوانػتدرغبغظػدورةػ:ادمػاضظذاطػ .41
ػاإلردادغظػاضطدارسػوظظارػضطدغريػضضتطضغمػاضػوطغظػاضططاغغر
 "باإلداراتػاضتدرغبػوطدغري

 بسوىاج الرئيسي التدريب مركز- كالتعليم التربية كزارة  :الجهة المستفيدة

 ـ2004/ 5/ 27- 22  :المدة

 على باإلدارات التدريب كمديرم اإلعدادية المدارس كنظار مديرم تدريب  :دكر المتقدـ
 للتعليم القومية المعايير ضوء في المدرسي األداء تحسين

 على باإلدارات التدريب كمديرم اإلعدادية المدارس كنظار مديرم تدريب  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
 للتعليم القومية المعايير ضوء في المدرسي األداء تحسين

 التدريب كمديرم اإلعدادية المدارس كنظار مديرم تدريب النشاط شمل  :نبذة عن النشاط
 للتعليم القومية المعايير ضوء في المدرسي األداء تحسين على باإلدارات

 

 

  األطغظػطحوػططضطيػبتأعغلػاضطتطضػظػاضتربويػاضتدرغسػدورات  :ادمػاضظذاط .51

  سوىاج / الكبار لتعليم العامة الهيئة  :الجهة المستفيدة

     2005 أبريل 28  :المدة

 التربوم التقويم مهارات على األمية محو معلمي تدريب في المشاركة  :دكر المتقدـ

 أساليب" حوؿ التدريس، مهارات على األمية محو معلمي تدريب في المشاركة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ



  -179-  

 " التربوم التقويم

  "التربوم التقويم أساليب "حوؿ األمية محو معلمي بتأىيل الدكرات تعلقت  :نبذة عن النشاط

  بسوىاج التربية لكلية السابق العميد المطلب، عبد أحمد. د. أ  :المرجع

 

  "طؼاراتػاالتصالػاضغطال"برظاطبػ  :ادمػاضظذاط .61

  بسوىاج التدريس ىيئة أعضاء قدرات تنمية مركز  :الجهة المستفيدة

  2004 ديسمبر 16: إلى    2004ديسمبر  14: من  :المدة

 العرض مهارات على بالجامعة كمعاكنيهم التدريس ىيئة أعضاء السادة تدريب  :دكر المتقدـ
 (التدريب في المستهدفة العينة)الفعاؿ

 العرض مهارات على بالجامعة كمعاكنيهم التدريس ىيئة أعضاء السادة تدريب  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
 (التدريب في المستهدفة العينة)الفعاؿ

  الفعاؿ اوتصاؿ مهارات حوؿ البرنامج دار  :نبذة عن النشاط

  المركز مدير الوقاد، مصطفى. د. ا  :المرجع

 

  "ضػاءاتػاضبحثػاضتربوي"برظاطبػ  :ادمػاضظذاط .71

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

 2006 يوليو 27  :إلى    2006يوليو  23: من  :المدة

 البحث مهارات على بالجامعة كمعاكنيهم التدريس ىيئة أعضاء السادة تدريب  :دكر المتقدـ
 (التدريب في المستهدفة العينة)التربوم العلمي
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 البحث مهارات على بالجامعة كمعاكنيهم التدريس ىيئة أعضاء السادة تدريب  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
 (التدريب في المستهدفة العينة )التربوم العلمي

 علمي بأسلوب الرسالة تقرير ككتابة التربوم البحث إعداد بمناقشة البرنامج عني  :نبذة عن النشاط

 بجامعة التدريس ىيئة أعضاء قدرات تنمية مركز مدير معلو، خضارم محمود. د. ا  :المرجع
 الوادم جنوب

 

 (اضطظؼبػتصطغمػ)اضتدرغسػسيػطختارةػطوضورات  :ادمػاضظذاط .81

  كلية العلـو بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  2005 مايو 10  :إلى    2005مايو  7: من  :المدة

 أىداؼ على بالجامعة كمعاكنيهم التدريس ىيئة أعضاء السادة تدريب  :دكر المتقدـ
 (التدريب في المستهدفة العينة )التدريس

 أىداؼ على بالجامعة كمعاكنيهم التدريس ىيئة أعضاء السادة تدريب  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
 (التدريب في المستهدفة العينة )التدريس

  المنهج تصميم حوؿ الموضوعات دارت  :نبذة عن النشاط

 خدمة لشئوف بسوىاج العلـو كلية ككيل الوقاد، مصطفى. د. أ  :المرجع
  البيئة كتنمية المجتمع

 

 

 :كمتدرب فٌها المشاركة تتم التً التدرٌبٌة الدورات: ثانٌاًال 

اضطراجطظػاضخارجغظػضصضغاتػوططاعدػاضتطضغمػ"دورةػتدرغبغظػبطظوانػ:ػادمػاضظذاطػ -1
 "اضطاضي
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 الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واوعتماد :الجهة المستفٌدة

  م 2019 نوفمبر 14 – 12: المدة 

 الحضور والمناقشة والتفاعل والتطبٌق : دور المتقدم 

التعرف على مفهوم المراجعة الخارجٌة والمفاهٌم المرتبطة به والتعرف :نبذة عن النشاط 

على كٌفٌة المراجعة الخارجٌة مع التطبٌق العملً لبعض المواقف المرتبطة بالمراجعة 

 .الخارجٌة 

توصغفػاضبراطبػواضطػرراتػوتػوغمػظواتبػ"دورةػتدرغبغظػبطظوانػ:ػادمػاضظذاطػ  -2
 "اضتطضمػضصضغاتػوططاعدػاضتطضغمػاضطاضي

 الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واوعتماد :الجهة المستفٌدة

  م 2019   كتوبر 29 – 27: المدة 

 الحضور والمناقشة والتفاعل والتطبٌق : دور المتقدم 

التعرف على مفهوم البرنامج والمقرر والتقوٌم ونواتج التعلم ، مع :نبذة عن النشاط 

 .التطبٌق العملً لبعض المواقف المرتبطة بتوصٌف البرامج والمقررات 

اضتػوغمػاضذاتيػضصضغاتػوططاعدػاضتطضغمػ"دورةػتدرغبغظػبطظوانػ:ػادمػاضظذاط -3
 "اضطاضي

 الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واوعتماد :الجهة المستفٌدة

  م 2019  اكتوبر 24 – 22: المدة 

 الحضور والمناقشة والتفاعل والتطبٌق : دور المتقدم 

التعرف على مفهوم التقوٌم الذاتً ومكونات ملف التقوٌم الذاتً وكٌفٌة :نبذة عن النشاط 

 .اعداده ونقده مع التطبٌق العملً 

اضتخطغطػاالدتراتغجيػضصضغاتػوططاعدػ"دورةػتدرغبغظػبطظوانػ:ػادمػاضظذاط -4
 "اضتطضغمػاضطاضي

 الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واوعتماد :الجهة المستفٌدة

  م 2019  اكتوبر 14 – 13: المدة 

 الحضور والمناقشة والتفاعل والتطبٌق : دور المتقدم 

التعرف على مفهوم التخطٌط اوستراتٌجً ونموذج سوات للتحلٌل :نبذة عن النشاط 

 .ومكونات الخطة اوستراتٌجٌة 

دورةػتدرغبغظػرنػاداضغبػاضتػوغمػواردادػاضطغردةػ :ادمػاضظذاطػ -5
ػاالختبارغظػ

 جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة
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 ـ2019 /2 /13 -11  :المدة

 الحضور والمناقشة والمتابعة والتطبٌق :دكر المتقدـ

 تم التدرٌب على اسالٌب التقوٌم وكٌفٌة اعداد المفردات اوختبارٌة  :نبذة عن النشاط

تدرغبػارضاءػعغئظػاضتدرغسػرضىػاضتطضغمػرنػبطدػضطالبػ:ػػادمػاضظذاطػ -6
ػ.اضدبضومػاضطاطظػسيػاضتربغظػ

 جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة  

 ـ  يـو كاحد11/2018 /14  :المدة

 الحضور والمناقشة والمتابعة والتطبٌق :دكر المتقدـ

 .تم شرح كٌفٌة التدرٌس عن بعد لطالب الدبلوم العامة فً التربٌة نظام العام الواحد : نبذة عن النشاط 

  "اضطصتباتػوطغصظظػاضرشطغظػاضطصتبظػ"ػحولػرطلػورذظ  :ادمػاضظذاطػ -7

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

 ـ  2008/ 4/ 23: من  :المدة

 معها التعامل كيفية على بكالتدرم  الرقمية المكتبة على التعرؼ  :دكر المتقدـ

 كيفية على بكالتدرم  الرقمية المكتبة على بالتعرؼ العمل كرشة عنيت  :نبذة عن النشاط
 معها التعامل

 

ػضصظدوقػبهػواضتػدمػبحثيػطػترحػتػدغمػ"حولػرطلػورذظ  :ادمػاضظذاط -8
  "اضطاضيػاضتطضغمػتطوغر

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة
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     2007يونيو  14: من  :المدة

  بحلي مقترح كتقديم العمل كرشة في المشاركة  :دكر المتقدـ

  العالي التعليم تطوير لصندكؽ بحلي مقترح كتقديم العمل كرشة في المشاركة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 التعليم تطوير لصندكؽ بو كالتقدـ بحلي مقترح تقديم "حوؿ عمل كرشة  :نبذة عن النشاط
  "العالي

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. ا  :المرجع

 

ػ

ػ :ادمػاضظذاط-9

ػادتخدامػرضىػاضتدرغبػضطذروعػاألداديػاضطدارػبراطبػدورات
ػاضطامػسيػ(ICTP)ػواالتصاالتػاضططضوطاتػوتصظوضوجغاػظظم

 .2007/ػ2006ػاضجاططي

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

  ـ2007/ 7/ 1ـ إلى 2007/ 6/ 21من   :المدة

 استخداـ على التدريب لمشركع األساسي المسار برامج دكرات على التدرب  :دكر المتقدـ
/ 2006 الجامعي العاـ في (ICTP) كاوتصاوت المعلومات كتكنولوجيا نظم

2007. 

 استخداـ على التدريب لمشركع األساسي المسار برامج دكرات على التدرب  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
/ 2006 الجامعي العاـ في (ICTP) كاوتصاوت المعلومات كتكنولوجيا نظم

 :اآلتية البرامج على التدريب حيث ،2007

 Basic concepts of IT ساعة 18 لمدة. 

 Using Computers and Managing Files لمدة 

 .ساعة 24
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 Word Processing ساعة 24 لمدة. 

 Spreadsheets ساعة 24 لمدة. 

 Presentations ساعة 18 لمدة. 

 Database ساعة 24 لمدة. 

 Information and Communication 12 لمدة 

 .ساعة

 Introduction to PC Maintenance and 

Protection ساعات 6 لمدة. 

 التدريب لمشركع األساسي المسار برامج دكرات على التدريب النشاط تضمن  :نبذة عن النشاط
 العاـ في (ICTP) كاوتصاوت المعلومات كتكنولوجيا نظم استخداـ على

 .2007/ 2006 الجامعي

 

 "اضصظاريػاضتضوثػسيػاضتحصمػ"دورةػ:ادمػاضظذاط-10

 الصعيد جنوب إقليم تنمية مركز – كالتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية  :الجهة المستفيدة
 بسوىاج

 ـ2008/ 3/ 27- 24  :المدة

 المشاركة بالحضور كالمناقشة  :دكر المتقدـ

 المشاركة بالحضور كالمناقشة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 البيئة، في األماف لتحقيق معها التعامل ككيفية الصناعية، الملو ات على التعرؼ  :نبذة عن النشاط
 .بأخميم الصحي الصرؼ لمحطة ميدانية كزيارة

 

ػأرضاءػشدراتػتظطغظػطذروع"ػ)اضتظظغطيػاضتطوغرػ"برظاطبػ :ادمػاضظذاط-11
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 (واضػغاداتػاضتدرغسػعغئظ

 جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

 ـ2004/ 11/ 30- 28  :المدة

 التدريب كفعاليات كالمناقشة بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ

 التدريب كفعاليات كالمناقشة بالحضور المشاركة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 .كمناىجها القيادة كمفهـو ككظائفها اإلدارة مفهـو على التعرؼ البرنامج شمل  :نبذة عن النشاط

 

ادمػ-12
  :اضظذاط

ػاضظواحيػرضىػاضطدربغنػإلردادػاألوضىػاضطرحضظػ"ػبطظوانػرطلػورذظ
  " اضتظاسدغظػاضطاضيػاضتطضغمػتطوغرػضطذروراتػضضتػدمػاضغظغظ

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

     2007يونيو  14   :المدة

  كاألداء كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  كاألداء كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم

 للتقدـ الفنية النواحى على المدربين وعداد األكلى المرحلة حوؿ العمل كرشة دارت  :نبذة عن النشاط

  التنافسية العالى التعليم تطوير لمشركعات

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع

ػ
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ادمػ-ػ13
ػ :اضظذاط

ػ

  ( TOT ) اضطدربغنػضتدرغبػرطلػورذظ

الجهة 
  :المستفيدة

  كالقيادات التدريس ىيئة أعضاء قدرات تنمية مشركع ادارة

  2007 فبراير 13  :إلى    2007فبراير  1: من  :المدة

  كاألداء كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر 
كمهاـ 

  :المتقدـ

  كاألداء كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم

نبذة عن 
  :النشاط

 الموضوعات بعض على المدربين تدريب حوؿ التدريبية الدكرة دارت
 أدائهم بمستول اورتقاء أجل من كمعاكنيهم التدريس ىيئة ألعضاء الالزمة

  بالجامعة

  بسوىاج القدرات تنمية مركز مدير الوقاد، مصطفى. د. أ  :المرجع

 

ادمػ-14
  :اضظذاط

  "اضطضطىػواضبحثػاضطاضىػاضتطضغمػ"ػبطظوانػرطلػورذظ

  السويسرل التمبس مع بالتعاكف المصرل التمبس  :الجهة المستفيدة

     2006نوفمبر 1  :المدة

  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :دكر المتقدـ
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  المشاركة بالحضور كالتعقيب كالمناقشة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

  العلمى كالبحث العالى التعليم حوؿ العمل كرشة دارت  :نبذة عن النشاط

  بسوىاج الطب بكلية العامة، الصحة أستاذ التركي، على محمد. د. أ  :المرجع

 

ػتػظغاتهػ"اضطصعرػاضتدرغسػرنػرطلػػػػػػػورذظ  :ادمػاضظذاط-15
  "اضطططلػوتذعغل

  كلية التربية بأسيوط  :الجهة المستفيدة

     2006سبتمبر  21   :المدة

  كاألداء كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ

  كاألداء كالمناقشة بالتعقيب المشاركة تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

  "المعمل كتشغيل تقنياتو "المصغر التدريس حوؿ الورشة دارت  :نبذة عن النشاط

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع

 

ػاضتدرغسػطططلػوادتخدامػضتظظغم (TOTS) دورة  :ادمػاضظذاط-16
  اضطصعر

  شمس عين جامعة – البنات كلية  :الجهة المستفيدة

     2006 يوليو  12  :المدة

  كاألداء كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ
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  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 التدريس معمل كاستخداـ تنظيم حوؿ التدريبية الدكرة دارت  :نبذة عن النشاط
  المصغر

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع

 

ادمػ-17
  :اضظذاط

ػتظطغظػبطرصزػاضطظطػدة"ػاضجاططاتػسيػاضطاضغظػاضجواظبػ"دورة
  م2005/ػ4/ػ5-ػ3ػاضغترةػسيػبدوعاجػاضتدرغس عغئظػأرضاءػشدرات

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

  2005أبريل  5  :إلى    2005 أبريل  3  :المدة

  كاألداء كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ

  كاألداء كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

  بالجامعات المالية بالجوانب الدكرة اىتمت  :نبذة عن النشاط

  الوادم جنوب جامعة- القدرات تنمية مشركع مدير معلو، خضارم محمود. د. أ  :المرجع

ػ

ادمػ-18
  :اضظذاط

ػباإلتحادػضضبحوثػاضدادسػاإلطاريػاضبرظاطبػرنػذاطضظػطحاضرة
  اضطصرغغنػضضباحثغنػاضطتاحظ واضغرصػاألوروبي

  سوىاج فرع الوادم جنوب جامعة  :الجهة المستفيدة

     2004 نوفمبر 1  :المدة

  المشاركة بالحضور  :دكر المتقدـ
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  المشاركة بالحضور كالمناقشة  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 األكركبي باإلتحاد للبحوث السادس اإلطارم البرنامج حوؿ المحاضرة دارت  :نبذة عن النشاط
  المصريين للباحلين المتاحة كالفرص

  "نسابقا " الجامعة رئيس نائب الكامل، حسنين. د. ا  :المرجع

ػ

ادمػ-19
  :اضظذاط

ػاضجودةػأداضغبػظلػسىػاضجاططغظػواضطؼامػاضرؤغظػ"ػبطظوانػرطلػورذظ
  " اضذاطضظ

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

  2005 مايو  16  :المدة

  كاألداء كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  كاألداء كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم

  الشاملة الجودة أساليب ظل فى الجامعية كالمهاـ الرؤية حوؿ الورشة دارت  :نبذة عن النشاط

  سوىاج جامعة - التربية كلية عميد طايع، الراكم فيصل. د. أ  :المرجع

 

ادمػ-20
  :اضظذاط

ػوػاضتدرغبػطغؼومػحول(ػاضطدربغنػتدرغبػ)(TOT)دورة
 .وأداضغبهػأعداسه

  جامعة القاىرة  :الجهة المستفيدة

     2004               :المدة
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  كاألداء كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 كاألداء  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم

 (أساليبو – أىدافو – مفهومو) التدريب حوؿ التدريبية الدكرة دارت  :نبذة عن النشاط

 

ادمػ-21
  :اضظذاط

ػاضططاغغرػطجالػسيػ(TOT)اضطتدربغنػطدربػإردادػدورة
ػضضتطضغمػاضػوطغظ

  كزارة التربية كالتعليم بالقاىرة  :الجهة المستفيدة

     2004     فبراير          :المدة

  كاألداء كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 كاألداء  كالمناقشة كالتعقيب بالحضور المشاركة تم

 للتعليم القومية المعايير على التدريب حوؿ التدريبية الدكرة دارت  :نبذة عن النشاط

 

ادمػ-22
  :اضظذاط

ػبطحاسظاتػواضطضغاػاضودطىػاضػغاداتػطدئوضيػتدرغبػدورة
ػضضتطضغمػاضػوطغظػاضططاغغرػرضىػودوعاجػشظا

 كزارة التربية كالتعليم  :الجهة المستفيدة

     2004          :المدة

  المشاركة كمدرب   :دكر المتقدـ
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تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 المعايير على كسوىاج قنا بمحافظات كالعليا الوسطى القيادات مسئولي تدريب
 كسوىاج بقنا التدريب بمراكز كذلك للتعليم القومية

 للتعليم القومية المعايير على التدريب حوؿ التدريبية الدكرة دارت  :نبذة عن النشاط

 

ادمػ-23
  :اضظذاط

 "اضتطضغمػضضطدتػبل"دورةػإظتلػ

 كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

 ـ 2007/ 9/ 13إلى  2007/ 9/ 8    :المدة

 كالتعلم التدريس في كاإلنترنت الكمبيوتر استخداـ مهارات على التدرب  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

( PowerPoint )العركض برنامج باستخداـ التخصص في دركس إعداد تم
 على كنشرىا التخصص في دركس كتصميم اإلنترنت على كنشره كيب موقع كعمل

 اإلنترنت

 كالتعلم التدريس في كاإلنترنت الكمبيوتر استخداـ كيفية على بالتعرؼ الدكرة عنيت  :نبذة عن النشاط

 

 :األنشطة العلمٌة والفنٌة

 

ػاألولػاضطربيػاضطضطيػاضطؤتطرػعاطشػرضىػاضغظيػاضططرض  :ادمػاضظذاط .1
ػاضوشائغظػاضتربغظػ"بطظوان بدوعاجػاضتربغظػبصضغظ
 ".اضطوضطظػظلػسيػاضطجتطدػوتظطغظ

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة
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  2006 أبريل 19 :إلى    2006 أبريل 18: من  :المدة

  تخطيط كتنظيم المعرض الفني  :دكر المتقدـ

  تخطيط كتنظيم المعرض الفني  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

  الطالب إبداعات من العديد المعرض ضم  :نبذة عن النشاط

 كرئيس بسوىاج، التربية لكلية األسبق العميد المطلب، عبد أحمد. د. أ  :المرجع
  المؤتمر

 

ػاضثأرػطذصضظػضططاضجظػطدرحغظػرضىػغذتطلػسظيػحغل  :ادمػاضظذاط .2
ػاضطربيػاضطضطيػاضطؤتطر عاطشػرضىػأخرىػسظغظػوسػرات
ػاضوشائغظػاضتربغظػ"بطظوانػبدوعاجػاضتربغظػبصضغظػاألول

 "ػ.اضطوضطظػظلػسيػاضطجتطد وتظطغظ

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

     2006 أبريل 18  :المدة

  تخطيط كتنظيم الحفل الفني  :دكر المتقدـ

  تخطيط كتنظيم الحفل الفني  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

  أخرل فنية كفقرات اللأر مشكلة لمعالجة مسرحية الفني الحفل تضمن  :نبذة عن النشاط

 كرئيس بسوىاج، التربية لكلية األسبق العميد المطلب، عبد أحمد. د. أ  :المرجع
  المؤتمر
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ػاضطوضغظػضضدرادظػاضبغاظاتػجطدػألدواتػاضطغداظيػاضتطبغق  :ادمػاضظذاط .3
  اضتطضغمػتحدغنػضبرظاطب

  مديرية التربية كالتعليم بسوىاج  :الجهة المستفيدة

  2006 أبريل 30  :إلى    2006 أبريل 15: من  :المدة

 الطولية للدراسة البيانات جمع ألدكات الميداني التطبيق على اإلشراؼ  :دكر المتقدـ
  التعليم تحسين لبرنامج

 الطولية للدراسة البيانات جمع ألدكات الميداني التطبيق على اإلشراؼ  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ
  التعليم تحسين لبرنامج

 لبرنامج الطولية للدراسة البيانات بجمع لألدكات الميداني التطبيق عني  :نبذة عن النشاط
  كاألساسي العاـ التعليم بمدارس التعليم لتطوير التعليم تحسين

  التعليم تحسين برنامج مدير محمد، السميع عبد مصطفى. د. ا  :المرجع

 

ػضطام.بدوعاجػاضتربغظػبصضغظػواضغظيػاضطضطيػاضططرض  :ادمػاضظذاط .4
  . م2006

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

     2006يناير        :المدة

  التخطيط كالتنظيم  :دكر المتقدـ

  كالفني العلمي المعرض كتنظيم إنشاء على اإلشراؼ  :تفاصيل الدكر كمهاـ المتقدـ

 في التربية كلية طالب إلبداعات العلمية النماذج من العديد المعرض ضم  :نبذة عن النشاط
  المجاوت مختلف
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  بسوىاج التربية لكلية السابق العميد المطلب، عبد أحمد. د. أ  :المرجع

 

ػطالبػضصاضحػاالجتطاريػاضتصاسلػضطذروعػاضدظويػاضططرض  :ادمػاضظذاط .5
ػأرضاءػبظاديػاألعضغظػاضجططغات بطضػطدػباضطذارصظػاضجاططظ
  .م2005/ػ1/ػ15ػغومػبدوعاجػاضتدرغسػعغئظ

  جامعة سوىاج  :الجهة المستفيدة

     2005 يناير 15  :المدة

  كالتنظيم  المشاركة بالحضور كالتبرع  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 كالتنظيم  المشاركة بالحضور كالتبرع

  اليتيم بتكافل المتعلقة األنشطة من العديد المعرض ضم  :نبذة عن النشاط

 العليا الدراسات لشئوف بسوىاج الجامعة رئيس نائب رياض، محمود. د. أ  :المرجع
  سابقان  كالبحوث

 

ادمػ .6
 اضظذاط

  2001ػضطامػبدوعاجػاضتربغظػصضغظػضطالبػاضغظيػاضدظويػاضططرض

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

     2001 أبريل          :المدة

  بسوىاج التربية كلية لطالب الفني السنوم المعرض إقامة على اإلشراؼ  :دكر المتقدـ

 بدء من بسوىاج التربية كلية لطالب الفني السنوم المعرض إقامة على الكامل اإلشراؼتفاصيل الدكر 
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  المعرض نهاية حتى الفكرة  :كمهاـ المتقدـ

 الفنية كالتربية المنزلي اوقتصاد مجاؿ في بسوىاج التربية كلية طالب إنتاج المعرض تضمن  :نبذة عن النشاط
  التعليمية كالوسائل

  سابقان  الكلية عميد الكامل، حسنين. د. ا  :المرجع

 

ادمػ .7
  :اضظذاط

 .م2000ػضطام بدوعاجػاضتربغظػصضغظػضطالبػاضغظيػاضدظويػاضططرض

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة

     2000 أبريل          :المدة

  بسوىاج التربية كلية لطالب الفني السنوم المعرض إقامة على اإلشراؼ  :دكر المتقدـ

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

  بسوىاج التربية كلية لطالب الفني السنوم المعرض إقامة على اإلشراؼ

 كاوقتصاد الفنية التربية مجاؿ في بسوىاج التربية كلية طالب إنتاج المعرض تضمن  :نبذة عن النشاط

  التعليمية كالوسائل المنزلي

  سابقان  الكلية عميد رجب، مصطفى. د. ا  :المرجع

 

ػواالشتصادػاضغظغظػواضتربغظػاضتطضغطغظػضضودائلػاضغظيػاضططرض  :ادمػاضظذاط .8
  .م1999ػضطامػبدوعاجػاضتربغظ بصضغظػاضطظزضي

  كلية التربية بسوىاج  :الجهة المستفيدة
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     1999 أبريل        :المدة

 المنزلي كاوقتصاد الفنية كالتربية التعليمية للوسائل الفني المعرض إقامة على اإلشراؼ  :دكر المتقدـ
  بسوىاج التربية بكلية

تفاصيل الدكر كمهاـ 
  :المتقدـ

 المنزلي كاوقتصاد الفنية كالتربية التعليمية للوسائل الفني المعرض إقامة على اإلشراؼ
  بسوىاج التربية بكلية

 مواد في التعليمية الوسائل من بسوىاج التربية بكلية الطالب إنتاج المعرض تضمن  :نبذة عن النشاط

 كمناضد كمكرميات حائط كساعات كصور لوحات إنتاج في الفني كإبداعهم تخصصهم
 في الطالبات انتاج المعرض تضمن كما الفنية، المنتجات مكن كغيرىا كفازات كأركاف
  كغيرىا كأغذية مالبس من المنزلي اوقتصاد مجاؿ

  سابقان  الكلية عميد رجب، مصطفى. د. ا  :المرجع

 

  بدوعاجػاآلدابػضصضغظػرذرةػاضتادطظػاألدبغظػاضدورةػاستتاحػحغل  :ادمػاضظذاط .9

  كلية اآلداب بسوىاج  :الجهة المستفيدة

 ـ2008/ 2/ 24   :المدة

  الرياضي سوىاج باستاد المغطاة بالصالة الحفل في بالحضور المشاركة  :دكر المتقدـ

 

 

 :وإدارٌة علمٌة مناصب

 المساعدين األساتذةاألساتذة ك لمستويي للترقية الدائمة العلمية للجاف علمية أبحاث تحكيم لجنةعضو -1

  .2003  عاـ من اعتباران 

 تعلٌم ابتدائً – احٌاء – فٌزٌاء –كٌمٌاء )رئٌس لجنة وضع المواصفات للشعب العلمٌة  -2
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 م2018/2019بمشروع دعم وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة بكلٌة التربٌة بسوهاج فً العام الجامعً   (علوم
رئٌس لجنة وضع المواصفات الفنٌة لالجهزة والتجهٌزات المعملٌة الخاصة بمعمل طرق تدرٌس العلوم - 3

  .م2018/2019بمشروع دعم وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة بكلٌة التربٌة بسوهاج فً العام الجامعً 
 .بسوىاج التربية بكلية التدريس كطرؽ المناىج قسم بمجلس عضو -4

 . م23/2/1997عضو عامل بالجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة اعتبارا من  -5

 .عضو بجمعٌة المناهج وطرق التدرٌس  -6

 .م2018/2019عضو لجنة تحكٌم البحوث بالجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة فً  -7

 .م2018 /2017عضو لجنة شئون التعلٌم والطالب للعام الجامعً  -8

 م2020/2021 جامعة سوهاج فً –عضو لجنة الدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة  -9

 . م2016عضو عامل برابطة التربوٌٌن العرب من  -10

 .عضو لجان التحكٌم بالمجلة التربوٌة  -11

عضو لجنة التحكٌم بمجلة شباب الباحثٌن فً العلوم التربوٌة التً تصدرها كلٌة التربٌة بجامعة سوهاج  -12

 .م2021من

 ـ18/5/1998 من الفترة في بسوىاج التربية بكلية التدريس كطرؽ المناىج قسم لمجلس رئيسان -13
 .ـ2001/ 5/ 17 حتى

 م  ـ2008 عاـ حتى سوىاج  م بجامعة.الوادم جنوب بجامعة بسوىاج التربية كلية بمجلس عضو -14          
 ـ2018/2019في 

 ـ2006 حتى.ـ2002 عاـ من اعتباران  بسوىاج التربية بكلية العملية التربية مكتب رئيس -15
 .ـ2002عاـ في بسوىاج التربية بكلية اللقافية اللجنة رئيس -16
 .ـ2003/2004 عاـ في بسوىاج التربية بكلية اللقافية اللجنة عضو -17

 .بسوىاج التربية بكلية العلمية كاألجهزة المختبرات لجنة عضو- 18 

  .ـ2005لعاـ.بسوىاج التربية بكلية اوجتماعي التكافل صندكؽ لجنة في عضو -19

 السعودية العربية بالمملكة بعنيزة للبنات المتوسطة بالكلية األطفاؿ رياض & النفس كعلم التربية لقسمي رئيسان  -20
 (.سنوات خمس اإلعارة فترة)ـ1992 حتى 1987 من الفترة في

 .ـ28/5/2002 من اعتباران  متتاليتين لفترتين البيئة كتنمية المجتمع خدمة لشئوف بسوىاج التربية كلية ككيل -21 

 .ـ2008 حتى ـ2002 عاـ من اعتباران  بسوىاج التربية بكلية البيئة كتنمية المجتمع خدمة لجنة رئيس- 22

 في سوىاج فرع الوادم جنوب بجامعة المنعقد أرشد مجتمع أجل من راشدة كالدية نحو العلمية الندكة أمينة-23
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 .ـ2004 مارس 30-31

 كلية عقدتو الذم" العولمة ظل في المجتمع كتنمية الوقائية التربية "األكؿ العربي العلمي المؤتمر عاـ ررمق-24
 .ـ2006 أبريل 19 – 18 الفترة في بسوىاج التربية

 .ـ2001 – 1998 من بسوىاج التربية بكلية العملية التربية مكتب رئيس- 25

 & ـ2007/ 2006 لعامي بسوىاج الجامعة مستول على الجامعية بالمدف كاللقافية الفنية اللجنة رئيس- 26

  .ـ2008/ 2007

   ـ2007 / 2006 لعاـ بسوىاج التربية بكلية المكتبات لجنة عضو-27

  .2007 / 2006 للعاـ الجامعة مستول على الفتيات مسئولة  - 28

 ـ2007/ 2006 لعاـ المصرية الجامعات مستول على الفتيات مسئووت مقررة-29

 بسوىاج التربية بكلية الجودة لتوكيد داخلي نظاـ إنشاء بمشركع العلمية المقررات توصيف لجنة ئيسر- 30
 .ـ2007/ 2006 لعاـ بالجامعة

 التربية بكلية الجودة لتوكيد داخلي نظاـ إنشاء بمشركع ـ2007/ 2006 لعاـ كالكيمياء الطبيعة شعبة منسق -31
 .بسوىاج

 .ـ2008 كحتى 2002 عاـ منذ اومتحانات عاـ رئيس نائب- 32

 حتى( ـ 2006 يناير )بدايتو منذ بسوىاج التربية بكلية الجودة لتوكيد داخلي نظاـ إنشاء مشركع رئيس نائب- 33
 (.ـ 2007 يونيو )نهايتو

 .ـ2008 لعاـ سوىاج بجامعة عقدت التي المعلم كادر امتحانات أسئلة غرفة عضو -34

 في" التربوية المجلة "بعنواف بسوىاج التربية كلية تصدرىا التي المحكمة العلمية المجلة تحرير ىيئة عضو-  35
 ـ1998-2008

 جامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية – عضو مجلس قسم المناىج كطرؽ التدريس بكلية التربية كاآلداب – 36
 . ( ـ2015 – 2010) ىػ الموافق 1436 / 1435 ىػ حتى 1432 / 1431من عاـ 
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عضو فريق التقويم الذاتي كفق معايير الهيئة الوطنية للتقويم كاوعتماد األكاديمي بكلية التربية كاآلداب جامعة -  37
 . ىػ 1432تبوؾ بالمملكة العربية السعودية في عاـ 

عضو لجنة البرامج كالمقررات بقسم المناىج كطرؽ التدريس بجامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية عاـ - 38
 . ىػ 1436 / 1435

عضو لجنة األنشطة العلمية كالبحلية بقسم المناىج كطرؽ التدريس بجامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية -39 
  . ىػ1436 / 1435عاـ

جامعة تبوؾ بالمملكة العربية - مقرر كنائب رئيس لجنة الدراسات العليا بقسم المناىج كطرؽ التدريس  –40   
   ىػ1436 / 1435السعودية عاـ

بعد انتهاء اإلعارة لجامعة ) جامعة سوىاج –عضو مجلس قسم المناىج كطرؽ التدريس بكلية التربية -  41      
 . ـ 1/9/2015كاستالـ العمل بجامعة سوىاج في  (تبوؾ بالمملكة العربية السعودية 

- 2015رئٌس كنترول لمرحلتً البكالورٌوس واللٌسانس ، والدراسات العلٌا من - 42     

 (بعد اوعارة) م 2018

 حتى اون 2019من .عضو غرفة اوسئلة واومتحانات بكلٌة التربٌة جامعة سوهاج - 43     

  .(م2021)
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 :البٌئة وتنمٌة المجتمع بخدمة المتعلقة األنشطة

 .التربية بكليات كالدكتوراه الماجستير درجتي على للحصوؿ علمية رسائل مناقشة- 1

 المصرية المحكمة العلمية بالمجالت للنشر العلـو تدريس كطرؽ المناىج مجاؿ في علمية بحوث تحكيم- 2

 .كالعربية

 مجلس من بالتعيين المدرسة على العلمي اإلشراؼ )للبنات العامة اللانوية سوىاج بمدرسة األباء مجلس عضو- 3 
 .ـ2002 لعاـ( األباء

 .ـ2005/2006 عاـ من التعليمية سوىاج إدارة مستول على كاألباء األمناء مجلس عضو- 4 

 مدير مدرسة، ككيل ، ناظر ، أكؿ مدرس )بسوىاج كالتعليم بالتربية أعلى لوظيفة للترقي التدريب في المشاركة- 5 
 (.عاـ موجو ، أكؿ موجو موجو، مدرسة،

 تخفيف في للمساىمة العاـ سوىاج بمستشفى المرضي لألطفاؿ الجامعة طالبات بعض زيارة على اإلشراؼ- 6
 .ـ2007/ 11/ 29 بتاريخ المرضية باآلوـ اإلحساس

  .البيئية التربية فى المرأة دكر عن البيئية التربية مهرجاف فى التحدث- 7 

 (.التعليمية الوسائل مجاؿ فى )الميسرات تدريب فى المشاركة-8 

 (.بسوىاج اللقافة كقصر التربية كلية بين مشترؾ فنى إنتاج )عمل كرشة على اإلشراؼ- 9

  (التدريس طرؽ مجاؿ فى )الواحد الفصل معلم تدريب فى المشاركة- 10

  .بسوىاج اللقافة بقصر العمالية اللقافة برامج فى تلقيفية محاضرات فى المشاركة-11

  .التعليم تكنولوجيا مجاؿ فى الجدد المدرسين لبعض محاضرات فى المشاركة-12 

 المصرل التليفزيوف -اللامنة بالقناة فين على حواء برنامج )اوجتماعية المشكالت بعض حل فى المشاركة-13 

 القناة )األطفاؿ كرياض الحضانة بدكر لألطفاؿ التدريس كيفية بعنواف التدريس طرؽ عن تليفزيونى حديث- 14
  (المصرل التليفزيوف -اللامنة

 اللامنة القناة -المصرل بالتليفزيوف فقط للكبار برنامج فى المراىقين لألبناء اآلباء معاملة كيفية عن تليفزيونى حديث- 15
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 -اللامنة بالقناة السياسى الشارع برنامج فى الصعيد فى اونتخابات فى المرأة مشاركة عن تليفزيونى حديث- 16
 المصرل التليفزيوف

 .المصرل التليفزيوف -اللامنة بالقناة األسر دكرل برنامج فى بالجامعة األسر دكرل تحكيم فى المشاركة- 17

 إلى 22/5/2004 من الفترة في( أستاذ )كمحاضر للتعليم القومية المعايير على التدريب فى المشاركة- 18
 .ـ27/5/2004

 .المصرم بالتليفزيوف اللامنة بالقناة التربوم البحث عن تليفزيوني حديث في المشاركة- 19

  .مشكالت من ينشأ قد ما كحل .عليها العاـ كاإلشراؼ بالمدارس الميدانية التربية تنظيم في المشاركة- 20

 .العاـ التعليم بمدارس العلـو تدريس تقويم في المشاركة- 21 

  .عليها كاإلشراؼ الرحالت بعض تنظيم في المشاركة- 22 

 .الجامعي المعلم إعداد دكرات في المشاركة -23 

 تدريس في المنظومي المدخل )كونفرانس الفيديو خالؿ كالموجهين المدرسين تدريب دكرات في المشاركة- 24 
 (.ـ30/12/2001ك ـ8/9/2001 في المتكاملة العلـو كتعلم

 ".21/12/2002 في العلمي كالتفكير التدريس طرؽ "بعنواف كونفرانس الفيديو في محاضرة إعطاء- 25 

 في TIMSS الػ مشركع خالؿ من العلـو تدريس تطوير على كالموجهين المعلمين تدريب في المشاركة- 26 
 .ـ2002/2003

  .األمية محو برامج في المشاركة- 27 

 ىيئة أعضاء قدرات تنمية مشركع )الجامعية كالقيادات التدريس ىيئة أعضاء قدرات تنمية برامج في المشاركة- 28 
 (.كالقيادات التدريس

 .التربية كليات تطوير مشركع )التربية بكليات التدريس ىيئة أعضاء تدريب في المشاركة -29 

 .العلمية كالندكات المؤتمرات تنظيم في المشاركة - 30
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 .التعليم تحسين برامج في المشاركة- 31 

 29-26 الفترة في أكتوبر من السادس بمدينة مبارؾ بمدينة للعلـو األكائل المدرسين تدريب في المشاركة- 32 
 .ـ10/2002/

 كالموجهين العمـو للموجهين كالتعلم التدريس في المنظومي المدخل حوؿ التدريبية الدكرة في المشاركة- 33 
  .ـ2003 فبراير 20-18 من الفترة في األكائل كالمدرسين

 األحد يـو في بسوىاج الجامعة بفرع الرئيسية الجامعية المدينة داخل تعارؼ حفل كإقامة تنظيم على اإلشراؼ- 34
 .ـ26/3/2006 الموافق

 التربية بكلية األكؿ العربي العلمي المؤتمر في المشاركة للوفود سوىاج بمحافظة أخميم أ ار إلى زيارة تنظيم - 35
 .ـ4/2006/ 19 ،18 يومي في المنعقد" العولمة ظل في المجتمع كتنمية الوقائية التربية "بعنواف بسوىاج

 . بسوىاج التربية بكلية الطفل تربية بشعبة التعليمية المخرجات تقويم مشركع في المشاركة- 36

 .بسوىاج التربية بكلية الرياضيات معلمي إعداد برنامج كتطوير تقويم مشركع في المشاركة- 37

 .بسوىاج التربية بكلية اإلنجليزية باللغة كالرياضيات العلـو مناىج تدريس مشركع في المشاركة- 38 

/ 11/ 17 الجمعة يـو فى الجامعة طالب كبمشاركة بسوىاج التدريس ىيئة أعضاء بنادل اليتيم يـو عمل- 39 
 .ـ2006

 12 / 8 الجمعة يـو فى الجامعة طالب كبمشاركة بسوىاج التدريس ىيئة أعضاء بنادل اليتيم يـو عمل- 40
  ـ 2006/

 بعض بمشاركة بسوىاج كاألمل النور مدارس من ( الجنسين من )المكفوفين الطالب لبعض ترفيهى يـو إقامة- 41
  ـ 2007 / 3 /3 بتاريخ ، بسوىاج التدريس ىيئة أعضاء بنادل ( الجنسين من) الجامعة طالب

 الشراكة أبعاد تفعيل خالؿ من سوىاج بمحافظة األمية محو في التربية كلية دكر تدعيم مشركع في المشاركة- 42
 التربية بكلية ـ 2006 / 2 / 3 الى 1 /25 من الفترة فى. الشاملة الجودة كإدارة المعاصرة المجتمعية

 . بسوىاج
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  ( . المشركع مدير نائب.) بسوىاج التربية بكلية الجودة توكيد مشركع في المشاركة- 43

 ـ20/4/2005بتاريخ بسوىاج الوادم جنوب جامعة بفرع الورا ة تطوير مشركع نتائج تقويم في المشاركة- 44
 .بسوىاج العلـو كلية عميد. د.أ بمكتب

/ 2007& ـ2007 / 2006 الجامعي للعاـ الطالب لرعاية سوىاج بجامعة الخير قافلة على العاـ اإلشراؼ- 45 
 ـ2008

 بسوىاج للمكفوفين النور مدرسة من المكفوفين األطفاؿ لبعض الجامعة طالبات استضافة على اإلشراؼ- 46 
 . ـ2007/ 3/ 3 بتاريخ بسوىاج التدريس ىيئة أعضاء بنادم كذلك عنهم، للترفيو

  2007 / 4 / 13 الجمعة فى الجامعة طالب كبمشاركة بسوىاج التدريس ىيئة أعضاء بنادم اليتيم يـو عمل- 47

 / 4 / 20 الجمعة يـو فى الجامعة طالب كبمشاركة بسوىاج التدريس ىيئة أعضاء بنادم اليتيم يـو عمل- 48
 . ـ 2007

 تخفيف في للمساىمة بسوىاج الطب بكلية المرضي لألطفاؿ الجامعة طالبات بعض زيارة على اإلشراؼ- 49
 .ـ2007/ 11/ 8 بتاريخ المرضية باآلوـ اإلحساس

 تخفيف في للمساىمة بسوىاج الطب بكلية المرضي لألطفاؿ الجامعة طالبات بعض زيارة على اإلشراؼ- 50
 .ـ2007/ 11/ 8 بتاريخ المرضية باآلوـ اإلحساس

 التدريس ىيئة أعضاء بنادم عنهم للترفيو األيتاـ األطفاؿ لبعض الجامعة طالبات استضافة على اإلشراؼ- 51
 .ـ2007/ 11/ 16 بتاريخ بسوىاج

 .ـ 2007/ 11/ 12 الموافق سوىاج بجامعة النظافة يـو تنفيذ على كاإلشراؼ كتنظيم تخطيط- 52

 . ـ 2015 – 2010 المشاركة في الملتقيات العلمية داخل جامعة تبوؾ كخارجها في الفترة – 53

 المشاركة في كضع برنامج الدبلـو العاـ في التربية بجامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية في عاـ – 54 
 .ق1433

 . ىػ1432/1433عضو الفريق اودارم لوحدة الجودة كاوعتماد األكاديمي لعاـ  -  55
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 تمت المشاركة في كضع خطة الدراسة لبرنامج الماجستير نظاـ المقررات الدراسية كالمشركع البحلي في عاـ – 56
 . ىػ1432/1433

 .ق1432/1433 تم اقتراح معايير للدبلـو العاـ في التربية في ضوء اوطار الوطني للمؤىالت في عاـ – 57

 . ـ 2015 – 2011المشرفة على اونشطة العلمية لطالبات الماجستير في الفترة من - 58

 . ـ2015 – 2013تمت المشاركة في تحكيم األدكات العلمية لكلير من الباحلين كالباحلات في الفترة - 59

المرشدة اوكاديمية لطالبات الماجستير بقسم المناىج كطرؽ التدريس بكلية التربية كاوداب جامعة تبوؾ في - 60
 .  ـ 2015 – 2011الفترة 

تمت المشاركة في اللقاء التعريفي لبرنامج الماجستير بقسم المناىج كطرؽ التدريس بجامعة تبوؾ بالمملكة - 61
 . ـ 2015 – 2011العربية السعودية كنشره مجتمعيا في الفترة 

 . ـ2015 -2012تمت المشاركة في سمينار قسم المناىج كطرؽ التدريس بجامعة تبوؾ في الفترة  -  62

تمت المشاركة في اوشراؼ على الرسائل العلمية لطالبات الماجستير بجامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية - 63
 . ـ 2015 – 2012في الفترة 

  ـ2015 – 2010تمت المشاركة في اعماؿ اوختبارات بكلية التربية كاوداب جامعة تبوؾ في المدة - 64

تمت المشاركة في التدريس لطالبات مرحلة البكالوريوس كمرحلة الدبلـو العاـ في التربية كمرحلة الماجستير - 65
 2010بنظامي الرسالة كالمشركع البحلي ، بكلية التربية كاوداب جامعة تبوؾ في الفترة  (اوعتيادم كالموازم )

 . ـ2015-
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 :التخصص بمجال العالقة ذات العلمٌة واللجان والمجالس  والجمعٌات الهٌئات عضوٌة

عضو لجنة التحكٌم باللجنة العلمٌة الدائمة لكل من مستوى األساتذة واألساتذة المساعدٌن  -1

 .فً تخصص المناهج وطرق التدرٌس 

 .العلمية للتربية المصرية الجمعية عضو-2

 .التدريس كطرؽ للمناىج المصرية الجمعية عضو-3   

 .العلـو تدريس تطوير كمركز للعلـو القومية المصرية الجمعية عضو- 4   

 .التربية ككليات معاىد خريجي رابطة عضو-5   

 ـ2005-2004 لعاـ.المحافظة مكتب ىيئة عضو -6   

  ـ2005-2004 لعاـ.سوىاج بمحافظة للتعليم األعلى المجلس عضو-7    

 .بسوىاج التربية بكلية ـ2008 عاـ العلمية كالمختبرات األجهزة لجنة عضو -8

 .بسوىاج التربية بكلية ـ2007/ 2006 لعاـ مكتبات لجنة عضو -9    

  ـ2008عضو غرفة اوسئلة كاومتحانات لكادر المعلم بالجامعة لعاـ - 10    

 في الفترة  (المجلة التربوية )عضو ىيئة تحرير المجلة العلمية المحكمة بكلية التربية بسوىاج - 11    

   ـ2008 - 1998

 –عضو فريق التقويم الذاتي كفق معايير الهيئة الوطنية للتقويم كاوعتماد اوكاديمي ، بكلية التربية كاوداب -12    
 . ق1432جامعة تبوؾ في عاـ 

 ق ػ1436/ 1435عضو لجنة البرامج كالمقررات بقسم المناىج كطرؽ التدريس بجامعة تبوؾ لعاـ - 13  

مقرر كنائب رئيس لجنة الدراسات العليا بقسم المناىج كطرؽ التدريس بجامعة تبوؾ بالسعودية لعاـ             - 14  
 .ىػ 1436 /1435

  ىػ1435/1436عضو لجنة اونشطة العلمية كالبحلية بقسم المناىج كطرؽ التدريس بجامعة تبوؾ لعاـ - 15  

 المملكة –بجامعة تبوؾ . ىػ1436- ق1433عضو لجنة تخصص العلـو لمناقشة خطط الماجستير لعاـ - 16   
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 .العربية السعودية

 . ـ 2015 – 2010عضو مجلس قسم المناىج كطرؽ التدريس بكلية التربية كاآلداب جامعة تبوؾ من - 17     

 .ـ1/5/2016عضو رابطة التربويين العرب من -18     

 : إعارات

ـ  1987 من الفترة في السعودية العربية استاذا مساعدا بكلية اعداد المعلمات بالمملكة للعمل اإلعارة تمت
 .ـ 1992 حتى 

كما تمت اإلعارة للعمل  ستاذ دكتور بجامعة تبوك بالمملكة العربٌة السعودٌة فً الفترة من 

 . م 2015م  حتى 2010

 

  :  علمٌةجوائز

  بالكليػػة كالمعينين بسوىاج التربية بكلية الخريجين أكائل جائزة  :اسم الجائزة-1

  1997يناير   :تاريخ الحصوؿ عليها

  جامعة جنوب الوادم  :الجهة المانحة

  كالتعيين معيدة بالجامعة  التفوؽ بشعبة الفيزياء كالكيمياء  :سبب الحصوؿ عليها

 

 التدريس كطرؽ للمناىج المصرية الجمعية تكريم  جائزة  :اسم الجائزة-2
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 .ـ2006عاـ   :تاريخ الحصوؿ عليها

 التدريس كطرؽ للمناىج المصرية الجمعية  :الجهة المانحة

 المجاوت مختلف في الفعاؿ العلمي النشاط  :سبب الحصوؿ عليها

 

اسم -3
  :الجائزة

  الدراسي للعاـ سوىاج جامعة مستول على الملالية األـ   جائزة 

 2007 /2008  

تاريخ الحصوؿ 
  :عليها

  2008مارس 

  العلمي للبحث كالدكلة العالي التعليم كزارة  :الجهة المانحة

سبب الحصوؿ    
  :عليها

 للجهود المبذكلة في المجاؿ العلمي كالمشاركة الفعالة في األنشطة المتنوعة بالجامعة تقديران 
 .  كغيرىا كالبيئية كاوجتماعية كالفنية اللقافية المجاوت مختلف في

 

 جائزة تكريم الجمعية المصرية للتربية العلمية : اسم الجائزة -4

 ـ2017 يوليو 24: تاريخ الحصوؿ عليها 

  الجمعية المصرية للتربية العلمية :الجهة المانحة 

 النشاط العلمً فً الجمعٌة : سبب الحصول علٌها 

 

 جائزة تكرٌم جامعة سوهاج:اسم الجائزة -5

 م2010: تارٌخ الحصول علٌها

  جامعة سوهاج–كلٌة التربٌة :الجهة المانحة 
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الجهد المتمٌز فً الدورة التخصصٌة لكلٌات رٌاض األطفال بالجامعات : سبب الحصول علٌها 

 .المصرٌة 

 

 شكر وتقدٌر قسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة واالداب بجامعة تبوك : اسم الجائزة -6

 هـ6/8/1435:تارٌخ الحصول علٌها 

  المملكة العربٌة السعودٌة – جامعة تبوك –كلٌة التربٌة واالداب : الجهة المانحة 

التعاون العلمً فً االشراف والمشاركة فً مناقشة اول رسالة ماجستٌر : سبب الحصول علٌها

 .من شطر الطالبات 

 

 اهداء جامعة تبوك: اسم الجائزة-7

 هـ1436: تارٌخ الحصول علٌها 

 سعادة الدكتور رئيس قسم المناىج كطرؽ التدريس تم تقدٌمها من )جامعة تبوك : الجهة المانحة 
 .(السابق كسعادة الدكتور رئيس قسم المناىج كطرؽ التدريس الحالي 

 .التميز في األداء كالمشاركة الفعالة في األنشطة العلمية بالقسم كالكلية كالجامعة : سبب الحصوؿ عليها 

  

  :شهادات تقدٌر

 شكر وتقدٌر:اسم الشهادة  -1

 م15/11/2020: تارٌخ الحصول علٌها 

 وحدة النشر العلمً بكلٌة التربٌة جامعة سوهاج: الجهة المانحة 

حسن التعاون والجهد المخلص فً اورتقاء بشأن المجلة :سبب الحصول علٌها 

 .التربوٌة فً تحكٌم  بحاثها ودعمها باألبحاث العلمٌة 

 شكر وتقدٌر: اسم الشهادة  -2

 م28/11/2019:تارٌخ الحصول علٌها 

  جامعة سوهاج–كلٌة التربٌة :الجهة المانحة 

الحضور والمشاركة البناءة والمتمٌزة فً المؤتمر الدولً : سبب الحصول علٌها 

المعلم ومتطلبات العصر الرقمً ممارسات )اوول لكلٌة التربٌة جامعة سوهاج بعنوان 
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 (وتحدٌات 

 شكر وتقدٌر: اسم الشهادة  -3

 م2019 / 10 /16:تارٌخ الحصول علٌها 

 مركز العالقات الدولٌة بجامعة سوهاج: الجهة المانحة 

" التصنٌف الدولً وخداع الرقم "حضور ورشة عمل بعنوان : سبب الحصول علٌها 

 .م16/10/2019التً اقٌمت بالمركز الددولً للمؤتمرات بمقر الجامعة الجدٌد فً 

 

اسم  -4
  :الشهادة

 بسوىاج التربية بكلية الجودة لتوكيد داخلي نظاـ إنشاء مشركع من تقدير شهادة

تاريخ الحصوؿ 
  :عليها

 ـ2008/ 6/ 4

 كلية التربية بسوىاج  :الجهة المانحة

سبب الحصوؿ 
  :عليها

 بسوىاج التربية بكلية الجودة توكيد مجاؿ في الفعاؿ كالنشاط للجهد تقديران 

 

 اسم -5
  :الشهادة

 كوكيل العمل أ ناء جهد من بذؿ لما بسوىاج التربية كلية أسرة من كتقدير شكر      
 البيئة كتنمية المجتمع خدمة لشئوف للكلية

تاريخ الحصوؿ 
  :عليها

 ـ2008/ 5/ 31

 كلية التربية بسوىاج  :الجهة المانحة

سبب الحصوؿ 
  :عليها

 كتنمية المجتمع خدمة لشئوف بسوىاج التربية لكلية كوكيل العمل أ ناء جهد من بذؿ ما
 البيئة
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اسم - 6
  :الشهادة

  كالتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية من تقدير شهادة

تاريخ الحصوؿ 
   :عليها

  2008 أبريل      

 جنوب اقليم تنمية مركز - كالتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية  :الجهة المانحة
  الصعيد

سبب الحصوؿ 
  :عليها

 كالمجتمع الجامعة دكر "المعنوف المؤتمر أعماؿ في للمشاركة تقديران 
  "الصعيد بإقليم للمرأة السياسي التوجو تنمية في

 

اسم - 7
  :الشهادة

 كالدكلة العالي التعليم كزير/ الدكتور األستاذ سعادة من تقدير شهادة
 ـ2008 لعاـ الملالية األـ لقب على الحصوؿ على العلمي للبحث

تاريخ الحصوؿ 
  :عليها

 ـ2008عاـ 

 العلمي للبحث كالدكلة العالي التعليم كزارة  :الجهة المانحة

سبب الحصوؿ 
  :عليها

 ـ2008 لعاـ الملالية األـ لقب على  بالحصوؿ تكريمان 
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اسم -8
  :الشهادة

  فو كونغ للوشو المصرم اوتحاد من تقدير شهادة

تاريخ الحصوؿ 
  :عليها

  2007ديسمبر 

  فو كونغ للوشو المصرم اوتحاد  :الجهة المانحة

سبب الحصوؿ 
  :عليها

 ساندا "لألندية الجمهورية ببطولة المشاركة في جهد من بذلو تم ما
  ـ2008/ 2007" بنات

 

اسم -9
  :الشهادة

 اآلباء كمجلس بسوىاج بنات اللانوية مدرسة إدارة من تقدير شهادة
  كالمعلمين

تاريخ الحصوؿ 
  :عليها

  2002يناير 

  إدارة سوىاج التعليمية  :الجهة المانحة

سبب الحصوؿ 
  :عليها

  تقديران للجهد كالعمل البناء لخدمة التربية كالتعليم كمعاكنة المدرسة

 

اسم -10
  :الشهادة

   أكاديمية البحث العلمي كالتكنولوجيا من تقدير شهادة

   ـ 2008أبريل تاريخ الحصوؿ 
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  :عليها

  أكاديمية البحث العلمي كالتكنولوجيا   :الجهة المانحة

سبب الحصوؿ 
  :عليها

 . المنعقدة باوكاديميةللمشاركة الفعالة في األنشطة العلمية تقديران 

  

 شكر كتقدير من كلية التربية بسوىاج                             : اسم الشهادة -11

  ـ 5/2008         :      تاريخ الحصوؿ عليها 

      كلية التربية بسوىاج       :      الجهة المانحة  

 .الجهود المتميزة في مجاؿ خدمة المجتمع كتنمية البيئة :        سبب الحصوؿ عليها 

شهادة تقدير من مشركع انشاءنظاـ داخلي لتوكيد :           اسم الشهادة    -12
 .الجودة بكلية     التربية بسوىاج

 . ـ 2008  / 6: تاريخ الحصوؿ عليها 

 كلية التربية بسوىاج : الجهة المانحة       

 .الجهود المتميزة في المشركع كالعمل كنائب لمدير المشركع : سبب الحصوؿ عليها 

 شهادة تقدير :      اسم الشهادة    -13

  ـ2008:  تاريخ الحصوؿ عليها 

 سعادة األستاذ الدكتور كزير التعليم العالي كالدكلة للبحث العلمي: الجهة المانحة  

 .الفوز بلقب األـ الملالية على مستول الجامعة : سبب الحصوؿ عليها 

 شكر كتقدير:      اسم الشهادة  -14
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  ـ 4/2009:تاريخ الحصوؿ عليها 

 الجمعية المصرية للمناىج كطرؽ التدريس: الجهة المانحة 

الجهود العلمية كالمشاركات المتميزة كالمستمرة في المؤتمرات : سبب الحصوؿ عليها 
.                                                                    العلمية التي تعقدىا الجمعية

.  

 شكر كتقدير:اسم الشهادة - 15

  ـ 2009/ 4:   تاريخ الحصوؿ عليها 

 .جمعية اللقافة من أجل التنمية بسوىاج :الجهة المانحة 

 .المشاركة الفعالة في المؤتمرات العلمية التي تعقدىا الجمعية :سبب الحصوؿ عليها 

 شهادة تقدير: اسم الشهادة -16

 . ـ 2010 /3:تاريخ الحصوؿ عليها 

 .قطاع خدمة المجتمع كتنمية البيئة بجامعة سوىاج .الجهة المانحة 

 األداء المتميز في مجاؿ خدمة المجتمع كتنمية البيئة بالجامعة : سبب الحصوؿ عليها 

 شكر كتقدير : اسم الشهادة -17

  ـ 2010 / 3: تاريخ الحصوؿ عليها 

 مركز تنمية جنوب –أكاديمية البحث العلمي كالتكنولوجيا :         الحهة المانحة 
 الصعيد بسوىاج 

األداء المتميز في المؤتمرات العلمية ككرش العمل التي تنعقد :سبب الحصوؿ عليها 
 .بالتعاكف بين الجامعة كاألكاديمية بسوىاج
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 شهادة تقدير: اسم الشهادة -18

  ـ 2010 /4: تاريخ الحصوؿ عليها 

  جامعة سوىاج –كلية التربية : الجهة المانحة   

األداء المتميز كوكيل الكلية لشؤكف خدمة المجتمع كتنمية : سبب الحصوؿ عليها 
 .البيئة 

 شكر كتقدير : اسم الشهادة -19

  ـ 2010 /4: تاريخ الحصوؿ عليها 

  جامعة جنوب الوادم –كلية التربية بقنا : الجهة المانحة 

المشاركة الفعالة في انشطة كلية التربية بقنا كالتي استضافتها : سبب الحصوؿ عليها 
 .جامعة سوىاج 

 شهادة تقدير : اسم الشهادة -20

  ـ2010 /5: تاريخ الحصوؿ عليها 

 جامعة سوىاج :  الجهة المانحة     

 .المشاركة الفعالة في األنشطة العلمية بالجامعة : سبب الحصوؿ عليها 

 شهادة تقدير :  اسم الشهادة  -21

  ـ 2010:   تاريخ الحصوؿ عليها  

 اتحاد طالب كلية التربية جامعة سوىاج : الجهة المانحة      

 .المشاركة الفعالة في اوشراؼ على األنشطة الطالبية بالكلية : سبب الحصوؿ عليها 

 شكر كتقدير :اسم الشهادة   -22
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  ق 1433 / 1432العاـ الدراسي : تاريخ الحصوؿ عليها 

 جامعة تبوؾ بالمملكة العربية السعودية :   الجهة المانحة 

المشاركة الفاعلة كالمتميزة في انشطة كفعاليات عمادة شؤكف : سبب الحصوؿ عليها 
 . ق1433 – 1432الطالب للعاـ الدراسي 

 شكر كتقدير :اسم الشهادة -23

 ىػ     5/1436 / 13:  تاريخ الحصوؿ عليها 

قسم المناىج كطرؽ التدريس بجامعة تبوؾ بالمملكة العربية :    الجهة المانحة 
 .السعودية 

 Google Driveالتنظيم كاوشراؼ على دكرة تدريبية بعنواف : سبب الحصوؿ عليها 

 . لطالبات الدراسات العليا 
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