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البيانات الشخصية  .1

 االسم: حسين طه عطا سالم -

 الجنسية: مصري -

العنوان: جمهورية مصر العربية، سوهاج، جامعة سوهاج، كلية التربية، قسم    -

 المناهج وطرق التدريس

 yahoo.comdrhussein73@البريد االلكتروني:  -

جامعئة سئوهاج، ومئدير - وكيل كلية التربية لشئوون التعلئيم و الطئ   الوظيفة الحالية:  -
وحئئئدة نئئئمان الجئئئودة بالكليئئئة، والمئئئدير التنفيئئئذي لمشئئئرو  دعئئئم وتطئئئوير الفاعليئئئة 
التعليمية بكلية التربية بسوهاج، عنو هيوة تحرير المجلة الدولية إلدارة أنظمة التعلم 

USA) .) 

 التخصص العام: المناهج وطرق التدريس -

 يس اللغة الفرنسيةالتخصص الدقيق: مناهج وطرق تدر -

المؤه ت العلمية   .2

درجة الليسانس في اآلدا  والتربية تخصص "لغة فرنسية" بتقدير جيد جًدا مع  -

 .1995 مايو-مرتبة الشرف، كلية التربية، جامعة المنيا

mailto:drhussein73@yahoo.com


 -بتقدير جيد جًدا، كلية التربية، جامعة سوهاجدرجة الدبلوم الخاصة في التربية  -

1998. 

 فرانس  جامعة بيير مونديسقسم علوم التربية  - دبلوم الدراسات المتعمقة -

 .2001  فرنسا( -2)جرونوبل

درجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية،  -

 .2004 ديسمبر فرنسا( -2)جرونوبل فرانس  جامعة بيير مونديس

    التدرج الوظيفي  .3

م 3/6/1996كلية التربية بسوهاج اعتباًرا من  -معيد بقسم المناهج وطرق التدريس -

  م22/5/2005حتى 

كلية التربية بسوهاج اعتباًرا من  -مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس -

 م26/3/2012م حتى 23/5/2005

كلية التربية بسوهاج اعتباًرا من  -أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  -

 .م27/3/2012

من كلية التربية بسوهاج اعتباًرا  -أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس  -

30/4/2017. 

البحثية األنشطة  .4

 األبحاث المنشورة والتي قدمت للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد -

 عنوان البحث م
تاريخ 

 النشر
 م حظات جهة النشر

1 ''Métacognition et apprentissage de 

l'argumentation écrite chez les 

étudiants de la faculté de Pédagogie 

de Sohag'' 

 2006يناير  

جملة الثقافة 
العدد والتنمية.

 السادس عشر

 

 منفردحبث 



 عنوان البحث م
تاريخ 

 النشر
 م حظات جهة النشر

 

2 ''Vers un référentiel de 

compétences professionnelles des 

enseignants de FLE en Egypte'' 

 

 2008يناير
 م

  -اجمللة الرتبوية 
 –كلية الرتبية 
 –جامعة سوهاج 

العدد الرابع 
 والعشرون 

 

 حبث منفرد

3 ''L'effet du multimédia sur le 

développement de la 

compréhension écrite chez les 

étudiants de la faculté de Pédagogie 

de Sohag'' 

 

 2009يوليو 
 م 

  –جملة كلية الرتبية 
 ––كلية الرتبية 

 -جامعة سوهاج
السادس العدد 
 والعشرون. 

 

 حبث منفرد

4 ''Impacte de l'usage d'Internet sur 

le développement de la 

compréhension orale chez les 

étudiants de la faculté de Pédagogie 

de Sohag '' 

 

يوليو 
 م2010

جملة دراسات يف 
املناهج وطرق 

 التدريس

 

 حبث منفرد

5 ''Quelques critères d'utilisation 

d'un système d'évaluation 

automatique de synthèses de cours 

à distance'' 

 

ديسمرب 
2011 

Recherches 

et 

Educations 

 

حبث 
 مشرتك



البحوث العلمية المنشورة والمقدمة للترقية لدرجة أستاذ )تخصص مناهج وطرق  -
 تدريس اللغة الفرنسية( 

 تاريخ النشر جهة النشر البحث م
فردي/ 
 مشترك

1 

Effet de l’apprentissage de 
l'écoute via des sites Web sur la 
motivation des apprenants de 
FLE à la faculté de Pédagogie de 
Sohag 

أثر تعلم االستما  عبر مواقع الوي  على دافعية 
متعلمي اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بكلية التربية 

 بسوهاج

المجلة 
التربوية 

لكلية التربية 
 بسوهاج

 -32العدد 
 2012يوليو 

 فردي

2 

Des exercices interactifs en ligne 
pour développer l’autonomie 
d’apprentissage et la 
compréhension de cours de la 
didactique du FLE  

تمارين تفاعلية عبر الوي  لتنمية استق لية 
التعلم والفهم لمقرر طرق تدريس اللغة الفرنسية 
 كلغة أجنبية

دراسات 
عربية في 
التربية وعلم 

 النفس

 -40العدد 
الجزء 
 -الرابع

أغسطس 
2013 

 مشترك

3 

Une cyberenquête proposée pour 
développer les compétences de 
l’exposé oral chez les étudiants 
de FLE à la faculté de Pédagogie 
de Sohag 

رحلة معرفية مقترحة عبر الوي  لتنمية مهارات 
العرض الشفوي لدى ط   شعبة اللغة الفرنسية 

 كلغة أجنبية بكلية التربية بسوهاج

 دراسات
عربية في 
التربية وعلم 

 النفس

 -44العدد 
الجزء 
 -الثالث

ديسمبر 
2013 

 فردي



 تاريخ النشر جهة النشر البحث م
فردي/ 
 مشترك

4 

Les erreurs d'orthographe lexicale 
et grammaticale dans les écrits 
des licenciés ès Lettres; et ès 
Lettres et Pédagogie – 
Département du français: Étude 
analytique comparative et une 
démarche d’apprentissage 
réflexif proposée 

أخطاء التهجي المعجمية والنحوية في كتابات 
خريجي كليتي اآلدا  والتربية قسم اللغة 
الفرنسية: دراسة تحليلية مقارنة ونموذج تعلم 

 تأملي مقترح

دراسات 
عربية في 
التربية وعلم 

 النفس

 -56العدد 
 -(2الجزء )
ديسمبر 
2014 

 مشترك

5 

Conception et expérimentation 
d'un dispositif d'ÉEÉ dans une 
dynamique du partage : le cas 
d'un département de Français à la 
faculté de Pédagogie de Sohag 

تصميم مقترح لتقويم التدريس من قبل الط   
وفق ديناميكية العمل الجماعي: دراسة تجريبية 

 فرنسية بكلية التربية بسوهاجعلى شعبة اللغة ال

دراسات في 
المناهج 
وطرق 
 التدريس

-216العدد 
نوفمبر 
2016 

 فردي

6 

Conception et expérimentation 
d’un dispositif hybride pour 
l’enseignement du 
prépositionnaire à un groupe de 
chercheurs en didactique du FLE 
: les effets cognitifs et les 
représentations construites 

تصميم وتجري  برنامج تعلم خليط لتدريس 
متواردات حروف الجر لمجموعة من الباحثين 
في طراوق تدريس اللغة الفرنسية وأثره على 

تهم نحو تحصيلهم ومعالجاتهم المعرفية وتصورا
 البرنامج

دراسات في 
المناهج 
وطرق 
 التدريس

بحث مقبول 
للنشر في 
عدد يناير 

2017 

 فردي



 

 البحوث العلمية المنشورة بعد الحصول على درجة أستاذ -

- Taha, H & d'autres (2017). Efficacité d'un programme basé sur 

l'apprentissage électronique en vue de développer l'attitude envers 

l'apprentissage de la traduction chez les étudiants de la quatrième 

année à la faculté de Pédagogie de Sohag, Revue de la Faculté de 

Pédagogie, Université de Sohag 

- Taha, H, & d'autres (2017). Efficacité d'un programme basé sur 

l'apprentissage électronique en vue de développer quelques 

compétences de la traduction chez les étudiants de la quatrième 

année à la faculté de Pédagogie de Sohag, Revue de la Faculté de 

Pédagogie, Université de Sohag  

-Taha, H & al (2018). A suggested web-mediated process-genre 

based program for developing writing autonomy of EFL prospective 

teachers. Review of Sohag Faculty of Education.  

-Taha, H & al (2018). Promoting EFL writing skills using web-

mediated process-genre based approach among EFL majors at 

faculties of education. Review of Sohag Faculty of  

Education. 

- Taha, H & al (2018). L'usage de la caricature en classe du FLE 

pour développer la créativité langagière écrite. Revue de la 

Faculté de Pédagogie, Université de Sohag. 



- Taha, H & al (2018). L'apprentissage basé sur le Web et le 

développement des compétences de la grammaire  textuelle en 

didactique du FLE. Recherches en didactique des langues. 

- Taha, H & al (2018).  Utilisation du Web 2.0 en didactique du FLE 

et le développement de la compétence grammaticale. 

Recherches en didactique des langues. 

- Taha; H. (2019). Effet de l'utilisation d'un blog électronique sur le 

développement de l'acquisition du vocabulaire du FLE chez les 

élèves de la première année secondaire à Al-Azhar Al- Charif. 

Recherches en didactique des langues. 

- Taha; H. (2020). Perspective didactique pour la conception d'un 

dispositif de formation en traduction. International Journal of 

Educational Research, 1, 1-14.  

   

(. تأثير برنامج مقترح في التربية الحركية باستخدام األلعا  2017حسين طه وأخرون )-

التمهيدية في تنمية اإلدراك الحركي لدى ت ميذ الصف الخامس االبتداوي. مجلة كلية 

 التربية، جامعة سوهاج.

 برنامج مقترح قاوم على الت(. تأثير 2017حسين طه وأخرون ) -

علم النشط باستخدام األلعا  التمهيدية في تنمية بعض المهارات  األساسية لمسابقات 

 ألعا  القوى لدى ت ميذ الصف الخامس االبتداوي. مجلة كلية التربية، جامعة سوهاج.

كليئة  (. مجلئة2020تقويم التدريس من قبل الط   نرورة حتميئة لتحقيئق جئودة التعلئيم ) -

 التربية، جامعة سوهاج.

 الكت  العلمية (5 



دليل ملخصات رساول الماجستير  .(2006حسين طه عطا & عبد الباسط محمد ديا .) .1

 .والدكتوراه، الجزء الرابع، سوهاج: دار محسن للطباعة
(. مناهج البحث التربوي بين النقد والتجديد. كفر 2009.)مصطفي رج  & حسين طه  .2

 الشيخ: دار العلم واإليمان.
(. الحديث النبوي. دراسة 2009& حسين طه. ) مصطفي رج ، هدي مصطفي .3

 وتدريساً. كفر الشيخ: دار العلم واإليمان. 
وني. (. أسالي  التعلم الذاتي، االلكتروني، التعا2009حسين طه & خالد عبد اللطيف.) .4

 كفر الشيخ: دار العلم واإليمان.
 التربية اإلبداعية. رؤية تربوية. كفر الشيخ: دار العلم واإليمان. (.2010حسين طه. ) .5
(. النموذج الديناميكي للدافعية : كلمة السر في تقدم الغر . كفر 2019حسين طه. ) .6

 الشيخ: دار العلم واإليمان.
التفكير والتدريس. كفر الشيخ: دار العلم (.التأصيل الستراتيجيات 2019حسين طه. ) .7

 واإليمان.
(. التعليم االبتداوي واشكاليات االبدا . )رؤية تربوية في المعوقات 2019حسين طه. ) .8

 والحلول(. كفر الشيخ: دار العلم واإليمان

9- Taha, H. (2010). Apprendre la grammaire du texte dans une 
approche coopérative (perspectives psycholinguistiques pour 
l'apprentissage du FLE). Kafr Elcheik: Elelm-Eliman. 

10- Les preuves matériels de l'existence d'Allah (Mohamed 
Metwali Elsharawy). Livre traduit de l'arabe en Français. Le Caire: 
Afaq. 

11- Taha, H. (2010). Le prophète Mohamed et la réalité des 
musulmans. Le Caire: Afaq.  

 

 

 


