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 :بالمؤهالت وظيفيبيان  :أوال
 وده محمد عبد الوهابعلى ج/ د: االسم

 42/3/0691تاريخ الميالد 
 .قليوبية -مركز بنها –يخ إبراهيم كفر الش: جهة الميالد

 .متزوج ويعول: الحالة االجتماعية
جمهورية مصر  -بنها-فرع من ش المطحن اآللىش مت 3-بنها الجديدة: العنوان الحالى

 .العربية
 (1033430301)  ت منزل
 (1033444000) ت العمل
 (10113976020)  ت محمول

 االتحاديةا بألماني بوالية بافاريا BAYREUTHمن جامعة  الدكتوراه

0662. 
E-mail/ ALI.ABDELWAHAB@fedu.bu.edu.eg 

 

 :المؤهالت وتاريخ الحصول عليها
 بتقدير جيد جدا 3891س آداب وتربية من كلية التربية ببنها دور مايو ليسان. 
  بتقدير عام جيد دور " ومراهقة طفولة+ مناهج" دبلوم خاص فى التربية من كلية التربية ببنها

 .3891سبتمبر 

 بتقدير عام ( التاريخ) ماجستير فى التربية تخصص مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية
 3898كلية التربية ببنها ممتاز من 

  من كلية  يس الدراسات االجتماعيةدكتوراة فى التربية فى التربية تخصص مناهج وطرق تدر
 بوالية بافاريا Bayreuthتيالتربية ببنها من خالل نظام االشراف المشترك مع جامعة بايرو 

 .3881 اإلتحادية بألمانيا

 : التدرج الوظيفى
 3891رع بنها ف -جامعة الزقازيق –معيد بكلية التربية ببنها  -3
رع بنها ف -جامعة الزقازيق –مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس بكلية التربية ببنها  -2

 .3898التاريخ 

رع بنها ف -جامعة الزقازيق –بكلية التربية ببنها  بقسم المناهج وطرق التدريس مدرس -1
3881. 

حتى  3881سلطنة عمان فى الفترة من  -ورأستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بص -1
2001 
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رع ف -جامعة الزقازيق –أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية بكلية التربية ببنها  -1
 28/1/2003من  عتبارابنها إ

أستاذ المناهج وطرق تدريس المواد االجتماعية بكلية التربية جامعة بنها  إعتبارا من  -6
13/1/2006 

 

 
 21/1/2038ة التربية للدراسات العليا اعتبارا من وكيل كلي 

  بنها إعتبارا من النفسية والبيئية بكلية التربية جامعة مدير  مركز المعلومات والخدمات التربوية و
22/\3/2008 

  2038ثم  2031 – 2001رئيس شعبة الدراسات االجتماعية بقسم المناهج بكلية التربية من 

 2008\33\32كلية التربية ببنها إعتبارا من منسق وحدة تنمية الموارد ب  

  2033وحتى   \2001بكلية التربية ببنها منذ  رئيس كنترول الفرقة الثانية عام. 

   2032رئيس كنترول الدبلوم العام 

 2031/2031/2031رئيس كنترول الدبلوم المهنى 

  2031-2031رئيس كنترول الدبلوم الخاص 

 2009الجودة بالكلية  رئيس لجنة التحليل الرباعى بوحدة 

  بإدارة الجامعة  2008 \ 31-32منسق برنامج التوجيه والجودة فى التعليم  فى الفترة  من
 .ببنها

 3/6 -1/ 23عقدت فى الفترة من  والتي(  60)رقم الجامعيدورة إعداد المعلم  نسقم  /
 .جامعة بنها-بكلية التربية  2033

 23/2 -30/2والتي عقدت فى الفترة من (  62)دورة إعداد المعلم الجامعي رقم نسقم  /
 .جامعة بنها-بكلية التربية  2032

  2031حاليا اعتبارا من يناير لليونسكولتعليم الكبار بسرس الليان التابع  اإلقليميمدير المركز 
 . 2031 وحتى

  2038حتى  2036أكتوبر  31مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية اعتبارا من. 
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 :النشاط العلمى والتطبيقى
 :المشاركة فى المؤتمراتالعضوية و 

المسوواعدين للمنوواهج وطوورق التوودريس وتكنولوجيووا  األسوواتذةلترقيووات  الدائمووةعضووو اللجنووة  -3
بجمهوريووة مصوور  2036حتووى  2031/  1/  31التعلوويم فووى الوودورل الحاليووة اعتبووارا موون 

 العربية

 :تدريس ومشارك فى العديد من مؤتمراتها ومنهاعضو الجمعية المصرية للمناهج وطرق ال -2

 مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة" المؤتمر العلمى الثالث عشر وموضوعه "
  2003يوليو -21-21فى الفترة من 

    عضو مجلس إدارة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةأمين صندوق و. 
  فوى الفتورة مون " مناهج التعلويم فوى ضووف مفهووم األداف" وموضوعهالمؤتمر العلمى الرابع عشر

 .2002يوليو -21-21

 فوى الفتورة " مناهج التعليم واإلعوداد للحيواة المعاصورة" المؤتمر العلمى الخامس عشر وموضوعه
 2001يوليو -22-23من 

 يوليووو -22-23فووى الفتوورة موون " تكوووين المعلووم" المووؤتمر العلمووى السووادس عشوور وموضوووعه
2001 

 الموؤتمر العلموى  منواهج التعلويم والثوورة التكنولوجيوة "المؤتمر العلمى الخامس عشر وموضوعه
 ،26يوليو -21السادس عشر وموضوعه مناهج التعليم واعداد المواطن العربى فى الفترة من 

2006 
 مناهج التعليم واعداد المواطن العربى فوى الفتورة مون  المؤتمر العلمى السادس عشر وموضوعه

 2006 ،26يوليو -21

  المؤتمر العلمى السابع عشر وموضوعه مناهج التعليم فى ضوف معايير الجوودة فوى الفتورة مون
 2001، 26يوليو -21

 المشووواركة فوووى جميوووع الموووؤتمرات التوووى عقووودتها الجمعيوووة وكوووذلك ور  العمووول وآخرههوووا نووودوة "
لتربووون التووى عقوودت البحووث ا اتجاهووات ومجوواالت البحووث التربووون فووى المنوواهج وطوورق التوودريس

 . 1/2008/ 29يوم الثالثاف ببنها 
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 المشووواركة فوووى جميوووع الموووؤتمرات التوووى عقووودتها الجمعيوووة وكوووذلك ور  العمووول وآخرههوووا نووودوة "
اتجاهووات ومجوواالت البحووث التربووون فووى المنوواهج وطوورق التوودريس البحووث التربووون التووى عقوودت 

 . 1/2008/ 33بكلية التربية بالفيوم يوم االثنين الموافق  

 .ومشارك فى العديد من مؤتمراتها عضو الجمعية المصرية للقرافة والمعرفة -2

 .ومشارك فى العديد من مؤتمراتها عضو رابطة التربية الحديثة  -1

عية المصرية للدراسات االجتماعية ومشارك فى مؤتمرها العلمى األول بعنوان الجم عضو  -1
-38ذن عقوووود فووووى الفتوووورة موووون تربيووووة المواطنووووة ومنوووواهج الدراسووووات االجتماعيووووة والوووو" 

20/8/2009  

  تطووير " المشاركة فى إدارة جلسات المؤتمر العلمى التاسع بكلية التربية جامعوة الفيووم بعنووان
 .2009أكتوبر / 31-31فى الفترة من " الواقع والمأمول .. التعليم فى الوطن العربى 

  2008،2036و  2009ارات كادر المعلم فى المشاركة فى اإلشراف على اختب 

 2001دبلوم مهنى للعام األكواديمى –على التدريب الميدانى لطالب التربية الخاصة  فاألشرا-
2009  ،2009-2008 

 حقوووق " المشوواركة فووى المووؤتمر العلمووى الثووانى للجمعيووة التربويووة للدراسووات االجتماعيووة بعنوووان
بووودار  2008/ 21/1-26اإلنسوووان ومنووواهج الدراسوووات االجتماعيوووة والوووذن عقووود فوووى الفتووورة 

 .الضيافة بجامعة عين شمس

  البحوث " المشاركة فى إدارة جلسات المؤتمر العلمى العاشر بكلية التربية جامعوة الفيووم بعنووان
 .2030أبريل /23-20فى الفترة من ( رؤن مستقبلية ) التربون فى الوطن العربى 

 ن موع مديريوة التربيوة والتعلويم المشاركة فى المؤتمر العلمى لكلية التربيوة بجامعوة بنهوا بالتعواو
 31-31اكتشوواف ورعايووة الموهوووبين بووين الواقووع والمووأمول فووى الفتوورة موون " بالقليوبيووة بعنوووان

 .والذن عقد بقاعة المؤتمرات بجامعة بنها 2030يوليو 

 المشاركة فى الموؤتمر العلموى األول لقسوم آصوول التربيوة  بكليوة التربيوة بجامعوة بنهوا بعنووان "
والوذن عقود بقاعوة  2030يوليوو  22-23فوى الفتورة مون " ى مجتموع موا بعود الحداثوةالتربية ف

 .المؤتمرات بجامعة بنها

 لجنوووووة لتقوووووويم امتحانوووووات الثانويوووووة العاموووووة الخاصوووووة بموووووادة التووووواريخ للعوووووام المشوووواركة فوووووى  
 وذلك بالمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربون  2032/ 28/3وذلك يوم   2030/2033
موون حيووث امتحانووات الوودور األول والوودور الثووانى فووى ضوووف مواصووفات ومعووايير الورقووة  ، وذلووك

 .االمتحانية
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  اعوداد منواهج التواريخ لمدرسوة المتفووقين فوى العلووم والرياضويات" المشاركة فى أعموال لجنوة "
 .والتى تمت بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية 2033/2032للعام 

 موول اإلقليميووة  برعايووة األسووتاذ الوودكتور وزيوور التعلوويم العووالى الخاصووة المشوواركة فووى ورشووة الع
تخطوويط بوورامج محووو األميووة " حووول " أيسسووكو" بالمنظمووة اإلسووالمية للتربيووة والثقافووة والعلوووم 

 2031فبراير  29-21خالل الفترة من " والتربية غير النظامية ومتابعتها وتقييمها

  العنوف " جامعوة الفيووم بعنووان -الثالث عشر لكلية التربيوةالمشاركة فى المؤتمر العلمى الدولى
 31/2036-31خالل الفترة من ( سبل المواجهة-األسباب -المظاهر) فى مؤسسات التعليم

 المشاركة  بفاعلية فى أعمال لجنة اعداد مناهج التاريخ المدرسة المتفوقين Stem   فى العلوم
 .لمركز القومى للبحوث التربوية والتنميةشكلها ا والتى 2032/ 2033لرياضيات للعام وا

 المووؤتمر العلمووى الوودولى األول لمركووز تنميووة قوودرات أعضوواف هيئووة التوودريس والقيووادات  مقوورر
تطوووير منظومووة التوودريب وضوومان جووودة التنميووة المهنيووة والعموول " بجامعووة بنهووا تحووت عنوووان 

 " "2031مارس  8والذن عقد يوم الخميس الموافق " المؤسسى 

 

 جامعوة طنطوا يووم  –شاركة فى ندوة التعلم التقنوى الواقوع والموامول التوى عقودت بكليوة التربيوة الم
 .2031أبريل  26االربعاف الموافق 

   يوليووو  2المشوواركة فووى  ملتقووى التربيووة المدنيووة وبنوواف االنسووان المعاصوور يوووم األحوود الموافووق
 (مقرر جلسة ) بقاعة المؤ تمرات بالكلية   2031

   فى المؤتمر العلمى بعنوان حقووق األشوخاص ذون اإلعاقوة فوى الووطن العربوى  بوين المشاركة
التشريعات والحاجة إلى التفعيل والذن عقد بقاعوة الموؤتمرات بكليوة التجوارة ببنهوا يووم األربعواف 

36  /9  /2031. 

 وان المشاركة فوى الموؤتمر الودولى الوذن عقدتوه الجمعيوة التربويوة للدراسوات االجتماعيوة تحوت عنو
مناهج الدراسات االجتماعيوة وتنميوة " التسامح وقبول اآلخر حيث تم فيه تقديم ورقة عمل بعنوان

ولقد عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بكليوة الصويدلة ودار الضويافة بجامعوة عوين شومس " التسامح
  2031/  30/  1-1يومى الثالثاف واألربعاف  

  تحت عنوان  2031أكتوبر  26-21وم فى الفترة من المشاركة فى المؤتمر الدولى بجامعة الفي
" بورقووة عموول تحووت عنوووان  "معرفووة وتكنولوجيووا المسووتقبللتطوووير التعلوويم فووى عصوور اقتصوواد ا" 

والوذن عقود بقاعوة الموؤتمرات بجامعوة  "التدريس فى ضوف معايير الجودة بوين النظريوة واالتطبيوق
 . الفيوم وكلية التربية بالفيوم

 معلموى التواريخ الوذن عقود بمعهود جوتوه األلموانى بمشواركة أسواتذة ألموان عون  المشاركة فوى يووم
 2031/  30/  29وذلك يوم السبت الموافق  "مصادر التاريخ والرؤن المختلفة"
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والعمل أستاذ مساعد تكنولوجيا (  2001-3889) خالل فترة اإلعارة  األنشطة اإلدارية والعلمية المختلفة

 -: سلطنة عمان –تربية بصور بكلية ال  التعليم
  م3888شارك في دورة تقنيات تربوية وتكنولوجيا التعليم خالل شهر فبراير 
  3888شارك فى مشغل الوسائل وتكنولوجيا التعليم كمدرب يونيو. 
  م بكليةالتربيووة 6/8/3888-1شووارك فووي دورة الووتعلم الفعووال والووتعلم التعوواوني فووي الفتوورة موون

 .بصور 
 شووووهر طوووووير وتقيوووويم المشووووروعات التكامليووووة للتعلوووويم األساسووووي خووووالل شووووارك فووووي مشووووغل ت

 م2000يونيو
  ويونيووو خووالل شووهر فبرايوور ومشووغل الحاسوووب تكنولوجيووا التعلوويم مشووغلفووي بفاعليووة شووارك ،

 م2003
 بكليووة 2003عووام32 21-21 تكنولوجيووا التعلوويمتالوسووائل و  مقوورر تطوووير شووارك فووي مشووغل

  . التربية بعبرن

  فوى  فعاليات األسابيع الثقافية التوي تعودها الكليوة لمودة أسوبوع مون كول عوامشارك في معارض و
 تكنولوجيا

 وذلك طوال فترة عمله بالكليوة وعضوية لجان األسابيع الثقافية،، التعليم والمشروعات التكاملية 
 .13/9/2001نهاية عمله  حتى

   زة نصوف العوام مون كول في جميع الدورات التدريبيوة التوي تعودها الكليوة فوي إجوا كمدرب شارك
وحتى نهاية عمله ( 2001، يونيو 2001، يونيو2002، يونيو 2003يونيو ) خاللو   سنة
 :فى البرامج التالية ،2001/ 9/ 13

  الحاسوب تكنولوجيا التعليم و . 

   برنامج العروض التقديمية(وينت باور بPOWERPOINT) 

 الوسائط المتعددة  MULTIMEDIA)). 

  نترنتاإل     INTERNET)  ) 

  برنامج الصور  
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 قام خالل فترة عمله بالكلية بسلطنة عمان باإلرشاد األكاديمي للطالب في إطار نظام السواعات 
 .المعتمدة 

  يوومي السوبت في األسبوع الثقوافي الرابوع" ندوة التربية العملية بين الواقع والمأمول" شارك في 
 .م1/1/2002-1واألحد 

 االثنوين الموافوق طالبوات الفرقوة الرابعوة مون التعلويم األساسوي يوومشارك في المشغل التعليموي ل 
 .م 28/1/2002

   شووارك فووي مشووغل صووعوبات التربيووة العمليووة وتقيوويم أسووئلة االمتحانووات يووومي السووبت واألحوود
 .م 32/3/2001-33 الموافق

 رة المشاركة فى بعض المحاضرات والندوات والمشاغل بمدارس المنطقة الشرقية جنوب خالل فت 
 .13/9/2001حتى ) عملة 

  المشوواركة فووى مشووغل التعريووف بنظووام التعلوويم األساسووى ألعضوواف هيئووة التوودريس وورشووة العموول
 31/32/2001به يوم اإلثنين الموافق  المرتبطة

 المشاركة فى لجنة تقويم االمتحانات الخاصة بالقسم والكلية. 
 ملين فوى المديريوة العاموة للتربيوة المشاركة فى تقوويم وتحكويم البحووث المقدموة مون بعوض العوا

 (.مدرسين ، ومدراف المدارس)بالشرقية جنوب والتعليم
  المشواركة فووى مشواغل التربيووة العمليووة التوى تنظمهووا الكليوة باسووتمرار كوول عوام لتعريووف أعضوواف

 .التدريس بآليات تنفيذ وتقويم التربية العملية  هيئة
 (.وسائل و تكنولوجيا التعليملجنة معمل ال) عضوية اللجان بالكلية شارك فى  
 بجامعوة السولطان  (مناهج وطرق تودريس الدراسوات االجتماعيوة)التحكيم على رسائل الماجستير

 .قابوس
 بجامعوووة ( منووواهج وطووورق تووودريس الدراسوووات االجتماعيوووة)ناقشوووة بعوووض رسوووائل الماجسوووتير م

 .السلطان قابوس
  

 
 :التدريبية  ام من خالل البرامجوالتعليم الع  الجامعي المساهمة فى تطوير التعليم

 
  عضووو الفريووق التوودريبى بجمعيووة إدارة األعمووال العربيووة للتوودريب فووى دورات وبوورامج تكنولوجيووا

 .وحتى اآلن 2006التعليم منذ 
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  عضو الفريق التنفيذن لمشروع تنمية مهارات أعضاف هيئوة التودريس ومعواونيهم بجامعوة بنهوا
نتوواج المووواد التعليميووةفووى مجووال  التكنولوجيووا الحديثووة لعوور  فووى إطووار مشووروع (.Ben 2) ض وا 

عووداد المووواد التدريبيووة، ) تطوووير كليووات التربيووة، والمشوواركة فووى  اعووداد المشووروع للتنفيووذ ، وا 
 :والتدريب فى البرامج التالية 

o الموووواد السووومعية، الشوووفافيات،  والشووورائح، : أجهوووزة عووورض ) البرنوووامج األول ويشووومل
 (.واد الفيديويةوالصور المعتمة ، والم

o الشرائح،  -المواد السمعية، الشفافيات: انتاج المواد التعليمية ) البرنامج الثانى ويشمل
 (.والمواد الفيديوية

o   توظيف مستحدثات التكنولوجيا الحديثة فى تصميم المواقوف ) البرنامج الثالث ويشمل
 (.التعليمية

 لرياضووية فووى برنووامج أجهووزة العوورض توودريب معوواونى أعضوواف هيئووة التوودريس بكليووة التربيووة ا
التكنولوجيوووة الحديثوووة  ضووومن مشوووروع تنميوووة قووودرات أعضووواف هيئوووة التووودريس فوووى اسوووتخدام 

 . 28/1/2006التكنوولوجيا فى 

  تدريب معاونى أعضاف هيئة التدريس بكلية التربية ببنها فى برنامج أجهزة العرض التكنولوجية
ئووة التوودريس فووى اسووتخدام التكنوولوجيووا فووى الحديثووة  ضوومن مشووروع تنميووة قوودرات أعضوواف هي

38/1/2006 . 

  تدريب معاونى أعضاف هيئة التدريس بكلية التربية ببنها فى برنامج أجهزة العرض التكنولوجية
الحديثووة  ضوومن مشووروع تنميووة قوودرات أعضوواف هيئووة التوودريس فووى اسووتخدام التكنوولوجيووا فووى 

1/1/2006 . 

  بكلية التربية ببنها فى برنامج أجهزة العرض التكنولوجية تدريب معاونى أعضاف هيئة التدريس
الحديثووة  ضوومن مشووروع تنميووة قوودرات أعضوواف هيئووة التوودريس فووى اسووتخدام التكنوولوجيووا فووى 

1/1/2006 . 

  تدريب معاونى أعضاف هيئة التدريس بكلية التربية ببنها فى برنامج أجهزة العرض التكنولوجية
ات أعضوواف هيئووة التوودريس فووى اسووتخدام التكنوولوجيووا فووى الحديثووة  ضوومن مشووروع تنميووة قوودر 

1/1/2006 . 
  إلووى  3881المشوواركة بالتوودريس فووى دورات إعووداد المعلووم الجووامعى التووى عقوودت بالكليووة منووذ

 . 2011إلى  -2001ثم من  3886

  المساهمة فى اللجان واألنشطة المختلفة داخل الكلية. 
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 التابع لبرنامج تطوير التعلويم مون خوالل ور  العمول  المشاركة فى برنامج تطوير كليات التربية
ماهيووة المعايير،مجوواالت " المختلفووة التووى  اسووتهدفت إعووداد معووايير أداف معلووم مووا قبوول الخدمووة 

المعايير،كتابوووة المعوووايير والمؤشووورات،أدوات االختبوووار المبووودئى، اسوووتبانات االختبوووار الميووودانى 
ى للمعايير، جمع استبانات االختبار الميدانى،  وآخرها للمعايير، جمع استبانات االختبار الميدان

وثيقة المعايير والمؤشرات فى الفترة  " مراجعة نتائج التحليل الكيفى والكمى  كما تناولت مراجعة 
 .، فندق سفينكس، القاهرة2001نوفمبر  20-38من 

موجهى ) ل لتدريب المشاركة فى إلقاف المحاضرات والتدريب للبرنامج التدريبى التقويم الشام
وهو  2001/ 1/8إلى  6/9فى الفترة من ( معلمى المدارس االبتدائية -مديرن المدارس -األقسام

البرنامج الذن نفذته وأشرفت عليه اإلدارة المركزية للتدريب بوزارة التربية والتعليم باالشتراك مع 
للعلوم والتكنولوجيا  ستكشافياالوحدة التخطيط والمتابعة بالقليوبية، وذلك بمركز سوزان مبارك 

 .بالقناطر الخيرية

  المشاركة فى اإلشراف التنفيذن لبرنامج أخالقيوات المهنوة ضومن مشوروع تنميوة قودرات أعضواف
 .بجامعة بنها 31/6/2001-33/6هيئة التدريس فى الفترة من 

 كليوات  المشاركة فى اإلشراف التنفيذن لبرنوامج توأليف الكتواب المرجعوى ضومن مشوروع  تطووير
بكلية  21/2/2006-23/2التربية  برنامج تنمية قدرات أعضاف هيئة التدريس فى الفترة من 

 .التربية ببنها

  المشاركة فى لجنة تسعير الكتب  للمناهج الجديدة دراسوات اجتماعيوة للصوف الثالوث اإلعودادن
وذلوك بووزارة التربيوة والتاريخ للصف الثالث الثانون برئاسة رئويس قطواع التعلويم العوام بوالوزارة، 

 1/33/2036والتعليم يوم اإلثنين الموافق 

  تدريب معاونى أعضاف هيئة التدريس بالجامعة فى برنامج اعداد المعلم الجامعى بكليوة التربيوة
 . 33/1/2006، 9/1/2006جامعة بنها فى 

  توودريب اعضوواف هيئووة التوودريس فئووة مدرسووين لبرنووامج تووأليف الكتوواب الجووامعى ضوومن مشووروع 
 31/9/2006تطوير كليات التربية  برنامج تنمية قدرات أعضاف هيئة التدريس فى الفترة مون 

 .بكلية التربية ببنها

   تدريب معاونى أعضاف هيئة التدريس فئة  لبرنامج اإلشراف على التربية العملية ضمن مشروع
 36/9/2006مون  تطوير كليات التربية  برنامج تنمية قدرات أعضاف هيئة التدريس فى الفترة

 .بكلية التربية ببنها

 للتوودريب فووى دورات وبوورامج تكنولوجيووا  عضووو الفريووق التوودريبى بجمعيووة إدارة األعمووال العربيووة
 .التعليم



 على جوده حممد عبد الوهاب/ السرية الذاتية لألستاذ الدكتور

 

 

11 

  المشاركة فى تدريب أعضاف هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة بنها وجامعة عين شمس ضمن
 :التالى مشروع تنمية قدرات أعضاف هيئة التدريس وذلك على النحو

 
 

 املكان اجلامعة التاريخ الفئة اسم الرب نامج

 مبنى اجلامعة ،بنها 5002-5002من  معيد التدريس الفعال

 مبنى اجلامعة بنها 5002-5002 مدرس مساعد العرض الفعال

 مبنى اجلامعة بنها 52/3/5002-52/3 مدرس تصميم املقرر اجلامعى  

 مبنى اجلامعة ابنه 4/4/5002 معيد التدريس  الفعال

 مبنى اجلامعة بنها 25/4/5002 معيد التدريس  الفعال

 مبنى اجلامعة بنها 50/4/5002 معيد التدريس  الفعال

 مبنى اجلامعة بنها 2/2/5002 معيد التدريس  الفعال

 مبنى اجلامعة بنها 22/2/5002 أستاذ مساعد تقييم التدريس  

 مبنى اجلامعة ابنه 55/2/5002 معيد التدريس  الفعال

 مبنى اجلامعة بنها 53/2/5002 مدرس تصميم املقرر

 مبنى اجلامعة بنها 30/2/5002 أستاذ مساعد تقييم التدريس  

 مبنى اجلامعة بنها 23/2/5002 معيد التدريس  الفعال

 مبنى اجلامعة بنها 52/2/5002 مدرس تصميم املقرر

 .جامعةعني مشس ن بكلية األلس 22/2/5002 مدرس تصميم املقرر

 مبنى اجلامعة بنها 25/2/5002 معيد التدريس  الفعال

 مبنى اجلامعة بنها 22/2/5002 مدرس تصميم املقرر

 مبنى اجلامعة بنها 3/2/5002 معيد التدريس  الفعال

 مبنى اجلامعة بنها 22/2/5002 مدرس مساعد العرض  الفعال

 اجلامعةمبنى  بنها 52/2/5002 مدرس تصميم املقرر

 مبنى اجلامعة بنها 32/2/5002 مدرس تصميم املقرر

 مبنى اجلامعة بنها 2/2/5002 مدرس مساعد العرض  الفعال

 مبنى اجلامعة بنها 25/2/5002 مدرس مساعد العرض  الفعال
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 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  22/2/5002  مدرس تصميم املقرر

 .مشس جامعة عني األلسن  بكلية 22/2/5002  مدرس تصميم املقرر

االجتاهاااا ايدي ااة  ااى 

 التدريس  

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  2/20/5002 مدرس مساعد+معيد

التااادريس للمعموعااااا  

 الكبرية والصغرية  

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  22/20/5002 مدرس مساعد+معيد

التااادريس للمعموعااااا  

 الكبرية والصغرية  

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  22/20/5002 عدمدرس مسا+معيد

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  52/20/5002 معيد التدريس  الفعال

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  .30/20/5002 معيد التدريس  الفعال

 مبنى اجلامعة بنها 32/20/5002 معيد التدريس  الفعال

 مبنى اجلامعة بنها 2/22/5002 معيد التدريس  الفعال

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  22/22/5002 معيد التدريس  الفعال

االجتاهاااا ايدي ااة  ااى 

 التدريس  

 .مشس جامعة عني مبعهد الطفولة 23/22/5002 مدرس مساعد+معيد

 

 مبنى اجلامعة بنها .24/22/5002 معيد التدريس  الفعال

 .مشس جامعة عني األلسن بكلية  .22/25/5002 معيد التدريس  الفعال

االجتاهاااا ايدي ااة  ااى 

 التدريس  

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  22/25/5002 مدرس مساعد+معيد

 مبنى اجلامعة بنها .22/2/5002 مدرس تصميم املقرر

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  .52/2/5002 معيد التدريس  الفعال

 .مشس جامعة عني األلسن بكلية  52/2/5002 مدرس تصميم املقرر

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  30/2/5002 معيد التدريس  الفعال

االجتاهاااا ايدي ااة  ااى 

 التدريس  

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  .2/5/5002 مدرس مساعد+معيد

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  23/5/5002 معيد التدريس  الفعال

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  .24/5/5002 مدرس مساعد+معيداالجتاهاااا ايدي ااة  ااى 
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 تدريس  ال

مركاااااي تنمياااااة   .52/5/5002 معيد التدريس  الفعال

 القدراا 

 .مشس جامعة عني

 مبنى اجلامعة بنها .50/3/5002 معيد التدريس  الفعال

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  .52/3/5002 مدرس مساعد العرض  الفعال  

اهاااا ايدي ااة  ااى االجت

 التدريس  

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  .55/3/5002 مدرس مساعد

التااادريس للمعموعااااا  

 الكبرية والتدريس املصغر

مركاااااي تنمياااااة   .4/4/5002 مدرس مساعد

 القدراا 

 .مشس جامعة عني

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  24/4/5002 مدرس تصميم املقرر

مركاااااي تنمياااااة   .22/4/5002 معيد التدريس  الفعال

 القدراا 

 .مشس جامعة عني

االجتاهاااا ايدي ااة  ااى 

 التدريس  

مركاااااي تنمياااااة   .50/4/5002 مدرس مساعد

 القدراا 

 .مشس جامعة عني

 مبنى اجلامعة بنها .54/4/5002 مدرس تصميم املقرر

االجتاهاااا ايدي ااة  ااى 

 التدريس  

مركاااااي تنمياااااة   .2/2/5002 مدرس مساعد

 القدراا 

 .مشس جامعة عني

 مبنى اجلامعة بنها .52/2/5002 مدرس مساعد العرض  الفعال  

مركاااااي تنمياااااة   .52/2/5002 معيد التدريس  الفعال

 القدراا 

 .مشس جامعة عني

االجتاهاااا ايدي ااة  ااى 

 التدريس  

مركاااااي تنمياااااة   .30/2/5002 مدرس مساعد

 القدراا 

 .مشس جامعة عني

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  2/2/5002 مدرس تصميم املقرر

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  22/2/5002 مدرس تصميم املقرر

 

التااادريس للمعموعااااا  

 الكبرية والتدريس املصغر

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  .22/2/5002 مدرس مساعد
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االجتاهاااا ايدي ااة  ااى 

 التدريس  

مركاااااي تنمياااااة   .22/2/5002 مدرس مساعد

  القدراا

 .مشس جامعة عني

مركاااااي تنمياااااة   .52/2/5002 معيد التدريس  الفعال

 القدراا 

 .مشس جامعة عني

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  4/2/5002 مدرس تصميم املقرر

 .مشس جامعة عني بكلية األلسن  2/2/5002 مدرس تصميم املقرر

االجتاهاااا ايدي ااة  ااى 

 التدريس  

ي تنمياااااة مركااااا .22/2/5002 مدرس مساعد

 القدراا 

 .مشس جامعة عني

االجتاهاااا ايدي ااة  ااى 

 التدريس  

مركاااااي تنمياااااة   .25/2/5002 مدرس مساعد

 القدراا 

 .مشس جامعة عني

 العرض  الفعال

   

 مبنى اجلامعة بنها .22/2/5002 مدرس مساعد

مركاااااي تنمياااااة   2/2/5002 أساتذة مساعدين تقييم التدريس

 القدراا 

 .مشس جامعة عني

مركاااااي تنمياااااة   2/2/5002 أساتذة مساعدين ييم التدريستق

 القدراا 

 .مشس جامعة عني

استخدام التكنولوجيا  اى  

 التدريس

ماااااااااااااااااادرس 

ماااادرس +مساااااعد

 أستاذ مساعد

مركاااااي تنمياااااة   5022/  4/ 2

 القدراا

 جامعة بنها

 

 العرض الفعال

ماااااااااااااااااادرس 

ماااادرس +مساااااعد

 أستاذ مساعد

مركاااااي تنمياااااة   22/2/5022

 القدراا

 جامعة بنها

استخدام التكنولوجيا  اى  

 التدريس

ماااااااااااااااااادرس 

ماااادرس +مساااااعد

 أستاذ مساعد

مركاااااي تنمياااااة   5025/  5/ 53

 القدراا

 جامعة بنها

استخدام التكنولوجيا  اى  

 التدريس

ماااااااااااااااااادرس 

ماااادرس +مساااااعد

مركاااااي تنمياااااة   24/2/5025

 القدراا

 جامعة بنها
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 أستاذ مساعد

اجلاااوده  اااى امل سسااااا 

 اجلامعية

 (املراجعة اخلارجية) 

س ماااااااااااااااااادر

ماااادرس +مساااااعد

 أستاذ مساعد

مركاااااي تنمياااااة   52/2/5025

 القدراا

 جامعة بنها

اجلاااوده  اااى امل سسااااا 

 اجلامعية

 (املراجعة اخلارجية) 

ماااااااااااااااااادرس 

ماااادرس +مساااااعد

 أستاذ مساعد

مركاااااي تنمياااااة   54/2/5025

بكلياااة  القااادراا

 اهلندسة بشربا

 جامعة بنها

اجلاااوده  اااى امل سسااااا 

 اجلامعية

 (املراجعة اخلارجية) 

س ماااااااااااااااااادر

ماااادرس +مساااااعد

 أستاذ مساعد

مركاااااي تنمياااااة   4/2/5025

 القدراا 

 جامعة بنها

ماااااااااااااااااادرس  أخالقياا البحث العلمى

ماااادرس +مساااااعد

 أستاذ مساعد

 جامعة بنها كلية اآلداب 5025/ 2/ 30

اجلاااوده  اااى امل سسااااا 

 اجلامعية

 (الفاعلية التعليمية) 

ماااااااااااااااااادرس 

ماااادرس +مساااااعد

+ أساااااتاذ مسااااااعد

 قياداا

ياااااة مركاااااي تنم 30/2/5023

 القدراا 

 جامعة بنها

االمتحانااا و تقاويم    نظم

 الطالب

ماااااااااااااااااادرس 

ماااادرس +مساااااعد

 أستاذ مساعد

مركاااااي تنمياااااة   5023/ 23/2

 القدراا 

 جامعة بنها

اجلاااوده  اااى امل سسااااا 

 اجلامعية

 (الفاعلية التعليمية) 

ماااااااااااااااااادرس 

ماااادرس +مساااااعد

 أستاذ مساعد

مركاااااي تنمياااااة   4/2/5023

 القدراا 

 جامعة بنها

 سسااااا اجلاااوده  اااى امل

 اجلامعية

 (التقييم الذاتى) 

أستاذ مساعد مدرس 

 مدرس +مساعد

مركاااااي تنمياااااة   22/2/5023

 القدراا 

 جامعة بنها

 جامعة بنهامركاااااي تنمياااااة   52/2/5024 مدرس منهعية البحث العلمى
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 القدراا 

مركاااااي تنمياااااة   22/2/5024 مدرس من اخلارج منهعية البحث العلمى

 القدراا 

 جامعة بنها

مركاااااي تنمياااااة   2/2/5024 مدرس من اخلارج البحث العلمىمنهعية 

 القدراا 

 جامعة بنها

أساااااتذه وخااااربا    مهاراا التدريس الفعال

 بوزارة التعليم العاىل

بالكلياااااااااااااااة  5024/  2/ 53-54

 التكنولوجية

 باملطرية القاهرة

أسااااتذه مسااااعدين   العرض الفعال

 ومدرسني مساعدبن

مركاااااي تنمياااااة   55/5/5022

 القدراا

 معة بنهاجا

معياادين ومدرسااني   تك التعليم

 مساعدين

مركاااااي تنمياااااة   5022/ 22/4

 القدراا

 جامعة بنها

مركاااااي تنمياااااة   2/5022/ 22 قياداا مهاراا االتصال

 القدراا

 جامعة بنها

مركاااااي تنمياااااة   5022/أكتوبر/50 مدرس من اخلارج البحث العلمى أخالقياا

 القدراا 

 جامعة بنها

مركاااااي تنمياااااة   52/20/5022 رس من اخلارجمد منهعية البحث العلمى

 القدراا 

 جامعة بنها

مركاااااي تنمياااااة   17/21/5022 مدرس من اخلارج منهعية البحث العلمى

 القدراا 

 جامعة بنها

مركاااااي تنمياااااة   24/22/5022 مدرس من اخلارج البحث العلمى أخالقياا

 القدراا 

 جامعة بنها

مدرس من  منهجية البحث العلمى

 الخارج

مركز تنمية  8/2/2017

 القدرات 

 جامعة بنها

مدرس من  منهجية البحث العلمى

 الخارج

مركز تنمية  23/2/2017

 القدرات 

 جامعة بنها

مدرس من  منهجية البحث العلمى

 الخارج

مركز تنمية  30/3/2017

 القدرات 

 جامعة بنها

مدرس من  منهجية البحث العلمى

 الخارج

مركز تنمية  24/5/2017

 القدرات 

 عة بنهاجام

 جامعة بنهاية ممركز تن 7132/  9/ 31مدرس من  منهجية البحث العلمى
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 :تدريبية  لمؤسسات أخرن خبرات

  تدريب المعلمين والموجهين فى برنوامج ضومان الجوودة واعتمواد المؤسسوات التعليميوة فوى أ كثور مون
المقوووورر -المعلووووم اإللكترونووووى-اإللكترونوووويالووووتعلم ) دورة فووووى موضوووووع تكنولوجيووووا التعلوووويم والتوووودريس

لخودمات التربويوة والنفسوية بكليوة والتوى عقودت بمركوز المعلوموات وا. الفصول اإللكترونيوة -اإللكترونى
 .2009- 20/9-20/1بدفا من  التربية جامعة بنها فى

  تدريب المعلمين غير المؤهلين تربويا بمدارس طوخ بمحافظة القليوبية فى مادة طرق تودريس الموواد
 .2009- 1/ 21يوم األربعاف -29/6االجتماعية من يوم السبت 

 ت فريق لكل مدرسة مون المودارس المتقدموة لالعتمواد التربوونتدريب المختصين بالمدارس لبناف قدرا 
 .لمدة أسبوع 28/1/2009بدفا من يوم الثالثاف الموافق 

  31المشووواركة فوووى فعاليوووات األسوووبوع اإلقليموووي الرابوووع لحمايوووة البيئوووة بالقليوبيوووة فوووى الفتووورة مووون-
39/1/2008 

 استخدام تقنيات " لجودة فى تدريب  معاونى أعضاف هيئة التدريس بالكلية فى إطار مشروع ا
 1/1/2008إدارة الجودة الشاملة فى التعليم الجامعى يوم الثالثاف الموافق 

   36/32-32تدريب  الموجهين فى برنامج برنامج التوجيه والجودة  يوم األحد واألربعاف-
 بإدارة جامعة بنها 2008

 بإدارة  2008 32\38بت تدريب معلمى المرحلة الثانوية ببرنامج التعلم النشط يوم الس
 .الجامعة

 القدرات  الخارج

مدرس من  منهجية البحث العلمى

 الخارج

31 /37  /7132 

 

مركز تنية 

 القدرات

 جامعة بنها

مدرس من  منهجية البحث العلمى

 الخارج

72 /37  /7132 

 

كلية التربية 

 الرياضية

 جامعة بنها

قويم ونظم الت

 االمتحانات

مدرس من 

 الخارج

1 /3  /7132 

 

مركز تنمية 

 القدرات

 جامعة بنها

مدرس من  منهجية البحث العلمى

 الخارج

22 /2  /7132 

 

كلية التربية 

 الرياضية

 جامعة بنها

مدرس من  منهجية البحث العلمى

 الخارج

4 /2  /7132 

 

مركز تنمية 

 القدرات

 جامعة بنها
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   االعتماد التربون لمعلمات ومدراف وموجهى / برنامج نشر ثقافة المعايير القوميةالتدريب فى
إعداد الروضة / حول فلسفة المنهج  2030 / 21/2وحتى  31/33األطفال من رياض 

 .لالعتماد وذلك ألكثر من مجموعة

 سين التعليم الثانون كمنسق للبرامج ومدرب من االشتراك فى برامج التدريب ضمن مشروع تح
31/32-23/32- 20008 

  2030-9/1-6االشتراك فى برامج التدريب ضمن مشروع تحسين التعليم الثانون كمدرب من 
 بكلية التربية ببنها

  تحديث المقررات " تدريب أعضاف هيئة التدريس بكلية الطب البيطرن بجامعة بنها فى برنامج
 . 21/1/2030و يوم االثنين الموافق .30/1/2030عتها يوم اإلثنين الدراية ومراج

  البيطريتدريب أعضاف هيئة التدريس القائمين على مشروع الجودة بكلية الطب والطب 
والتمريض من خالل ورشة عمل عن إعداد االستبيان وتطبيقه وتحليله وذلك بكلية الطب 

 .22/3/2033بجامعة بنها يوم السبت الموافق 

 دريب أعضاف هيئة التدريس القائمين على مشروع الجودة بكلية الطب البيطري من خالل ت
ورشة عمل عن مراجعة استبيانات الجودة بالكلية فى إطار مشروع الجودة وذلك بكلية الطب 

 .21/3/2033بمشتهر بجامعة بنها يوم الخميس الموافق  البيطري

  الحقوق واآلداب ضمن مشروع التقويم ونظم تدريب أعضاف هيئة التدريس من كلية العلوم و
االمتحانات بجامعة بنها  من خالل ورشة عمل عن قياس مهارات الطالب وذلك بكلية العلوم 

 .21/1/2033الموافق  األربعاف بجامعة بنها يوم

  تدريب أعضاف هيئة التدريس من كلية العلوم والحقوق واآلداب ضمن مشروع التقويم ونظم
بناف االختبارات التحصيلية والتحليل " معة بنها  من خالل ورشة عمل عناالمتحانات بجا

 .1/1/2033الموافق  األربعافوذلك بكلية العلوم بجامعة بنها يوم " لنتائجها والكيفي الكمي

  60)رقم  الجامعيالمعلم  إعدادتدريب المدرسين المساعدين والمدرسين بجامعة بنها فى دورة 
وذلك يوم السبت الموافق " التخطيط للمحاضرة أو درس عملى "  من خالل ورشة عمل عن( 

 .جامعة بنها –بقاعة الندوات بكلية التربية  2033/  1/ 23

   ( وأكتشف وأبتكرحقئ ألعب ) التدريب فى برنامج فلسفة منهج رياض األطفال الجديد
قييم والت/ حول فلسفة المنهج  2032/  21/2وحتى  2/9لمعلمات رياض األطفال من 

وذلك ألكثر من ، والمفاهيم االجتماعية واألخالقية ، الذاتى واستراتيجيات التعليم والتعلم 
 .مجموعة



 على جوده حممد عبد الوهاب/ السرية الذاتية لألستاذ الدكتور

 

 

19 

  تدريب معلمى المرحلة اإلعدادية فى برنامج الترقية إلى  معلم ومعلم أول فى موضوع
 2033/ 8/ 39استراتيجيات التعليم والتعلم وأساليب جذب االنتبال وذلك يوم األحد الموافق 

 .بمركز التدريب بالقناطر الخيرية

   تدريب معلمى المرحلة اإلعدادية فى برنامج الترقية إلى  معلم ومعلم أول فى موضوع
بمركز التدريب  2033/ 8/ 38المناقشة والحوار والعصف الذهنى وذلك يوم اإلثنين الموافق 

 .بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية

  فى موضوع   أ ومعلم أول أول فى برنامج الترقية إلى  معلم يةالثانو تدريب معلمى المرحلة
بكلية   2033/ 30/ 21الموافق  األحدوذلك يوم  التعلم النشط والتقويم البنائى و الشامل

 .التربية جامعة بنها

  فى موضوع   أ ومعلم أول أول فى برنامج الترقية إلى  معلم الثانويةتدريب معلمى المرحلة
بمركز  3/2032/ 1الموافق  الثالثافوذلك يوم  التقويم البنائى و الشاملالتعلم النشط و 

 .المعلومات والخدمات التربوية والبحثية بكلية التربية جامعة بنها

  فى موضوع   أ ومعلم أول أول فى برنامج الترقية إلى  معلم الثانويةتدريب معلمى المرحلة
بكلية   3/2032/ 30الموافق الثالثافيوم  وذلك التعلم النشط والتقويم البنائى و الشامل

 .التربية جامعة بنها
  فى موضوع   أ ومعلم أول أول فى برنامج الترقية إلى  معلم الثانويةتدريب معلمى المرحلة

بكلية   3/2032/ 21الموافق  الثالثافوذلك يوم  التعلم النشط والتقويم البنائى و الشامل
 .التربية جامعة بنها

 فى موضوع   أ ومعلم أول أول فى برنامج الترقية إلى  معلم الثانويةالمرحلة  تدريب معلمى
بكلية  3/2032/ 10الموافق  الثالثافوذلك يوم  التعلم النشط والتقويم البنائى و الشامل

 .التربية جامعة بنها
  فى موضوع  أ ومعلم أول أول فى برنامج الترقية إلى  معلم الثانويةتدريب معلمى المرحلة 

 .بكلية التربية جامعة بنها 2/2032/ 33الموافق  األحدوذلك يوم التعلم النشط 

  برنامج فى  أ ومعلم أول أول فى برنامج الترقية إلى  معلم الثانويةتدريب معلمى المرحلة "
حتى  30/2033/  21من  وذلك التعلم  االتجاهات الحديثة فى التعلم النشط والتقويم الشامل

 .ية التربية جامعة بنهابكل 2032/ 21/1
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  31/8/2009حتى  6/8برنامج إعداد واستخدام الوسائل التعليمية خالل الفترة من  

   حتى  1/1برنامج إعداد واستخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة خالل الفترة من
28/1/2033 – 

 2030/ 36/6حتى  1/6 فى الفترة من ةبرنامج إعداد الحقائب التعليمية و التدريبي- 

 المعلمين فى المراحل التعليمية المختلفة وكذلك القائمين على برامج التدريب من الدول  تدريب
تصميم وتنفيذ وتقييم برامج ) من خالل برامج ( الكويت  -السعودية -سلطنة عمان) العربية 
 ،2030/ 2/ 9-1من  التدريب

  26حتى  6/6ومن  2008/ 9/1ى حت2/ 31من التعليمية المناهج تخطيط دبلوم-
أكثر من  وذلك 2030/ 1/ 13حتى  6/2ومن  2008/ 9/ 38-21/6و من  9/2008

 2033مرة حتى 

    2030/ 6/30حتى 21/8من التعلم النشط برنامج مهارات التدريس و-  

 2030/ 1/9حتى 21/1من  تقويم مناهج وبرامج التعليم برنامج – 

   الجودة واعتماد برنامج  -الطالبي والتوجيه اإلرشادبرنامج  -الخدمات التعليميةبرنامج إدارة
، ندوة األساليب البرامج التدريبية إعدادبرنامج ، مساعدات التدريب  -المؤسسات التعليمية

 -تخطيط االحتياجات التدريبية)سياسات التنمية البشرية -الحديثة  فى إدارة الموارد البشرية
/ 2/ 31—31معايير اختيار مراكز تدريب المدربين، من  -أنواع برامج التنمية والتدريب

2030  ) 

   حتى  3/33برنامج االستراتيجيات الحديثة فى تطوير إدارة الموارد البشرية فى الفترة من
32/33/2009 ، 

  2030/ 1/9حتى  21/1برنامج اإلدارة الصفية مدخل لتطوير التعليم  فى الفترة من  

 بجمعية إدارة األعمال  وذلك2033أكتوبر / 1مية التدريب فى أساليب تن برنامج المناهج و
 .20033-2008من  فى الفترة العربية

  المتدربين  2033/  30/ 10-22تدريب برنامج أساليب التقويم واالمتحانات فى الفترة من
مقهوم التقويم والقياس ) اهرة فى موضوعاتجمعية إدارة األعمال العربية بالقمن عمان وذلك ب

تقويم جوانب  -أنواع التقويم -داف االمتحانته ومعاييرل وتطبيقاته العملية فى المنهجوأه
بنوك -البورتفوليو -التقويم البنائى والتقويم األصيل-أساليب التقويم الحديثةات -التعلم



 على جوده حممد عبد الوهاب/ السرية الذاتية لألستاذ الدكتور

 

 

21 

التقويم فى ضوف  -التقويم اإللكترونى -التقويم الشامل -تقويم الذكافات المتعددة -األسئلة
 (لجودة الشاملةمعايير ا

 

 
  البورتفوليو  كأحد أساليب التقويم الحديثة"تدريب معلمي ومنسقي المرحلة الثانوية بدولة قطر على"  
 TEACHINGوذلوك  مون خوالل مؤسسوة " داخل الصوف والتكنولوجية استخدام الوسائل التعليمية"و

ACADEMY  االثنينبالدوحة يومي  يالخليجلدول مجلس التعاون  التربويللتدريب  العربيبالمركز 
  2033مارس  10-28ثالثاف الموافق وال

  البورتفوليو  كأحد أساليب التقويم الحديثة"تدريب معلمي ومنسقي المرحلة الثانوية بدولة قطر على  "
 TEACHINGوذلوك  مون خوالل مؤسسوة " داخل الصوف والتكنولوجية استخدام الوسائل التعليمية"و

ACADEMY بالموودارس   الثانويووة المسووتقلة  والتقنيووة ) مووين بالموودارس القطريووةحووول تأهيوول المعل
 . 2033يوليو  1-1يونيو و  10-28فى الفترة من   (بالدوحة

   آليووة التقيوويم البنووائى للطووالب "بدولووة قطوور علووى  االبتدائيووةتوودريب معلمووي ومنسووقي المرحلووة
 TEACHINGؤسسووة وذلوووك  موون خوووالل م"  واالسووتفادة منوووه لتعووديل اسوووتراتيجيات التعلوويم

ACADEMY  حوول تأهيول المعلموين بالمودارس  بالدوحوةاألعلى للتعليم بقطور  للمجلسالتابعة
 .2033نوفمبر  2أكتوبر حتى  13فى الفترة من   القطرية

  حوول تأهيول المعلموين بالمودارس  بدولة قطوروالثانوية   االبتدائيةتدريب معلمي ومنسقي المرحلة
وذلك  من "  البنائى للطالب واالستفادة منه لتعديل استراتيجيات التعليم آلية التقييم"على  القطرية

بالدوحوة األعلى للتعلويم بقطور  التابعة للمجلس TEACHING ACADEMYخالل مؤسسة 
 .2033نوفمبر  10حتى  نوفمبر 22فى الفترة من  

  علموين بالمودارس حوول تأهيول الم بدولة قطوروالثانوية   االبتدائيةتدريب معلمي ومنسقي المرحلة
وذلك  من "  آلية التقييم البنائى للطالب واالستفادة منه لتعديل استراتيجيات التعليم"على  القطرية

بالدوحوة التابعة للمجلس األعلى للتعلويم بقطور  TEACHING ACADEMYخالل مؤسسة 
 .2033ديسمبر  28ديسمبر حتى 21فى الفترة من  

  آليووة التقيوويم "علووى  ل تأهيول المعلمووين بالموودارس القطريووةحووو بدولووة قطوورالثانويووة تودريب معلمووي
وذلووووك  مووون خوووالل مؤسسووووة "  البنوووائى للطوووالب واالسوووتفادة منووووه لتعوووديل اسوووتراتيجيات التعلووويم

TEACHING ACADEMY  بالدوحوة فوى الفتورة مون  التابعة للمجلس األعلى للتعليم بقطور
 .2032يناير  38يناير حتى 36
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  آليووة التقيوويم "علووى  حووول تأهيول المعلمووين بالموودارس القطريووة لووة قطووربدو الثانويووة تودريب معلمووي
وذلووووك  مووون خوووالل مؤسسووووة "  البنوووائى للطوووالب واالسوووتفادة منووووه لتعوووديل اسوووتراتيجيات التعلووويم

TEACHING ACADEMY  بالدوحوة فوى الفتورة مون  التابعة للمجلس األعلى للتعليم بقطور
 .2032إبريل  21أبريل حتى 23

  مون خوالل مسوابقة دوليوة  2031ير منواهج الدراسوات االجتماعيوة لدولوة قطور المشاركة فوى تطوو
 .بمصر ولبنان Longmanلدور النشر عن دار نشر 

  للمعلمين والموجهين على المنهج الجديد ( إمارة أبو ظبى) التدريب بدولة اإلمارات العربية المتحدة
كتواب  -دليول المعلوم -ب األنشوطةكتوا -كتواب الطالوب)  األساسيللصف السابع من مرحلة التعليم 

،وذلوك فوى  اإلنسوانيوالمودخل  التكوامليوالذن صمم وتم بنواؤل مون خوالل المودخل (  معاصرة قضايا
 .بأبو ظبى 2031/ 8-1الفترة من 

 
 

 

 
 2001/ 1/1إلى 2001/ 29/1معلم الجامعة التى تعقد  بكلية التربية منذ  إعداد دورات 

  دورةTOT  28/6/2001يوم ( برنامج التدريس الجامعى) الزقازيقتدريب مدربين بجامعة. 

 حضور ورشة العمل بوحدة إدارة المشروعات لمشروع تطوير كلية التربية عن 

  E-Learning  33/30/2001وغيرل من تكنزلوجيا التعليم بمقر المشروع يوم . 

  حضوووورTOT ام تووودريب المووودربين لمشوووروع تنميوووة قووودرات أعضووواف هيئوووة التووودريس علوووى اسوووتخد
 .21/33/2001التكنولووجيا الحديثة والتى عقدت بكلية التربية ببينها يوم 

  فووى قاعووة حضووور ورشووة عموول عوون تطبيووق المعووايير األكاديميووة القوميووة المرجعيووة لكليووات الجامعووة
 .31/1/2001المؤتمرات بجامعة بنها يوم األحد الموافق 

  المنوواهج وطوورق التوودريس والتووي عقوودت  المشوواركة فووي نوودوة مجوواالت واتجاهووات البحووث التربوووي فووي
بجامعووة بنهووا والتووي نظمهووا قسووم المنوواهج باالشووتراك مووع الجمعيووة المصوورية للمنوواهج  29/1/2008

 وطرق التدريس 

   الهيئة ب  فى إطار برنامج التعاون مع علماف مصر بالخارج المشاركة فى ورشة العمل التى  عقدت
توودريب  "حووول  2033/ 8/ 21وذلووك يوووم األحوود الموافووق القوميووة لضوومان جووودة التعلوويم واالعتموواد 

 "بالمملكة المتحدة المعلمين 
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 UK: Prof  :Ismail Ghita Teachers Training: How W do in the :Exccntive 

Director-Jordan hill College of Education Department of Curricular 

Studies-EREO-UK" 

 
 تتعلق بالجديود فوى  2032/ 33/ 28-36دية فى الفترة من حضور دورة بألمانيا االتحا

وأسوواليب التوودريب والووتعلم والتوودريس بمعاهوود  (وخاصووة توودريس التوواريخ) تطوووير المنوواهج
 -هايودلبرج -زار بروكن-بروشفاينج -برلين) وكليات وجامعات الواليات األلمانية المختلفة

ق بين جامعة بنهوا ممثلوة فوى شخصوى وفى نهاية الدورة تم االتفا( فيردن الفرنسية-شباير
وجامعووة هايوودلبرج ممثلووة فووى عميوود كليووة التربيووة بهايوودلبرج علووى اتفوواق تعوواون فووى مجووال 

 .التدريب والبحث العلمى والمؤتمرات العلمية 

 
  بكليوة اآلثوار المشاركة فى ندوة وورشة عمل أقامها المجلس األعلى للثقافة وأعضواف هيئوة التودريس

 .21/1/2031وذلك يوم الثالثاف " تناول اآلثار فى مناهج التعليم قبل الجامعى " لوهيئة اآلثار حو

  المشاركة فى ورشة العمل التوى نظمتهوا كليوة التربيوة بجامعوة عوين شومس موع وزارة التربيوة والتعلويم
 10-28وذلووك يووومى ( اطووار عموول مقتوور ) تطوووير منظومووة التعلوويم قبوول الجووامعى فووى مصوور " بعنوووان

 ار الضيافة بجامعة عين شمسسبتمبر يد

 على البرنامج التدريبى التخصصى لتدريب المدربين  اإلشرافTOT  العاملين فى مجوال محوو األميوة
والوذن " تنمية مهارات المدربين فى مجال محو األمية وتعليم الكبوار" وتعليم الكبار بالدول العربية حول 

لتعلويم الكبوار بسورس الليوان فوى الفتورة مون  قليموياإلعقد باالشتراك موع جامعوة الودول العربيوة بوالمركز 
  2031/ 21/8إلى  31/8

  اسووتكماال للوودورة  2031/ 33/ 22-30حضووور دورة بألمانيووا االتحاديووة فووى الفتوورة موون
منووواهج التووواريخ وخاصوووة تووودريس التووواريخ ) السوووابقة تتعلوووق بالجديووود فوووى تطووووير المنووواهج

س بمعاهود وكليوات وجامعوات الواليوات األلمانيوة وأساليب التدريب والوتعلم والتودري( األلماني
 (و بون   -هرن انزل وفراون انزل -نورنبرج- -ميونخ) بافاريا) المختلفة

  33-30وذلووك يوووم " " المشوواركة فووى المووؤتمر الوودولى بكليووة التربيووة جامعووة أسوويوط حووول التعلوويم  /
 بقاعة المؤتمرات بجامعة أسيوط 2031

 عن الطورق الحديثوة فوى تودريس موادة التواريخ   رسى التاريخ المصريينالمشاركة فى ورشة العمل لمد
أسواتذل ألموان د بيتور باومجوارت عون طحوان   من هد جوته بالقاهرة مع عددعبم فى يوم معلمى التاريخ

قصر سانوسى بين الحقيقة واألسطورة ، د كريستيان كوخلر عن المودن كمكوان للتواريخ ، د ديتور فوون 
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إدارة ورشوة العمول علوى جوودل /د  ،و ة التاريخ عن طريوق الرسوومات المتحركوةعن تدريس ماد شروتر
/  22وذلوك يووم السوبت   1، 10إلوى 33، 10عن االتجاهات الحديثة فى تدريس التاريخ من السواعة

 .بمعهد جوته بالقاهرة 2031/ 33

 نحوو إطوار للغوات تطوير اختبوارات ا" بعنوان  األلمانيضور المؤتمر الدولى تحت رعاية معهد جوته ح
مارس  13وذلك فى الفترة من  مرجعى الختبارات اللغات فى مصر فى ضوف اإلطار المرجعى األوروبى،

هوليدان إن بالمعادن بحضور الملحقين الثقافيين لكل مون ألمانيوا، إيطاليوا،  بفندق 2031 أبريل 2إلى
عوة لووزارة التربيوة والتعلويم بمصور وتلوك فرنسا، إنجلترا والخبوراف فوى مجوال اللغوات والمراكوز البحثيوة التاب

، وألقيت محاضرة عن المناهج بين الواقع والمأمول من حيث المحتوون ومصوادر الوتعلم والتقوويم .الدول
 .صباحا  33وذلك فى اليوم األول الساعة 

  فوى يووم معلموى  الهوية فى التواريخعن (  2) المشاركة فى ورشة العمل لمدرسى التاريخ المصريين
ألموان ، د كريسوتيان كووخلر  أسواتذة  بالقاهرة مع عدد مون Goethe Institute اريخ بمعهد جوتهالت

على جودل إدارة ورشة /،و د  الهوية التاريخية، د ديتر فون شروتر عن  الهوية من خالل الصورعن 
/ 30/  13وذلك يووم السوبت   مسافا1، 10إلى 8، 10من الساعة الهوية ومناهج التاريخالعمل عن 

 .بمعهد جوته بالقاهرة 2031

  الراديكاليووة والتطوورف ومنوواهج عوون (  1) المشوواركة فووى ورشووة العموول لمدرسووى التوواريخ المصووريين
بالقاهرة مع عدد من  أساتذة ألمان  Goethe Instituteفى يوم معلمى التاريخ بمعهد جوته  التاريخ

ومنواهج  التطورفدارة ورشوة العمول عون على جوودل إ/، د كريستيان كوخلر ، د ديتر فون شروتر ،و د 
بمعهوود جوتوووه  2036/ 33/  32وذلوووك يوووم السوووبت  مسووافا1، 10إلوووى 8، 10التوواريخ مووون السوواعة

 .بالقاهرة

  المناقشووات ) اكتوووبر مسووتقبل اعووداد المعلووم ، 6المشوواركة فووى المووؤتمر الوودولى بكليووة التربيووة بجامعووة
 . 21/1/2031وذلك يوم االحد الموافق ( والتعقيب  على الجلسات

   حقوووق األشووخاص ذون االعاقووة فووى الوووطن العربووى بووين : بعنوووان) المشوواركة فووى المووؤتمر الوودولى
بقاعوة الموؤتمرات   9/2031/ 36والوذن عقود يووم األربعواف الموافوق ( التشريعات والحاجة إلى التفعيل 

 .بكلية التجارة جامعة بنها

 التسوامح " ة التربويوة للدراسوات االجتماعيوة بعنووان المشاركة فى المؤتمر الدولى الذن عقدته الجمعيو
وذلوك  وتنميوة التسوامح وقبوول اآلخور، منواهج الدراسوات االجتماعيوة" وقبول األخر بورقة عمل بعنووان 

 2031/  30/ 1-1بكلية الصيدلة ودار الضيافة بجامعة عين شمس فى الفترة من 

 تطووير التعلويم فوى " ة جامعوة الفيووم تحوت عنووانالمشاركة فى المؤتمر الدولى الذن عقد بكلية التربي
التوودريس فووى ضوووف " وذلووك بورقووة عموول تحووت عنوووان " عصوور اقتصوواد المعرفووة وتكنولوجيووا المسووتقبل 
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/ 21-26والذن عقد بجامعة الفيوم وكلية التربية فى الفترة مون " معايير الجودة بين النظرية والتطبيق
30/1 203- 

 استخدام مصادر التاريخ  فى تعلم التاريخ رسى التاريخ المصريين عن المشاركة فى ورشة العمل لمد
د كريسوتيان ، ألموان فى يوم معلمى التاريخ بمعهد جوته بالقاهرة مع عودد مون  أسواتذل  (رؤن متعددة 

نمواذج للورؤن   ، د ديتور فوون شوروتركوخلر عن المدن مصادر التارخ والرؤن المتعددة نموذج تطبيقوى
 .بمعهد جوته بالقاهرة  2031/  30/ 29إدارة ورشة العمل على جودل /،و د  المتعددة

  المشاركة فى المؤتمر العلمى الدولى الثانى لمركز تنمية قودرات أعضواف هيئوة التودريس بجامعوة بنهوا
موارس  31وذلوك يووم الخمويس الموافوق " رؤن واقعيوة وطموحوات مسوتقبلية: التدريب اإلبوداعى" بعنوان
2039 . 

  28-26مر كليووووة التربيوووة بجامعووووة أسوووويوط والوووذن عقوووود بالغردقووووة فوووى الفتوووورة موووون حضوووور مووووؤت 
منواهج "مون القوومى العربوى ، حيوث المشواركة بورقوة عمول بعنووانتحت عنوان التعلويم واأل 30/2039/

 .بالضافة إلى رئاسة احدن الجلسات "(التطرف واإلرهاب) التاريخ والراديكالية 

 التعليم الجديدة والمنعقد بأحد فنادق القواهرة والوذن نظمتوه لجنوة  المشاركة فى مؤتمر منظومة تطوير
، ومركووز األهوورام للدراسووات السياسووية التعلوويم بمجلووس النووواب والجمعيووة التربويووة للدراسووات االجتماعيووة

 .سبتمبر 29-21واالستراتيجية، يومى 

 ندسوة بالقليوبيوة والوذن المشاركة بالتحكيم على األبحاث والمشروعات المقدمة فى معرض العلوم واله
 1/32/2039يقيمة مركز التطوير التكنولوجى بالقليوبية وذلك بكلية الهندسة يوم اإلثنين الموالفق 

 رؤن مستقبلية لتطوير : بعنوان" المشاركة فى المؤتمر الدولى الثالث لكلية التربية جامعة عين شمس
 . 2039ديسمبر  38-31فى الفترة من " التعليم واعداد المعلم

 

 
 

 جامعةة عةين شةم  مركز الخدمة العامةة ب من المستوى األول والثانى دورة فى اللغة األلمانية
 .0664أكتوبر 

  دورة فى اللغة األلمانيةة المسةتوى األول والمسةتوى الثةانى مةن معهةد جوتة Goethe  بمدينةة
 (.0663فبراير  – 0664نوفمبر )االتحادية بألمانيا  مورناو

  دورةTOT  أكتةوبر فةى الفتةرة مةن  9فةى مدينةة   دم الشةامل الة ى عوةمةدربى التوةوي إلعةداد
 . 4117ابريل  41إلى األربعاء  4117ابريل  06الثالثاء 

  الدورة التدريبية لبرنامج أخالقيةات ودداب المهنةة نةمن مشةروع تنميةة قةدرات أعنةاء هي ةة
 .بجامعة بنها 03/9/4117-00/9التدري  فى الفترة من 

 يبية لبرنةامج اتخةا  الوةرار وحةل المشةكالت نةمن مشةروع تنميةة قةدرات أعنةاء الدورة التدر
 ..بجامعة بنها 30/3/4117-43/3هي ة التدري  فى الفترة من 
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  الةةدورة التدريبيةةة لبرنةةامج السةةاعات المعتمةةدة نةةمن مشةةروع تنميةةة قةةدرات أعنةةاء هي ةةة
 .بجامعة بنها 9/3/4119-7/3التدري  فى الفترة من 

 يبيةةة لبرنةةامج إدارة الوقةةت ونةةغوط العمةةل نةةمن مشةةروع تنميةةة قةةدرات أعنةةاء الةةدورة التدر
 .4119.بجامعة بنها/ 02/3-04/3هي ة التدري  فى الفترة من 

   الدورة التدريبية لبرنامج توييم التدري  نةمن مشةروع تنميةة قةدرات أعنةاء هي ةة التةدري
 ..بجامعة بنها 4119/  2فى الفترة من 

 دورةTOT   ربين نمن مشروع تنمية قةدرات أعنةاء هي ةة التةدري  فةى الفتةرة تدريب المد
 .بجامعة بنها 41/4/4119-03/4من 

 

 
  والتةةى تنظمهةةا الهي ةةة الووميةةة لنةةمان  دورة نةةمان الجةةودة واعتمةةاد المؤسسةةات التعليميةةة

 .30/0/4113حتى  40/0/4113من جودة التعليم واالعتماد 

 التوةةويم  "لووميةةة لنةةمان جةةودة التعلةةيم واالعتمةةاد والتةةى تنظمهةةا الهي ةةة افةةى الجةةودة  دورة
والتةةةى نظمتهةةةا الهي ةةةة الووميةةةة لنةةةمان الجةةةودة  العةةةاليلمؤسسةةةات التعلةةةيم  المؤسسةةةيالةةة اتى 

. كمرحلةة أولةى إلعةداد المةراجعين الخةارجيين 4116ديسمبر  6- 7واالعتماد بجامعة بنها من 
 . بواعة المؤتمرات  بجامعة بنها

 أعمةةال "  تةةى تنظمهةةا الهي ةةة الووميةةة لنةةمان جةةودة التعلةةيم واالعتمةةادوال دورة فةةى الجةةودة
كمرحلةةة أولةةى  4100ديسةةمبر 46- 49والتةةى عوةةدت بجامعةةة بنهةةا  مةةن " المراجعةةة الخارجيةةة

 .بواعة المؤتمرات  بجامعة بنها. إلعداد المراجعين الخارجيين

 الةةدورة   "م واالعتمةةاد والتةةى تنظمهةةا الهي ةةة الووميةةة لنةةمان جةةودة التعلةةي دورة فةةى الجةةودة
 49و لةةف فةةة الفتةةرة مةةن " التمهيديةةة للمةةراجعين الخةةارجيين لمؤسسةةات التعلةةيم قبةةل الجةةامعى

 4104مار   46مار  إلى 

  تحةةدي  " تةةدريب أعنةةاء هي ةةة التةةدري  بكليةةة الطةةب البيطةةرى بجامعةةة بنهةةا فةةى برنةةامج
االثنةةةةين الموافةةةة   يةةةةوم كةةةة لفو.01/7/4101الموةةةةررات الدرايةةةةة ومراجعتهةةةةا يةةةةوم اإلثنةةةةين 

42/7/4101 . 

   تةةدريب أعنةةاء هي ةةة التةةدري  الوةةا مين علةةى مشةةروع الجةةودة بكليةةة الطةةب والطةةب البيطةةر
والتمةةريم مةةن خةةالل ورشةةة عمةةل عةةن إعةةداد االسةةتبيان وتطبيوةة  وتحليلةة  و لةةف بكليةةة الطةةب 

 .44/0/4100بجامعة بنها يوم السبت المواف  

 علةى مشةروع الجةودة بكليةة الطةب البيطةر  مةن خةالل  تدريب أعناء هي ة التدري  الوا مين
ورشة عمل عن مراجعة استبيانات الجودة بالكلية فةى إطةار مشةروع الجةودة و لةف بكليةة الطةب 

 .40/0/4100البيطر  بمشتهر بجامعة بنها يوم الخمي  المواف  

 ونظةم  تدريب أعناء هي ة التدري  من كلية العلوم والحوو  واآلداب نةمن مشةروع التوةويم
االمتحانات بجامعة بنها  من خالل ورشةة عمةل عةن قيةا  مهةارات الطةالب و لةف بكليةة العلةوم 

  .40/2/4100بجامعة بنها يوم األربعاء المواف  

  تدريب أعناء هي ة التدري  من كلية العلوم والحوو  واآلداب نةمن مشةروع التوةويم ونظةم
بناء االختبارات التحصيلية والتحليل الكمي " االمتحانات بجامعة بنها  من خالل ورشة عمل عن

 .2/7/4100و لف بكلية العلوم بجامعة بنها يوم األربعاء المواف  " والكيفي لنتا جها
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  بجمعيةةة إدارة األعمةةال العربيةةة برنةةامج ( الوةةوات الجويةة  ) تةةدريب وافةةدين مةةن سةةلطنة عمةةان
TOT  فنيةةةات إعةةةداد ) بعنةةةوان  4109/ 0/ 7-2تةةةدريب المةةةدربين يةةةومى  اإلثنةةةين والثالثةةةاء

 (إعداد المعينات والمساعدات التدريبية –المحتوى التدريبى 

  والة ى عوةدت بكليةة التربيةة ببنهةا بالشةركة بةين قسةم  4البحة  العلمةى " المشاركة فةى نةدوة
  4109/ نوفمبر / 04المناهج وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البي ة  فى 

  ونةةمان جةةودة التنميةةة المهنيةةة والعمةةل المؤسسةةى  تطةةوير منظومةةة التةةدريب) موةةرر مةةؤتمر
 4100/   6/3والويادات الجامعية يوم  وال ى أقام  مركز تنمية قدرات أعناء هي ة التدري 

  4100منس  فري  توصيف موررات شعبة الدراسات االجتماعية حتى 

 وم بعنةوانجامعةة الفية-توديم ورقة عمل بالمؤتمر العلمةى الةدولى الرابةع عشةر لكليةة التربيةة "
 4100/  01/ 49-42التدري  فى نوء معايير الجودة بين النظرية والتطبي  فى الفترة من 

  المساهمة فةى ورشةة عمةل عةن التخطةيط االسةتراتيجى والتةى عوةدت مةن قبةل وحةدة التخطةيط
جامعةة بنهةا يةوم األحةد الموافة   –االستراتيجى بالجامعة و لف بواعة المؤتمرات بكليةة التربيةة 

 .4100ديسمبر  00
 . 

 
 
 

 
 :تكنولوجيا التعليم المناهج و فى مجال

 برنامج موترح فى التربية التكنولوجيةة " فرج عبده فرج أحمد ،  دكتوراه ، المونوع / االسم
لتنمية الوعى التكنولوجى  وبعم مهارات التعامل مع تطبيوات التكنولوجيا الحديثة لةدى طةالب 

مةن  الةدكتوراة فةى  -جامعة بنها -بكلية التربية 40/9/4117 مسجلة بتاريخ" المرحلة الثانوية
4113 . 

  برنامج موترح لتنمية مهارات استخدام الةنظم اآلليةة (:" ماجستير)  4116فتحى صابر يون
 .، قسم تكنولوجيا التعليم ،كلية التربية ببنهافى المكتبات لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

  برنةامج تةدريبى لتنميةة مهةارات أخصةا ي المكتبةات ( " تيرماجس) 4101محمد محمود فهمى
فةةى التعامةةل مةةع مصةةادر المعلومةةات اإللكترونيةةة فةةى نةةوء حاجةةاتهم المهنيةةة، قسةةم تكنولوجيةةا 

 4103 -6 – 7، من  فى  .التعليم ،بكلية التربية ببنها

  قةةا م  فاعليةةة برنةامج تةةدريبى" بعنةةوان ( ماجسةتير)  4100سةهام لطفةةي عبةد الفتةةاح إبةةراهيم
 –" على السبورة ال كية فى تنمية مهارات تطبي  ملةف اإلنجةاز اإللكترونةي لةدى الطالةب المعلةم

 4103 -6 – 0، منحت فى  .جامعة بنها -بكلية التربية -قسم تكنولوجيا التعليم

   فاعليةة برنةامج تةدريبي موتةرح " بعنوان ( ماجستير)  4100عماد عبد الهاد  محمد صدي
ط المتعددة لمعلمي مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فى الحلوة الثانية مةن قا م على الوسا 

،  .جامعةة بنهةا -بكليةة التربيةة -قسم تكنولوجيةا التعلةيم –التعليم األساسي فى نوء احتياجاتهم 
 4103 -6 – 3من  فى 

  كترونيةة فاعلية استخدام المةدونات اإلل" بعنوان( ماجستير)  4101شيماء السعيد محمد على
 -قسم تكنولوجيا التعلةيم " في تنمية الكفاءتين العلمية واالجتماعية لدى طالب تكنولوجيا التعليم

 .4103 -3 – 30منحت فى  ،بكلية التربية ببنها
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  ماجستير بعنةوان أثةر اسةتخدام الةرحالت المعرفيةة لتنميةة مهةارات (: )  4019)أمجد ممدوح
 .بكلية التربية النوعية ببنهامن قسم تكنولوجبا التعليم . الحوسبة

 :وطر  التدري  فى مجال المناهج
    تطوير مناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت فةى "نوره السبيعى، دكتوراه، بعنوان

 4100منحت . بكلية التربية ببنها 4110فى " نوء حوو  المرأة

 م علةى الة كاءات المتعةددة فةى فاعلية برنةامج قةا" دكتوراه ، المونوع / هال  الشحات عطية 
بكليةة التربيةة ببنهةا، فةى " تنمية بعم مهارات التفكير التاريخى لدى تالمي  المرحلةة اإلعداديةة

 4100منحت .موافوة مجل  الوسم على التسجيل  3/7/4113

  اسةتخدام مةدخل التحليةل األخالقةي فةي  "بعنةوان  ماجسةتير( 4116 )شلبى شلبى أبو شةاهين
ا الجدليةةة لتنميةةة مهةةارات التفكيةةر الناقةةد فةةي الدراسةةات اإلجتماعيةةة لةةدى طةةالب تةةدري  الونةةاي

 4100من  .جامعة المنصورة -، كلية التربية بدمياط"المرحلة اإلعدادية

 برنةةةامج تةةةدريبى لمعلمةةةى " ماجسةةةتير بعنةةةوان (: 4104)هبةةةة حسةةةن عبةةةد الةةةرحمن البرعةةةى
وعى بمتطلبةات الةدمج التربةوى للتالمية   وى الدراسات االجتماعية بالمرحلة اإلبتدا ية لتنمية ال

 4102منحت .جامعة دمياط -، كلية التربية بدمياط"االحتياجات الخاصة

  توويم مناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية االزهريةة "بعنوان (  ماجستير)  4101أيمن السيسى
  4103من  .جامعة بنها -بكلية التربية  -مناهج وطر  التدري "فى نوء التسام 

  فاعليةةة مةةدخل التةةاريخ الشةةفهي فةةى " بعنةةوان ( ماجسةةتير)  4100أمةةل سةةعد محمةةود محمةةد
تةةدري  الدراسةةات االجتماعيةةة علةةى تنميةةة الفهةةم والتعةةاطف التةةاريخي لةةدى تالميةة  المرحلةةة 

 4103منح  .جامعة بنها -كلية التربية -قسم المناهج" -اإلعدادية

 تةدري   فةى قا م علةى الةتعلم المسةتند إلةى المةخ ح برنامج موتر" دكتوراه   محمد السيد أحمد
مةن   4100ال كاء الوجدانى ومهارات التفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانويةة لتنميةالتاريخ 
4107 

 فاعليةة برنةامج قةا م علةى الوسةا ط المتعةددة " بعنوان( ماجستير) يس  سالم زغلول نف
ونة  فةى نةوء المعةايير الووميةة لريةام لتنمية بعم مفاهيم التربية الصحية لدى طفل الر

 4104.جامعة بنها -، قسم ريام األطفال بكلية التربية النوعية" األطفال

 أثر التفاعل بين التعلم التشةاركى فةى بي ةة الةتعلم النوةال واألسةلوب " محمود األنصارى محمود
 00/3ت فةى نوقشة 4102المعرفى للمتعلمين بالمرحلةة اإلعداديةة فةى تنميةة مهةارات البرمجةة 

 .بكلية التربية النوعية ببنها 4107/

   أثر اختالف استراتيجيات الرحالت المعرفية عبر الويةب (: دكتوراه) دعاء صبحى عبد الخال
فةى تنميةة مهةارات تصةميم المواقةع اإللكترونيةة وكفةاءة الةتعلم لةدى طةالب تكنولوجيةا التعلةيم، 

 .4102ببنها  قسم تكنولوجيا التعليم ، كلية التربية النوعية

  تةدري  التةاريخ  أثر اسةتخدام اسةتراتيجية التخيةل الموجة  فةى(:4102)أروى السعيد الجندى
، اإلعداديةةلدى تالمي  المرحلة  واالتجاه نحو المادة مهارات التفكير التاريخى بعم تنمية على 

 .كلية التربية ببنها

  اعل بين نمط عرم موقةع أثر التف" بعنوانماجستير   4107عمرو عبد المعبود الطوخى
لطةالب الفرقةة ( معتمةد / مسةتول ) واألسةلوب المعرفةى ( البعةد ثالثةي/ ثنةا ى البعةد ) ويب 

الثانيةة بكليةة التربيةة النوعيةة فةى تنميةة مهةارات تشةغيل واسةتخدام أجهةزة العةرم، قسةةم 

 .تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية ببنها
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 الةةدكتوراه  بوسةةم /المسةةجل لدرجةةة  4107اهيم هيةةثم أسةةام  عبةةد الغنةةى أحمةةد إبةةر
" بكليةةة التربيةةة جامعةةة  المنصةةورة  بعنةةوان ( تةةاريخ) المنةةاهج وطةةر  التةةدري  /

فاعليةةة برنةةامج فةةى الدراسةةات االجتماعيةةة قةةا م علةةى الةةرحالت المعرفيةةة عبةةر الويةةب 
Web Quest  لتنمية الةوعى بطبيعةة العالقةات الدوليةة ومهةارات اتخةا  الوةرار لةدى

 "تالمي  المرحلة اإلعدادية 

  فاعلية برنامج قا م على التةاريخ الرقمةى فةى " دكتوراة 4107اروى السعيد الجندى
لةدى طةالب شةعبة التةاريخ بكليةة  ومهةارات التةدري  اإلبةداعى تنمية الفهةم التةاريخى

 .قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة بنها. التربية
 أثةةر الرسةةومات المعلوماتيةةة " ماجسةةتير بعنةةوان( 4107)ادىالهةة محمةةد هايةةدى طةةاهرInfo 

graphic  والمرجةةةأ فةةةى الحاسةةةب اآللةةةى لةةةدى تالميةةة  المرحلةةةة  الفةةةور علةةةى تنميةةةة التحصةةةيل
 .من قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية ببنها االبتدا ية

  ب ثالثيةة األبعةاد فةى اكتسةاب توظيف األلعا" ماجستير بعنوان( 4107)عبير عبد هللا رمنان

بكليوة التربيوة  فى نوء معايير الجودة من قسم تكنولوجيا التعلةيم الرونةالمفاهيم العلمية لطفل 
 .النوعية ببنها

  فاعليوة المودخل الودرامى لتنميوة الفهوم والتعواطف :  موا جسوتير 2036سلون محمود مراجع أبو العال
 .جامعة جنوب الوادن -، رسالة ماجستير، كلية التربية بالغردقةالتاريخى لدن تالميذ المرحلة االبتدائية

  ماجستير 4109نورهان سيد تسبت سيد"  فاعلية التعلم الرقمى فةى الدراسةات االجتماعيةة
لتنمية بعم مهارات الخرا ط والصور الرقمية لدى تالمي  المرحلة اإلعدادية، من قسم المناهج 

 .جامعة جنوب الوادى -دقةوطر  التدري  بكلية التربية بالغر

 رسةةالة ماجسةةتير، فاعليةةة المةةدخل الةةدرامى فةةى تةةدري  (: 4100"ايمةةان عبةةد الحلةةيم أحمةةد
الدراسات االجتماعية لتمية المهةارات الحيةاتيى واالتجةاه نحةو المةادة لةدى التالمية  بطية  الةتعلم 

 بالمدار  المهنية

 الرقميوووة فوووى تووودريس الدراسوووات اسوووتخدام القصوووص "ماجسوووتير (: 2039)دينوووا عبووود المجيووود فتحوووى
 -االجتماعية لتنمية الفهم التاريخى واالتجال نحو المادة لودن تالميوذ المرحلوة االبتدائيوة، بكليوة التربيوة

 .جامعة بنها

 

 
 

برنةامج " فرج عبده فرج أحمد ،  دكتوراه ، المونةوع / للطالب  مناقشة رسالة الدكتوراة -0
الةةوعى التكنولةةوجى  وبعةةم مهةةارات التعامةةل مةةع  موتةةرح فةةى التربيةةة التكنولوجيةةة لتنميةةة

 40/9/4117مسةجلة بتةاريخ " تطبيوات التكنولوجيا الحديثة لدى طالب المرحلة الثانويةة
 .4113من  الدكتوراة فى  -جامعة بنها -بكلية التربية

أسماء كمال أحمد فهمةى بوسةم تكنولوجيةا التعلةيم بكليةة / مناقشة رسالة الدكتوراه للطالبة  -4
تطةةوير معامةةل األوسةةاط المتعةةددة لتلبيةةة متطلبةةات الةةتعلم " ربيةةة جامعةةة بنهةةا بعنةةوانالت
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اإللكترونةةي فةةى نةةوء معةةايير الجةةودة لمراحةةل التعلةةيم العةةام و لةةف يةةوم االثنةةين الموافةة  
01/0/4100. 

فاطمةة / مناهج وطر  تدري  الدراسات االجتماعية،  باسةم " رسالة الماجستير تخصص  -3
فعالية وحدة قا مة على النشاط فى تحصةيل طلبةة " لسعدى ، بعنوان بنت حمود بن سيف ا

يوم األحد سلطنة عمان ، –كلية التربية  -الصف الثال  األعدادى، بجامعة السلطان قابو 
   2/00/4110المواف  

بةدر بةن / مناهج وطر  تدري  الدراسات االجتماعية، باسم " رسالة الماجستير تخصص  -2
فعاليةة وحةدة  موترحةة فةى تةاريخ عمةان فةى تنميةة " ، بعنةوان  حمود بن راشد الخروصى

 -الوعى السياحى لةدى طةالب المرحلةة الثانويةة بسةلطنة عمةان ، بجامعةة السةلطان قةابو 
 . 4/2/4114كلية التربية يوم الثالثاء المواف  

نةور / منةاهج وطةر  تةدري  الدراسةات االجتماعيةة، باسةم " رسالة الماجستير تخصص   -7
أثر اسةتخدام برنةامج حاسةوبى فةى تنميةة مهةارات " د بن عوم النجار ، بعنوان بنت أحم

كليةةة  -فهةةم الخارطةةة لةةدى تلميةة ات الصةةف الخةةام  األساسةةى، بجامعةةة السةةلطان قةةابو 
 . 46/9/4113يوم األحد المواف   ، سلطنة عمان،التربية

خالةد بةن سةعيد / مناهج وطر  تدري  الدراسةات االجتماعيةة، باسةم " رسالة الماجستير   -9
تحليةةل أسةة لة كتةةب التةةاريخ بالمعاهةةد اإلسةةالمية للمرحلةةة " بةةن خلفةةان الحةةارثى ، بعنةةوان 

سةلطنة  -كليةة التربيةة -الثانوية فى نوء  مهارات التفكير الناقد، بجامعة السلطان قةابو 
 . 02/9/4112يوم اإلثنين المواف   -عمان

هالة الشحات عطيةة يوسةف ، / باسم  مناهج وطر  تدري  التاريخ،" رسالة الماجستير   -0
فعالية استخدام استراتيجية التعلم الخدمى فى تنمية بعةم المهةارات االجتماعيةة " بعنوان 

كليةةةة التربيةةةة يةةةوم الخمةةةي  الموافةةة   -لةةةدى تالميةةة  المرحلةةةة االبتدا يةةةة، بجامعةةةة بنهةةةا
06/0/4119. 

عةةوي  علةةى درغةةام، غةةادة / باسةةم" منةةاهج وطةةر  تةةدري  التةةاريخ" رسةةالة الماجسةةتير  -3
فعالية وحدة موترحة فى الدراسات االجتماعية لتنمية مفهةوم الحريةة لةدى تالمية  " بعنوان

جامعةةة عةةين شةةم ، يةةوم الثالثةةاء الموافةة   –، بكليةةة التربيةةة "الصةةف الخةةام  االبتةةدا ي
0/01/4119 . 

فةى تنميةة فعالية برنامج عن بعم مصادر تعلم التةاريخ " رسالة الدكتوراه بعنوانمناقشة  -6
رسةالة " الفهم بالسببية وعالقة  لف باألداء التدريسى  لدى الطالب المعلمين بكلية التربيةة

 .40/3/4110بكلية التربية جامعة طنطا، فى / دكتوراه غير منشورة ،

مةواد ) صفاء عالم سالم يحةي فةي المنةاهج وطةر  تةدري  / رسالة الماجستير للطالبة -01
خل الونةايا والمشةكالت فةي تةدري  الدراسةات االجتماعيةة فاعليةة مةد" بعنوان( اجتماعية

،   4113فبرايةةر،  03فةةى "لتنميةةة الفهةةم والتعةةاطف التةةاريخي لطةةالب المرحلةةة اإلعداديةةة
 .بكلية التربية جامعة عين شم 

داود بةةةن حمةةةدان بةةةن حيةةةدر الخةةةابورى، بمعهةةةد البحةةةو  / رسةةةالة الماجسةةةتير للطالةةةب -00
جامعةةة الةةدول العربيةةة  -عربيةةة للتربيةةة والثوافةةة والعلةةوموالدراسةةات العربيةةة ، بالمنظمةةة ال

جمهورية مصر العربية ، تخصص مناهج وطر  تةدري  الدراسةات االجتماعيةة  -بالواهرة
فاعليةةة اسةةتخدام األلعةةاب التعليميةةة فةةى تةةدري  الدراسةةات االجتماعيةةة فةةى تنميةةة " بعنةةوان

فةى " األساسةي بسةلطنة عمةان التحصيل والدافعية لدى تالمي  الصةف الخةام  مةن التعلةيم
30/3/4116. 
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محمةةد عةةارف ثنيةةان الشةةمرى  كةةويتى الجنسةةية / مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير للطالةةب -04
تةةأثير برنةةامج موتةةرح فةةى الدراسةةات االجتماعيةةة علةةى التحصةةيل االبتكةةارى لةةدى " بعنةةوان 

كليةة و لةف مةن قسةم المنةاهج وطةر  التةدري  ب" تالمي  المرحلة االبتدا يةة بدولةة الكويةت
 . 4101/ 6/ 02التربية جامعة طنطا و لف يوم الثالثاء المواف  

عليةةةاء مصةةطفى محمةةد عبةةد العزيةةز الشةةةريف / مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير للطالبةةة   -03
فاعليةة تصةميم واسةتخدام كتيبةات إلكترونيةة تفاعليةة "المسجلة لدرجة الماجسةتير بعنةوان 

وافةةات الشةةعوب لةةدى طةةالب المرحلةةة مصةةاحبة للدراسةةات االجتماعيةةة فةةى تنميةةة الةةوعى بث
بوسم المناهج وطر  التدري  بكلية التربية جامعة عين شم  و لف يوم األحد  -اإلعدادية
 .6/4101/ 06المواف   

إيالريةة عةاطف زكةى  عبةد الملةف المسةجلة لدرجةة / مناقشة رسالة الماجستير للطالبة  -02
مةن الهي ةات والمنظمةات الدوليةة فةى توويم البرامج التدريبية المودمةة "الماجستير بعنوان 

مصةةر لمعلمةةي الدراسةةات االجتماعيةةة بمرحلةةة التعلةةيم األساسةةي فةةى نةةوء نمةةو ج كيةةرف 
بوسةةم المنةةاهج وطةةر  التةةدري  بكليةةة التربيةةة جامعةةة عةةين شةةم  و لةةف يةةوم  -باتريةةف

 .7/0/4100األربعاء  المواف  

بوسةم تكنولوجيةا التعلةيم بكليةة  أسماء كمال أحمد فهمةى/ مناقشة رسالة الدكتوراه للطالبة  07
تطةةوير معامةةل األوسةةاط المتعةةددة لتلبيةةة متطلبةةات الةةتعلم " التربيةةة جامعةةة بنهةةا بعنةةوان

اإللكترونةةي فةةى نةةوء معةةايير الجةةودة لمراحةةل التعلةةيم العةةام و لةةف يةةوم االثنةةين الموافةة  
01/0/4100. 

هج وطةر  تةدري  منةا) محمد حسن أحمد العامر / مناقشة رسالة الدكتوراه للطالب   -09
بوسةةم المنةةاهج و تكنولوجيةةا التعلةةيم بكليةةة التربيةةة جامعةةة أسةةيوط   ةدراسةةات االجتماعيةة–

توويم محتةوى موةررات الجغرافيةا فةى المرحلةة الثانويةة بالجمهوريةة اليمنيةة فةى " بعنوان
 .06/7/4100و لف يوم الخمي  المواف  "  نوء معايير جودة المحتوى ونواتج التعلم

" داليةةا عبةةد الجليةةل حسةةين عبةةد الجليةةل بعنةةوان / الة الماجسةةتير للطالبةةة مناقشةةة رسةة -00
 الةوعيتصور موترح لمناهج محو األمية فى نوء المشاركة المجتمعية و أثره فى تنميةة 

منةةاهج وطةةر  تةةدري  دراسةةات اجتماعيةةة مةةن قسةةم المنةةاهج " اإلنتخةةابى لةةدى الدارسةةين
/ 0/9و لةةف يةةوم الثالثةةاء الموافةة   جامعةةة عةةين شةةم  -وطةةر  التةةدري  بكليةةة التربيةةة

 .عين شم  –بكلية التربية  4100

فاطمة الزهراء إبراهيم حامد فةودة المسةجلة لدرجةة / للباحثة مناقشة رسالة ماجستير  -03
الماجستير بوسم المناهج وطر  التدري  بكلية التربية جامعة المنصورة فرع دمياط لنيةل 

فاعليةةةة اسةةةتخدام " التةةةاريخ  بعنةةةوان درجةةةة الماجسةةةتير فةةةي المنةةةاهج وطةةةر  تةةةدري  
إسةتراتيجية التةةدري  التبةادلى فةةى تنميةة مهةةارات حةل المشةةكالت واتخةا  الوةةرار فةى مةةادة 

 .4100/  01/ 2يوم الثالثاء  "الدراسات االجتماعية لدى تالمي  المرحلة اإلعدادية

دينةةةا صةةةبحى السةةةيد حمةةةدان المسةةةجلة لدرجةةةة / للباحثةةةة  مناقشةةةة رسةةةالة ماجسةةةتير -06
لماجسةةةتير بوسةةةم المنةةةاهج وطةةةر  التةةةدري  بكليةةةة التربيةةةة جامعةةةة طنطةةةا  لنيةةةل درجةةةة ا

فعاليةةة اسةةتخدام " بعنةةوان ( دراسةةات اجتماعيةةة) الماجسةةتير فةةي المنةةاهج وطةةر  تةةدري  
نمةو ج الةةتعلم البنةةا ى فةى تةةدري  الدراسةةات االجتماعيةةة فةى تنميةةة المهةةارات االجتماعيةةة 

 .4100/  04/ 3يوم السبت  "المرحلة االبتدا يةوالمشاركة الوجدانية لدى تالمي  

المسجل لدرجةة الماجسةتير  أحمد حسن التابعى جمعة/ للباح  مناقشة رسالة ماجستير -41
بوسةةم المنةةاهج وطةةر  التةةدري  بكليةةة التربيةةة جامعةةة المنصةةورة فةةرع دميةةاط لنيةةل درجةةة 

قةةا م علةةى  برنةةامج فاعليةةة" الماجسةةتير فةةي المنةةاهج وطةةر  تةةدري  التةةاريخ  بعنةةوان 



 على جوده حممد عبد الوهاب/ السرية الذاتية لألستاذ الدكتور

 

 

32 

المتاحف اإللكترونية فى تنميةة الةوعى األثةرى والتحصةيل فةى مةادة الدراسةات االجتماعيةة 
 06/0/4104يوم الخمي  "  عدادىلدى تالمي  الصف األول اإل

توةويم منةاهج التةاريخ بالمرحلةة الثانويةة االزهريةة فةى (   "ماجسةتير) أيمن السيسى   -40
.  جامعةة بنهةا -بكليةة التربيةة  -ر  التةدري مناهج  من قسةم المنةاهج وطة"نوء التسام 
 31/3/4104يوم الخمي  

منى عبا  حسن محمد بكليةة التربيةة جامعةة طنطةا / مناقشة رسالة الدكتوراه للطالبة  -44
تطةةوير مةةنهج الدراسةةات االجتماعيةةة فةةى نةةوء خةةرا ط التفكيةةر لتنميةةة بعةةم " بعنةةوان

دة الدراسةةات االجتماعيةةة لةةدى تالميةة  المفةةاهيم ومهةةارات التفكيةةر الناقةةد واالتجةةاه نحةةو مةةا
 .03/04/4104و لف يوم الخمي  المواف  " المرحلة االبتدا ية

لدرجةةة  ةرشةةا عبةةد المجيةةد عبةةد الفتةةاح المسةةجل/ للباحثةةة  الماجسةةتير مناقشةةة رسةةالة -43
فاعليةة " الماجستير بوسم المناهج وطر  التةدري  بكليةة التربيةة جامعةة دميةاط  بعنةوان 

سةةاؤل الةة اتى فةةى تةةدري  الدراسةةات االجتماعيةةة لتنميةةة مهةةارات التفكيةةر اسةةتراتيجية الت
 41/3/4103و لف يوم الثالثاء "" االستداللى لدى تالمي  المرحلة االبتدا ية

للباح  عبد الخال  فتحى عبد الخال  نصير مةن كليةة التربيةة  مناقشة رسالة الدكتوراة -42
المرحلةةة الثانويةةة فةةى نةةوء أبعةةاد تطةةوير منةةاهج التةةاريخ ب" جامعةةة عةةين شةةم  بعنةةوان-

 3/01/4103و لف يوم الخمي  المواف  " التواصل الحنارى

محمةةد عبةةد الةةرحمن محمةةد فةةرج بوسةةم البحةةو  / للباحةة   الماجسةةتير مناقشةةة رسةةالة -47
فعاليةةةة اسةةةتخدام " والدراسةةةات التربويةةةة  بمعهةةةد البحةةةو  والدراسةةةات العربيةةةة  بعنةةةوان 

تنميةة مهةارات التفكيةر الزمنةى والتحصةيل الدراسةى فةى ما وراء المعرفةة فةى  إستراتيجية
 01/0/4102اإلعدادية، و لف يوم الخمي   المرحلةالدراسات االجتماعية لدى طالب 

" بعنةةوان  عةةالء محمةةد عبةةد العزيةةز بةةدر الةةدين/ للطالةةبالةةدكتوراه مناقشةةة رسةةالة     -49
تاريخ لتنمية الوعى استخدام التاريخ الكمى المحوسب والموسوعات الرقمية فى تدري  ال

 6و لف يوم السبت المواف   "والتفكير االستداللي لدى تالمي  المرحلة اإلعدادية السياسي
 .جامعة طنطا –بكلية التربية مناهج وطر  تدري  التاريخ  4102/  3/ 

تطةوير "بعنةوان سةن طلعةت صةالح مةدكور محمةد ح/ للطالةبالةدكتوراه مناقشة رسةالة  -40
وبعم  الثوافياعية فى نوء أبعاد الثوافة اإلعالمية لتنمية الوعى منهج الدراسات االجتم

 6/  03و لةف يةوم السةبت الموافة   "مهارات التفكير الناقد لدى تالمي  المرحلة اإلعدادية
 .جامعة عين شم  –بكلية التربية  4102/ 

 بوسةةم المنةةاهج وطةةر أمةةل عبةةد المةةنعم السةةيد عيةةد / ةللطالبةةالةةدكتوراه مناقشةةة رسةةالة  -43
لنيةةل درجةةة الةةدكتوراه فةةي المنةةاهج وطةةر    عةةين شةةم التةةدري  بكليةةة التربيةةة جامعةةة 

تطةوير مةنهج الدراسةات االجتماعيةة فةى نةوء "بعنوان ( الدراسات االجتماعية ) تدري  
و لف  "وأثره فى تنمية الجوانب الوجدانية لدى تالمي  المرحلة اإلعدادية اإلنسانيالمدخل 

 .جامعة عين شم  –بكلية التربية  4102/  6/  09يوم الثالثاء المواف  

تطةةوير "بعنةةوان  حتاتةةةأنصةةاف أحمةةد إسةةماعيل / ةللطالبةةالماجسةةتير مناقشةةة رسةةالة  -46
 "مناهج الدراسات االجتماعية فى نةوء مفهةوم قبةول اآلخةر فةى مرحلةة التعلةيم االساسةى

 .دريةجامعة اإلسكن –بكلية التربية  4102/  6/  40و لف يوم األحد المواف  

دعاء سيد كامل نةياء الةدين بكليةة التربيةة جامعةة / مناقشة رسالة الماجستير للطالبة  -31
نسةانى لتنميةة الجوانةب دريبى موتةرح قةا م علةى المةدخل اإلبرنامج تة" عين شم  بعنوان

الوجدانيةةةة لةةةدى الطالةةةب المعلةةةم بوسةةةم التةةةاريخ وأثةةةره علةةةى أدا ةةة  التدريسةةةى بتةةةاريخ 
3/0/4107 
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برنةامج " هبة حسةن عبةد الةرحمن البرعةى بعنةوان  /لماجستير للطالبةمناقشة رسالة ا -30
لتنميةة الةوعى بمتطلبةات الةدمج  االبتدا يةةتدريبى لمعلمى الدراسات االجتماعيةة بالمرحلةة 

جامعةةة دميةاط، يةةوم  -، بكليةةة التربيةة بةدمياط"التربةوى للتالمية   وى االحتياجةةات الخاصةة
 .4107/  0/ 00السبت 

اسةتخدام خةرا ط " علياء يحةى علةى غمة  بعنةوان /لماجستير للطالبة مناقشة رسالة ا -34
، بكليةةة التربيةةة "التفكيةةر فةةى إكسةةاب المفةةاهيم التاريخيةةة لةةدى تالميةة  المرحلةةة اإلعداديةةة

 .4107/  0/ 40جامعة دمياط، يوم الثالثاء  -بدمياط

ى فةةارو  مصةةطفى أحمةةد بةةدو/  مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتر بتربيةةة الزقةةازي  للباحةة   -33
المسةةجلة لدرجةةة الماجسةةتير بوسةةم المنةةاهج وطةةر  التةةدري  وتكنولوجيةةا التعلةةيم بكليةةة 

فاعليةةة برنةةامج " جامعةةة الزقةةازي  تخصةةص تكنولوجيةةا التعلةةيم المنةةاهج بعنةةوان  -التربيةةة
موترح متعدد المداخل فى تنمية بعم مهارات تصميم ونشر موقةع إلكترونةى لةدى معلمةى 

 4107/ 4/ 04مي  المواف  و لف يوم الخ" الحاسب اآللى
هند يوسةف محمةد زايةد المسةجلة لدرجةة الةدكتوراة : مناقشة رسالة الدكتوراة للباحثة  -32

فاعلية برنةامج " جامعة عين شم  بعنوان/ بوسم المناهج وطر  التدري  بكلية التربية 
موتةةرح قةةا م علةةى اسةةتخدام الةةتعلم الخلةةيط لتنميةةة مهةةارات التفكيةةر التةةاريخى والتواصةةل 

 .0/3/4107يوم  الجتماعى لدى طالبات الصف األول الثانوىا

أحمد عبد العلةيم عبةد اللطيةف /  مناقشة رسالة الماجستر بكلية التربية النوعية للباح  -37
جامعةة بنهةةا  -المسةجلة لدرجةة الماجسةتير بوسةم تكنولوجيةا التعلةةيم بكليةة التربيةة النوعيةة

عليةة الوسةا ط الفا وةة فةى إتوةان مهةارات فا" تخصص تكنولوجيا التعليم المنةاهج بعنةوان 
/ 3/ 43و لةةف يةةوم السةةبت الموافةة  " تجويةةد الوةةران الكةةريم للمرحلةةة اإلعداديةةة االزهريةةة

4107. 

أمةةل محمةةد فرغلةةى أحمةةد فةةي المنةةاهج وطةةر  :  مناقشةةة رسةةالة الةةدكتوراة للباحثةةة   -39
مجتمعةى والةوعى تطوير مناهج التاريخ فى نوء أبعةاد األمةن ال" تدري  التاريخ بعنوان 

بهةةةا وأثةةةره فةةةى تنميةةةة بعةةةم المهةةةارات االجتماعيةةةة واالنتمةةةاء لةةةدى طةةةالب المرحلةةةة 
و لف بمركز التميةز بكليةة التربيةة جامعةة  2/2/4107و لف يوم السبت المواف  "الثانوية

 .عين شم 

الةدكتوراه  /أحمد أنةور حسةن الفوةى المسةجل لدرجةة / مناقشة رسالة الدكتوراة للطالب  -30
فاعليةةة " بكليةةة التربيةةة جامعةةة بنهةةا  بعنةةوان ( تةةاريخ) لمنةةاهج وطةةر  التةةدري  ا/بوسةةم 

برنةةامج قةةا م علةةى نظريةةة الةةتعلم المسةةتند إلةةى المةةخ فةةى تةةدري  التةةاريخ لتنميةةة الةة كاء 
و لف يةوم السةبت الموافة  " الوجدانى ومهارات التفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية

رة حتةةى السةةاعة الواحةةدة ظهةةرا بواعةةة النةةدوات بكليةةة مةةن السةةاعة العاشةة 4107/  4/2
 .التربية

سالى الهادى محمد عبد المعبةود المسةجلة لدرجةة / لبةاللطمناقشة رسالة الماجستير    -33
" بكلية التربية جامعة بنها بعنةوان ( تاريخ) المناهج وطر  التدري  /الماجستير  بوسم /

تنميةةة أبعةةاد المواطنةةة واالتجةةاه نحةةو مةةادة فاعليةةة اسةةتخدام مةةدخل األمةةاكن التاريخيةةة فةةى 
/  04/2و لةف يةوم السةبت الوافة   "الدراسات االجتماعية لدى تالمية  المرحلةة اإلعداديةة

من الساعة الواحدة والنصف وحتى الساعة الرابعةة مسةاءا بواعةة النةدوات بكليةة  4107
 . التربية

يةةة الجنسةةية فةةي المنةةاهج منةةال الجاسةةمى بحرين:  مناقشةةة رسةةالة الةةدكتوراة للباحثةةة  -36
موتةرح قةا م علةى معةايير جةودة التعلةيم  برنةامج تةدريبى" وطر  تدري  التةاريخ بعنةوان 
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بمملكةةةةة معلمةةةةى الدراسةةةةات االجتماعيةةةةة والةةةةتعلم لتنميةةةةة مهةةةةارات إدارة المعرفةةةةة لةةةةدى 
و لةةف بمركةةز التميةةز بكليةةة التربيةةة  03/9/4107فةة و لةةف يةةوم السةةبت الموا"..البحةةرين

 شم جامعة عين 

المسجلة لدرجة  أميرة عبد الفتاح على إبراهيم/ مناقشة رسالة الماجستير للطالبة  -21

تكنولوجيا التعلةيم بكليةة التربيةة النوعيةة جامعةة بنهةا  رسةالة مودمةة / الماجستير  بوسم /
الماجسةةتير  فةةي التربيةةة النوعيةةة تخصةةص تكنولوجيةةا التعلةةيم /نةةمن متطلبةةات نيةةل درجةةة 

" ميم وإنتةةاج المةةواد التعليميةةة اإللكترونيةةة لمرحلةةة ريةةام األطفةةالمعةةايير تصةة" بعنةةوان 
 .9/4107/  43بكلية التربية النوعية ببنها و لف يوم الثالثاء المواف  

المسجلة لدرجة دعاء نور الدين على مصطفى / للطالبةمناقشة رسالة الماجستير   -20

بكليةة التربيةة جامعةة (  دراسةات اجتماعيةة) المناهج وطر  التدري  /الماجستير  بوسم /
فاعليةة اسةتراتيجيات الةتعلم الخةدمى فةى تةدري  الدراسةات االجتماعيةة " أسيوط  بعنوان 

الوةابلين ) لتنمية المفاهيم االقتصادية والمهةارات السةلوكية لةدى التالمية  المعةاقين سةمعيا 
التربيةةة  بكليةةة 07/6/4107و لةةف يةةوم الثالثةةاء الموافةة   "بالمرحلةةة االعداديةةة( للةةتعلم 

 .جامعة أسيوط
برنامج موترح قةا م :تغريد محمد عبد الحميد بعنوان  /للباحثة مناقشة رسالة الدكتوراة -24

على المدخل اإلنساني لعالج صعوبات تعلم التاريخ لدى تالمي  المرحلةة اإلعداديةة، رسةالة 
وافة  ، و لةف يةوم األربعةاء المدكتوراة غير منشورة، بكليةة التربيةة، جامعةة عةين شةم  

31  /6 /4107  . 

فاطم  الزهراء إبراهيم فودة بعنوان  برنامج موتةرح / مناقشة رسالة الدكتوراة للباحثة -23
فى نوء تجارب التحول الديموراطى العالمية لتنميةة الوةيم ومهةارات المشةاركة السياسةية 

ة بكلية 4107/ 3/01و لف يوم السبت الموافة  " لدى طالب شعبة التاريخ بكليات التربية
 .من الساعة العاشرة حتى الساعة الواحد ظهرا التربية، جامعة دمياط

تطةوير مةنهج التةاريخ "  بعنةوانمحمةد سةعد الوةزاز /  رسالة الدكتوراة للباح مناقشة  -22
/ 3/01و لةةف يةةوم السةةبت الموافةة  " بالمرحلةةة الثانويةةة فةةى نةةوء أبعةةاد األمةةن الوةةومى

ة الواحةدة والنصةف حتةى السةاعة الرابعةة ، من السةاعبكلية التربية، جامعة دمياط 4107
 .عصرا

 قسةم الدراسةات التربويةة الدراسةات العربيةة البحةو  مناقشة رسالة الماجستير  بمعهد -27
سةةام  السةةيد محمةةد الصةةوار  تربيةةة / للطالةةبللمنظمةةة العربيةةة للتربيةةة والثوافةةة والعلةةوم 

ة بعةم مهةارات البحة  استخدام برنامج قا م على الوسةا ط المتعةددة لتنمية"بعنوان تاريخ
التةةاريخى والتفكيةةر الناقةةد والتحصةةيل لةةدى طةةالب الصةةف األول الثةةانوى و لةةف يةةوم األحةةد 

 .  4107/ 00/ 0المواف  

ناديةة عبةد هللا سةليمان /بكليةة التربيةة جامعةة طنطةا للطالبةة   الةدكتوراهمناقشة رسةالة  -29
االفترانةية لتنميةة بعةم موديول رقمى موترح فى المتاحف التاريخية " العريفان بعنوان 

و لةف " قيم المواطن  والوعى بالترا  الوطنى لدى طالب المرحلةة الثانويةة بدولةة الكويةت
  4107/ 02/00يوم السبت المواف  

مناقشةة رسةالة الماجسةةتير للباحثةة سةمر محمةةود محمةد عبةد الفتةةاح تكنولوجيةا التعلةةيم  -20
تالف أدوات بي ات التعلم الشخصةية فةى أثر اخ" بكلية النتربية النوعية جامعة بنها بعنوان

تنميةة مهةارات انتةاج بةرامج الفيةديو والتليفزيةون التعليميةة لةدى طةالب تكنولوجيةا التعلةيم 
 .4107/  04/ 7بكلية الهندسة جامعة بنها يوم السبت المواف  ، بكلية التربية
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سةجلة لدرجةة الم دعةاء صةبحى عبةد الخةال  أحمةد حامةد/ مناقشة رسةالة  الةدكتوراة للطالبةة -23

أثةر اخةتالف اسةتراتيجيات الةرحالت " في التربية النوعية تخصص تكنولوجيةا التعلةيم بعنةوان الدكتوراة 
المعرفية  عبر الويب فى تنمية مهارات تصميم المواقع اإللكترونية وكفاءة التعلم لةدى طةالب تكنولوجيةا 

 .اآلداب جامعة بنها بواعة المناقشات بكلية 4109-0-00يوم السبت المواف  " التعليم

المسةةةجلة لدرجةةةة إيالريةةة  عةةاطف زكةةةى  / مناقشةةة رسةةةالة الةةةدكتوراة عةةن الباحثةةةة -26

بكلية التربية جامعةة عةين ( دراسات اجتماعية) الدكتوراه  بوسم المناهج وطر  التدري  
تطةةوير منةةاهج " شةةم  لنيةةل درجةةة الةةدكتوراه  فةةي المنةةاهج وطةةر  التةةدري  بعنةةوان 

فى مرحلة التعليم االساسى فى نوء متطلبات الوحدة الوطنية و لف  الدراسات اإلجتماعية
 .بتربية عين شم  4109-0-41يوم األربعاء 

المسةجل لدرجةة  أيمن عبةد العلةيم محمةود السيسةىمناقشة رسالة الدكتوراة  للباح   -71
بكليةة التربيةة جامعةة بنهةا  لنيةل درجةة ( بوسم المناهج وطر  التدري  تةاريخالدكتوراة 

فاعليةةة اسةةتخدام الوسةةا ط المتعةةددة فةةى "توراة فةةي المنةةاهج وطةةر  التةةدري  بعنةةوان الةدك
عالج الصعوبات االكاديميةة لةتعلم التةاريخ وتنميةة االتجةاه نحةو المةادة لةدى تالمية  الصةف 

 4109مايو  "االول اإلعدادى االزهرى

درجةةة شةةيرين حسةةن محمةةد عبةةد هللا المسةةجلة ل/    مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير الباحثةةة -70
بكليةة التربيةة جامعةة عةين شةم   لنيةل ( الماجستيربوسم المناهج وطر  التدري  تةاريخ

توويم مةنهج الدراسةات االجتماعيةة "درجة الماجستيرفي المناهج وطر  التدري  بعنوان 
بتربية عين شةم  " بالمرحلة االبتدا ية فى نوء بعم مهارات الورن الحادى والعشرين

 4109يونيو 

 

 لدرجةةة إيمةةان مصةةطفى موسةةى سيدالمسةةجلة"الة الةةدكتوراة للباحثةةةمناقشةةة رسةة  -74
جامعةة  -بكلية الدراسةات العليةا للتربيةة   بوسم المناهج وطر  التدري  الدكتوراة 
الدراسةةةات )  فةةةي المنةةةاهج وطةةةر  التةةةدري  الةةةدكتوراة  لنيةةةل درجةةةة،  -الوةةةاهرة

الفالسةةةةفة  برنةةةةامج إثرا ةةةةى قةةةةا م علةةةةى رؤى" بعنةةةةوان  (االجتماعيةةةةة والفلسةةةةفية
و لةف " المصلحين لتنمية التنوير العولى فى مادة الفلسفة لطةالب المرحلةة الثانويةة

 4109 / 7/6اإلثنين المواف  جامعة الواهرة  يوم _ بكلية الدراسات العليا للتربية
صةةالحة عمةةر محمةةد خةةرارزة المسةةجلة لدرجةةة /  مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير للباحثةةة  -73

بكليةةة البنةةات لةةاداب والعلةةوم ( الجغرافيةةا) وطةةر  التةةدري   الماجسةةتير  بوسةةم المنةةاهج
جامعةةة عةةين شةةم ، لنيةةل درجةةة الماجسةةتير  فةةي المنةةاهج وطةةر  التةةدري   -التربويةةة  
اسةةتخدام طريوةةة قبعةةات التفكيةةر السةةت فةةى تةةدري  الجغرافيةةا لتنميةةة التحصةةيل " بعنةةوان 

، و لةةف يةةوم اإلثنةةين إلعداديةةةالمعرفةةى ومهةةارات التفكيةةر التوليةةدى لةةدى تالميةة  المرحلةةة ا
 4109/ 6/ 49المواف  

مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير بكليةةة التربيةةة جامعةةة المنصةةورة  للباحةة  كةةاظم مةةا ميةة   -72
توةةويم محتةةوى كتةةب التةةاريخ فةةى نةةوء تحويةة  " سةةلطان يةةون  عراقةةى الجنسةةية بعنةةوان

يةةوم  و لةةف" الةةوعى بوةةيم المواطنةةة لةةدى طةةالب المرحلةةة المتوسةةطة بجمهوريةةة العةةرا 
 .بكلية التربية بالمنصورة 7/0/4100الخمي  المواف  

 المسةجلعبةا  أحمةد محمةد إبةراهيم   / عةن الباحة  مناقشة رسالة الماجستير -77

بكليةة التربيةة جامعةة  (التةاريخ)  بوسةم المنةاهج وطةر  التةدري  الماجستير لدرجة 
أثةر اسةتخدام "في المناهج وطةر  التةدري  بعنةوان  الماجستير لنيل درجة الفيوم ، 
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للتفكيةةر فةةى تةةدري  الدراسةةات االجتماعيةةة " DE BONOاسةةتراتيجية دى بونةةو 
و لةف  "لتالمي  الصف الثانى اإلعةدادى علةى تنميةة التحصةيل ومهةارات اتخةا  الوةرار

 4100/ 0/ 43يوم السبت المواف  

أسةةةماء مسةةةعد يسةةةن المسجلةالمسةةةجلة لدرجةةةة / مناقشةةةة رسةةةالة ماجسةةةتير للطلبةةةة  -79
تكنولوجيا التعلةيم بكليةة التربيةة النوعيةة جامعةة بنهةا  رسةالة مودمةة / ر  بوسم الماجستي/

الماجسةةتير  فةةي التربيةةة النوعيةةة تخصةةص تكنولوجيةةا التعلةةيم /نةةمن متطلبةةات نيةةل درجةةة 
أثةةةر اخةةةتالف  نمةةةط توةةةديم سةةةواالت الةةةتعلم وتنظيمةةةات المحتةةةوى فةةةى المواقةةةع " بعنةةةوان 

 "الصةةور الرقميةةة لةةدى طةةالب تكنولوجيةةا التعلةةيم اإللكترونيةةة علةةى تنميةةة مهةةارات تصةةميم
 .4100و لف بكلية التربية جامعة بنها يناير 

مها عبد الهةادى مسةعود الهمةالن المسةجلة لدرجةة   /مناقشة رسالة الماجستير للباحثة  -70
 -الماجستير  بوسم المناهج وطر  التدري    بكلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادى

فاعليةةة " بعنةةوان ( التةةاريخ) الماجسةةتير  فةةي المنةةاهج وطةةر  التةةدري  ، لنيةةل درجةةة  
استخدام الوصص الرقمية فى تنمية بعم مهارات التفكير التاريخى واالتجاه نحو التةاريخ 

 .4100/ 2/ 07و لف يوم السبت المواف   "لدى طالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت

محمةةةد خليةةةف ناصةةةر العنةةةزى ناصةةةر   / مناقشةةةة رسةةةالة الةةةدكتوراة للباحةةة  -73
فةي العلةوم البي يةة مةن قسةم   لةدكتوراةا  لنيةل درجةة، المسةجل لدرجةة الةدكتوراة 

العلةةوم التربويةةة واإلعةةالم  البي ةةى بمعهةةد الدراسةةات والبحةةو   البي يةةة بجامعةةة عةةين 
برنامج موترح لتنمية المواطنة البي ية لةدى نةباط الصةف واالفةراد " بعنوان شم  

ة التوجيةة  المعنةةوى بدولةةة الكويةةت و لةةف يةةوم األربعةةاء الموافةة  مةةن خةةالل مديريةة
01/7/4100 

بوسةةم المنةةاهج وطةةر   الماجسةةتير   المسةةجلة لدرجةةةزينةةب حنفةةى حسةةين     -76

فةي المنةاهج  الماجسةتير   لنيل درجةة،  -بكلية التربية جامعة عين شم    التدري 
قا مةةة علةةى بةةرامج فاعليةةة وحةةدة " بعنةةوان  (دراسةةات اجتماعيةةة)  وطةةر  التةةدري 

الكمبيةوتر التعليمةى فةى الدرسةات االجتماعيةة لتنميةة المهةارات الحياتيةة لةدى تالمية  
 .4100/ 03/7المرحلة االبتدا ية  و للف يوم السبت المواف  

بكليةةة البنةةات لةةاداب والعلةةوم والتربيةةة بجامعةةة عةةين  رسةةالة الةةدكتوراة مناقشةةة   -91
مج موتةةةرح قةةةا م علةةةى النظريةةةة البنا يةةةة فاعليةةةة برنةةةا "للطالةةةة هنةةةد بعنةةةوان شةةةم 

 والدافعية لالنجةاز   ىالمستوبل التفكير مهارات المفاهيم التاريخية و لتنميةاالجتماعية 
 ....4103/ 0/ 00و لف يوم األربعاء المواف  " لدى طالب المرحلة الثانوية

يةد رنةا ربيةع عبةد الةرحمن أبةو اليز/  مناقشة رسةالة الةدكتوراة للباحة  للباحة   -90
بكليةة التربيةة ( تةاريخ) المسجل لدرجة الماجسةتير  بوسةم المنةاهج وطةر  التةدري  

"  جامعةةة المنوفيةةة لنيةةل درجةةة الماجسةةتير  فةةي المنةةاهج وطةةر  التةةدري  بعنةةوان 
فاعليةةة  برنةةامج فةةى التةةاريخ قةةا م علةةى اسةةتراتيجيات الةةتعلم النشةةط للتالميةة   وى 

االولى من التعليم االساسى فى تنمية بعةم  فرط الحركة بالحلوة/ انطراب  االنتباه 
 .3/3/4103و لف يوم السبت المواف  "مهارات التفكير

بوسةةم أحمةةد مفةةرح عثمةةان عمةةر محمةةد  / مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير للباحةة  -94

أثةةر " بعنةةوان  بكليةةة التربيةةة جامعةةة المنوفيةةة  (تةةاريخ)  المنةةاهج وطةةر  التةةدري 
السةةت فةةى تةةدري  التةةاريخ فةةى تنميةةة التعةةاطف اسةةتخدام اسةةتراتيجية قبعةةات التفكيةةر 
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 4103/ 00/3التاريخى لدى تالمي  المرحلة اإلعداديةة ، و لةف يةوم األحةد الموافة  
 .بواعة المناقشات بالكلية

لدرجةةة مبةةارف أحمةةد عربةةود الراشةةد   / مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير للباحةة    -93

لتربيةة  بالغردقةة جامعةة بكليةة ا( تاريخ) الماجستير  بوسم المناهج وطر  التدري  
فعالية مدخل االحدا  الجارية لتنمية بعم مهارات التفكير " جنوب الوادى  بعنوان 

التةةاريخى والةةوعى بالونةةايا التاريخيةةة فةةى دولةةة الكويةةت لةةدى طةةالب شةةعبة التةةاريخ 
 4103/ 0/2بكلية التربية جامعة الكويت، و لف يوم السبت المواف  

بكليةةة البنةةات لةةاداب والعلةةوم والتربيةةة بجامعةةة عةةين  مناقشةةة  رسةةالة الةةدكتوراة  -92
فاعليةةةة برنةةةامج موتةةةرح قةةةا م علةةةى النظريةةةة البنا يةةةة " شةةةم  للطالةةةة هنةةةد بعنةةةوان

االجتماعية لتنمية المفاهيم التاريخية و مهارات التفكير المستوبلى والدافعية لالنجةاز   
 ....4103/ 0/ 00و لف يوم األربعاء المواف  " لدى طالب المرحلة الثانوية

رنةا ربيةع عبةد الةرحمن أبةو اليزيةد /  مناقشة رسةالة الةدكتوراة للباحة  للباحة   -97
المسجل لدرجةة بكليةة التربيةة جامعةة المنوفيةة لنيةل درجةة الماجسةتير  فةي المنةاهج 

فاعلية  برنامج فى التاريخ قا م على استراتيجيات الةتعلم "  وطر  التدري  بعنوان 
فةةرط الحركةةة بالحلوةةة االولةةى مةةن التعلةةيم / انةةطراب  االنتبةةاه النشةةط للتالميةة   وى 

 .3/3/4103و لف يوم السبت المواف  "االساسى فى تنمية بعم مهارات التفكير

مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير بكليةةة التربيةةة النوعيةةة عةةن االبحةةار التكيفةةى وأسةةلوب  -99
ة للباحة  محمةود التعلم فى تنمية مهارات البرمجة لةدى طةالب كليةة التربيةة النوعيية
 49/2/4103محمد ، و لف بكلية التربية النوعية ببنها يوم الخمي  المواف  

 

بوسةةم أحمةةد مفةةرح عثمةةان عمةةر محمةةد  / مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير للباحةة  -90

أثةةر " بعنةةوان  بكليةةة التربيةةة جامعةةة المنوفيةةة  (تةةاريخ)  المنةةاهج وطةةر  التةةدري 
ت فةةى تةةدري  التةةاريخ فةةى تنميةةة التعةةاطف اسةةتخدام اسةةتراتيجية قبعةةات التفكيةةر السةة

 4103/ 00/3التاريخى لدى تالمي  المرحلة اإلعداديةة ، و لةف يةوم األحةد الموافة  
 .بواعة المناقشات بالكلية

فاعليةة المتةاحف " مناقشة رسالة الماجسةتير للباحثةة وسةام وجية  محمةد بعنةوان -93
تأملى والتحصيل لدى تالمية  االفترانية فى تدري  التاريخ لتنمية مهارات التفكير ال

  4103يونيو  41المرحلة اإلعدادية و لف بكلية التربية جامعة بنها و لف يوم 

الةدكتوراه  بوسةم /المسةجل لدرجةة  4103 هيثم أسام  عبد الغنى أحمد إبةراهيم -96
" بكليةةة التربيةةة جامعةةة  المنصةةورة  بعنةةوان ( تةةاريخ) المنةةاهج وطةةر  التةةدري  /

لدراسات االجتماعيةة قةا م علةى الةرحالت المعرفيةة عبةر الويةب فاعلية برنامج فى ا
Web Quest  لتنمية الوعى بطبيعة العالقات الدولية ومهارات اتخا  الوةرار لةدى

 "تالمي  المرحلة اإلعدادية 

فاعليةة برنةامج فةي التةاريخ قةا م "رنا ربيع عبد الةرحمن  رسةالة الةدكتوراة    -01
فةةرط الحركةةة / الميةة   و  انةةطراب االنتبةةاهعلةةي اسةةتراتيجيات الةةتعلم النشةةط للت

بالحلوة األولي من التعليم األساسي في تنميةة بعةم مهةارات التفكيةر كليةة التربيةة 
 4103جامعة عين شم  
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 مناقشة  -00

محمد البسيونى عبد الحليم متولى خليفةة المسةجل / مناقشة رسالة الماجستير للطالب   -04
بمعهةد ( منةاهج وطةر  تةدري  التةاريخ) ة الماجسةتير  بوسةم الدراسةات التربوية/لدرجة 

فاعليةةة اسةةتراتيجية االستوصةةاء "البحةةو  والدراسةةات التربويةةة بجامعةةة الةةدول العربيةةة 
العةةادل فةةى تةةدري  التةةاريخ لتنميةةة مهةةارات التفكيةةر التةةاريخى والتحصةةيل الدراسةةى لةةدى 

 4106 /4/ 43و لف يوم السبت المواف   "تالمي  الصف التاسع من التعليم األساسى

مناقشة رسالة الماجستير من الباحثة من الباحثة ايتا  عةادل حجةازى متةولى بعنةوان  -03
أثةةر اسةةتراتيجية الةةتعلم الوةةا م علةةى المشةةكلة فةةى تةةدري  الفلسةةفة علةةى تنميةةة التفكيةةر " 

الناقةةد واالتجةةاه نحةةو المةةادة لةةدى طةةالب الصةةف الثةةانى الثةةانوى و لةةف بكليةةة التربيةةة يةةوم 
 4/7/4106الخمي  

استخدام استخدام أطلة  " اقشة رسالة الماجستير للباحثة  نشوى هاشم مهدى عيد من -02
إلكترونةةى فةةى تةةدري  الدراسةةات االجتماعيةةة لتنميةةة المفةةاهيم والةة كاء البصةةرى المكةةانى 

بكليةةةة التربيةةةة جامعةةةة 2/7/4106لةةةدى تالميةةة  المرحلةةةة االبتدا يةةةة و لةةةف يةةةوم السةةةبت 
 االسكندرية

المسةةجل لدرجةةة  مصةةطفى محمةةد عيسةةى الحلةةيم للطالةةب  مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير  -07
بمعهةد البحةو  ( مناهج وطةر  تةدري  التةاريخ) الماجستير  بوسم الدراسات التربوية /

برنامج قا م علةى اسةتخدام اسةتراتيجية حةل "والدراسات التربوية بجامعة الدول العربية 
لةةدى طةةالب المرحلةةة  المشةةكالت فةةى تةةدري  التةةاريخ لتنميةةة مهةةارات التفكيةةر االبةةداعى

  4106/ 7/ 47و لف يوم السبت المواف   "الثانوية

المسةةةجل لدرجةةةة  ناديةةةة عبةةةد العلةةةيم المليجةةةى/  ةمناقشةةةة رسةةةالة الماجسةةةتير للطالبةةة -09
فاعليةة " بكلية التربية جامعة عين شةم ( مناهج وطر  تدري  التاريخ) الماجستير  /

خاط ةةة للمفةةاهيم لمةةادة الدراسةةات ى تعةةديل التصةةورات الاسةةتراتيجية البيةةت الةةدا رى فةة
 4106/ 0/ 0االجتماعية لدى تالمي  الصف الساد  االبتدا ى يوم  و لف يوم /

اسةةتخدام نمةةو ج الةةتعلم " لباحثةةة أسةةماء الصةةباح ل  مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير -00
الصف الثةانى  التفكير االبداعى لدى تالمي  مهارات البنا ى فى تدري  التاريخ لتنمية

  4106/ 0/  02   و لف بكلية التربية  اإلعدادية

أثةةةر دمةةةج " مناقشةةةة رسةةةالة الةةةدكتوراة المودمةةةة  بكليةةةة التربيةةةة بةةةالفيوم بعنةةةوان -03
فةى تةدري  التةاريخ  kwlhوبنةاء المعنةى   pdeodeاستراتيجيتى االبعاد السداسية 

علةةى تنميةةة االسةةتيعاب المفةةاهيمى والتعةةاطف التةةاريخى ومهةةارات اتخةةا  الوةةرار لةةدى 
بكليةةة التربيةةة  2/3/4106و لةةف يةةوم يةة  الحلوةةة الثانيةةة مةةن التعلةةيم األساسةةى تالم

 .الفيومجامعة 

أثةر " راة المودمة من الباح  حسين عةوم تةودرى بعنةوانومناقشة رسالة الدكت -06
اسةةتخدام التعلةةيم المةةدمج فةةى نةةوء نظريةةة معالجةةة المعلومةةات لتةةدري  علةةم الةةنف  

الجانبى وبواء أثر التعلم لدى طالب المرحلةة على تنمية بعم عادات العول والتفكير 
 بكلية التربية جامعة أسيوط 2/3/4106الثانوية، و لف يوم 
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  التحكةةيم علةةى اإلنتةةاج العلمةةي لترقيةةة أعنةةاء هي ةةة التةةدري  لدرجةةة أسةةتا  بجامعةةة مؤتةةة

 .2/4100بالمملكة األردنية الهاشمية 

  جغرافيةةتحصيل مةادة طويل المدى في  فاعلية ويب كويست" " التحكيم على بح   بعنوان 
الموةةدم للمجلةةةة الدوليةةة لابحةةةا  التربويةةة بجامعةةةة " .االتجةةاه نحوهةةةاتنميةةةة الةةنظم الطبيعيةةة و

 .4100مايو  -اإلمارات

  أثةةر اسةةتخدام الةةتعلم المةةدمج فةةى التحصةةيل وتنميةةة بعةةم " التحكةةيم علةةى بحةة   بعنةةوان
ري  الدراسات االجتماعيةة لةدى طةالب الةدبلوم المهارات التدريسية واالتجاه نحو مورر طر  تد

 4100جامعة بنها فى مايو  –كلية التربية  –للترقية لدرجة أستا  والمودم لمجلة " العام

  درجةةة ممارسةةة الوةةادة األكةةاديميين للكفايةةات التكنولوجيةةة فةةى "التحكةةيم علةةى بحةة   بعنةةوان
قية لدرجة أستا  مسةاعد والموةدم للتر" جامعة تبوف من وجهة نظر أعناء هي ة التدري  فيها 

 .4100جامعة بنها فى يونيو  –كلية التربية  –لمجلة 

  فاعلية دليل إلكترونى فى تنمية مهةارات تصةميم وإنتةاج خةرا ط "التحكيم على بح   بعنوان
كليةة  –للترقية لدرجة أستا  مسةاعد والموةدم لمجلةة " المفاهيم الرقمية لدى طالب كلية التربية 

 4100جامعة بنها فى يوليو  –التربية 

 السةعيد الجنةدى عبةد /   الترقية من خالل مجلةة كليةة التربيةة ببنهةا للةدكتورالتحكيم على بح
أثةةر اسةةتخدام بعةةم اسةةتراتيجيات مةةا وراء المعرفةةة فةةى تةةدري  التةةاريخ علةةى " العزيةةز يعنةةوان

المرجلة الثانوية، مجلة تنمية مهارات التفكير التاريخى واالتجاه نحو دراسة التاريخ لدى طالب 
 .4119، أكتوبر  93كلية التربية ببنها، العدد 

    التحكيم الخارجى على رسةالة مةا جسةتير بكليةة التربيةة جامعةة السةلطان قةابو  تخصةص
لومةان بةن خلفةان بةن أحمةد / مناهج وطر  تةدري  الدراسةات االجتماعيةة المودمةة مةن الطالةب 

اتيجية العةالج البنةا ى فةى تةدري  التةاريخ علةى التحصةيل أثةر اسةتخدام إسةتر" بعنوان. المياحى
 .4119/   44/9فى ".الفورى والمؤجل لدى طلبة الصف العاشر

 علةى عبةد العظةيم / التحكيم على أبحةا  الترقيةة مةن خةالل مجلةة كليةة التربيةة ببنهةا للةدكتور
لتعلةيم العةام واقع المنهج النمنى فى مدار  ا" على سالم، محمد عبد الرؤوف خمي  بعنوان 

،  00ومةةدى وعةةى العةةاملين فيهةةا بتةةأثيره علةةى أداء الطةةالب ، مجلةةة كليةةة التربيةةة ببنهةةا، العةةدد 
 .4110يوليو 

    التحكيم الخارجى على رسةالة مةا جسةتير بكليةة التربيةة جامعةة السةلطان قةابو  تخصةص
ا بةةن ناصةةر ثريةةا بنةةت مهنةة/ منةةاهج وطةةر  تةةدري  الدراسةةات االجتماعيةةة المودمةةة مةةن الطالبةةة 

مةةدى تمكةةن الطلبةةة المعلمةةين بشةةعبة الدراسةةات االجتماعيةةة بجامعةةة السةةلطان " بعنةةوان. العبةةرى
  .4116/   40/9فى ".قابو  من مهارات فهم الخريطة 

 

   محمةد / التحكيم على االنتةاج العلمةى مةن جامعةة مؤتةة بالمملكةة األردنيةة الهاشةمية للباحة
منةاهج وطةر  تةدري  دراسةات اجتماعيةة للترقيةة لدرجةة  ابراهيم الغزيةوات األسةتا  المشةارف 

 :وبيانها 4104أغسط   /يوليو( 9) أستا  وعدد األبحا 
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 جهة النشر عنوان البح 

توويم الكفايات التدريسية لدى أعناء هي ة  -0
التدري   فى كلية العلوم التربوية بجامعة مؤتة 

 من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا

: ة جامعة مؤتة موبول للنشر بمجل
 مؤتة للبحو  والدراسات

مدى تنمين كتب التربية االجتماعية والوطنية فى  -4
 المرحلة الثانوية فى األردن لمبادئ حوو  اإلنسان

مؤتة : منشور بمجلة جامعة مؤتة 
للبحو  والدراسات، المجلد السابع 

 4104والعشرون ، العدد األول، 

تنمية درجة مساهمة معلمى ريام األطفال فى  -3
مهارات التفكير الناقد لدى طلبتهم فى محافظة 

 الكرف

 موبول للنشر بمجلة جامعة مؤتة ،
 مؤتة للبحو  والدراسات

أثر استخدام نمو ج روثكوف فى تدري   -2
المفاهيم الجغرافية لطلبة الصف العاشر ومدى 

 احتفاظهم به ه المفاهيم فى األردن

مؤتة : منشور بمجلة جامعة مؤتة 
الدراسات، المجلد السابع للبحو  و

 4104والعشرون ، العدد الرابع، 

اتجاهات طلبة ريام األطفال ومعلم الصف نحو   -7
 مادة مهارات التفكير فى نوء بعم المتغيرات

جامعة األزهر، –مجلة كلية التربية 
 026العدد  4104يناير 

أثر استخدام نمو ج برونر فى تحصيل طلبة  -9
دة الدراسات الصف التاسع األساسى فى ما
 االجتماعية ومدى احتفاظهم بها

جامعة األزهر، –مجلة كلية التربية 
 026العدد  4104يناير 

 

 

  بعنةوان  أحمةد عبةد المحسةن كةاظم البوةالى، الجنسةية بحرينةى،/ للباحة  التحكيم على بح "
تمبر سةب واقع اسةتخدام تكنولوجيةا المعلومةات واالتصةاالت فةى التعلةيم الصةفى بمملكةة البحةرين،

 جامعة بنها/ للنشر بمجلة كلية الىداب  4104

  أثر " أحمد عبد المحسن كاظم البوالى،  الجنسية بحرينى بعنوان / التحكيم على بح  للباح
برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة فةى تنميةة اتجاهةاتهم نحةو  اسةتخدام تكنولوجيةا المعلومةات 

 .جامعة بنها/ بمجلة كلية الىداب  للنشر 4104واالتصاالت فى التعليم، سبتمبر 

  فاعليةةة اسةةتخدام المةةنظم التمهيةةدى فةةى الدراسةةات االجتماعيةةة " التحكةةيم علةةى بحةة  بعنةةوان
 " سةمعيا لتنمية مفاهيم المواطنة والوعى السياسى لدى تالمي  الصف الثال  اإلعةدادى المعةاقين

محمةةد خليفةةة عبةةد الةةرحمن بكليةةة / للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا  مسةةاعد منةةاهج وطةةر  تةةدري  باسةةم 
منشةةةور بةةةالمؤتمر العلمةةةى األول للجمعيةةةة  4104.جامعةةةة األزهةةةر/ البنةةةات االسةةةالمية بأسةةةيوط

 4113يوليو،  41-06التربوية للدراسات االجتماعية ،

   رح  لتنميةة مفةاهيم الحاسةب اآللةى فاعلية برنةامج تةدريبى موتة" التحكيم على بح  بعنوان
للترقية " ومهارات التدري  باستخدام  لدى معلمى الدراسات االجتماعية فى نوء اجتياجاتهم 

محمةةد خليفةةة عبةةد الةةرحمن بكليةةة البنةةات / لدرجةةة أسةةتا  مسةةاعد منةةاهج وطةةر  تةةدري  باسةةم 
_ بمجلة التربية ول الجزء األ – 020،  منشور العدد 4104.جامعة األزهر/ االسالمية بأسيوط

 4116جامعة األزهر، / كلية التربية

 واقةةع تكنولوجيةةا المعلومةةات " التحكةةيم علةةى بحةة  للباحةة  أحمةةد عبةةد المحسةةن كةةاظم بعنةةوان
 سبتمبرواالتصاالت فى التعليم الصعى بمملكة البحرين، مجلة كلية اآلداب، جامعة بنها 
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 ى رعايةةةةة التالميةةةة  المتفةةةةوقين دور المنةةةةاهج التربويةةةة  فةةةة" التحكةةةةيم علةةةةى بحةةةة  بعنةةةةوان
 4103والموهوبين، بمجلة كلية التربية جامعة بنها، يوليو 

   علةى كمةال علةى معبةد / العلمى من كلية التربية جامعة أسيوط للباحة   اإلنتاجالتحكيم على
األسةةتا  المسةةةاعد  منةةةاهج وطةةةر  تةةةدري  دراسةةات اجتماعيةةةة  للترقيةةةة لدرجةةةة أسةةةتا  وعةةةدد 

 :وبيانها 4103  بر سبتم( 9) األبحا 

 

 جهة وسنة النشر عنوان البح 

اثر برنامج تدريبى موترح لمعلمى التاريخ بالمرحلة  -0
الثانوية الستخدام خدمات االتصال باالنترنت 

بفاعلية فى التدري  على اتجاهات طالبهم نحو  
 دراسة التاريخ

التحديات ) المؤتمر العلمى السابع 
التكنولوجية وتطوير منظومة 

جامعة  –كلية التربية ( تعليمال
 4116الزقازي  ابريل 

فاعلية برنامج موترح فى التاريخ فى نوء قانون  -4
حماية حوو  المستهلف لطالب الصف االول الثانوى 
بالمدار  الفنية المتودمة التجارية نظام الخم  

سنوات فى تنمية بعم المفاهيم االقتصادية 
 والوعى بحوو  المستهلف

حوو  ) مى الثانى المؤتمر العل
االنسان ومناهج الدراسات 

الجمعية التربوية ( االجتماعية 
 4116للدراسات االجتماعية يوليو 

االحتياجات التدريبية لمعلمى الدراسات االجتماعية  -3
بالمرحلة االبتدا ية فى نوء االتجاهات التربوية 

 الحديثة فى التدري 

مجلة دراسات فى المناهج وطر  
ية المصرية جمعالتدري  ، ال

يونيو  للمناهج وطر  التدري ،
4101 

خرا ط التفكير الوا مة على الدمج فى أثر استخدام  -2
تدري  تاريخ االنبياء والسيرة النبوية وانتشار 
االسالم لطالب الصف االول الثانوى فى تنمية 

 التحصيل وبعم مهارات التفكير الناقد

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 
، يونيو 23ية  العدد االجتماع

4104 -

أثر استخدام طالب الدراسات االجتماعية بكلية  -7
التربية للمواقع االجتماعية االلكترونية على تنمية 

 الوعى السياسى وبعم المهارات الحياتية

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 
، ديسمبر 20االجتماعية  العدد 
4104 

عدادى فى تطوير منهج التاريخ للصف الثال  اال -9
يناير لتنمية قيم التسام   47نوء متغيرات ثورة 

 ومهارات التعايش مع اآلخر

  

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 
االجتماعية   خطاب موبول للنشر 

4103 

 

 
 

 

   محمةةود جةةابر حسةةن / التحكةةيم علةةى االنتةةاج العلمةةى مةةن كليةةة التربيةةة جامعةةة دميةةاط للباحةة
طةةر  تةةدري  دراسةةات جغرافيةةا  للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا  مسةةاعد أحمةةد المةةدر  بوسةةم  منةةاهج و

 :وبيانها 4103سبتمبر   ( 7) وعدد األبحا 
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 جهة وسنة النشر عنوان البح 

أثر استخدام استراتيجية لعب االدوار فى تدري   -0
الدراسات االجتماعية على تنمية ثوافة المواطنة لدى 

 تالمي  المرحلة االبتدا ية

درية ة جامعة االسكنكلية التربيمجلة 
، المجلد الثامن عشر العدد الثال  

4113 

فاعلية استخدام االلعاب التعليمية الكمبيوترية فى  -4
تنمية مهارات التصوير البصرى المكانى للخرا ط 

 واالتجاه لدى طالب المرحلة االعدادية

مجلة دراسات فى المناهج وطر  
التدري  ، الجمعية المصرية 

العدد  –دري  للمناهج وطر  الت
 4101الجزء األول مايو  073

فاعلية وحدة موترحة فى التنمية المستدامة للموارد  -3
الجغرافية الطبيعية فى تنمية مفاهيم التنمية 

 المستدامة وقيمها لدى طالب الصف األول الثانوى

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 
، اكتوبر 39االجتماعية  العدد 

4100 

يسية قا مة على خرا ط التفكير لتنمية استراتيجية تدر -2
المفاهيم الجغرافية ومهارات التفكير الجغرافى لدى 

 اإلعداديةتالمي  المرحلة 

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 
 4104 مايو،24االجتماعية  العدد 

  استخدام نمو ج حل المشكالت المعلوماتية فى تنمية
وعى المهارات التكنولوجية فى الجغرافيا وال

المعلوماتى لدى تالمي  المرحلة المتوسطة بالمملكة 
 العربية السعودية

 –موبول للنشر بمجلة كلية التربية 
 4103جامعة حلوان فى فبراير 

 
 قسةةم العلةةوم التربويةةة ) التحكةةيم علةةى االنتةةاج العلمةةى مةةن معهةةد الدراسةةات والبحةةو  البي يةةة

وسةم    للترقيةة الالمةدر  ب م رفعت عبد العةالريها/  ةللباحث واالعالم البي ى جامعة عين شم 
 :وبيانها 4103سبتمبر   ( 3) لدرجة أستا  مساعد وعدد األبحا 

 

 جهة وسنة النشر عنوان البح 

وحدة موترحة عن الجغرافيا البي ية واثرها فى تنمية   -0
وعى طالبات الصف االول  الثانوى ببعم الونايا 

المواطنة  نحو المادة البي ية وبواء اثر التعلم واالتجاه
 لدى تالمي  المرحلة االبتدا ية

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 
مار    26االجتماعية  العدد 

4103 

استخدام الخرا ط ال هنية الرقمية فى تدري  فاعلية  -4
وحدة االخطار التى تهدد البي ة بمنهج الجغرافيا على 

بات تنمية مهارات حل المشكالت االبداعى لدى الطال
 بالصف االول الثانوى وبواء اثر التعلم

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 
 4103 ابريل ،71االجتماعية  العدد 

فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول  -3
المشكلة فى تدري  وحدة االنسان والبي ة فى بلدى 

بمنهج الدراسات االجتماعية فى تنمية مهارات 
اتخا  الورارات البي ية لدى تالمي  التفكير العلمى و

 الصف الرابع االبتدا ى

بح  موبول للنشر بمجلة الجمعية 
 التربوية للدراسات االجتماعية

  4103 أكتوبر
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   محمةد /التحكيم على االنتاج العلمى من كليةة التربيةة بةالوادى الجديةد جامعةة أسةيوط للباحة
الةنف   للترقيةة لدرجةة أسةتا  مسةاعد  حسن عمران المدر  بوسم  مناهج وطر  تةدري  علةم

 :وبيانها 4103سبتمبر  ( 7) وعدد األبحا 

 

 جهة وسنة النشر عنوان البح 

فعالية برنامج موترح فى اللغة العربية  -0
باستخدام طريوة العصف ال هنى لتنمية 

ول فكير االبتكارى لدى طالب الصف األالت
 الثانوى

مجلة كلية التربية جامعة أسيوط 
العدد األول، الجزء  47مجلد 

 ، 4116الثانى، يناير 

وراء المعرفة  اثر استخدام استراتيجيات ما -4
فى تنمية بعم المهرارت الحياتية والتفكير 

 .االبداعى لدى طالب كلية التربية

مجلة كلية التربية بالوادى الجديد 
،  ديسمبر 2جامعة أسيوط العدد

4101 

ة دبيبرنامج تكاملى بين فروع الدراسات األ -3
دبى لدى فى تنمية بعم مهارات الت و  األ

 .طالب الصف االول الثانوى وميلهم نحوها

مجلة كلية التربية جامعة أسيوط 
العدد الثانى، الجزء  40مجلد 

 ، 4100الثانى،اكتوبر 

فعالية برنامج قا م على التعلم البنا ى فى  -2
تنمية المفاهيم النفسية وبعم مهارات 

جاه طالب المرحلة الثانوية التفكير العلمى وات
 التجارية نحو مادة علم النف  

مجلة كلية التربية بالوادى الجديد 
،  مايو 9جامعة أسيوط العدد

4104 

استراتيجية التفكير الجمعى فى تنمية استخدام  -7
ت التدري  واالتجاه نحو التعلم بعم مهارا

لكترونى واكتساب مهارات تصميم اال
لدى طالب كلية  االختبارات االلكترونية
 التربية بالوادى الجديد

مجلة كلية التربية بالوادى الجديد 
  4103، 6جامعة أسيوط العدد 

 
 
 جامعةةة الفيةةوم لاسةةتا  المسةةاعد  -التحكةةيم علةةى االنتةةاج العلمةةى مةةن كليةةة التربيةةة بةةالفيوم
  وعةدد محمود حافظ أحمد األستا  المساعد بوسم  منةاهج وطةر  تةدري  للترقيةة لدرجةة أسةتا/

 :وبيانها    4103ديسمبر  ( 3) األبحا 

 

 جهة وسنة النشر عنوان البح 

قران فى تدري  التاريخ على استخدام استراتيجية األأثر  -0
ميل نحو المادة لدى طالب الصف تنمية مفهوم ال ات وال

 ول الثانوىاأل

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 
 4103اغسط   االجتماعية 

ام استراتيجية المناظرة  فى تدري  فاعلية استخد -
التاريخ فى تنمية مهارات التواصل االجتماعى 
األول  وزيادة التحصيل المعرفى لدى طالب الصف

 .ول الثانوىالثانوى لدى طالب الصف األ

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 
 4103االجتماعية  سبتمبر 

مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية فاعلية وحدة موترحة فى الجغرافية البي ية على  -
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نمية مفاهيم ومهارات التنمية المستدامة فى نوء ت
التحول الديموراطى لدى طالب الصف األول 

 .الثانوى

جامعة الفيوم ، نوفمبر  -والنفسية
4103 

 

 تصور موترح لمناهج التةاريخ بالمرحلةة الثانويةة لتنميةة االنتمةاء "التحكيم على بح  بعنوان
 –بحة  موةدم إلةى مجلةة كليةة التربيةة " دراسةة نظريةة" الوطنى فى ظةل العولمةة والوالء 

 .4103 أكتوبر -جامعة بنها 

   فاعلية برنامج قا م على التعلم المستند إلى الدماغ فى تةدري  " التحكيم على بح  بعنوان
" ويةةعلم النف  لتنمية التفكير فو  المعرفى والمفاهيم النفسةية لةدى طةالب المرحلةة الثان

 . 4103/ 4/00. جامعة أسيوط -بح  للنشر بمجلة كلية التربية بالوادى الجديد

  أثر اختالف نمط اإلبحار عبر الويةب علةى تنميةة مهةارات انتةاج " التحكيم على بح  بعنوان
بكليةة التربيةة،  موبةول للنشةر بمجلةة" عناصر التعلم الرقمية لدى طةالب تكنولوجيةا التعلةيم

 . 4103يناير 

 مةةا إمكانيةةة تطبيةة  التةةدريب عةةن بعةةد لتأهيةةل معلمةةات المرحلةةة " كةةيم علةةى بحةة  بعنةةوانالتح
بحةة  موبةةول للنشةةر بمجلةةة كليةةة التربيةةة جامعةةة بنهةةا، ينةةاير ، " الثانويةةة بمدينةةة الريةةام

4102. 

  بالمملكة العربيةة  المجل  العلمى الدا م للترقيات) اإلنتاج العلمى بجامعة طيبة التحكيم على
 منةةاهج  األسةةتا  المشةةارف   محمةةود جمعةةة سةةالم بنةةى فةةار  للترقيةةة لرتبةةة/ للباحةة   السةةعودية

 4102ينةةةاير 0237/ 4/ 40 ( 0) وعةةةدد األبحةةةا  وأسةةةاليب تدريسةةةها جتماعيةةةةاالدراسةةةات ال
 :وبيانها 

 

 جهة النشر عنوان البح 

أثر استخدام الحاسوب فى تدري  التاريخ على  -
لصف التحصيل االنى والمؤجل لدى طالب ا
 الثانى المتوسط واتجاهاتهم نحوه

مجلة العلوم التربوية والنفسية، 
 4، العدد  02جامعة البحرين، المجلد 

 ،4103 

الويم  ات الصلة بحوو  اإلنسان المتنمن  فى  - -
التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية كتب 

 "دراسة تحليلية" فى األردن

دراسات ، العلوم منشور بمجلة 
المجلد / الجامعة األردنية / ربوية الت

الثامن والثالثون ، الملح  الساد ، 
4100 

فى  اإلنجازدراسة فاعلية استخدام الملف  -
التحصيل وتنمية مهارات حل المشكالت والتفكير 
الناقد فى مادة الدراسات االجتماعية لدى طالب 

 الثانى المتوسط

المجلة التربوية ، مجل  موبول للنشر 
/  00لعلمى ، جامعة الكويت النشر ا

3 /4103 

الدراسات االجتماعية بالمرحلة  معلميتوويم أداء  -
 المتوسطة فى نوء المعايير المهنية

موبول للنشر بمجلة كلية التربية بونا، 
) جامعة جنوب الوادى، مصر، العدد 

 4103يناير ( 03

موبول النشر بمجلة الجامعة االسالمية خرا ط العول فى اكتساب  إستراتيجيةأثر استخدام  -
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اريخية وتنمية مهارات التفكير المفاهيم الت
ة فى بداعى لدى طالب المرحلة المتوسطاإل

 المدينة المنورة

للدراسات التربوية والنفسية ، غزة، 
العدد الرابع، المجلد الحادى 

 4103والعشرون، اكتوبر 

أثر الخبرة والمؤهل العلمى على درجة ممارسة  -
فكير التاريخى لدى معلمى التاريخ مهارات الت

 للمرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة

موبول للنشر بمجلة دراسات تربوية 
ونفسية، كلية التربية جامعة 

 4103الزقازي ، سبتمبر 

مستوى معرفة طلبة جامعة طيبة بمفاهيم حوو   -
 االنسان وعالقت  باتجاهاتهم نحوها

دراسات عربية فى : منشور بمجلة 
رابطة التربويين / بية وعلم النف التر

الجزء الثانى يناير ،  33العرب، العدد 
4103 

 مةةانى محمةةد طةة أ/التحكةةيم علةةى اإلنتةةاج العلمةةى للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا  مسةةاعد للباحثةةة :
منةةاهج   الدراسةةات االجتماعيةةة ، المركةةز الوةةومى للبحةةو  التربويةةة والتنميةةة وعةةدد 

 :بيانها و4102/ 0/ 31بجلسة (  9) األبحا 

 جهة النشر عنوان البح 

فعالية برنامج قا م على التعلم ال اتى باستخدام  -0
الموديوالت التعليمية فى بعم مفاهيم التربية 

المدنية فى نوء احتياجات تالمي  مرحلة التعليم 
 .األساسى

 ، السنة 30مجلة عالم التربية، العدد 
 4101الحادية عشر، مايو 

ترونى للدراسات االجتماعية فعالية تطوير مورر الك -4
فى تنمية مهارات الوراءة اإللكترونية واالتجاه 
الغيجابى نحو التعليم اإللكترونى لدى تالمي  

 المرحلة اإلعدادية

مجلة الجمعية العربية لتكنولوجيا 
 4100التربية،  ، اكتوبر 

الويم السياسية المتنمنة فى مورر التاريخ بمرحلة  -3
 سة تحليلية توويميةدرا -التعليم الثانوى

كلية التربية جامعة المنيا، المجلد 
 -العدد األول -الخام  والعشرون
 4104الجزء الثال ، ابريل 

منهج موترح فى الدراسات االجتماعية للحلوة  -2
 األولى من التعليم االبتدا ى فى نوء معايير الجودة

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 
بر، ، سبتم29االجتماعية، العدد 

4104 

الممارسات الديموراطية لمعلمى الدراسات  -7
االجتماعية داخل الصف وأثرها على السلوف 

 الديموراطى لطالب مرحلة التعليم الثانوى

مجلة دفا  جديدة فى تعليم الكبار، 
 4103العدد الثال  عشر، يناير، 

برنامج تدريبى موترح فى نوء متطلبات مجتمع  -9
التنور العالمى لدى  المعرفة لتنمية بعم مفاهيم
 معلمى الدراسات االجتماعية

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 
 4103االجتماعية، يونيو 

 نشةةةوة محمةةةد /التحكةةةيم علةةةى اإلنتةةةاج العلمةةةى للترقيةةةة لدرجةةةة أسةةةتا  مسةةةاعد للباحثةةةة
جامعةةة عةةين شةةم  وعةةدد  -منةةاهج   وطةةر  تةةدري  تةةاريخ ، كليةةة البنةةات: مصةةطفى
 :وبيانها 4102/ 0/ 31 بجلسة(  7) األبحا 



 على جوده حممد عبد الوهاب/ السرية الذاتية لألستاذ الدكتور

 

 

46 

 جهة النشر عنوان البح 

فعالية منهج مطور فى التاريخ قا م على استخدام  -0
الموديوالت التعليمية فى تنمية التحصيل المعرفى 
واالتجاه نحو التعلم ال اتى لدى الطالبة معلمة 

 .التاريخ

مجلة الدراسات االجتماعية ، كلية 
التربية، جامعة عين شم ، العدد 

 4101سبتمبر ، 43

تأثير استخدام المناقشات الجماعية لتدري  التاريخ  -4
فى تنمية التحصيل المعرفى وبعم مهارات التفكير 

التاريخى والميل إلى المادة لدى الطالب معلم 
 التاريخ

مجلة الدراسات االجتماعية ، كلية 
التربية، جامعة عين شم ، العدد 

 4104، يناير 33

نى فى تدري  التاريخ استخدام المدخل التفاو -3
لتنمية بعم مهارات التفكير المنطوى والميل إلى 

 .المادة لدى تالمي  المرحلة االعدادية

مجلة الدراسات االجتماعية ، كلية 
التربية، جامعة عين شم ، العدد 

 4103يناير  23، 23

فعالية منهج مطور فى التاريخ لتنمية بعم  -2
نارى لدى التفكير اإلبداعى والوعى الح تمهارا

 تالمي  المرحلة اإلعدادية

مجلة الدراسات االجتماعية ، كلية 
التربية، جامعة عين شم ، العدد 

72   ،72  ،4103 

تطوير منهج التاريخ للصف الساد  اإلبتدا ى  -7
لتنمية مهارات التفكير المستوبلى وبعم قيم 

 المواطنة لدى التالمي 

مجلة الدراسات االجتماعية ، كلية 
، جامعة عين شم ،موبول التربية

 4102للنشر فبراير 

 داليةةا فةةوزى عبةةد /التحكةةيم علةةى اإلنتةةاج العلمةةى للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا  مسةةاعد للباحثةةة
مناهج   وطر  تدري  جغرافيا ، كليةة التربيةة جامعةة دميةاط وعةدد : السالم الشربينى

 :وبيانها 4102/ 0/ 31بجلسة (  7) األبحا 

 جهة النشر عنوان البح 

فاعلية منهج موترح فى الجغرافيا لطالب المدار   -0
الثانوية الفنية البحرية فى التحصيل وتنمية 
 االتجاه نحو بعم المشكالت البي ية البحرية

مجلة كلية التربية، جامعة 
ج،  3العدد 06االسكندرية،المجلد 

4116 

اثر استخدام خرا ط التفكير فى زيادة التحصيل  -4
رار والتفكير البصرى وتنمية مهارات اتخا  الو

ى طالب شعبتى الجغرافيا والتاريخ بكلية =لد
 .التربية

مجلة الدراسات االجتماعية ، كلية 
التربية، جامعة عين شم ، العدد 

33 ،4100 

فاعلية استخدام بعم استراتيجيات التعلم النشط  -3
فى تدري  الدراسات االجتماعية فى  زيادة 

األدوات التحصيل  وتنمية مهارات استخدام 
الجغرافية واالتجاه لدى تالمي  الصف األول 

 اإلعدادى

مجلة كلية التربية، جامعة 
 4104 4العدد44االسكندرية،المجلد 

أثر استخدام الرسوم الكاريكاتورية فى تدري   -2
الدراسات االجتماعية على التحصيل والوعى 
بمشكالت البي ة المحلية لدى تالمي  الصف 

 .الخام  االبتدا ى

لة  الجمعية التربوية للدراسات مج
االجتماعية ، كلية التربية، جامعة عين 

 4104،   21شم ، العدد 
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استخدام تكنولوجيا الواقع االفترانى فى تنمية  -7
بعم المفاهيم الجغرافية لدى تالمي  المرحلة 

 االبتدا ية

مجلة  الجمعية التربوية للدراسات 
االجتماعية ، كلية التربية، جامعة عين 

 -01- 40شم ، موبول للنشر 
4103 

 عبةةد الةةرؤوف الفوةةى /التحكةةيم علةةى اإلنتةةاج العلمةةى للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا   للباحةة  د :
(  7) منةةاهج   وطةةر  تةةدري  تةةاريخ ، كليةةة التربيةةة جامعةةة  طنطةةا ،وعةةدد األبحةةا 

 :وبيانها 4102/ 0/ 31بجلسة 

 جهة النشر عنوان البح 

لوعى بثوافة فعالية برنامج موترح لتنمية ا -0
المواطنة وحوو  االنسان لدى الطالب المعلمين 

 جامعة طنطا –بوسم التاريخ بكلية التربية 

الجمعية التربوية للدراسات  
االجتماعية ، المؤتمر الثانى، المجلد 

  4116يوليو   40 – 49الثال ،

إستراتيجية تدري  موترحة باستخدام النصوص  -4
ى لدى الطالب التاريخية لتنمية الفهم الورا 

 شعبة التاريخ بكلية التربية جامعة طنطا

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 
فبراير،   47االجتماعية ، العدد 

4101 

استخدام الخرا ط ال هنية عن طري  برنامج  -3
MIND MANAGER  فى تدري  التاريخ

لتنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى طالب 
 الصف األول الثانوى

التربية، جامعة طنطا،العدد مجلة كلية 
 4104اكتوبر  23الرابع  

معوقات البح  العلمى ببرامج الدراسات العليا  -2
جامعة الملف خالد كما يراها  –بكلية التربية 

 طالب الدراسات العليا

مجلة كلية التربية، جامعة طنطا،العدد 
 4103أ كتوبر   74الرابع   

عالمى الدور التنموى للثورات المعاصرة كبعد  -7
وثورات مصر كنمو ج محلى بمناهج التاريخ 

 بالصف الثال  الثانوى

جامعة عين  –مجلة كلية التربية 
 4102شم  العدد الثال  ، فبراير 

 ايمةان عبةد الةوار  / التحكيم على اإلنتاج العلمى للترقية لدرجةة أسةتا  مسةاعد للباحثةة
) ة عين شم  وعدد األبحةا جامع -مناهج   وطر  تدري  تاريخ ، كلية البنات: امام
 :وبيانها 4102/ 4/ 40بجلسة (  2

 جهة النشر عنوان البح 

برنامج فى التربية السياسية قا م على -0
الموديوالت التعليمية لتنمية بعم المفاهيم 

لدى الطالبة المعلمة  السياسيالسياسية والوعى 
 (دراسات اجتماعية) شعبة التعليم األساسى 

المناهج وطر  مجلة دراسات فى 
 4101التدري  سبتمبر 

التعلم لتنمية التحصيل  أبعادبرنامج قا م على نمو ج - 4
المعرفى ومهارات التفكير الجغرافى لدى تالمي  المرحلة 

 اإلعدادية

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 
االجتماعية ، كلية التربية، جامعة عين 

 4103شم ، ابريل 

ومهام األداء  اونيالتفاستخدام المدخل  -3
لتنمية مهارة صنع الورار والوعى بأبعاد 

مجلة دراسات فى المناهج وطر  
 4103التدري  ديسمبر  
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 التخطيط الجغرافى لدى الطالبة المعلمة

تصور موترح لتطوير مورر الجغرافيا لطالب -2
المدار  الثانوية الفنية التجارية فى نوء متطلبات 

التحصيل المعرفى  سو  العمل وأثره فى تنمية
 والدافعية لالنجاز لدى الطالب

مجلة الدراسات االجتماعية ، كلية 
 4103التربية، جامعة عين شم 

تطوير منهج التاريخ للصف الساد  اإلبتدا ى -7
وبعم قيم  المستوبليلتنمية مهارات التفكير 
 المواطنة لدى التالمي 

موبول للنشر بمجلة الدراسات 
التربية، جامعة عين  االجتماعية ، كلية

 4102شم ،موبول للنشر 

 هناء حسنى علةى ابةراهيم/التحكيم على اإلنتاج العلمى للترقية لدرجة أستا   للباح  د :
(  7) منةةاهج   وطةةر  تةةدري  تةةاريخ ، كليةةة التربيةةة جامعةةة أسةةيوط ،وعةةدد األبحةةا 

 :وبيانها 4102/ 4/ 40بجلسة 

 

 جهة النشر عنوان البح 

ج قا م على التفكير الجمعى فى فاعلية برنام -0
تنمية مهارات التدري  ل وى االحتياجات 

الخاصة والوعى بحووقهم لدى معلمى الدراسات 
 االجتماعية

الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ، 
  40 – 49المؤتمر الثانى، المجلد الثال ،

 4116يوليو 

خرا ط التفكير فى تنمية  إستراتيجيةفاعلية  -4
م التاريخية واالتجاه نحو التاريخ المفاهي

اإلسالمى لدى متعلمى اللغة العربية الناطوين 
 .بلغات اخرى

المجلة العلمية بكلية التربية بالوادى 
أغسط  الجزء االول   00الجديد العدد 

4103 

 األمنأدوار معلم الدراسات االجتماعية فى تنمية  -3
 دراسة ميدانية: الفكرى لدى المتعلمين 

 77دراسات االجتماعية العدد مجلة ال
 4103ديسمبر 

 اإلسالميةتوويم اورا  االختبارات بالجامعة  -2
 بالمدينة المنورة على نوء معايير الجودة

 79مجلة الدراسات االجتماعية العدد 
 4102يناير 

تطوير مورر الدراسات االجتماعية بالصف  -7
الثال  اإلعدادى على نوء متطلبات مواجهة 

 اصرةالتحديات المع

موبول للنشر بمجلة الوراءة والمعرفة 
4102 

 

 واقع برامج الدبلوم التربوى فى جامعة الجةوف مةن وجهةة " التحكيم على بح  بعنوان
  4102/ 0) مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النف " نظر الطلبة

 اثةةر اسةةتخدام اسةةتراتيجيات التعلةةيم المتمةةايز فةةى تةةدري " التحكةةيم علةةى بحةة  بعنةةوان 
مجلةة " التاريخ على تنمية مهارات االقتصاد المعرفى لدى طالب الصف الثانى الثانوى

 4102/ 2)دراسات عربية فى التربية وعلم النف 

 حسين محمد عبد الباسط /التحكيم على اإلنتاج العلمى للترقية لدرجة أستا   للباح  د :
جامعةةة جنةةوب  منةةاهج   وطةةر  تةةدري  دراسةةات اجتماعيةةة، كليةةة التربيةةة بسةةوهاج

 :وبيانها 4102/ 0/ 31بجلسة (  7) الوادى ،وعدد األبحا 
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 جهة النشر عنوان البح 

فاعلية برنامج موترح قا م على استخدام  -0

فى تنمية مفهوم   photo Storyبرمجية 

ومهارات تصميم وتطوير الوصص الرقمية 

 .الالزمة لمعلمى الجغرافيا قبل الخدمة

ت االجتماعية ، الجمعية التربوية للدراسا

، ص ص 4101، نوفمبر 46ا العدد 

062-441 

فاعلية استخدام المدونات اإللكترونية فى  -4

تحوي  النمو المهنى وتنمية االتجاه نحو 

المدونات لدى طالب الدراسات االجتماعية 

 .بكلية التربية

المؤتمر العلمى لكلية التربية جامعة طيبة 

"  التعليم المستمر وتحديات المعرفة" 

المدينة المنورة، بالمملكة العربية 

 4104/  3-9السعودية فى الفترة من 

 703-724، 3المجلد 

فاعلية استخدام دراسة الدر  فى تحوي   -3

بعم معايير المعلم المتنمنة فى المعايير 

الوومية للتعليم لدى طالب الدراسات 

 .االجتماعية

مجلة العلوم التربوية  كلية التربية بونا ، 

،  ابريل  09ة جنوب الوادى،العدد جامع

 66-93، ص ص 4104

الواقع والفرص الالزمة الستخدام المدونات  -2

االلكترونية فى التدري  لدى معلمى ومعلمات 

 .العلوم االجتماعية بالمملكة العربية السعودية

جامعة  –مجلة العلوم التربوية والنفسية 

، يونية 4، العدد 02البحرين، المجلد 

 363-396ص ، ص 4103

فاعلية استخدام التعليم المتمايز فى تدري   -7

الدراسات االجتماعية على تنمية  التحصيل 

ومهارات الوراءة الالزمة للدراسة لدى تالمي  

 .المرحلة اإلعدادية

جامعة االسكندرية ،  –مجلة كلية التربية 

، ص ص 4103، 3، العدد  43المجلد 

017- 077 

ال هنية فى تدري  فاعلية استخدام الخرا ط  -9

الدراسات االجتماعية على تنمية أنماط التعلم 

والتفكير والتحصيل لدى تالمي  المرحلة 

 المتوسطة بالمملكة العربية السعودية

كلية التربية جامعة  -المجلة التربوية

، ص 4102، ابريل 39سوهاج العدد 

 30-0ص 

 1الجمهورية اليمنية: 

 جهة النشر عنوان البح 

خدام أسلوب التعلم بالمجموعات على أثر است -0
تحصيل طلبة الصف الثامن فى مادة التربية 

الوطنية بمرحلة التعليم األساسى بمحافظة الجوف 
 بالجمهورية اليمنية

 4102مجلة بينون ، العدد ا ،مار  

، فبراير  0مجلة دداب  مار، العدد صورة المسلمين والمستعمرين فى كتب التاريخ  -4
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عبةد هللا عبةد / التحكيم علةى اإلنتةاج العلمةى للترقيةة لدرجةة أسةتا  مشةارف  للباحة  د :أوال
مناهج   وطر  تدري   االجتماعيات، كلية التربية  جامعة صنعاء ،وعدد : الكريم االهدل 

 :وبيانها 4102/ 0/ 44بتاريخ (  2) األبحا 
عبةةد المجيةةد غالةةب / قيةةة لدرجةةة أسةةتا    للباحةة  د التحكةةيم علةةى اإلنتةةاج العلمةةى للتر:ثانيةةا

منةةاهج   وطةةر  تةةدري   االجتماعيةةات، كليةةة التربيةةة  جامعةةة صةةنعاء ،وعةةدد : المخالفةةى
 :وبيانها 4102/ 0/ 40بتاريخ (  3) األبحا 

 جهة النشر عنوان البح 

-العنف فى المدار  اليمنية  دراسة سوسيو -0
 ريبأنثروبولوجية لظاهرتى العدوان والتخ

مركز البحو  والتطوير التربوى  
 4111بالجمهورية اليمنية ، 

توويم كفايات معلمى الدراسات االجتماعية   -4
خريجى كلية التربية بجامعة السلطان قابو   

 .من وجهة نظر الشرفين والمعلمين

مجلة العلوم التربوية والنفسية  المجلد 
كلية التربية بجامعة  -0العدد  00

 البحرين

ية موترحة لبناء فلسفة تربوية عربية منهج -3
 .جديدة

 3مجلة جامعة الملكة أروى العدد 
 4104يونيو / يناير

دور التربية الوطنية وتربية المواطنة فى تعزيز  -2
 .المواطنة المتساوية

مجلة جامعة الملكة أروى العدد 
 4103ديسمبر / يوليور00

ة جامعة  مار للدراسات والبحو  مجل رؤية موترحة لبناء إستراتيجية عربية للتربية  -7
 4103ديسمبر 03اإلنسانية العدد 

جامعة  –توويم برامج الماجستير بكلية التربية   -9
 السلطان قابو  من وجهة نظر الخريجين

جامعة السلطان  –كلية التربية  
 4116قابو ، 

بجامعة السلطان  –الدراسة ال اتية لكلية التربية  -0
 قابو 

ة السلطان جامع –كلية التربية 
 4110قابو ، 

جامعة السلطان  –كلية التربية  الوظا ف التنموية للدراسات االجتماعية -3
قابو ، بحو  ندوة الدراسات 
االجتماعية ودورها فى التنمية و 

 .خدمة المجتمع

 
 
 
 

للتعليم الثانوى العام والمعاهد العلمية فى 
 هورية اليمنيةالجم

4114 

المشكالت التى تواج  طلبة التربية العملية فى  -3
قسم الدراسات االجتماعية بكلية التربية جامعة 

 صنعاء

مجلة الدراسات والبحو  التربوية، 
 4117جامعة صنعاء ، 

 4113ر، مايو ر اسة جامعة  ما االتجاه التربوى فى فكر وحياة زياد الموشكى -2
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 سةامي  المحمةدى /التحكيم على اإلنتاج العلمى للترقيةة لدرجةة أسةتا  مسةاعد  للباحثةة د
منةةاهج   وطةةر  تةةدري  تةةاريخ ، كليةةة التربيةةة جامعةةة  طنطةةا ،وعةةدد : إبةةراهيم فايةةد 

 :وبيانها 4102/ 3/ 40بجلسة (  9) األبحا 

 جهة النشر عنوان البح 

إستراتيجية تدري  موترحة باستخدام  -0
النصوص التاريخية لتنمية الفهم الورا ى 
لدى الطالب شعبة التاريخ بكلية التربية 

 جامعة طنطا

التربوية للدراسات مجلة الجمعية 

فبراير،   47االجتماعية ، العدد 

4101 

فعالية استخدام تكنولوجيا المفنالت  -4
االجتماعية فى تنمية بعم مهارات البح  

 التاريخى لدى تالمي  المرحلة اإلعدادية

مجلة كلية التربية، جامعة طنطا،العدد 

 4100الجزء الثانى  22الرابع  

دري  التاريخ فعالية استخدام الويكى فى ت -3
لتنمية مهارات التفكير المنظومى لدى تالمي  

 المرحلة اإلعدادية

مجلة كلية التربية، جامعة طنطا،العدد 

 4104،    يناير  27

فعالية استخدام استراتيجية موترحة لتدري   -2
األماكن التاريخية على تنمية االتجاه 

ومهارات استخدام األدلة التاريخية لدى 
 اإلعدادية تالمي  المرحلة

مجلة كلية التربية، جامعة طنطا،العدد 

 4103ابريل  71الثانى   

فعالية استخدام برمجية للمتاحف التاريخية  -7
االفترانية فى تنمية الوعى األثرى  

 والتفكير الناقد لدى تالمي  المرحلة اإلعدادية

جامعة المنصورة –مجلة كلية التربية 

  4102الجزء الثانى يوليو 30العدد 

توويم منهج التاريخ بالصف الثال  اإلعدادى  -9
 فى نوء قيم المواطنة

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

يونيو،   91االجتماعية ، العدد 

4102 

 

 د دعةةاء محمةةد / التحكةةيم علةةى اإلنتةةاج العلمةةى للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا  مسةةاعد للباحثةةة
جامعةة عةين شةم   -اتمناهج   وطةر  تةدري  جغرافيةا ، كليةة البنة: محمود درويش
 :وبيانها 4102/ 4/ 40بجلسة (  7) وعدد األبحا 

 جهة النشر عنوان البح  م

فاعلية نمو ج أبعاد التعلم فى تنمية بعم   -0
مهارات التفكير والتحصيل فى مادة 

 .الجغرافيا لدى تالمي  المرحلة االبتدا ية

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 . 4113( 07)االجتماعية ،ع 

فاعلية خرا ط التفكير فى تنمية بعم  4
مهارات التفكير فى مادة الجغرافيا لدى 

 .تلمي ات المرحلة االبتدا ية

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4100( 39)االجتماعية ، العدد 
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فاعلية طريوة قبعات التفكير فى تنمية  3
التحصيل ومهارات ما وراء المعرقة لدى 

لثانوى فى مادة طالب الصف األول ا
 .الجغرافيا

مجلة كلية التربية جامعة األزهر، ع 

 4104يوليو  0ج ( 026)

مستوى الثوافة الجغرافية لدى طالبات كلية  2
 البنات

مجلة دراسات عربية فى التربية 

 0، ج ( 46) وعلم النف ، ع 

 4104سبتمبر 

فاعلية المدخل البصرى فى تنمية  7
ة المكانية المفاهيم الجغرافية والودر

 لدى تالمي  المرحلة اإلعدادية

مجلة دراسات عربية فى التربية 

 3، ج ( 21) وعلم النف ، ع 

 4103أغسط  

 صفاء محمد على محمد /التحكيم على اإلنتاج العلمى للترقية لدرجة أستا    للباحثة د :
،وعةدد مناهج   وطر  تدري  تاريخ ، كليةة التربيةة بةالوادى الجديةد  جامعةة  أسةيوط 

 :وبيانها 4102/ 01بجلسة (  9) األبحا 

 جهة النشر عنوان البح 

برنامج تدريبى قا م على نمو ج موترح للدر   -0
المبحو  و اثره على تنمية مهارات التفاعل اللفظى 
والتفكير الجانبى والوالء المهنى لطالب الدبلوم العامة 
شعبة الدراسات االجتماعية بكلية التربية بالوادى 

 .جديدال

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

،  0ج   31االجتماعية ، العدد 

 4101ديسمبر، 

تصور موترح لمنهج الدراسات االجتماعية فور مى  -4
نوء نمو ج الفورمات واثره على تحصيل المفاهيم 
وتنمية العادات العولية والح  الوطنى لدى تالمي  

 .الصف االول اإلعدادى

ة للدراسات مجلة الجمعية التربوي

،  0ج   37االجتماعية ، العدد 

 4100سبتمبر، 

برنامج موترح قا م  على نظرية ال كاء الناج  وأثره  -3
على تنمية التحصيل المعرفى ومهارات التفكير 
المركب واالتجاه نحو اإلبداع لدى تلمي ات الصف 

 .الثانى المتوسط

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

مار ،   21االجتماعية ، العدد 

4104 

دراسة التفاعل بين استخدام استراتيجية اإلثراء  -2
الوسيلى والسعة العولية وأثره على انتوال أثر التعلم 
وتنمية التفكير السابر وال كاء الوجدانى لدى تالمي  

 .الصف الساد  االبتدا ى

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

سبتمبر   29االجتماعية ، العدد 

4104 

برنامج قا م على مدخل التعلم المستند إلى الدماغ أثر  -7
فى تصحي  التصورات البديلة وتنمية عمليات العلم 

 .لدى تالمي  الصف االول المتوسط لإلنجازوالدافعية 

جامعة المنصورة –مجلة كلية التربية 

  4102الجزء الثانى يوليو 30العدد 

مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم ي  اثر استخدام استراتيجيات التعليم المتميز فى تدر -9
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التاريخ على تنمية مهارات االقتصاد المعرفى لدى 
 .طالب الصف الثانى الثانوى

 4102، مايو  26النف  ، ع 

 
 

 منةاهج   : أحمةد الشةوادفى محمةد يوسةف/ اإلنتاج العلمى للترقية لدرجة أستا    للةدكتور
بجلسةة (  9) كفر الشيخ ،وعدد األبحةا  وطر  تدري  تاريخ ، كلية التربية ، بجامعة

 :وبيانها 4102/ 01

 جهة النشر عنوان البح 

تصور موترح لمناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية  -0
العامة فى نوء مرجعيات  موترحة للحوار 

 الحنارى العالمى وأثره فى تنمية العولية العالمية

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

مايو،   49االجتماعية ، العدد 

4101 

تصميم تعليمى موترح لموقع إلكترونى تفاعلى فى  -4
الدراسات االجتماعية وأثره فى تنمية التفكير الناقد 
وبعم مهارات التواصل اإللكترونى لدى تالمي  

 الصف السابع من التعليم األساسى

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

فبراير،   30االجتماعية ، العدد 

4100 

اآلليات الدولية لحماية حوو  اإلنسان فى تطور  -3
 كتب التاريخ بالمرحلة الثانوية

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

سبتمبر   37االجتماعية ، العدد 

4100 

تأثير استخدام التعلم التعاونى عبر تكنولوجيا  -2
الفصول اإلفترانية فى مادة التاريخ على التحصيل 

لفصول والكفاءة اإلجتماعية لدى طالب ا
 اإلفترانية

مجلة كلية التربية جامعة كفر الشيخ، 

 4104، 4، ج 7ع 

تصور موترح برنامج تعلم إلكترونى مدمج قا م على  -7
المدخل البصرى المكانى لتنمية التحصيل فى 
الدراسات االجتماعية وتودير ال ات لدى تالمي  

 المرحلة اإلعدادية المعاقين سمعيا

شيخ العدد كفر ال–مجلة كلية التربية 

4 ،4103 

فاعلية نشاطات تدريسية موترحة قا مة على نظرية  -9
ال كاءات المتعددة فى تنمية التفكير اإلبداعى فى 

الدراسات االجتماعية ومهارات التفاعل االجتماعى 
 لدى تالمي  الصف السابع من التعليم األساسى

جامعة طنطا، –مجلة كلية التربية 

  4102، إبريل ، 72العدد 

 عبةةد الةةرحمن أمةةين محمةةد /إلنتةةاج العلمةةى للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا  مسةةاعد   للةةدكتورا
منةةةاهج   وطةةةر  تةةةدري  فلسةةةفة ، كليةةةة التربيةةةة ، بجامعةةةة طنطةةةا ،وعةةةدد : رمنةةةان
 :وبيانها 4102/ 01بجلسة (  9) األبحا 

 جهة النشر عنوان البح 
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تغيير الدور األيديولوجى لمعلم االجتماعيات  -0
ولمة وعالقة  لف بتنمية فى ظل تحديات الع

 .الوعى لدي  ببعم قنايا حوو  االنسان

التربية " المؤتمر العلمى الحادى عشر

المجلد االول، كلية " وحوو  االنسان

 4110التربية بطنطا، 

فاعلية ) اإلبداع الفلسفى فى الوردن الكريم -4
استراتيجية النصوص الوردنية فى تنمية 

 (ب الجامعةمهارات اإلبداع الفلسفى لدى طال

تداخل االنواع ) المؤتمر العلمى الثال 

 0المجلد االول جامعة ( فى االدب

 4116-ليبيا–مصرات   -اكتوبر

تنمية مهارات اتخا  الورار لدى طالب كلية  -3
" التربية باستخدام الفكر الفلسفى لدى 

 "برديانيف

جامعة طنطا  –مجلة كلية التربية 

 4104اكتوبر ( 23)العدد 

استراتيجية االستوصاء التعاونى فى فاعلية  -2
تدري  الفلسفة على تنمية بعم مهارات 
التواصل االجتماعى لدى طالب المرحلة 

 الثانوية العامة

جامعة طنطا  –مجلة كلية التربية 

 4103إبريل ( 71)العدد 

تعليم مبادئ الفلسفة لالطفال باستخدام  -7
 .استراتيجية مكفرالند للكلمات المترابطة

كفر الشيخ العدد –ية التربية مجلة كل

4 ،4102 

 

  حمةةدى أحمةةد / اإلنتةةاج العلمةةى للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا  مسةةاعد   للةةدكتورالتحكةةيم علةةى
مناهج   وطر  تدري  جغرافيا ، كلية التربية ، بجامعةة حلةوان ،وعةدد : محمود حامد

 :وبيانها 4102/ 01/  31بجلسة (  0) األبحا 

 جهة النشر عنوان البح 

ة الوعى بونايا المجتمع من خالل مورر تنمي -0
 الدراسات االجتماعية

مؤتمر الشباب العربى إلى اين  ؟ 

جامعة النهنة ببنى سويف والمجل  

 4101العربى للتربية االخالقية 

فاعلية استخدام التعلم اإللكترونى المتزامن  -4
والالمتزامن فى تنمية مهارات قراءة الخريطة 

 .إلعدادىلدى تالمي  الصف األول ا

المجلة التربوية للدراسات االجتماعية 

،كلية التربية ، جامعة عين شم  

   4104، مايو 24العدد 

واقع برنامج التربية العملية فى كلية التربية  -3
جامعة حلوان من وجهة نظر الطالب المعلم 

 بالشعب األدبية

مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم 

أكتوبر  (3)، الجزء 31النف  ، العدد 

4104 

توظيف الجوالت االفترانية فى نمط التعليم  -2
الجماعى لتنمية مهارات التفكير األساسية فى 
مادة الدراسات االجتماعية لدى تالمي  الصف 

المجلة التربوية للدراسات االجتماعية 

،كلية التربية ، جامعة عين شم  
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   4103، يوليو 74العدد  .األول اإلعدادى

الجمالى فى تنمية مهارة رسم  فاعلية المدخل -7
الخريطة لدى تالمي  الصف الخام  والميل 

 نحو الدراسات االجتماعية

American International 

Journal of Research in 

Humanities, Arts and Social 

Science,Issue 6, (2) March-

May 2014, pp 166-177 

وحدة دراسية موترحة لتنمية المفاهيم  -9
ة لدى تالمي  الصف الساد  االبتدا ى الجغرافي

فى مادة الدراسات االجتماعية وقيا  
 .فاعليتها

مجلة دراسات تربوية واجتماعية، 

، 4كلية التربية، جامعة حلوان ، العدد 

  4102المجلد العشرون، إبريل ، 

فعالية االنشطة الفنية المصاحبة لوحدة   -0
ة السياحة بمورر الدراسات االجتماعية فى تنمي

مهارات التفكير الجغرافى وأثرها على 
اآلداءات المهارية لطالب المدار  الثانوية 

 الصناعية الزخرفية

المجلة التربوية للدراسات االجتماعية 

،كلية التربية ، جامعة عين شم  

   4102، يوليو 92العدد 

 

  الحسةةينى  فةةايزة أحمةةد/ اإلنتةةاج العلمةةى للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا    للةةدكتورةالتحكةةيم علةةى
منةةاهج   وطةةر  تةةدري  تةةاريخ ، كليةةة البنةةات ، بجامعةةة عةةين شةةم  ،وعةةدد : مجاهةةد
 :وبيانها 4102/ 04فى شهر(   9) األبحا 

 جهة النشر عنوان البح 

استخدام الفصول االفترانية فى تدري   -0
التاريخ واثرها على التحصيل وتنمية التفكير 
ى الناقد وبعم مهارات التواصل اإللكترونى لد

 .الطالبات المعلمات بكلية التربية

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

، أغسط  27االجتماعية ، العدد 

4104   

أثر دمج أجزاء من برنامج كورت لتعليم  -4
التفكير فى محتوى مادة التاريخ على تنمية 
عاداة العول ومهارة اتخا  الورار لدى تالمي  

 .المرحلة اإلعدادية

تربوية للدراسات مجلة الجمعية ال

، سبتمبر 73االجتماعية ، العدد 

4103 

تطوير منهج التاريخ فى نوء نمو ج  -3
الفورمات لتنمية مهارات التنظيم ال اتى 

والوعى بحوو  اإلنسان وقيم الوالء الوطنى 
 .لدى تالمي  المرحلة اإلعدادية

مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم 

اير ين( 3)، الجزء 27النف  ، العدد 

4102 

فاعلية وحدة موترحة لتدري  التاريخ  -2
باستخدام خرا ط العول فى تنمية مهارات 

التفكير البصرى والدافعية لإلنجاز لدى تالمي  
 .الصف االول اإلعدادى

موبول للنشر بمجلة دراسات عربية 

، 29فى التربية وعلم النف  ، العدد 

 4102فبرايرر ( 2)الجزء 
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استخدام المدخل  برنامج موترح قا م على -7
التفاونى فى تدري  التاريخ لتنمية التفكير 
التأملى ومهارات الحوار وقيم التسام  لدى 

 .الطالبات المعلمات بكلية البنات

مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم 

مار  ( 4)، الجزء 20النف  ، العدد 

4102 

فاعلية استخدام استراتيجية موترحة قا مة  -9
فى تنمية مهارات الحل ية تريز على نظر

بداعى للمشكالت ومفهوم ال ات االكاديمى اإل
فى مادة التاريخ لدى طالب الصف االول 

 .الثانوى

مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم 

مار  ( 3)، الجزء 76النف  ، العدد 

4107 

 

  أبعةاد فاعلية التعلم اإللكترونى عبر اإلنترنةت والوةا م علةى " التحكيم على بح  بعنوان
المةنظم  اتيةا وفعاليةة الة ات األكاديميةة لةدى طةالب  اإللكترونةيالتفكير فى تنمية الةتعلم 

 .الدبلوم العام شعبة علم النف 

  شعبان عبد العظيم /التحكيم على اإلنتاج العلمى للترقية لدرجة أستا  مساعد  للباح  د
) ط ،وعةدد األبحةا مناهج   وطر  تدري  علم نف ، كلية التربية جامعة أسيو: أحمد
 :وبيانها 4102/ 00/ 40بجلسة (  7

 جهة النشر عنوان البح 

فعالية برنامج قا م على نظرية ال كاءات  -0
المتعددة فى تنمية بعم مهارات التدري  

الفعال لدى معلمى التربية الخاصة واثره على 
تنمية التفكير الناقد لدى الطالب  وى اإلعاقة 

 .يةالبصرية بالمرحلة الثانو

مجلة كلية التربية بأسيوط، المجلد 

الثامن والعشرون، العدد األول،يناير، 

4104 

استخدام استراتيجية التدري  التبادلى فى  -4
تدري  علم النف  لتنمية بعم مهارات التفكير 

التوويمى والميل نحو علم النف  لدى طالب 
 .الثانوية العامة بمرحلتيها

الوادى المجلة العلمية بكلية التربية ب

الجديد العدد ، العاشر الجزء األول ، 

 4103مايو ،  

فعالية استخدام نمو ج أبعاد التفكير فى تنمية  -3
بعم المهارات العولية المكونة لعادات العول 

المنتج والدافعية لإلنجاز لدى طالب كلية التربية 
 .بأسيوط

مجلة كلية التربية جامعة أسيوط، 

دد المجلد التاسع والعشرون، الع

 4103الثال ، يوليو 

أثر استخدام نمو ج التعلم التوليدى فى تدري   -2
علم النف  على تنمية عمليات العلم وبعم 
المهارات االجتماعية لدى طالب المرحلة 

 .الثانوية

المجلة العلمية بكلية التربية بالوادى 

الجديد، العدد  الثال  عشر الجزء 

 4102األول ، فبراير ،  

لعلوم النفسية فى الصفوف الثالثة توويم منهج ا -7
األخيرة من المرحلة الثانوية التجارية فى نوء 

المعايير الالزمة لتنمية مهارات التفكير 

مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم 

 4102النف  ببنها، 
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 .اإلبداعى

  

 

 

 

 االنتاج العلمىالتحكيم على 
عالء عبد هللا أحمد حسين مرواد/  الدكتورة   

جامعة دمياط -التاريخ بكلية التربية ية لدرجة أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريسللترق  

 

 جهة النشر عنوان البح    

فاعلية وحدة دراسية موترحة قا مة على  -0

السير الشعبية بمنهج الدراسات االجتماعية 

فى تنمية التحصيل والويم األخالقية لدى 

 .تالمي  الصف الخام  االبتدا ى

بوية للدراسات االجتماعية، الجمعية التر

 مشترف 4104، 231العدد 

استخدام الوصص الرقمية التاريخية لتنمية  -4

التعاطف التاريخى لدى تالمي  الصف الثال  

 اإلعدادى

دراسات فى المناهج وطر  ، مجلة 

 4103أغسط   060التدري  العدد 

أثر التدريب باستخدام استراتيجية  دراسة  -3

مية كفايات التدري  الدر  التأملية فى تن

التخصصية الالزمة لمعلمى التاريخ 

 بالمرحلة الثانوية

دراسات عربية فى التربية وعلم ، مجلة 

، العدد  النف ، رابطة التربويين العرب

 4102الجزء الثانى أكتوبر ،  72

برنامج موترح فى نوء متطلبات اعداد  -2

معلم الدمج التربوى لتحوي  المعايير 

واالعتماد المرتبطة بها  الوومية للجودة

لدى طالب شعبة الدراسات االجتماعية 

 .بكلية التربية

، مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4109 نوفمبر، 92، العدد  االجتماعية

توويم دور االنشطة الطالبية ببرامج إعداد  -7

معلم التاريخ بكليات التربية فى تنمية قيم 

 .المواطنة  لدى الطالب المعلمين

مجلة الجمعية التربوية للدراسات ، 

 4109، قبول نشر،  االجتماعية

فاعلية تصور موترح الستخدام الشعر  -9
كمنظم متودم  فى تدري  التاريخ لتنمية 

مجلة دراسات عربية فى التربية   

،  ن العربوعلم النف ، رابطة التربويي
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مهارات التخيل البنا ى لالحدا  التاريخية 
 لدى تالمي  المرحلة اإلعدادية

 ،  4100، مار  ،  33العدد 

 

 
 

 

 واقع توفر استخدام كفايات التعلم اإللكترونى لدى معلمى " التحكيم على بح  بعنوان
التربية اإلسالمية فى المرحلة الثانوية والصعوبات التى تحول دون  لف من وجهة 

 4107/ يناير/ 9جامعة بنها  -، لمجلة كلية التربيةنظرهم، 

   فاعلية التعليم المعكو  الوا م على " بعنوان (نبيل عبد الفتاح)" على بح التحكيم
التدوين المر ى فى تنمية مهارات تصميم وبناء االختبارات اإللكترونية لدى أعناء 

بنها  -هي ة التدري  بجامعة أم الورى، لمجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النف 
41/0 /4107 

  بعنوان حويبة تعليمية موترحة" رجاء محمد عبد الجليل: ةللدكتور التحكيم على بح 
لتنمية وتوصيل التعلم واالتجاه نحو التدري  بمدار  العاديين لدى الطالب المعلم 

 4107للنشر بمجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النف  فبراير دراسات اجتماعية 

 ى الجوالت االفترانية عبر برنامج موترح قا م عل" التحكيم على بح  للترقية بعنوان
الويب فى تدري  الجغرافيا وأثره فى تنمية أبعاد الثوافة الجغرافية لدى طالب المرحلة 

 4107/ 6/6فى مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النف  بتاريخ .اإلعدادية

 
 
 يصةلعبيةر عبةد المةنعم ف/التحكيم على اإلنتاج العلمى للترقية لدرجةة أسةتا  مسةاعد للباحثةة :

منةةةاهج   وطةةةر  تةةةدري  اجتمةةةاع ، المركةةةز الوةةةومى للبحةةةو  التربويةةةة والتنميةةةة وعةةةدد 
 :وبيانها 4107/ 6/ 31بجلسة ( 7)األبحا 

 جهة النشر عنوان البح 

منهج موترح لمادة علم االجتماع للصف  -0
 الثال  اإلعدادى فى نوء الويم السياسية

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4103، ديسمبر 77عدد االجتماعية، ال

تأثير  برنامج قا م على االنشطة اإلثرا ية فى  -4
مادة علم االجتماع لتنمية المهارات 

 االجتماعية

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4102، يوني  91االجتماعية، العدد 

تصور موترح لمادة المواطنة بالمرحلة  -3
 الثانوية فى نوء أبعاد األمن الوومى

جامعة بنى سويف ، / لتربيةمجلة كلية ا

 4102الجزء األول، يوليو 

برنامج تدريبى موترح لمعلمى االجتماع قا م  -2
على توظيف شبكة اإلنترنت لتنمية كفاياتهم 

 .التدريسية ومهارات استخدامها

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4102، يوني  91االجتماعية، العدد 
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وار فى برنامج موترح قا م على أسلوب الح -7
مادة علم االجتماع لطالب المرحلة الثانوية 

 .لتنمية قيم قبول اآلخر

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 41070االجتماعية، 

 

 سةهير محمةد اسةماعيل/التحكيم علةى اإلنتةاج العلمةى للترقيةة لدرجةة أسةتا  مسةاعد للباحثةة :
ربويةةةة والتنميةةةة وعةةةدد منةةةاهج   الدراسةةةات االجتماعيةةةة ، المركةةةز الوةةةومى للبحةةةو  الت

 :وبيانها 4107/ 3/ 43بجلسة ( 7)األبحا 

 جهة النشر عنوان البح 

" دراسة توويمية للهدف الثال  من اهداف داكار -0
نمان تنمية حاجات التعلم لجميع النش  

والراشدين من خالل االنتفاع المتكاف  ببرامج 
 "مال مة للتعلم واكساب المهارات الحياتية

، 4تربوى ، العدد مجلة البح  ال
 4113السنة السابعة، يوليو 

 

فاعلية تدري  منهج الدراسات االجتماعية فى  -4
تنمية بعم الويم لدى تالمي  الصف االول 

 .اإلعدادى

، 09مجلة البح  التربوى ، العدد 

 4116السنة الثامنة، يوليو 

تصور موترح لبرامج فى التعلم ال اتى لتنمية  -3
طنية لدى معلمى بعم مفاهيم التربية الو

 .المرحلة االبتدا ية

، 06مجلة البح  التربوى ، العدد 

 4100السنة العاشرة، يناير 

" الوعى السياسى لدى طالب المرحلة الثانوية -2
 "دراسة ميدانية

اصدار المركز الوومى للبحو  

 4102التربوية والتنمية، 

تصور موترح لتطوير أداء موجهى الدراسات  -7
 االتجاهات العالمية االجتماعية فى نوء

مجلة كلية التربية ببنى سويف، 

 4107مار  

  خالد عبد اللطيف محمد عمةران، /اإلنتاج العلمى المودم للترقية لدرجة أستا    للدكتور
(  9) منةةاهج وطةةر  تةةدري  جغرافيةةا بكليةةة التربيةةة جامعةةة سةةوهاج ،وعةةدد األبحةةا 

 :وبيانها 4107/ 01بجلسة

 جهة النشر عنوان البح 

فاعلية استخدام قبعات التفكير الست فى تدري   -0
الدراسات االجتماعية على التحصيل المعرفى 
وتنمية مهارات التفكير التباعدى لدى تالمي  

 الصف االول اإلعدادى

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4100،يولية،، 33االجتماعية، العدد 

فاعلية استخدام المدونات التعليمية فى تدري   -4
لجغرافيا على التحصيل المعرفى وتنمية ا

مهارات البح  الجغرافى والدافعية للتعلم لدى 
 طالب الصف األول الثانوى

المجل  التربوية ، بكلية التربية 

  4104، يناير 30بسوهاج، العدد 
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أثر استخدام نمو ج أيزنكرافت اإلستوصا ى  فى  -3
تدري  الدراسات اإلجتماعية على التحصيل 

ارات التفكير الجغرافى لدى تالمي  وتنمية مه
 .الصف الثال  اإلعدادى

المجلة العلمية، كلية التربية بالوادى 

، 0الجديد ، جامعة أسيوط، العدد 

 4104أغسط  

أثر استخدام إستراتيجية التعارم المعرفى فى  -2
تدري  الجغرافيا على تصويب التصورات 

 البديلة للمفاهيم الجغرافية وتنمية الوعى ببعم
الونايا البي ية المعاصرة لدى طالب المرحلة 

 .الثانوية

مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم 

،  3،، الجزء 24النف  ببنها،العدد

  4103أكتوبر 

فاعلية برنامج موترح فى الدراسات االجتماعية  -7
على تنمية مهارات التفكير السياسى واالنتماء 

 . الوطنى لدى طالب كلية التربية

لجمعية التربوية للدراسات مجلة ا

 4102،مايو،، 76االجتماعية، العدد 

فاعلية تدري  وحدة تعليمية موترحة فى  -9
الدراسات االجتماعية لتحوي  بعم أهداف 
الثواف  االنتخابية لدى تالمي  الصف الثال  

 اإلعدادى

 

المجل  التربوية ، بكلية التربية 

  4107، إبريل 21بسوهاج، العدد 

 

  أسام  عربى محمد /على اإلنتاج العلمى للترقية لدرجة أستا  مساعد  للباح  دالتحكيم
منةةاهج وطةةر  تةةدري  علةةم نفةة ، كليةةة التربيةةة جامعةةة أسةةيوط ،وعةةدد : محمةةد عمةةار

 :وبيانها 4107/ 01/ 46بجلسة ( 9)األبحا 

 جهة النشر عنوان البح 

فاعلية برنامج قا م على التعلم المستند إلى  -0
ي  علم النف  لتنمية الدماغ فى تدر

المفاهيم النفسية والتفكير فو  المعرفى لدى 
 طالب المرحلة الثانوية

المجلة العلمية بكلية التربية بالوادى 

الجزء األول ،  04الجديد العدد ، 

 4103،   نوفمبر

فاعلية التعلم اإللكترونى المنظم  اتيا وفعالية  -4
ال ات األكاديمية لدى طالب الدبلوم العام 

 .عبة علم النف ش

المجلة العلمية بكلية التربية بالوادى 

،   أغسط ،  07الجديد العدد ، 

4102 

فاعلية برنامج الكورت فى تدري  علم  -3
النف  لتنمية مهارات التفكير المتشعب 
والتوج  نحو الهدف لدى طالب المرحلة 

 .الثانوية

مجلة كلية التربية جامعة أسيوط، 

 إبريل  0ج ،3، العدد 30المجلد 

4107 

فاعلية برنامج موترح لتنمية مهارات  -2
التدري  اإلبداعى لدى معلمى علم النف  
وأثر  لف على تنمية عادات العول المنتج 

  .لدى طالبهم

المجلة العلمية بكلية التربية بالوادى 

 4107،   مايو،  03الجديد، العدد  
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أثر الدمج بين التدري  الحويوى والتعامل  -7
نفعالى فى تدري  علم النف  العوالنى اإل

لتنمية مهارات التفكير التاملى وتخفيف 
اإلنطرابات النفسية لدى طالب المرحلة 

 .الثانوية

مجلة كلية التربية جامعة أسيوط، 

 30المجلد  4ج ،2، العدد 30المجلد 

 4107 يوليو 

تصور موترح لتطوير مورر اإلدارة والتواف   -9
ارية فى نوء النفسى بالمرحلة الثانوية التج

معايير الجودة الشاملة ومتطلبات السلوف 
 .دارى الفعالاإل

قبول للنشر بمجلة كلية التربية جامعة 

 أسيوط

 

 كريمة  طة  نةور/د ثة التحكيم على اإلنتاج العلمى للترقيةة لدرجةة أسةتا  مسةاعد  للباح :

جلسةة ب( 9)،وعةدد األبحةا حلوان، كليةة التربيةة جامعةة التةاريخمناهج وطر  تدري  

 :وبيانها 4109 / 0/ 40

 جهة النشر عنوان البح 

فاعلية برنامج موترح فى التربية  -0

السياسية لتنمية الوعى السياسى لدى 

 جامعة حلوان –طالب كلية التربية 

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

،ديسمبر،، 03االجتماعية، العدد 

4113 

فاعلية برنامج فى االنشطة اإلثرا ية  -4

السلوف البي ى لدى تالمي  الحلوة لتنمية 

 االولى من التعليم االساسى

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

،أغسط  44االجتماعية، العدد 

4116 

فاعلية برنامج موترح فى الثوافة  -3

التاريخية لتنمية  الشعور باإلنتماء لدى 

تالمي  الحلوة الثانية من التعليم 

 .االساسى

لتربية وعلم مجلة دراسات عربية فى ا

،، ديسمبر 79النف  ببنها،العدد

4102 

جامعة الملف  –عمادة السنة التحنيرية  -2

تجرب  را دة لتهي ة الطالب / سعود

 (رؤى تطويرية) لمجتمع الجامعة

مجلة دراسات تربوية واجتماعية، 

، 4107، العدد االول، يناير 40مجلد 

 كلية التربية جامعة حلوان

م المولوب فى فاعلية استرتيجية التعل -7

تدري  التاريخ لتنمية مهارات التعواصل 

والتعلم ال اتى وتحسين البي ة الصفية 

وتوظيف التونية الحديث  من وجهة نظر 

عينة من طالب المرحلة الثانوية  

مجلة دراسات تربوية واجتماعية، 

، العدد االول، يوليور 40مجلد 

 ، كلية التربية جامعة حلوان4107
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 ومعلميها

ية استخدام استراتيجية التعلم فاعل -9

المولوب على التحصيل وبواء أثر التعلم 

فى تدري  التاريخ لدى طالب المرحلة 

 الثانوية

مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم 

 النف  ببنها

 

 عبةد الةرحمن أمةين /  التحكيم على اإلنتاج العلمى للترقية لدرجة أسةتا  مسةاعد  للباحة

،وعةةدد طنطا، كليةةة التربيةةة جامعةةة الفلسةةف   تةةدري  منةةاهج وطةةر: محمةةد رمنةةان

 :وبيانها 4109 / 4/ 47بجلسة إعاده ( 3)األبحا 

 جهة النشر عنوان البح 

دور الحوار الحنارى المبنى على بعم الرؤى  -0

الفلسفية فى مواجهة الفكر المتطرف لدى طالب 

 الجامعة

دفا  " المؤتمر الدولى الساد  

  برشلون" جديدة فى التعلم

يوني   04 -01أسبانيا من 

 المجلد الثانى 4107

فاعلية استخدام برؤمجية وسا ط متعددة مدعوم   -4

بالواقع االفترانى فى تدري  الفلسف  على تنمية 

بعم مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف 

 األول الثانوى العام

مجلة الجمعية التربوية 

للدراسات االجتماعية، موبول 

  4107للنش سبتمبر 

جامعة طنطا نحو  –اتجاهات طالب كلية التربية  -3

بعم التيارات الدينية الوافدة وعالقتها بالجن  

 .والتخصص العلمى

مجلة الجمعية التربوية 

للدراسات االجتماعية، موبول 

 4107ر ديسمبرللنش 

 

 

 االجتماعيةةةدرجةةة ممارسةةة معلمةةى الدراسةةات " التحكةةيم علةةى بحةة  للترقيةةة بعنةةوان 
تيجيات التوةةويم الةةواقعى وأدواتةة  فةةى محافظةةة حفةةر البةةاطن مةةن وجهةةة نظةةر السةةترا

 4107/ 03/00المعلمين أنفسهم مجلة كلية التربية جامعة عين شم  بتاريخ 

 فعيةل متطلبةات ت" التحكيم على بح  للترقية للباحثة إيمان بنت عون  الحارثى بعنوان
اإلنترنةةت ودرجةةة اهميتهةةا عبةةر (  Mooc,s) نتشةةار الموةةررات المفتوحةةة واسةةعة اال
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وتوافرها واالتجاهات نحوها فى بعم الجامعات اللسعودية للنشر بمجلةة كليةة التربيةة 
 4107، ديسمبر 42جامعة بنها 

 أسةماء محمةد عبةد /د ثة التحكيم على اإلنتاج العلمى للترقية لدرجة أستا  مساعد  للباح

( 7)،وعدد األبحةا لالمتحاناتالمركز الوومى ، الجغرافيامناهج وطر  تدري  : الحليم

 :وبيانها 4109 / 7/ 49بجلسة

 جهة النشر عنوان البح 

برنامج موترح قا م على المديوالت التعليمية  -0

رات تخطيط التدري  للتالمي   وى التنمية مه

التوحد المدمجين فى التعليم العام لدى الطالبة 

 المعلمة شعبة جغرافيا

مجلة الجمعية  المصرية للمناهج 

، ابريل 413وطر  التدري  العدد 

4102 

تطوير مورر الجغرافيا للصف االول الثانوى  -4

بالمدار  الثانوية الفنية الفندقية نظام الثال  

 سنوات فى نوء متطلبات سو  العمل المصرى

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

،أغسط  94االجتماعية، العدد 

4102 

الرسوم أثر استخدام الملصوات التعليمية و -3

التونيحية فى تنمية بعم المفاهيم الجغرافية 

 لدى تالمي  الصف الرابع االبتدا ى

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4107 فبراير،90االجتماعية، العدد 

برنامج تدريبى موترح لمعلمى الدراسات  -2

االجتماعية عن أساليب توويم التالمي   وى 

 .يم العاماإلعاقة البسيطة المدمجين فى التعل

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4107 أكتوبر،03االجتماعية، العدد 

اثر استخدام االلعاب التعليمية اإللكترونية على  -7

تنمية التفكير التأملى واالتجاه نحو مادة 

الدراسات االجتماعية لدى تالمي  الصف األول 

 اإلعدادى

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4109بول نشر مايو قاالجتماعية، 

 

 صةةالح محمةةد /د  التحكةةيم علةةى اإلنتةةاج العلمةةى للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا  مسةةاعد  للباحةة

،وعةةدد كليةةة التربيةةة جامعةةة الفيوم، دراسةةات اجتماعيةةةمنةةاهج وطةةر  تةةدري  : جمعةةة

 :وبيانها 4109 / 9/ 31بجلسة ( 7)األبحا 

 جهة النشر عنوان البح 

مجلة الجمعية التربوية السواالت التعليمية  فاعلية الدمج بين استراتيجيتى-0
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والخرا ط ال همية فى تدري  الدراسات االجتماعية 

لتنمية المفاهيم الجغرافية وبعم مهارات التفكير الناقد 

 لدى تالمي  الحلوة الثانية من التعليم االساسى

للدراسات االجتماعية، العدد 

 4102،ديسمبر 97

راسات االجتماعية قا مة فاعلية وحدة موترحة فى الد-4

على استراتيتى لعب األدوار والتساؤل ال اتى فى تنمية 

الوعى البي ى والسياسي لدى تالمي  الحلوة الثانية من 

 التعليم االساسى

مجلة الجمعية التربوية 

للدراسات االجتماعية، العدد 

 4107 سبتمبر،04

تصور موترح لمناهج الدراسات االجتماعية بالحلوة -3

ولى من التعليم االساسى فى نوء تطبيوات نظرية اال

 التعلم المستند إلى الدماغ

مجلة الجمعية التربوية 

للدراسات االجتماعية، العدد 

 4109 يناير،09

استخدام األنفوجرافيف فى تدري  الجغرافيا لتنمية -2

التحصيل ومهارات التفكير البصرى لدى طالب المرحلة 

 .الثانوية

لتربوية مجلة الجمعية ا

قبول للدراسات االجتماعية، 

 4109 نشر

وحدة موترحة لتنمية أبعاد إقتصاد المعرفة وبعم -7

المهارات الحياتية من خالل منهج الجغرافيا لطالب 

 الصف االول الثانوى

مجلة الجمعية التربوية 

قبول للدراسات االجتماعية، 

 4109 ينايرنشر 

 

 عبةد هللا إبةراهيم /د  لدرجةة أسةتا  مسةاعد  للباحة التحكيم على اإلنتةاج العلمةى للترقيةة

كليةةة التربيةةة ، الفلسةةفة وعلةةم االجتمةةاعمنةةاهج وطةةر  تةةدري  : يوسةةف عبةةد المجيةةد

 :وبيانها 4109 / 7/ 49بجلسة ( 9)،وعدد األبحا جامعة الفيوم

 جهة النشر عنوان البح 

منهج موترح فى علم االجتماع بالمرحلة الثانوية فى  -0

والونايا االجتماعية والسياسية لثورة  نوء المفاهيم

يناير واثره فى تنمية وعى الطالب بتلف المفاهيم  47

 .والونايا

مجلة الجمعية التربوية 

للدراسات االجتماعية، العدد 

  4103،يوليو 74

قا مة على تطبيوات غير الشكلى فى  وحدة موترحة -4

مجال السياسة لتنمية مهارات توويم الحجج الساسية 

االتجاه نحو ممارسة الجدل المنطوى فى المناقشات و

السياسية لدى طالب شعبة الفلسفة واالجتماع بكلية 

مجلة الجمعية التربوية 

للدراسات االجتماعية، العدد 

 4102 فبراير،70
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  التربية

الدماغ فى  إلى اثر استخدام نظرية التعلم المستند-3

واالتجاه تدري  الفلسفة على تنمية بعم عادات العول 

نحو دراسة المادة لدى طالب المرحلة الثانوية المتفوقين 

 .دراسيا

دراسات عربية فى مجلة 

، العدد التربية وعلم النف 

سبتمبر  4جزء  73

4102 ، 

فاعلية استخدام نمو ج التعلم التوليدى فى تدري  -2

المنط  على تصحي  التصورات الخاط ة للمفاهيم 

طالب المرحلة  ال اتية لدى المنطوية وتنمية الكفاءة 

 .الثانوية

مجلة الجمعية التربوية 

العدد للدراسات االجتماعية، 

  4107أكتوبر  03

فاعلية استخدام ابعاد المنهج التكعيبى فى تشكيل منهج -7

علم االجتماع على تنمية التفكير المستوبلى والمس ولية 

 االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية

التربوية  مجلة الجمعية

العدد للدراسات االجتماعية، 

 4109مار   03

استخدام مدخل التحليل االخالقى فى تدري  الفلسفة لتنمية  -9

مهارات التفكير التاملى والحساسية االخالقية لدى طالب 

 المرحلة الثانوية

مجلة جامعة الفيوم التربوية 

والنفسية العد الساد  

 4109مايو  -الجزء االول

 

 طةةاهر محمةةود  /د  لةةى اإلنتةةاج العلمةةى للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا  مسةةاعد  للباحةةالتحكةةيم ع

كليةةة ، "التةةاريخ"الدراسةةات االجتماعيةةةمنةةاهج وطةةر  تةةدري  : محمةةد محمةةد الحنةةان

 :وبيانها  4109 / 9/ 31بجلسة ( 3)،وعدد األبحا التربية جامعة أسيوط

 جهة النشر  عنوان البح   

التفكير اللغو  والتاريخي برنامج موترح قا م علي مهارات  -0

وأثره علي زيادة الوعي ببعم الونايا المحلية والعالمية 

 .لدى طالب المرحلة الثانوية

كلية –المجلة العلمية 

التربية بالواد  الجديد، 

  4104أغسط ،0العدد 

وحدة موترحة لتدري  التاريخ باستخدام إستراتيجيات  -4

خا  الورار والوعي التفكير المتشعب في تنمية مهارات  ات

 . التاريخي بتاريخ الود  لدى تالمي  الصف الثاني اإلعداد 

مجلة الجمعية التربوية 

للدراسات االجتماعية، العدد 

 4103يناير 23

تطويرمنهج التاريخ للصف الثال  اإلعداد  في نوء -3

م لتنمية قيم التسام  4100يناير  47متغيرات ثورة 

 .ومهارات التعايش مع االخر

ة الجمعية التربوية مجل

، العدد للدراسات االجتماعية

 ، 4103جزء مايو  70
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التعلم الوا م علي أبعاد المدخل الوظيفي في تدري  -2

الدراسات االجتماعية وأثره علي تنمية مهارة إدارة األزمات 

والوعي باألمن الوومي الشامل لدى طالب شعبة الدراسات 

 االجتماعية  

ربوية علوم التمجلة ال

والنفسية ،كلية التربية 

 4العدد ، جامعة البحرين

 ،يونيو 4109

وحدة موترحة في التاريخ باستخدام تكنولوجيا الواقع -7

( االنغماسى)واالنغمار  (الكومبيوتر  )االفتراني المكتبي 

لتنميو مهارات التخيل التاريخي لدى تالمي  الصف األول 

 اإلعداد 

مجلة الجمعية التربوية 

العدد دراسات االجتماعية، لل

 4109يناير  99

أثر استخدام خرا ط التفكير لتدري  التاريخ في تنمية  -9
 مهارات التفكير التحليلي لدى طالب الصف الثاني الثانو  العام

 - 06المجلة العلمية العدد 

 4107أغسط  

برنامج موترح قا م علي الكتابة الوجدانية في تدري   -0

ية لتنمية التعاطف التاريخي لدى طالب الدراسات االجتماع

شعبة الدراسات االجتماعية تعليم أساسي بكلية التربية 

 بالواد  الجديد

مجلة الجمعية التربوية 

للدراسات االجتماعية العدد 

 م4109يناير  09

أثر استخدام إستراتيجة التعلم المولوب لتدري  التاريخ في  -3

ا والوعي األثر  لد  تنمية بعم مهارات التعلم المنظم  اتي

 طالب الصف األول الثانو  العام

مجلة الجمعية التربوية 

للدراسات االجتماعية 

 م4109،

 

 جمال حسن السةيد  /د  التحكيم على اإلنتاج العلمى للترقية لدرجة أستا  مساعد  للباح

كليةة التربيةة جامعةة ، "جغرافيةا"الدراسةات االجتماعيةةمناهج وطر  تدري  : إبراهيم

 :وبيانها  4109 / 9/ 31بجلسة ( 9)،وعدد األبحا سيوطأ

 جهة النشر عنوان البح 

فاعلية استخدام الخيال العلمي في تدري   -4

الجغرافيا لتنمية عمليات التعلم واستشراف 

 .المستوبل لدى تالمي  الصف األول اإلعداد 

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

، العدد –االجتماعية 

  4104ديسمبر،20

استخدام نظرية تريز في تدري  الجغرافيا  -4

لتنمية عادات العول المنتج والتفكير التوويمي 

 لدى تالمي  الصف الرابع االبتدا ي 

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4102فبراير70االجتماعية، العدد 

ة الجمعية التربوية للدراسات مجلاستخدام التلم ة المعرفية في تدري  -3
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عرفة الجغرافيا لتنمية مهارات ما وراء الم

واالستدالل العلمي لدى تالمي  المرحلة 

 .االبتدا ية

جزء مايو  01، العدد االجتماعية

4107 ، 

استخدام التعلم الدماغي في تدري  الجغرافيا -2

لتنمية مهارات التفكير المنظومي والدافعية 

لإلنجاز لدى طالب التعليم الفني التجار  نظام 

   سنوات  الخم

علمية ،كلية التربية جامعة مجلة الال

العدد  جامعة ااسيوط،،بالواد  الجديد

  4107أغسط   06

وحدة جغرافية موترحة في األمن الما ي -7

العربي لتنمية المفاهيم الما ية والوعي باألمن 

الما ي والحل اإلبداعي للمشكالت لدى طالب 

 التعليم الفنى

كلية ، لنفسيةعلوم التربوية وامجلة ال

التربية ،جامعة البحرين ، ديسمبر 

4107 

توويم مناهج الجغرافيا بالتعليم الفني في نوء  -9
مهارات التفكير األساسية والمركبة والمهارات 

 الجغرافية

المجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4109،يناير  09االجتماعية ،العدد 

 ابةةراهيم عبةةد  /د  جةةة أسةةتا  مسةةاعد  للباحةةالتحكةةيم علةةى اإلنتةةاج العلمةةى للترقيةةة لدر

كليةةة ، "التةةاريخ"الدراسةةات االجتماعيةةةمنةةاهج وطةةر  تةةدري   الفتةةاح إبةةراهيم رز 

 :وبيانها  4109 / 0/ 49بجلسة ( 3)،وعدد األبحا التربية جامعة العريش

 جهة النشر عنوان البح 

أثر استخدام المدخل التفاوني ومهام  -0

علي تنمية األداء في تدري  التاريخ 

الويم االستوصا ية لدى طالب المرحلة 

 .الثانوية 

 ،ية التربوية للدراسات االجتماعيةمجلة الجمع

  4119يناير، 9العدد  

دور مناهج التاريخ في تجسيد  -4

رحمة النبي صلي هللا علي  وسلم 

 ( .دراسة توويمية وتصور موترح)

الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  ،جامعة

 4101،،الريام ،المجلد التاسع

الوسطية مدخل لبناء مناهج -3

التاريخ اإلسالمي  الجامعية لمواجهة 

 الفكر المتطرف 

مؤتمر دور الجامعات العربية في تعزيز 

المملكة ، مبدأالوسطية بين الشباب العربي 

العربية السعودية ،جامعة طيبة،الجزء الثال  

،4100 

المؤتمر الدولي اللغة العربية ومواكبة الدور الحنار  للغة العربية -2
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دراسة تحليلية ووحدة موترحة في 

  .التاريخ لطالب المرحلة الثانوية

العصر،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 

 4104(الوسم الثاني)،المحور الخام  

المرأة في زمن النبوة دراسة نودية -7

تاريخ في المملكة العربية لموررات ال

 .السعودية 

مؤتمر المرأة في السيرة النبوية والمرأة 

المعاصرة المملكة العربية السعودية أنمو جا 

،جامعة الوصيم ،المحور الرابع ، الوسم 

  4104األول،

دور مناهج التاريخ في المرحلة  -9
 .المتوسطة في تعزيز المواطنة 

قيم، جامعة اإلمام ابت وثومؤتمر الوحدة الوطنية 

 4103،الريام ،محمد بن سعود اإلسالمية 

توويم دور مناهج التاريخ في المرحلة -0
 الثانوية في 

 .مكافحة اإلرهاب

المؤتمر العالمي لمكافحة اإلرهاب مراجعات 

فكرية وحلول عملية ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة 

 4102المنورة ،المجلد األول ،

ات الر يسية بطاقة نظام المؤشر-3
كمدخل لويا  األداء وتعزيز الجودة 
الشاملة في جامعات الوطن العربي 

استراتيجيات  -التحديات–التجارب 
 المستوبل

الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،المحور 

 4107الرابع،الوسم الثاني ،

 

 * ا  للةدكتورة التحكيم على االنتاج العلمةى للترقيةة لدرجةة أسةتا  بجامعةة األنبةار بةالعر
العةرا  مةار   -جامعةة األنبةار -كلية التربية للعلوم اإلنسانية –سعادة حمدى سويدان 

4109: 
 

 جهة النشر عنوان البح 

فاعلية األسلوب التمثيلي في التحصيل واالحتفاظ  -0

لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ 

 العربي اإلسالمي

مجلة جامعة األنبار قبول نشر

لوم اإلنسانية ، العدد للع

 2111.األول

 

التقارير مع القراءات الخارجية في  لأثر استعما -4

تحصيل واستبقاء المعلومات لطالبات المرحلة 

 .المتوسطة في مادة التاريخ 

المؤتمر العلمى األول  لكليات العلوم  

 551-521، ص ص 2111اإلنسانية 

مادة التاريخ  أثر التعلم النشط في التحصيل واالحتفاظ في 3

 للصف الرابع األدبي
 

، اإلنسانيةمجلة جامعة األنبار للعلوم 

 2113، يناير، 4المجلد األول، العدد 
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أثر استخدام التدريس التبادلي في التحصيل والتفكير  -2

 التأملي لدى طالب الصف الخامس األدبي في مادة التاريخ

 

كلية التربية  -مجلة جامعه االنبار

) ، المجلد األول العددنسانيةللعلوم اال

 2113كانون األول  (4

 
 

 

  التحكةةيم علةةى االنتةةاج العلمةةى للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا  بجامعةةة األنبةةار بةةالعرا  للةةدكتورة
العةرا  مةار   -جامعةة األنبةار -كلية التربية للعلوم اإلنسانية –سعادة حمدى سويدان 

4109: 
 

 جهة النشر عنوان البح 

ر النشط فى تحصيل طالبات أثر أنمو ج التفكي -3

الصف الخام  االدبى فى مادة الجغرافية 

 .الطبيعية واتجاهاتهم نحوها

الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات مجلة 

  4109فبراير  3واالجتماع العدد 

أثر استراتيجية الجيجسو في تحصيل مادة  -2

الجغرافيا وعمليات العلم لدى طالبات المرحلة 

 "االعدادية

 

 

الفنون واألدب وعلوم مجلة ر قبول نش

 -اإلنسانيات واالجتماع ، جامعة األنبار

 4109 العرا 

أثر التعليم اإللكتروني في التحصيل وتنمية مهارات  -3
ماوراء المعرفة لدى طلبة المرحلة الثالثة في مادة 

 المناهج وطرا   التدري 
 

 

الفنون واألدب وعلوم مجلة قبول نشر 

 -، جامعة األنبار اإلنسانيات واالجتماع

 4109،  العرا 

 

   مصةطفى زكريةا  /د  على اإلنتاج العلمى للترقية لدرجةة أسةتا  مسةاعد  للباحةالتحكيم

الدراسةةةات االجتماعيةكليةةةة التربيةةةة جامعةةةة منةةةاهج وطةةةر  تةةةدري   أحمةةةد السةةةحت

 :وبيانها  4109  /01(0)،وعدد األبحا تبوف

 جهة النشر عنوان البح 
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د المعلم تصور موترح إلعدا -0

بجمهورية مصر العربية فى نوء 

 متطلبات بناء مجتمع المعرفة

كلية  -البح  العلمى فى التربيةمجلة الجمعية 

-0جزء -02البنات جامعة عين شم  العدد 

4103  

تأثير استخدام استراتيجية الوبعات  -4

الست فى تحصيل الدراسات 

االجتماعية وتنمية مهارات التفكير 

المي  الصف الثانى اإلبداعى لدى ت

 . اإلعدادى

مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النف ، 

 4102، الجزء الثانى، ابريل 23العدد 

توويم برنامج السنة التحنيرية -3

بجامعة تبوف فى نوء معايير جودة 

  التعليم العالى

مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية 

 4102، يوليو 4، جزء 3العدد 

تطوير جودة التعليم بجامعة تبوف -2

) فى نوء استراتيجية 

 . للتحسين المستمر(  kaizenكايزن

، الجزء 2جامعة طنطا، العدد  -مجلة كلية التربية

 4102، أكتوبر 79األول 

فعالية استراتيجية السواالت -7

التعليمية فى تدري  الدراسات 

االجتماعية لتنمية مهارات ما وراء 

لتلمي ات المتفوقات المعرفة لدى ا

 . .دراسيا بالصف الثال  اإلعدادى

مجلة مستوبل التربية العربية موبول للنشر، 

جمهورية ( أسد) المركز العربى للتعليم والتنمية 

  4109مصر العربية، 

تأثير استخدام استراتيجية الرحالت  -9
( Web Questالويب كويست ) المعرفية

لتنمية فى تدري  الدراسات االجتماعية 
مهارات التفكير التأملى لدى تالمي  

 . الصف األول اإلعدادى

مجلة مستوبل التربية العربية موبول للنشر، 

جمهورية ( أسد) المركز العربى للتعليم والتنمية 

 4109مصر العربية، 

تصور موترح لتطوير أداء  -0
معلمى الدراسات االجتماعية 
بالمرحلة االبتدا ية فى نوء 

لمهنية ال اتية المس ولية ا
 لديهم

كلية  -البح  العلمى فى التربيةمجلة الجمعية 

 4109البنات جامعة عين شم  قبول نشر 

 

   التحكةةيم علةةى االنتةةاج العلمةةى للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا  بالجامعةةة المستنصةةرية  بةةالعرا
 :4100ابريل
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 جهة النشر عنوان البح 

أثر استراتيجية العوود فى نحصيل طالبات  -0

 الول متوسط فى مادة الجغرافياالصف ا

المؤتمر العلمى العشرون لكلية 

-42التربية، الجامعة المسنصرية 

 4103نيسان  -47

أثر اسلوبى التعاون الجماعى والمجالة  -4

داخل الجماعة التعاونية فى  فى التحصيل 

واالستبواء  لدى طالبات الصف الرابع  

 اإلعدادى  فى مادة التاريخ

 

تربية بالجامعة مجلة كلية ال -.

العرا  العدد الساد ،  -المستنصرية

 4102المجلد الثانى، 

أثةةر تنويةةع التةةدري  وتفريةةد التعلةةيم فةةى   -3
تحصيل طالبات الصف الرابع اإلعدادى فى 

 ية مادة الجغراف
 

مجلة كلية األداب المسنصرية، العدد 

90 ،4103 

البدايةةةةة، االسةةةةتجابة، ) أثةةةةر اسةةةةتراتيجية  -2
يل طالبةةات الصةةف األول فةةى تحصة( التوةويم

 المتوسط فى مادة التاريخ، قبول نشر 

 
 
 

مجلة  األستا ، كلية التربية جامعة بن 

 رشد للعلوم اإلنسانية

  
  4100جمةةال الةةدين ابةةراهيم يونيةةو / التحكةةيم علةةى االنتةةاج العلمةةى لدرجةةة أسةةتا  للةةدكتور 

 :وهى 4عدد األبحا  

 جهة النشر عنوان البح 

يجية التخيل التعليمى الموج  استخدام استرات -0

فى تدري  التاريخ على تنمية المفاهيم 

التاريخية والتفير التحليلى لاحدا  التاريخية 

 لدى تالمي  الصف األول متوسط

المجلة الدولية لابحا  التربوية كلية 

التربية جامعة اإلمارات قبول نشر 

43 /4 /4100 

 فاعلية استخدام تونية الواقع المعزز فى -4

تدري  التاريخ للصف األول الثانوى على 

تنمية التحثيل ومهارات التفكير التاريخى 

والدافعية للتعلم باستخدام التونيات لدى 

 الطالب

المجلة التربوية الدولية المتخصصة 

بالمملكة األر دنية الهاشمية قبول نشر 

44/3 /4100 
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عةةدد   4100بيةةة بةةالعرا   يوليةةو التحكةةيم علةةى االنتةةاج العلمةةى بجامعةةة ميسةةان كليةةة التر

 :وهى  3االبحا  

 جهة النشر عنوان البح 

بناء برنامج تدريبى اتدريسى الجامعة فى اعداد  -0

 االختبارات التحصيلية وفوا الحتياجاتهم التدريبية

 

فى (   TPS) شارف  -زاوج-فاعلية استراتيجية فكر -4

تحصيل طلبة كلية التربية فى مادة المناهج وطرا   

 تدري  واحتفاظهم بالمعلوماتال

 

االختبارات التحصيلية الشا عة لدى تدريسى قسمى  -3

التاريخ والجغرافية فى كليتى التربية والتربية 

 .األساسية وأسباب شيوعها

 

 

التحكةةيم علةةى  النتةةاج العلمةةى لجامعةةة حنةةرموت بةةاليمن  للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا  مشةةارف  
 4100/ 7/6-4مناهج وطر  التدري   من  عمر عبود سعيد كلية التربية: للباح 

 عنوان البح 

مدى تنمين مفاهيم الكوار  فى كتب الجغرافيا بمرحلة التعليم األساسى بالجمهورية  -0

،جامعة األندل  للعلوم والتونية، المجلد مجلة األندل  للعلوم االنسانية واالجتماعية  اليمنية

 4107، اكتوبر  3، العدد 04

ابع فى كليتى التربية والبنات الميدانى التى تواج  طلبة المستوى الرمشكالت التدريب  -4

، مجلة األندل  للعلوم االنسانية واالجتماعية،جامعة األندل  ون بجامعة حنرموتسي 

 4109، يوليو 00، العدد 03للعلوم والتونية، المجلد 

تربية سي ون، مجلة مستوى تحو  معايير الجودة المهنية لدى الطلبة المعلمين فى كلية ال  -3

 4109، يونيو 0، العدد  03جامعة حنرموت للعلوم اإلنسانية، جامعة حنرموت، المجلد 

 

 االنتاج العلمىالتحكيم على   @
حصة محمد آل ملوذ/ الدكتورة   



 على جوده حممد عبد الوهاب/ السرية الذاتية لألستاذ الدكتور

 

 

73 

 للترقية لدرجة أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس 

 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك خالد -االجتماعيات

 جهة النشر نوان البح ع

معايير جودة االختبارات : "البح  األول  -0

االلكترونية من وجهة نظر اعناء هي ة 

"  التدري  والطالبات فى جامعة الملف خالد

 غادة حمزة الشربينى ، / بح  مشترف مع د

المجلة التربوية الدولية المتخصصة،  

 4107، نيسان  2، العدد 2المجلد 

أثر استراتيجية " بعنوان :البح  الثانى -4
الرحالت المعرفية  فى التحصيل الدراسى وتنمية 
المهارات الحياتية وتكوين االتجاهات اإليجابية 
نحو البي ة لدى طالبات الدبلوم التربوى بجامعة 

 "الملف خالد
 

 1بحث فردى منشور بمجلة جامعة تبوك العدد

7117/  1411، 171-141، ص ص   

 

أثر التدري  " نوانالع: البح  الثال 

باستراتيجية ال كاءات المتعددة لمادة 

االجتماعيات بالصف الثانى متوسط على 

تنمية التفكير االبتكارى واالتجاه نحو 

 "المادة

 

فاعلية برنامج تدريبى قا م على المهارات  -2

التشاركية عبر الويب لتحسين األداء 

التدريسى لدى معلمات االجتماعيات بمنطوة 

 عسير

 

"5- The Measurement Tools 

Utilized in The Evaluation of 

Learning Outcomes For The 

Courses of Geography Program in 

king Khalid university :Analytical 

Study" 

Journal of Education and Practice 

, vol. 8, No.17,2017 

"6-Using Generative 

Learning Model on the 

Development of Creative 

Thinking in 
the Subject of Social Studies Among 

The Editorial Board of 

International Education Studies, 

Canadian Center of Science and 

Education, August,2017 
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Intermediate School Students" 

 

م اسةةةتراتيجية الةةةتعلم التعةةةاونى استوصةةةاء أثةةةر  اسةةةتخدا" التحكةةةيم علةةةى بحةةة  بعنةةةوان  
االلكترونى فى تنمية المهارات المعرفيةة واالتجةاه نحةو التعلةيم اإللكترونةى لةدى طلبةة قسةم 

 4100/  01/  30تونيات التعليم لمجلة كلية التربية ببنها 

منهج موترح فى التاريخ قةا م علةى مةدخل المعةايير واثةره " التحكيم على بح  بعنوان  @
ارات مجتمع المعرفة لدى طالب المرحلة الثانوية، للنشر بمجلةة كليةة التربيةة فى تنمية مه

 4100/  0/  3جامعة بنها يوم  –
 االنتاج العلمىالتحكيم على 

7111هبة هللا حلمى عبد الفتاح / الدكتورة   

  جامعة عين شمس -التاريخ بكلية التربية للترقية لدرجة أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس

 

 جهة النشر البح  عنوان

 ) فاعلية مورر إلكترونى بنظام  -0

MOODLE   ) فى طر  تدري  الدراسات

االجتماعية على تحوي  نواتج التعلم لدى 

 .الطالب المعلم بكلية التربية

الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية، 

 مشترف 4102، 91العدد 

تطوير منهج الدراسات االجتماعية لتنمية  -2
الجتماعية للتالمي  ال اتويين بعم الويم ا

 .الوابلين للدمج بالمرحلة االبتدا ية
 

، مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4107،  96، العدد  االجتماعية

  k w l) فاعلية استراتيجيتى جدول التعلم  -6

وارؤو  المرقمة على تنمية مهارات 

التفكير التأملى والميل نحو مادة التاريخ لدى 

 .حلة االبتدا يةتالمي  المر

، مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4107،  07، العدد  االجتماعية

فاعلية برنامج تدريبى لمعلمى التاريخ  -01

لتحديد أنماط  MTIقا م على نمو ج 

الشخصية لتنمية ال كاء االجتماعى لدى 

 .طالب المرحلة الثانوية

، مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4109،  33د ، العد االجتماعية

فاعلية برنامج إثرائى فى التاريخ لفهم بعض تشريعات  -33

القانون اإلنسانى للتمييز بين الحقوق والواجبات العامة 

وتنمية الميل نحو حب الوطن لدى تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية

، مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4109،  37، العدد  االجتماعية
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جتماعية فى تطوير منهج الدراسات اال -04
نوء أبعاد التربية الكونية لتنمية قيم 

التسام  والتعايش مع اآلخر لدى تالمي   
 المرحلة اإلعدادية

، مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4100،  63، العدد  االجتماعية

  تةامر محمةد عبةد   /د  على اإلنتاج العلمى للترقية لدرجة أستا  مسةاعد  للباحةالتحكيم

،وعدد جامعةةةة عةةةةين شةةةةم كليةةةة التربيةةةةة التةةةةاريخ هج وطةةةر  تةةةةدري  منةةةةاالعلةةةيم 

 :وبيانها  4103  /2(7)األبحا 

 جهة النشر عنوان البح    

برنامج موترح باستخدام مدخل  -0

األماكن التاريخية قا م على التعلم 

ال اتي لمعلمي الدراسات 

االجتماعية بالمرحلة االبتدا ية 

وأثره على أدا هم وتنمية مهارات 

 لتفكير التأملي لدى تالمي هما

 -التربوية للدراسات االجتماعيةمجلة الجمعية 

 -94كلية التربية جامعة عين شم  العدد 

 ، فرد  4102أغسط 

استراتيجية موترحة قا مة على  -4

البنا ية االجتماعية في تدري  التاريخ 

لتنمية مهارات التفكير الزمني والدافعية 

 ة الثانويةلالنجاز لدى طالب المرحل

 -التربوية للدراسات االجتماعيةمجلة الجمعية 

  -00كلية التربية جامعة عين شم  العدد 

 ، فرد  4107يونيو 

برنامج موترح قا م على الشعر في -3

تدري  التاريخ لتنمية الويم والتعاطف 

  التاريخي لدى طالب المرحلة الثانوية

 -ةالتربوية للدراسات االجتماعيمجلة الجمعية 

 -07كلية التربية جامعة عين شم  العدد 

 ، فرد  4107نوفمبر

برنامج موترح قا م على مباد ء -2

لتنمية مهارات ما   TRIZنظرية تريز

وراء المعرفة لدى الطالب المعلم شعبة 

 التاريخ

 -التربوية للدراسات االجتماعيةمجلة الجمعية 

 -39كلية التربية جامعة عين شم  العدد 

 ، فرد  4109ديسمبر

تصور موترح لمنهج التاريخ في -7

نوء بعم نظريات تفسير مسار 

التاريخ لتنمية التحصيل ومهارات 

التحليل التاريخي لدى طالب المرحلة 

 الثانوية

 -التربوية للدراسات االجتماعيةمجلة الجمعية 

كلية التربية جامعة عين شم  ، قبول نشر 

 ، فرد  4100
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  رنةةى السةةيد /د ةثةةالعلمةةى للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا  مسةةاعد  للباحالتحكةةيم علةةى اإلنتةةاج

،وعةدد كليةة التربيةة جامعةة الفيوم، الجغرافيةامناهج وطةر  تةدري  : شعبان اسماعيل

 :وبيانها 4103 / 9/ 41بجلسة  األبحا 

 جهة النشر عنوان البح 

أثر استخدام نمو ج التعلم التوليدى فى  -0

  تصحي  التصورات البديلة لدى تالمي

الحلوة الثانية من التعليم األساسى وتنمية 

 التفكير االستداللى لديهم

عية دراسات عربية فى مجلة الجم

 71، العدد التربية وعلم النف 

 4102يو،يون

فاعلية نمو ج سكمان االستوصا ى فى  -4

تدري  الجغرافيا على تنمية التحصيل  

ومهارات حل المشكالت  لدى تالمي  

 دىالصف الثانى اإلعدا

مجلة الجمعية دراسات عربية فى 

 00التربية وعلم النف ، العدد 

 4109،مار 

برنامج إثرا ى فى الجغرافيا قا م على  -3

نظرية التعلم المستند إلى الدماغ لتنمية 

بعم مهارات التفكير التحليلى والبصرى 

 .لدى تالمي  الصف الرابع االبتدا ى

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4109 يوليو 34ية، العدد االجتماع

برنامج موترح فى الجغرافيا الطبية  -2

باستخدام الرحلة المعرفية عبر الويب 

لتنمية الوعى بونية التنمية المستدامة 

وبعم المهارات الحياتية لدى طالب 

 شعبة الجغرافيا بكلية التربية

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 4100 يونيو 60العدد االجتماعية، 

رنامج موترح فى قنايا األمن الما ى ب -7

العربى لطالب الصف الثانى الثانوى 

لتنمية بعم مهارات التفكير األخالقى 

 والتفاوم الدولى

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

وبول نشرعدد ديسمبر الاالجتماعية، 

4100 

برنامج موترح للطالب المعلم شعبة   -9

فصل الجغرافيا بكلية التربية باستخدام ال

المولوب ومواقع التواصل االجتماعى 

لتنمية مهارات التدري  والتفاعل 

مجلة الجمعية التربوية للدراسات 

 مار االجتماعية، الوبول نشرعدد 

4103 



 على جوده حممد عبد الوهاب/ السرية الذاتية لألستاذ الدكتور

 

 

77 

االجتماعى وأثره على تنمية مهارات 

 .التفكير الجغرافى ل وى اإلعاقة البصرية

 
 

  كرامةةى محمةةد  /د  مسةةاعد  للباحةة التحكةةيم علةةى اإلنتةةاج العلمةةى للترقيةةة لدرجةةة أسةةتا

كليةةة التربيةةة جامعةةة ، الجغرافيةةامنةةاهج وطةةر  تةةدري  : بةةدوى عةةزب مسةةلم أبةةو غنةةيم

 :وبيانها 4103 / 9/ 41بجلسة  ،وعدد األبحا االسكندرية

 

  

 تفاصيل النشر عنوان البح  م

أثر استخدام رحالت التعلم االستكشافية عبر - 0
ماعية علي الويب في تدري  الدراسات االجت

التحصيل المعرفي واالتجاه نحو استخدامها لد  
 .تالمي  الحلوة االبتدا ية

المجلةةةةة التربويةةةةة، كليةةةةة التربيةةةةة، جامعةةةةة 
-020م، 4104،يوليةةةةو(34)سةةةةوهاج،العدد

 بح  مشترف. 412

فاعلية الوصص الرقمية التشاركية في تدري  - 4
الدراسات االجتماعية في التحصيل وتنمية الويم 

 .قية لد  تالمي  المرحلة االعداديةاالخال

، (07)مجلةةةة الثوافةةةة والتنميةةةة، مصةةةر،العدد
، بحة  .031-63م،4103،ديسمبر02السن 
 .فرد 

اثر توظيف بعم استراتيجيات التدري  - 3
الفارقي في تعليم الجغرافيا في التحصيل وتنمية 

مهارات التفكير التباعد  لد  طالب الصف 
 .االول الثانو 

ويةةةةةات الدراسةةةةةات االجتماعيةةةةةة، مجلةةةةةة ترب
جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين 

م، 4102،مةةةةةةةةةةةةةةار (73)شةةةةةةةةةةةةةةم ،العدد
 .بح  مشترف. 014-001

اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة - 2
المتوسطة نحو التدري  بالصف المولوب 
 .وحاجاتهم التدريبية الالزمة الستخدام 

مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النف  
-4102،071ابريةةةةةةةةةل، 3،ج(23)،العةةةةةةةةةدد
 .،بح  فرد 417

في  (PDEODE)فاعلية استراتيجية بديود - 7
تدري  الدراسات االجتماعية في تنمية المفاهيم 
الجغرافية ومهارات التفكير الجغرافي والميل 
 .نحو المادة لد  طالب الصف االول المتوسط

مجلة العلوم التربوية، عمادة البحة  العلمةي، 
االسةةالمية،المملكة  جامعةةة االمةةام بةةن سةةعود

،ربيةةةةةةةع (03)العربيةةةةةةةة السةةةةةةةعودية، العةةةةةةةدد
 .، بح  فرد .207-200،ھ0230اآلخر

 -االسةةةةةتجابة -المبةةةةةادرة"فاعليةةةةةة اسةةةةةتراتيجية- 9

لتةةدري  الجغرافيةةا فةةي تنميةةة التفكيةةر " التوةةويم

التةةأملي وحةةب االسةةتطالع الجغرافةةي لةةد  طلبةةة 

الصةةةةف االول الثةةةةانو  فةةةةي جمهوريةةةةة مصةةةةر 

دراسات العلوم التربوية، عمادة البح   مجلة
العلمي، الجامعة االردنية، المملكة االردنية، 

-37م،4107، عام(22)، المجلد(2)العدد
 .بحث  مشترف.70
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 نيفين محمد محمد / د  التحكيم على اإلنتاج العلمى للترقية لدرجة أستا  مساعد  للباح

 بحةا ،وعةدد األحلوان كليةة التربيةة جامعةة، الجغرافيةامناهج وطةر  تةدري  : محمود

 :وبيانها 4103 / 01/ 30بجلسة 9

 جهة النشر عنوان البح 

فاعلية التدري  باستخدام المنظمات المتودمة  -0

فى تنمية التفكير الجغرافى والتحصيل الدراسى 

 لدى تالمي  الصف االول اإلعدادى

دراسات عربية فى مجلة 

، العدد التربية وعلم النف 

 .4107مايو  ،4ج  90

يجية الرحالت المعرفية عبر استخدام استرات -4

الويب كويست فى مادة الدراسات االجتماعية 

لتنمية مهارات التفكير التأملى لدى تالمي  

 .الصف الثاى اإلعدادى

كلية التربية ، جامعة مجلة 

، 2، العدد 92طنطا المجلد 

 4109، أكتوبر 2جزء 

أثر استراتيجية قراءة قصص الخيال العلمى  -3

الجغرافية واالتجاه نحو  على تنمية المفاهيم

الخيال العلمى لدى تالمي  الصف االول 

 .اإلعدادى  و أنماط التعلم المختلفة

دراسات عربية فى مجلة 

، العدد التربية وعلم النف 

 4100، فبراير،  34

2- 4-The effectiveness of a proposed 

therapeutic program in solving the 

problems of practical education through 

International Journal 

of Education and 

Research v. 5,n.7 July 

 .العربية

وحةةدة دراسةةية فةةي الجغرافيةةا فةةي نةةوء نمةةو ج - 0

لتنميةةةةةةةةةة  (ADEY&SHAYER)اد  وشةةةةةةةةةاير

التحصةةةةيل المعرفةةةةي ومهةةةةارات اتخةةةةا  الوةةةةرار 

وارد االقتصةادية لةد  طةالب والوعي باهمية المة

 .المرحلة المتوسطة

مجلة دراسات في المناهج وطر  التدري  
،كلية التربية ،جامعة عين 

-4،39،ج4109،ديسمبر(400)شم ،العدد
 .بح  فرد . 020

فاعليةةةة برنةةةامج موتةةةرح فةةةي تةةةدري  التةةةاريخ - 3

لتحويةةة  بعةةةم اهةةةداف التربيةةةة االخالقيةةةة لةةةد  

 .طالب المرحلة الثانوية

لة العلوم التربوية، عمادة البح  العلمي مج
،جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، 

 .بح  مشترف.ھ0230السعودية، 
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improving educational  teaching 

perfomance and towards the teaching 

profession for students of the department of 

social studies,Faculty of education, Helwan 

University 

2017 

تعليمية قا مة على تونيات نظم المعلومات بي ة   -7

الجغرافية لتنمية مهارات التفكير المنظومى 

 جامعة حلوان/ لدى طالب كلية التربية

مجلة الجمعية التربوية 

العدد للدراسات االجتماعية، 

 4100، نوفمبر، 67

أثر استراتيجية التفكير التماثلى فى تدري    -9

العول لدى  الدراسات االجتماعية لتنمية عادات

 .تالمي  الصف الثانى االعدادى

مجلة الجمعية التربوية 

العدد للدراسات االجتماعية، 

 .4103مار ،  63

 

 ھناء عبد الحميد محمد / التحكيم على البحاث المقدمة للترقية للدكتورة

جامعة المنيا لجنة  -، مناھج وطرق تدريس علم النفس بكلية التربيةبرعى

72 /33 /7132 

 مكان وتاريخ النشر البح  عنوان

فعالية برنامج قام على التعلم المستند إلى  -0
الدماغ في تدري  علم النف  الكتساب 

مفاهيم  وتنمية الودرة على حل المشكالت 
لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية في 

 مصر

مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة 
 ديسمبر( 2)العدد ( 03)البحرين، المجلد 

4100. 

فعالية برنامج قا م على كفاءات التعلم "  -4
االجتماعي الوجداني في تنمية دافعية 

التعلم ومهارات التعلم االجتماعي 
 "الوجداني

 -جامعة أسيوط –مجلة كلية التربية 
أغسط   -العدد الساد  -(33)مجلد

 .م4100

فعالية استخدام استراتيجية عظم السمكة  -3
ة المفاهيم في تدري  علم النف  لتنمي

النفسية والتفكير التأملي لدى عينة من 
 طالبات المرحلة الثانوية بالمنيا

مجلة البح  في التربية وعلم النف  
، العدد األول، كلية التربية، (34)المجلد

 .4100جامعة المنيا، أكتوبر 

معوقات التربية العملية من وجهة نظر  -2
معلم علم النف  قبل الخدمة بكلية التربية 

 .امعة المنياج

مجلة كلية التربية، جامعة بورسعيد، العدد 
 .4103يونيو ( 42)

تصور موترح لبرنامج تدريبي في نوء  -7
لتنمية كفاءات   "TPACK تيباف"نمو ج 

ومهارات التدري  اإلبداعي لدى معلمي 
 .علم النف  قبل الخدمة

مجلة كلية التربية، جامعة اسيوط، المجلد 
 .4103 ، يوليو(0)العدد ( 32)
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كفاءة طرا   تدري  علم النف  في نوء  -9
التحليل البعد  للبحو  المنشورة في 

 م4100-0660الفترة 

مجلة دراسات في المناهج وطر  
التدري  التي تصدرها الجمعية 
 ،المصرية للمناهج وطر  التدري 

 31/7132/  31قبول نشر         
 

برنامج موترح قا م على مهارات التعليم  -0
  لتنمية فاعلية ال ات والتوج  نحو الرياد

العمل الحر لدى معلمي علم النف  قبل 
 الخدمة

مجلة البح  في التربية وعلم النف  
، العدد األول، كلية التربية، (32)المجلد

 .4106جامعة المنيا، يناير 

 

فاعلية برنامج إلكترونى قةا م علةى الحوسةبة السةحابية فةى " التحكيم على بح  بعنوان   *
/ 04تنمية مهارات البرمجة لدى طالب تكنولوجيا التعلةيم بكليةة التربيةة النوعيةة، الثالثةاء 

4  /4106 

 
 بكليةة التربيةة النوعيةة ببنهةا  -تكنولوجيةا التعلةيم -الفرقة الرابعةة: إنتاج اللوحات التعليمية

 .0669-0662فى الفترة من 

 0662بية النوعية ببنها فى الفترة من الفرقة الرابعة بكلية التر: إنتاج الرسوم التعليمية-
0669 

 بكلية التربية النوعية ببنها فةى  -ريام أطفال -الفرقة الثالثة: الوسا ل وتكنولوجيا التعليم
 0669-0662الفترة من 

 بكليةةة التربيةةة النوعيةةة ببنهةةا فةةى  -الفرقةةة األولةةى تكنولوجيةةا التعلةةيم: المصةةغرات الفيلميةةة
 0669-0662الفترة من 

 بكليةة التربيةة  -4112-0660فةى الفتةرة مةن طوال اإلعارة :  ل وتكنولوجيا التعليمالوسا
 بسلطنة عمان -بصور

  يم بكليةة التربيةة ببنهةا  ، شةعبة تكنولوجيةا التعلة المهنةيأجهزة العرم وصيانتها  للةدبلوم
 .4103حتى 

 

 
 

  بكليةةة -مةةاد ، شةةعبة نةةمان الجةةودة االعت المهنةةيتكنولوجيةةا التعلةةيم والتةةدري   للةةدبلوم
 . 4107 حتى 4100من التربية ببنها  

 بكليةةة  –، شةةعبة منةةاهج وبةةرامج التعلةةيم توةةويم منةةاهج وبةةرامج التعلةةيم  للةةدبلوم المهنةةى
 .حتى اآلن- 4116من جامعة بنها  -التربية

   بكليةة التربيةة ببنهةا -تكنولوجيا التعليم متودم ، للدبلوم الخةاص  شةعبة تكنولوجيةا التعلةيم
 .ى اآلنحت -4100

 4100بكلية التربية  -ماجستير تكنولوجيا التعليم -تخطيط المناهج 
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 4107-4100 ببنهةا بكلية التربية -ماجستير تكنولوجيا التعليم -إنتاج الحوا ب التعليمية-
. 

 منةاهج،حتى  -ماجسةتير-ببنهةاكلية التربيةة  -االتجاهات الحديثة للبح  فى مجال التخصص
4107. 

 401-4116 دكتوراه، كلية التربية ببنها، التخصص، مناهج، قنايا بحثية فى مجال  

  4107طر  تدري  مادة التخصص دبلوم خاص مناهج ، بكلية تربية بنها حتى 

  حتةى اآلن 4119تكنولوجيا التعليم المتودمة للدبلوم الخاص شعبة تكنولوجيا التعلةيم مةن 
4107 

 4104حتى اآلن  4119تعليم من التعلم اإللكترونى للدبلوم الخاص شعبة تكنولوجيا ال 

  بكلية التربية النوعية ببنها فةى الفتةرة  -ريام أطفال -الفرقة الثالثة-المفاهيم االجتماعية
 .0669-0662من 

 4107حتى  قنايا بحثية فى مجال التخصص ماجستير شعبة التاريخ. 

  حتةى  4119فةى مجةال التخصةص دكتةوراه شةعبة التةاريخ منة   االتجاهات الحديثةة للبحة
 .اآلن

   دراسةةةات عليةةةا ( و موهبةةةة إعاقةةةة) لةةة وى االحتياجةةةات الخاصةةةةاسةةةتراتيجيات التةةةدري
 .4107/ 4102ماجستير بكلية التربية النوعية ببنها 

 تكنولوجيةا التعلةيم بكليةةة ( دكتةوراة)طةر  تةدري  تكنولوجيةا التعلةيم متوةدم  دراسةات عليةا
 4109/ 4107/ 4102التربية النوعية ببنها 

  حتى اآلن-4102ات الحديثة للبح  فى مجال التخصص دراسات عليا ماجستير االتجاه 

  حتى اآلن -4107حلوة بح  دبلوم خاص. 

 

 
 
 

 

 
 
مركةةز الشةةر  األوسةةط للخةةدمات " االتجاهةةات الحديثةةة فةةى تةةدري  التةةاريخ" كتةةاب  -0

 4113التعليمية ببنها 
ط للخدمات التعليمية ببنهةا الناشر مركز الشر  األوس" تكنولوجيا التعليم والتعلم" كتاب  -4

4101. 

محسوب عبةد الصةاد  الناشةر / د .أحمد ماهر، أ/ د .باالشتراف مع أ"المناهج "كتاب   -3
 .4101مركز الشر  األوسط للخدمات التعليمية ببنها 

الناشةةر مركةةز الشةةر  األوسةةط للخةةدمات "  توةةويم المنةةاهج والبةةرامج التعليميةةة"كتةةاب    -2
 .4101التعليمية ببنها 

رحلةة فةى  -مصةر الحنةارة-اكتشةف وتأمةل )تأليف كتاب التاريخ للصف األول الثانوى    -7
كةةر ي  فريةة  التةةأليف مةةن خةةالل دار النشةةر  (حنةةارة مصةةر وحنةةارات العةةالم الوةةديم

Longman   التى أقامتهةا .  4102-4103المتودم لمسابوة تأليف الكتب للعام الدراسى
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 فةةى مسةةابوة التةةأليف لةةدور النشةةر األولمركز التعلةةيم بمصةةر، وفةةاز بةةالوزارة التربيةةة و
 .4107-4103اشر وزارة التربية والتعليم نال .الثانوى األولحاليا للصف  ومورر

مركةز الناشةر  -"وى االحتياجةات الخاصةةتعليم وتعلم الدراسةات االجتماعيةة لة " كتاب    -9
 .4107الشر  األوسط للخدمات التعليمية ببنها  

فى تعليم وتعلم الدراسات االجتماعيةة، مطبعةة العيسةى ببنهةا، كتاب اتجاهات معاصرة   -0
4102 

الناشةةر ( التةةاريخ األلمةةانى وطةةر  واسةةتراتيجيات تعليمةة )تةةدري  التةةاريخ العةةالمى    -3
 .4107مركز الشر  األوسط للخدمات التعليمية ببنها 

 

 
 

 
  -:على جوده محمد/ بيان بمجمل األبحا  المنشورة لاستا  الدكتور 

 تفاصيل النشر وان البح عن م

تفنيالت الطالب والصعوبات التى تواجههم فى - 0
 .تعلم التاريخ بالمرحلة الثانوية

بح  فردى منشور بمجلة كليةة التربيةة 
 0669 -ببنها، يوليو

توويم المهارات االساسية الالزمة لتنمية - 4
التفكير التاريخى لدى معلمى التاريخ 

 .بالمرحلة الثانوية

دى منشةةةور بمجلةةةة كليةةةة التربيةةةة بحةةة  فةةةر
 0660يناير  -الجزء األول -40ببنها، العدد

دراسة تحليلية لمحتوى مناهج الدراسات - 3
االجتماعية فى نوء متطلبات النظام العالمى 

 . الجديد

بحةة  مشةةترف منشةةور بمجلةةة كليةةة التربيةةة 
  0663الجزء الثانى أكتوبر 32ببنها، العدد

ى التاريخ للوسا ط معوقات اسنخدام معلم- 2
 .التكنولوجية المتعددة واتجاهاتهم نحوها

بحةةة  فةةةردى منشةةةور بمجلةةةة دراسةةةات فةةةى  
 0666المناهج وطر  التدري ، العدد  

فعالية  وحدة موترحة عن الوالع والحصون - 7
التاريخية فى تنمية مهارات التفكير 

 .التاريخى

بحةة  مشةةترف منشةةور بمجلةةة دراسةةات فةةى  
مةةةايو -92لتةةةدري ، العةةددالمنةةاهج وطةةر  ا

4111 . 

مةةةةةدى أهميةةةةةة اسةةةةةتخدام الونةةةةةايا الجدليةةةةةة - 9

ومهةةارات تدريسةةها لةةدى معلمةةى الدراسةةةات 

 .االجتماعية بالمرحلة الثانوية

بح  فردى منشور بمجلة دراسات فى  
المناهج وطر  التدري ، العددالثامن 

 4114فبراير  -والسبعون

 أثةةةةر اسةةةةتخدام مةةةةداخل متعةةةةددة فةةةةى تنميةةةةة- 0

التعةةةةاطف التةةةةاريخى لةةةةدى تالميةةةة  المرحلةةةةة 

 . اإلعدادية

بح  مشترف منشور بمجلة الوراءة  
 4113مار   –(  40) والمعرفة، العدد 

بح  فردى منشور بمجلة الوراءة والمعرفة فعالية األنشطة التاريخية فى تنميةة اتجاهةات - 3
 4113ايو م –(  40) ،العدد 
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 .الوالدين نحو التربية التاريخية ألطفاهم

مةدى اسةةتخدام معلمةى الدراسةةات االجتماعيةةة - 6

لمصةةادر الةةتعلم المتاحةةة فةةى البي ةةة المحليةةة 

وتوظيفها فى تةدري  الدراسةات االجتماعيةة 

 .بالمرحلة اإلعدادية بسلطنة عمان

بح  فردى منشور بمجلة دراسات فى  

المناهج وطر  التدري ، العدد الثامن 

 4113سبتمبر  –والثمانون

 

معوقات استخدام المعلمين والطالب لالنترنت - 01

واتجاهاتهم نحوها فى تعليم وتعلم الدراسةات 

 .االجتماعية بالمرحلة الثانوية

بح  فردى منشور بمجلة دراسات فى  
المناهج وطر  التدري ، العدد الساد  

 4112أغسط   –والتسعون 

فاعليةةة اسةةتخدام بعةةم اسةةتراتيجيات الةةتعلم - 00

ري  التةةاريخ لتنميةةة مهةةارات النشةةط فةةى تةةد

التفكيةةر التةةاريخى واالتجةةاه نحةةو المةةادة لةةدى 

 .طالب المرحلة الثانوية

بح  فردى منشور بمجلة الجمعية التربوية 
 –للدراسات االجتماعية ،العدد الخام  

 4117أغسط  

تنميةةةةة بعةةةةم أبعةةةةاد التسةةةةام  لةةةةدى طةةةةالب  04

 المرحلة الثانوية األزهرية

ايمن عبد ) ماجستير بح  مستل من رسالة 
العليم السيسى، مجلة كلية التربية ببنها ، 

، 4، أكتوبر ج 69، العدد 42المجلد 
4103 

التةاريخ األلمةةانى )  توريةر عةن رحلةة ألمانيةا  02

 (وطر  واستراتيجيات تعليم 

 ،42ة كلية التربية جامعة بنها، المجلد مجل
، ص  4103 ، 0،أكتوبر جزء  69العدد 
 237-216ص 

فاعلية برنامج قا م على التكامةل بةين نصةفى  07

المةةخ فةةى تنميةةة مهةةارات التفكيةةر الناقةةد فةةى 

 مادة التاريخ

بح  مستل من رسالة دكتوراه أحمد أنور 
الفوى، مجلة كلية التربية ببنها ، المجلد 

 4107، 4، أكتوبر ج 60، العدد 47

فاعليةةة برنةةامج موتةةرح فةةى تةةدري  التةةاريخ  09

 .ال كاء الوجدانىلتنمية أبعاد 

بح  مستل من رسالة دكتوراه أحمد أنور 
الفوى، مجلة كلية التربية ببنها ، المجلد 

 4107، 4، أكتوبر ج 60، العدد 47

أثر استخدام اسةتراتيجية التخيةل الموجة  فةى  00

تةةةةدري  التةةةةاريخ لتنميةةةةة مهةةةةارات التفكيةةةةر 

 التاريخى لدى تالمي  الصف األول اإلعدادى

أروى ) رسالة ماجستير بح  مستل من 
السعيد الجندى، مجلة كلية التربية ببنها ، 

يناير جزء 4103، 013، العدد 49المجلد 
0 ،4109 

فاعليةةةةةةة اسةةةةةةتراتيجية موترحةةةةةةة للةةةةةةرحالت  03

المعرفيةةةة عبةةةر الويةةةب فةةةى تنميةةةة مهةةةارات 

تصةةةميم المواقةةةع اإللكترونيةةةة  لةةةدى طةةةالب 

دعاء )  ر بح  مستل من رسالة ماجستي
صبحى عبد الخال ، مجلة كلية التربية ببنها 

يناير 4103، 013، العدد 49، المجلد 
 4109، 0جزء 
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