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 بيان المرفقات

رقم الصفحة في اإلفادات 
 والمستندات والوثائق 

 

   بيانات المتقدم
          قائمة األبحاث المقدمة لمترقية لدرجة "أستاذ".

   )بالمغة العربية(. ممخصات أبحاث التقدم لألستاذية
   ممخصات أبحاث التقدم لألستاذية )بالمغة اإلنجميزية(.

   " ممخصات أبحاث " أستاذ مساعد

   قائمة األنشطة، وتتضمن:

   : المؤىالت العممية وجية التخرج.أوًل     

   : التدرج الوظيفي.ثانًيا    

   وتتضمن:والكتب المنشورة، : األنشطة التدريسية، ثالثًا   

  جامعة بنيا  -كمية التربية   -ٔ

  طيبة بالمدينة المنورةجامعة  –كمية التربية  -ٕ

  التربية جامعة بنياكمية  -ٖ

  : األنشطة البحثية، وتتضمن:رابًعا   
a.  :اإلنتاج العممي، ويشمل  

األبحاث العممية المحكمة المنشورة المقدمة لمترقية  - أ
 ."أستاذ مساعد"لدرجة 

  

  بحاث العممية المحكمة المنشورة المقدمة لمترقية األ - ب



  

 -4- 

 ."أستاذ"لدرجة 
b. .اإلشراف عمى الرسائل العممية ومناقشتيا  

  اإلشراف. - أ
   المناقشات.  - ب

c. .الدورات التدريبية   

  متدرب. - أ
  مدرب. - ب

d. .المشاركة في المؤتمرات العممية وورش العمل   

e. .مشروعات عممية منجزة  
   ألنشطة الجامعية، وتتضمن:ا خامًسا    

   الوشاركج فٍ األًشطج الطالةُج. -1

   الوشاركج فٍ خدهج الوزتوع. -2

   الوشاركج فٍ وحدث الزىدث ةالكلُج. -3

   ععىَج الوزالش واللزاى والزوعُاح العلوُج. -4

   شهاداح الشكز والتقدَز.  - 5         

   ىهُتـــــــزاث قـــــسادًسا : خب      
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 لائوت األبحاث الومذهت للتشليت 

 لذسرت أستار 

  
  

  
 
 
 
 

 من الدكتور   مقدمة 
 سيذ هحوذ السيذ سٌزي 

 تدريس القسم المناىج وطرق أستاذ مساعد ب
 (والدراسات اإلسالمية المغة العربيةص مناىج وطرق تدريس )تخص

 جامعة بنيا -كمية التربية
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 الوٌاهج وطزق التذرَسقسن 

 ادةـــــإف

سييد جامعة بنياا، با ن السايد الادكتور/  –بكمية التربية  يفيد مجمس قسم المناىج وطرق التدريس 
 تخصيييص منييياىج وطيييرق تيييدريس المغييية العربييييةاألسااتاذ المسااااعد بالقسااام فااي  ،محميييد السييييد سييينجي
، قد أخطر القسام باألبحااث التاي قاام بئجرائياا، وأمااكن نشارىا، والمتقادم بياا لمترقياة والدراسات اإلسبلمية

 :حو التالي"، وىي عمى النلدرجة " أستاذ
 مالحظات تاريخ النشر  جية النشر  عنوان البحث م
ميارات الستماع الالزمة لمتفيوق الدراسيي ليدى طمبية  -0

 جامعة طيبة " دراسة تحميمية "
مجميييية كمييييية التربييييية جامعيييية 

( الجيز  57المنصورة، العدد )
(8  ) 

 
 م 8100يناير 

 بحث مشترك، مع:
 أ.د/ عمي قورة-
 د.وجيو المرسي  -

فاعميييية برنيييامج تيييدريبي فيييي تنميييية األدا  التدريسيييي  -8
لميارات التعبير ليدى معمميي المغية العربيية بالميدارس 

 الرائدة بالمرحمة المتوسطة في المدينة المنورة

مجميييية كمييييية التربييييية جامعيييية 
( الجيز  28المنصورة، العدد )

(0  ) 

 بحث مشترك، مع: 8101يناير 
 أ.د/ عمي قورة-
 يد.وجيو المرس -
 .خالد اليواري.د -

برنامج لتنمية كفايات النقيد األدبيي ليدى طيالب شيعبة  -1
 المغة العربية بكميات التربيية فيي ضيو  نظريية التمقيي

Reception Theory  

مجميية دراسييات فييي المنيياىج 
وطيييييرق التيييييدريس، العيييييدد 

 (8(، الجز  )812)

ديسمبر 
8104 

 بحث فردي

ينييية اإلسييالمية تصيو مقتييرح لمحتيوى كتييب التربيية الد -4
 بالمرحمة الثانوية في ضو  الُسَنن اإلليية

مجميية كاييية التربييية جامعيية 
(، العييدد 82بنيييا، المجمييد )

 (8(، الجز  )014)

 بحث فردي 8107أكتوبر 

برنيامج مقتيرح قيائم عميس السييرة النبويية لتنميية القييم  -7
الدينية لدى تالميذ الصف السادس البتدائي بمدارس 

 كريةالتربية الف

مجميية كمييية التربييية جامعيية 
 بنيا

 مقبول لمنشر 
8102 

 بحث فردي

استخدام استراتيجية التفكير جيرًيا فيي تنميية مييارات   -2
الفييييم القرائيييي وفاعميييية اليييذات ليييدى تالمييييذ المرحمييية 

 اإلعدادية

 مقبول لمنشر  مجمة القرا ة والمعرفة
8102 

 بحث فردي
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 بياى باإلًتاد العلوي

 سيذ هحوذ السيذ سٌزي السيذ الذكتىس/ ذم هي الوم

تخصص هٌاهذ )الوٌاهذ وطشق التذسيس األستار الوساعذ بمسن

 (والذساساث اإلسالهيت وطشق تذسيس اللغت العشبيت

 مالحظات تاريخ النشر  جية النشر  عنوان البحث م
ميارات الستماع الالزمة لمتفيوق الدراسيي ليدى طمبية  -0

 ة تحميمية "جامعة طيبة " دراس
مجميييية كمييييية التربييييية جامعيييية 

( الجيز  57المنصورة، العدد )
(8  ) 

 
 م8100يناير 

 

 بحث مشترك، مع:
 أ.د/ عمي قورة-
 د.وجيو المرسي -

فاعميييية برنيييامج تيييدريبي فيييي تنميييية األدا  التدريسيييي  -8
لميارات التعبيير ليدى معمميي المغية العربيية بالميدارس 

 المدينة المنورة الرائدة بالمرحمة المتوسطة في

مجميييية كمييييية التربييييية جامعيييية 
( الجيز  28المنصورة، العدد )

(0  ) 

 بحث مشترك، مع: 8101يناير 
 أ.د/ عمي قورة-
 د.وجيو المرسي -
 .خالد اليواري.د -

برنامج لتنمية كفايات النقيد األدبيي ليدى طيالب شيعبة  -1
 المغة العربية بكميات التربيية فيي ضيو  نظريية التمقيي

Reception Theory  

مجميية دراسييات فييي المنيياىج 
وطيييييرق التيييييدريس، العيييييدد 

 (8(، الجز  )812)

ديسمبر 
8104 

 بحث فردي

تصييو مقتييرح لمحتييوى كتييب التربييية الدينييية اإلسييالمية  -4
 بالمرحمة الثانوية في ضو  الُسَنن اإلليية

مجميية كاييية التربييية جامعيية 
(، العييدد 82بنيييا، المجمييد )

 (8(، الجز  )014)

 بحث فردي 8107ر أكتوب

برنيامج مقتيرح قييائم عميس السييرة النبوييية لتنميية القيييم  -7
الدينية لدى تالميذ الصف السادس البتدائي بميدارس 

 التربية الفكرية

مجميية كمييية التربييية جامعيية 
 بنيا

 مقبول لمنشر 
8102 

 بحث فردي

استخدام استراتيجية التفكير جيرًيا فيي تنميية مييارات   -2
ئيييي وفاعميييية اليييذات ليييدى تالمييييذ المرحمييية الفييييم القرا
 اإلعدادية

 مقبول لمنشر  مجمة القرا ة والمعرفة
8102 

 بحث فردي
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 هلخصاث األبحاث الومذهت للتشليت  

 لذسرت أستار 

 () باللغت الؼزبيت   

 
 
 
 

 مقدمة من الدكتور   
 طيذ هحوذ الظيذ طنجي 

 تدريس القسم المناىج وطرق أستاذ مساعد ب
 (والدراسات اإلسالمية المغة العربية)تخصص مناىج وطرق تدريس 
 جامعة بنيا -كمية التربية

 
 
 
 

 م8102 –ه 0412
 
 
 



  

 -9- 

 
 

  
 

 السهت للتفىق الذراطيههاراث االطتواع ال

لذي طلبت جاهؼت طيبت "دراطت تحليليت"
)*(

 

 دادــإع     
 ورةييأ. د/ عمي عبد السميع ق -
 د/ سيد محمد السيد سنجيأ. م.  -

 وجيو المرسي أبو لبند/ أ. م.  -

 

 ممخص الدراسة
لدى  ىذه الدراسة إعداد تصور مقترح لتنمية ميارات االستماع البلزمة لمتفوق الدراسياستيدفت  

طمبة جامعة طيبة بالمدينة المنورة في المممكة العربية السعودية؛ ولتحقيق ىذا اليادف اتبعات اإلجارا ات 
 اآلتية: 
إعااداد قائمااة بميااارات االسااتماع البلزمااة لمتفااوق الدراسااي فااي المرحمااة الجامعيااة، وذلااك ماان خاابلل أوًل: 

لتاي تناولات فان االساتماع كمياارة لمدراساة، مراجعة الدراساات الساابقة العربياة واألجنبياة واألدبياات ا
[ ميااارات رئيسااة، ميااارة االنتباااه والتركيااز، ٚ[ ميااارة فرعيااة، موزعااة عمااى  ٕٔوتاام التوصاال إلااى  

ميااارة التمييااز الساامعي، ميااارة التصاانيف، ميااارة اسااتخبلص األفكااار، ميااارة التفكياار االسااتنتاجي، 
محتااوى، وتاام الت كااد ماان صاادق القائمااة بعر اايا ميااارة الُحْكاام عمااى صاادق المحتااوى، ميااارة تقااويم ال

 عمى المحكمين المتخصصين في ميدان تدريس المغة العربية خاصة، والتدريس الجامعي عامة.
بنا  مقياس تقدير ميارات االستماع لدى طمبة جامعاة طيباة، وذلاك مان خابلل الرجاوع إلاى العدياد ثانًيا: 

المقياس أربعة محور أو أبعااد تادور حاول الفيام من المقاييس التي تمت في المجال، وت من ىذا 
والتميياااز واالساااتماع الناقاااد واالساااتماع التاااذوقي، وجااارى  ااابط المقيااااس مااان خااابلل عر اااو عماااى 
المحكماااين المتخصصاااين، كماااا تااام حسااااب صااادقو و باتاااو والااازمن الااابلزم لئلجاباااة عناااو مااان خااابلل 

تخصصات متباينة، بمغ عددىا تجربتو استطبلعًيا عمى عينة من طبلب جامعة طيبة في كميات و 
 [ طالًبا.ٖٓ 
بناااا  مقيااااس تحدياااد اساااتراتيجيات االساااتماع لااادى طمباااة جامعاااة طيباااة، وذلاااك مااان خااابلل مراجعاااة  ثالثًيييا:

[ إجاااااراً  تم ااااال ٕٛالدراساااااات الساااااابقة والمقااااااييس الُمعااااادة فاااااي المجاااااال، وت ااااامن ىاااااذا المقيااااااس  

                                                 
 .ٔٙ-ٔم، ص صٕٔٔٓ[، الجز   ال اني[، يناير ٘ٚبحث منشور في: مجمة كمية التربية جامعة المنصورة، العدد  )*(

 البحث األول    
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ماع لممحا اارة أو شاارح األسااتاذ الجااامعي االسااتراتيجيات التااي يسااتخدميا الطاابلب فااي أ نااا  االساات
لمادتو العممية، وتوزعت ىذه اإلجرا ات عمى  بل ة أنماط لبلستراتيجيات، ىي: استراتيجية ماا قبال 
االسااتماع، واسااتراتيجيات االسااتماع، واسااتراتيجيات مااا بعااد االسااتماع، وجاارى  اابط المقياااس ماان 

قو و باتااو والاازمن الاابلزم لئلجابااة خاابلل عر ااو عمااى المحكمااة المتخصصااين، كمااا تاام حساااب صااد
عنااو ماان خاابلل تجربتااو اسااتطبلعيًا عمااى عينااة ماان طاابلب جامعااة طيبااة فااي كميااات وتخصصااات 

 [ طالًبا.ٖٓمتباينة، بمغ عددىا  
بنا  اختبار ميارات االستماع لادى طمباة جامعاة طيباة، وذلاك مان خابلل مراجعاة البحاوث الساابقة رابًعا: 

مااة ميااارات االسااتماع البلزمااة لمتفااوق الدراسااي السااابق التوصاال إلييااا، واألدبيااات ذات الصاامة، وقائ
ن ىاذا االختبااار مان   [ مفااردة مان نااوع االختياار مان متعاادد، وتام تحويمااو إلاى أدا  صااوتي ٛ٘وتكاون

مسجل عمى شريط كاسيت، وتم  بط االختبار من خبلل عر و عمى المحكماين المتخصصاين، 
لابلزم لئلجاباة عناو مان خابلل تجربتاو اساتطبلعيًا عماى عيناة كما تم حساب صدقو و باتاو والازمن ا

 [ طالًبا.ٖٓمن طبلب جامعة طيبة في كميات وتخصصات متباينة، بمغ عددىا  
[ طالااب، وزعاات ٛٓٔتطبيااق أدوات الدراسااة عمااى عينااة ماان طمبااة جامعااة طيبااة، بمااغ عااددىا  خامًسييا: 

الًباا بكميتاي العماوم والطاب. وأسافر التطبياق [ طٓ٘[ طالًبا بكميتاي اآلداب والتربياة، و ٛ٘كاآلتي:  
عن عدة نتائج، أىميا: تفوق طبلب المجموعة العممية عمى طابلب المجموعاة األدبياة فاي اختباار 

 ميارات االستماع، وفي تقديرىم ليذه الميارات، وفي االستراتيجيات المستخدمة.
ا العناصاار التاليااة: األسااس التربويااة، إعااداد تصااور مقتاارح لتنميااة الميااارات المسااتيدفة، مت اامنً  سادًسييا:

المحتااااوى العممااااي، الطرائااااق التدريسااااية، واألنشااااطة والوسااااائط، أساااااليب التقااااويم، المسااااتفيدون ماااان 
 التصور المقترح.  م قدنم الباح ون التوصيات والمقترحات البلزمة في ىذا الصدد.
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 البـحج الخاًي

 
 

 دا  التذريظيفاػليت بزناهج تذريبي في تنويت األ

 لوهاراث التؼبيز لذي هؼلوي اللغت الؼزبيت بالوذارص

 الزائذة بالوزحلت الوتىططت في الوذينت الونىرة

 دادــعإ
 د/ سيد محمد السيد سنجيي  أ. د/ عمي عبد السميع قورة -

 د/ خالد فاروق اليييواري      د/ وحيد المرسي إبراىيييم -

 ممخص الدراسة  
تنمية ميارات األدا  البلزمة لتادريس التعبيار التحرياري لادى معمماي المغاة  ىذه الدراسةاستيدفت  

العربياااة بالمااادارس الرائااادة فاااي المرحماااة المتوساااطة بالمديناااة المناااورة، ولتحقياااق ىاااذا اليااادف قاااام البااااح ون 
بتحديااد قائمااة باااألدا ات التدريسااية البلزمااة لميااارة التعبياار، وذلااك فااي  ااو  مراجعااة الدراسااات السااابقة 

 واألدبيات التي تناولت االتجاىات الحدي ة في طرائق واستراتيجيات تدريس التعبير.
وفااااي  ااااو  القائمااااة السااااابقة تاااام إعااااداد بطاقااااة مبلحظااااة أدا  معممااااي المغااااة العربيااااة فااااي  ااااو  
االتجاىاااات الحدي اااة لطرائاااق واساااتراتيجيات تااادريس التعبيااار، وبعاااد  ااابط البطاقاااة والت كاااد مااان صااادقيا 

بيقيا عماى عيناة مان المعمماين، وأ بتات نتاائج التطبياق القبماي تادني مساتوى أدا  المعمماين و باتيا، تم تط
لااااؤلدا ات التدريسااااية البلزمااااة لياااام، األماااار الااااذي تطمااااب إعااااداد تصااااور برنااااامج مقتاااارح لتنميااااة األدا ات 

 التدريسية في  و  االتجاىات الحدي ة لطرائق تدريس ميارات التعبير.
امج المقتااارح تااام تطبيقاااو عماااى عيناااة مااان المعمماااين كمجموعاااة تجريبياااة ولمت كاااد مااان فاعمياااة البرنااا

واحدة، وبعد االنتيا  من تدريب المعممين عمى الميارات المستيدفة باستخدام البرنامج، تم إعاادة تطبياق 
 بطاقة المبلحظة.

 وتوصمت الدراسة إلس عدة نتائج، منيا:
ن متوسطي درجات المعمماين فاي التطبيقاين ( بئٓ.ٓوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

القبمي والبعدي في بطاقة المبلحظة، وذلك لصالح التطبيق البعدي، مما يؤكد فاعمية البرنامج المقترح 
 في تحقيق أىدافو.

وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي درجااات المعممااين فااي التطبيااق القبمااي والبعاادي فااي  -
ستراتيجية من استراتيجيات تدريس ميارة التعبير عماى حاده، وذلاك لصاالح بطاقة المبلحظة عمى كل ا

التطبيق البعدي، مما يؤكد فاعمية البرناامج المقتارح فاي تنمياة األدا ات باساتخدام اساتراتيجيات حدي اة 
 في تدريس ميارة التعبير البلزمة لمعممي المغة العربية.

 .  8101، يناير، 0(، ج28لعدد )________ مجمة كمية التربية جامعة المنصورة، ا
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 لثالثاالبحث   
 

 بزناهج لتنويت كفاياث النقذ األدبي لذي طالب شؼبت 

 اللغت الؼزبيت بكلياث التزبيت في ضى  نظزيت التلقي

 دادــإع
 د/ سيد محمد السيد سنجي

 أستاذ مساعد مناىج وطرق تدريس المغة العربية 
 جامعة بنيا –والدراسات اإلسالمية بكمية التربية 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ممخص الدراسة
ىااذه الدراسااة تنميااة كفايااات النقااد األدبااي البلزمااة لطاابلب شااعبة المغااة العربيااة بكميااات اسااتيدفت  

د كفاياات النقاد األدباي فاي  او  التربية في  و  نظرية التمقي؛ ولتحقياق ىاذا اليادف قاام الباحاث بتحديا
نظرية التمقي البلزمة لمطالب المعمم، وذلاك مان خابلل مراجعاة الدراساات الساابقة واألدبياات التاي تناولات 
نظرية التمقي في األدب العربي ونقده، وطبيعة النقاد األدباي، وطبيعاة الطابلب المعمماين بكمياات التربياة، 

 ات نقدية.( كفايٓٔوتم التوصل إلى قائمة ت منت )
وفي  و  القائمة السابقة تم إعداد اختبار لقياس مستوى تمكن الطبلب المعمماين مان الكفاياات  

النقدية المحددة، وبعد  بط االختباار والت كاد مان صادقو و باتاو، تام تطبيقاو تطبيقًاا قبمًياا عماى عيناة مان 
عة بنيا، وأ بتت نتاائج التطبياق القبماي طبلب الفرقة الرابعة )عام( شعبة )المغة العربية( بكمية التربية جام

تدني مستوى تمكن الطبلب المعممين من الكفاياات النقدياة البلزماة ليام؛ األمار الاذي تطماب بناا  برناامج 
في  و  نظرية التمقي لتنمية الكفايات النقدية المستيدفة لدى الطبلب المعمماين، تام بناا  برناامج مقتارح 

الكفاياااات النقدياااة، وتااام تااادريس ىاااذا البرناااامج لعيناااة مااان الطااابلب  فاااي صاااورة تعييناااات تدريبياااة، ت ااامنت
( فاااردًا كمجموعاااة تجريبياااة ٓٚالمعمماااين بالفرقاااة الرابعاااة )عاااام( تخصاااص )المغاااة العربياااة( بماااغ عاااددىا )

واحدة، وبعد االنتيا  من التدريب عمى البرنامج المقترح  م إعادة تطبيق االختبار التحصيمي بعدًيا عماى 
 سة.مجموعة الدرا

 :من أىميا وتوصمت الدراسة إلس عدة نتائج، 
وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي درجااات عينااة الدراسااة فااي التطبيقااين القبمااي والبعاادي  -

فااي اختبااار الكفايااات النقديااة وذلااك لصااالح التطبيااق البعاادي، ممااا يؤكااد فاعميااة البرنااامج المقتاارح فااي 
 نظرية التمقي البلزمة لطبلب شعبة المغة العربية بكمية التربية.تنمية كفايات النقد األدبي في  و  
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وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي درجااات عينااة الدراسااة فااي التطبيقااين القبمااي والبعاادي  -
في كل كفاية نقدية عمى حده من كفايات النقد األدبي وذلك لصالح التطبيق البعدي، مماا يؤكاد األ ار 

 المقترح في تنمية الكفايات النقدية المحددة.الفعال لمبرنامج 
______________________________________ 

 ٕٗٔٓ(، ديسمبر ٕ( الجز  )ٕٙٓمجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس، العدد ) 
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إلسالمية بالمرحمة الثانويةلمحتوى كتب التربية الدينية ا تصور مقترح   

 في ضو  الُسُنن اإلليية 
 د / سيد محمد السيد سنجي

 أستاذ مساعد مناىج وطرق تدريس
كمية التربية جامعة بنيا    

 
 الُمَمَخص

استيدفت ىذه الدراسة تقويم محتوى كتب التربية الدينية اإلسبلمية بالمرحمة ال انوية في  و       
يق ىذا اليدف قام الباحث بئعداد قائمة بالتطبيقات التربوية المناسبة لمطبلب ؛ الُسنن اإلليية ؛ ولتحق

وذلك من خبلل دراسة البحوث السابقة واألدبيات التي تناولت الُسنن اإلليية َجْمًعا وَتْحِقيًقا وَتْصِنيًفا في 
ة وعبلقتيا بالُسنن حقول معرفية متنوعة ، وكذا األدبيات التي تناولت مطالب النمو في مرحمة المراىق

[ ُسنن إليية : َكْوِنّية ، واجتماعية ،  ٚ[ َتْطِبيًقا َتْرَبوًيا ، ُمَوَزًعا عمى    ٜٕاإلليية ، وتم التوصل إلى   
وَخاِرَقة. وفي  و  تمك القائمة ُأِعَدت استمارة لتحميل محتوى الُكُتب الُمَقَررة بالُصُفوف ال بل ة لممرحمة 

تائج ىذا التحميل عن وجود َتَدٍن في مستوى تناول الُكُتب لمتطبيقات التربوية ِلْمُسنن ال انوية ، وأسفرت ن
اإلليية البلزمة لمطبلب ؛ مما َحَدا بالباحث إلى إعداد تصور مقترح لمحتوى الُكُتب لت مينو التطبيقات 

األىداف العامة ، التربوية المستيدفة ، وُروِعَي فيو المعايير التربوية البلزمة ، حيث اشتمل عمى 
ومحتوى الوحدات المقترحة وأىدافيا اإلجرائية، وطرائق واستراتيجيات التدريس ، واألنشطة والوسائل 

التعميمية ، وأدوات التقويم. وأوصت الدراسة ب رورة ت مين التطبيقات التربوية لمُسنن اإلليية بمحتوى 
لمرحمة ال انوية بالُسنن اإلليية.ُكُتب التربية الدينية اإلسبلمية لتنمية َوْعي طبلب ا  

___________________________________ 
8107(، أكتوبر 8(، الجز  )014(، العدد )82مجمة كمية التربية جامعة بنيا، المجمد )  

 

 

  الرابعالبحث    
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 بزناهج هقتزح قائن ػلً الظيزة النبىيت لتنويت القين

الذينيت لذي تالهيذ الصف الظادص االبتذائي بوذارص 

 بيت الفكزيت التز

 دادــإع
 د/ سيد محمد السيد سنجي

 أستاذ مساعد مناىج وطرق تدريس المغة العربية 
 جامعة بنيا –والدراسات اإلسالمية بكمية التربية 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ممخص الدراسة
القيم الدينية لادى تبلمياذ الصاف الساادس االبتادائي بمادارس التربياة ىذه الدراسة تنمية استيدفت  

الفكرياة، ولتحقياق ىاذا اليادف قاام الباحاث بتحديااد القايم الدينياة االجتماعياة المناسابة لمتبلمياذ، وذلاك ماان 
 خاابلل مراجعااة الدراسااات السااابقة التااي تناولاات مناااىج التربيااة الدينيااة اإلساابلمية لممعاااقين فكرًيااا بالمرحمااة
االبتدائياااة، وخصاااائص التبلمياااذ المعااااقين فكرًياااا القاااابمين لماااتعمم، وتحميااال أىاااداف ومحتاااوى ماااادة التربياااة 
الدينيااة اإلساابلمية المقااررة عمااى التبلميااذ فااي الصااف السااادس، ودراسااة كتااب الساايرة النبويااة السااتخبلص 

االجتماعياااة المناسااابة  وتااام التوصااال إلاااى قائماااة باااالقيم الدينياااة - –المواقاااف الحياتياااة مااان سااايرة النباااي 
( قاايم دينيااة، ىااي: التعاااون، األمانااة، الرحمااة، الصاادق، باار الوالاادين، العماال، حااق ٚلمتبلميااذ، ت اامنت )

 الجار.
وفي  و  القائمة السابقة تم إعداد مقياس القيم الدينية، وبطاقة مبلحظة الساموك القيماي، وبعاد  

م تطبيقيمااا قبمًيااا عمااى عينااة ماان تبلميااذ الصااف  اابط ىاااتين األداتااين والت كااد ماان صاادقيما و باتيمااا، تاا
( تممياااًذا ٘ٔالساااادس االبتااادائي بمدرساااة التربياااة الفكرياااة بمديناااة بنياااا بمحافظاااة القميوبياااة، تكونااات مااان )

وتمميذة. وأ بتت نتائج التطبيق القبمي تدني مستوى تمكن التبلمياذ مان القايم البلزماة ليام وسامبية ساموكيم 
بنااا  برنااامج مقتاارح فااي  ااو  الساايرة النبويااة باعتبارىااا مصاادًرا ميًمااا لمقاايم القيمااي، األماار الااذي تطمااب 

واألخااابلق، وت ااامن محتاااوى البرناااامج كتااااب التممياااذ الاااذي اشاااتمل عماااى القااايم المساااتيدفة، ودليااال لممعمااام 
لتاادريس كتااااب القااايم، ولمت كاااد مااان فاعمياااة البرناااامج المقتااارح تااام تدريساااو لعيناااة الدراساااة التاااي تكونااات مااان 

 تجريبية واحدة،  م أعيد تطبيق أداتي الدراسة عمى أفراد العينة. مجموعة
 وتوصمت الدراسة إلس عدة نتائج، منيا: 

  الخامسالبحث    
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وجود فروق ذات داللة إحصاائية باين متوساطي درجاات عيناة الدراساة فاي التطبيقاين: القبماي والبعادي  -
لبرناامج المقتارح فاي تنمياة في مقياس القيم الدينية، وذلاك لصاالح التطبياق البعادي؛ مماا يؤكاد فاعمياة ا
 القيم الدينية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي بمدارس التربية الفكرية.

وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي درجااات عينااة الدراسااة فااي التطبيقين:القبمااي والبعاادي  -
ة البرناامج المقتارح في بطاقة مبلحظة السموك القيمي، وذلك لصالح التطبيق البعدي؛ مماا يؤكاد فاعميا

 في تحسين إيجابية السموك القيمي لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي بمدارس التربية الفكرية.
______________________ 

  2686(، يوليو 8(، الجزء ) 867(، العدد ) 27لة كلية التربية جامعة بنها، المجلد )مج 
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هزًيا في تنويت ههاراث اطتخذام اطتزاتيجيت التفكيز ج

الفهن القزائي وفاػليت الذاث لذي تالهيذ الوزحلت 

 اإلػذاديت

 دادــإع
 د/ سيد محمد السيد سنجي

 أستاذ مساعد مناىج وطرق تدريس المغة العربية 
 جامعة بنيا –والدراسات اإلسالمية بكمية التربية 

 

 ممخص الدراسة
راتيجية التفكياار جيرًيااا فااي تنميااة ميااارات الفياام ىااذه الدراسااة تحديااد ماادى فاعميااة اسااتاسااتيدفت  

القرائي وفاعمية الاذات لادى تبلمياذ المرحماة اإلعدادياة؛ ولتحقياق ىاذا اليادف قاام الباحاث بتحدياد مياارات 
الفياام القرائااي المناساابة لتبلميااذ الصااف ال اااني اإلعاادادي، وذلااك ماان خاابلل مراجعااة الدراسااات الساااابقة، 

عااة ميااارات القاارا ة، وطبيعااة تبلميااذ المرحمااة اإلعداديااة، واألدبيااات الخاصااة واألدبيااات التااي تناولاات طبي
( مستويات، ٘( ميارة، موزعة عمى )٘ٔبالذات القرائية وأبعاد قياسيا، وتم التوصل إلى قائمة ت منت )

ىي: مستوى الفيم المباشار، ومساتوى الفيام االساتنتاجي، ومساتوى الفيام الناقاد، ومساتوى الفيام التاذوقي، 
( ُبعاًدا فرعًيااا، ٓٙمساتوى الفيام اإلباداعي. كماا تاام التوصال إلاى قائماة ب بعااد الااذات القرائياة، ت امنت )و 

( أبعاد رئيسة، ىي: اإلحساس بالذات في أ نا  القرا ة، والميول نحاو القارا ة، واإلحسااس ٘موزًعا عمى )
 بالصعوبة القرائية، والتفاعل االستراتيجي مع النص القرائي.

لقااائمتين السااابقتين تاام إعااداد اختبااار لقياااس ميااارات الفياام القرائااي، ومقياااس لقياااس وفااي  ااو  ا
فاعمية الذات القرائية لدى التبلميذ، وبعد  بط ىااتين األداتاين وحسااب صادقيما و باتيماا، تام تطبيقيماا 

نتاائج التطبياق ( تمميًذا وتمميذة بمحافظة  القميوبياة، وأ بتات ٓٛقبمًيا عمى عينة من التبلميذ تكونت من )
القبماااي تااادني مساااتوى تمكااان التبلمياااذ مااان مياااارات الفيااام القرائاااي البلزماااة ليااام، وانخفااااض فاعمياااة ذواتيااام 
القرائياااة؛ مماااا تطماااب إعاااداد دليااال لتااادريس بعاااض مو اااوعات القااارا ة المقاااررة بكتااااب المغاااة العربياااة فاااي 

وتاام إعااداد ىااذا الاادليل فااي  ااو  الصااف ال اااني اإلعاادادي، وذلااك باسااتخدام اسااتراتيجية التفكياار جيرًيااا، 
 الدراسات السابقة واألدبيات التي تناولت استراتيجية التفكير جيرًيا.

  السادسالبحث    
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ولمت كاااد مااان فاعمياااة االساااتراتيجية، تااام تقسااايم عيناااة الدراساااة إلاااى مجماااوعتين إحاااداىما: تجريبياااة 
درساااات درسااات مو اااوعات القاااارا ة باساااتخدام اسااااتراتيجية التفكيااار جيرًيااااا، واألخااارى مجموعااااة  اااابطة 

 مو وعات القرا ة نفسيا بالطريقة المعتادة،  م تم تطبيق أداتي الدراسة بعدًيا عمى مجموعتي الدراسة.
 إلس مجموعة من النتائج، من أىميا:  وتوصمت الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية وتبلميذ المجموعة  -
مياااارات الفيااام القرائاااي فاااي التطبياااق البعااادي، وذلاااك لصاااالح تبلمياااذ المجموعاااة  ال اااابطة فاااي اختباااار

التجريبيااة؛ ممااا يؤكااد فاعميااة اسااتراتيجية التفكياار جيرًيااا فااي تنميااة ميااارات الفياام القرائااي لاادى تبلميااذ 
 الصف ال اني اإلعدادي.

وتبلميذ المجموعة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية -
ال اااابطة فاااي مقيااااس فاعمياااة الاااذات القرائياااة فاااي التطبياااق البعااادي، وذلاااك لصاااالح تبلمياااذ المجموعاااة 
التجريبية؛ مما يؤكد األ ر اإليجابي الستراتيجية التفكير جيرًيا في تحساين فاعمياة الاذات القرائياة لادى 

 تبلميذ الصف ال اني اإلعدادي.
_____________________ 

   8102(، سبتمبر 051العدد ) القرا ة والمعرفة،  بمجمة
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Summary of the study: 

The aim of the present study is to promote the essential performance 

skills for teaching written expression in pioneering middle schools in 

Madeena. In order to achieve this aim, the researchers identified a list of 

essential teaching competencies for expression skill, in light of the previous 

studies and literature that discussed the recent directions in expression 

teaching methods and strategies. According to the mentioned list, an 
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observation card of Arabic teachers’ performance was prepared in light of the 

recent directions in expression teaching methods and strategies. After 

adjusting the card and proving its validity and reliability, it was applied on a 

sample of teachers. The results of the pre-application showed the low level of 

teachers’ competencies required for teaching, so there was a need for the 

conceptualization of a proposed program to develop teaching performance 

according to the recent directions in expression skill teaching methods.  

In order to affirm the effectiveness of the proposed program, it was 

applied on a sample of teachers in one experimental group. After the end of 

teachers’ training in the targeted skills through the program, the observation 

card was re-applied.  

The study showed several findings:  

There are statistically significant (P=0.01) differences between teachers’ 

mean scores in the pre and post-application of observation card, in favor of the 

post-application, so the program effectiveness is proved.  

There are statistically significant differences in teachers’ mean scores 

between the pre and post-application of observation card in each expression 

teaching strategy, in favor of the post-application, so the program 

effectiveness is proved in developing performance by using recent strategies in 

teaching expression skill, among Arabic language teachers.  
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Summary of the study: 

The aim of the present study is to determine the effectiveness of oral or 

verbal thinking strategy in developing reading comprehension skills and self-

efficacy among preparatory school students. To do this, the researcher 

identified reading comprehension skills relevant for the students of second 

preparatory grade, through the revision of previous studies and the literature 

that dealt with comprehensive skill nature, the character of preparatory school 

students, reading and its measurement dimensions. The researcher prepared an 

inventory includes 15 skills, distributed on 5 levels: direct comprehension 

level, deductive comprehension level, critical comprehension level, evaluative 

comprehension level, and creative comprehension level. There was also a list 

of reading dimensions, that includes (60) subdimensions, distributed on 5 

dimensions: self-sensation during reading; tendencies toward reading; 

perception of reading difficulty, and strategic interaction with reading text.  
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In light of these two instruments, a test to measure reading 

comprehension, and a measure of reading self-efficacy among students were 

developed. After controlling and calculating the validity and reliability of 

these measures, they were administered on a sample of (80) students in 

Qalubeya governorate. The pre-administration results showed that the 

essential reading comprehension skills among students were low, and also 

there reading self-efficacy. So there is a need for developing a teaching guide 

for some reading subjects that are in Arabic language syllabus for second 

preparatory grade, by using oral thinking strategy.  

In order to prove strategy effectiveness, the study sample was divided 

into one experimental group that studied reading subjects by oral thinking 

strategy, and a control group that studies the same subjects but through the 

traditional method. The instruments were applied after the intervention on 

both groups.  

The study concluded the next results:  

There are statistically significant differences between the mean scores 

of the experimental group and control group in reading comprehension skills 

test in favor of the post-application among the experimental students. So the 

effectiveness of oral thinking strategy in developing reading comprehension 

skills is proved.  

There are statistically significant differences between mean scores of 

experimental, and control group in reading self-efficacy measure in favor of 

the post-application among the students of the experimental group. So the 

positive impact of oral thinking strategy on reading self-efficacy among 

students of the second preparatory grade is proved.  
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Summary of the study: 

The aim of the present study is to promote religious values among 

pupils of the sixth elementary grade in intellectual education schools. In order 

to achieve this aim, the researcher identified the appropriate social and 

religious values for the pupils, through reviewing the previous studies that 

addressed Islamic education curricula for the intellectually disabled pupils in 

the elementary school, and their characteristics; the analysis of Islamic 

education subject content and goals in the sixth grade; and studying the 

biography of prophet Mohammed (Pbuh) books to derive life situations from 

the prophet’s (Pbuh) biography. The researcher concluded a list of the 

religious and social values which are appropriate for pupils, that includes  

religious values: cooperation, honesty, mercy, truthfulness, good treatment of 

parents, work, neighbors’ rights.  

In light of the previous list, a measure of religious values, and an 

observation card of moral behaviors were developed. After proving their 

validity and reliability, the two instruments were administered on a sample of 
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sixth grade pupils in intellectual education elementary school in Banha, 

Qalubeya governorate, that consisted of (15) pupils. The results of the pre-

administration show the pupils’ low level of moral behavior, so there is a need 

for developing a program based on the prophet’s biography as an important 

source of values and morals. The content of the program includes pupil’s book 

that comprises the targeted values, and teacher’s guide to teach values book.  

In order to affirm the effectiveness of the proposed program, it was 

applied to the sample of the study which included one experimental group, and 

the instruments were re-applied on the sample.  

The results of the study are:  

 There are statistically significant differences in sample’s mean scores 

between the pre and post-administration of the measure of religious 

values, in favor of the post-administration so, the effectiveness of the 

program in promoting religious values among the sixth elementary 

grade pupils in intellectual education, was proved.  

 There are statistically significant differences in sample’s mean scores 

between the pre and post-administration of the moral behavior 

observation card, in favor of the post-administration. So the 

effectiveness of the program was proved.  
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Summary of the study:  

The aim of the present study is to develop literary criticism 

competencies of Arabic divisions students in faculties of educations in light of 

receiving theory that is essential for the student teacher, through reviewing the 

previous studies and literature that addressed receiving theory in Arabic 

literature and its criticism, the nature of literary criticism and the nature of 

student teachers in faculties of Education. A list that includes (10) critical 

competencies was developed.  

In light of the previous list, a test was developed to measure the 

students’ level of critical competencies. After confirming the validity and 

reliability of the test, it was applied on a sample of grade four students in 

Arabic language department at faculty of education, Banha university. The 

results of the pre-application showed the low level of students’ competency in 

literary criticism. So, there is a need to develop a program based of receiving 
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theory to promote the targeted critical competencies among the student 

teachers. A proposed program that includes training on critical competencies 

was applied on a sample of 70 student in the fourth year of Arabic language 

major, in one experimental group. After the end of program application, the 

attainment test was re-applied.  

The study concluded several results, which are:  

 There are statistically significant differences between mean scores of 

study sample in the pre and post application of critical competencies 

test, in favor of the post application.so the effectiveness of the proposed 

program in promoting literary criticism competencies in light of 

receiving theory was proved. 

 There are statistically significant differences between the mean scores 

of study sample in the pre and post application of each critical 

competency, in favor of the post application. So the effective impact of 

the proposed program in developing the specific critical competencies 

was proved.   
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Summary of the study: 

The aim of the present study is to prepare a suggested conception for 

developing essential listening skills for academic mastery or excellence among 

Teeba university at Madeena in kingdom of Saudi Arabia. In order to achieve 

this aim, the following procedures were performed: 

: Developing a list of listening skills required for academic excellence in First

university, through reviewing the previous Arabic and foreign studies and 

literature which addressed the art of listening as an academic skill. The 

researchers collected (21) sub-skills, divided on (7) basic skills: attention and 

concentration skill; auditory discrimination skill, classification skill, ideas 

extraction skill, deductive thinking skill, judging the content validity skill; 

content evaluation skill. The validity of the list was proved by presenting it for 

raters who are specialized in Arabic language teaching in particular, and 

university teaching in general.  
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: developing listening skills evaluation measure among Teeba Second

university students, through reviewing many measures in this field. The 

measure included four dimensions regarding understanding, discrimination, 

critical listening and perceptive listening. The measure was adjusted by 

presentation to the specialized raters, and its validity and reliability, and time 

of applying were determined through trying it on a sample of Teeba university 

students (from different faculties and majors). The sample included 30 

students.  

: developing a measure of listening strategies among Teeba university Third

students, through reviewing the previous studies and measures in this field. 

This measure includes (28) procedures that represent the strategies used by 

students during listening to the lectures. These procedures were divided into 

three patterns: pre-listening strategies, listening strategies, and post-listening 

strategies. The measure was adjusted through presentation to the specialized 

raters. Its validity and reliability, and time required for applying were 

determined by trying it on a sample of styudents (3). 

: developing a test of listening skills among Teeba university students, Fourth

through reviewing the previous studies and relevant literature, and the 

previous list of the essential listening skills for academic excellence. This test 

included 58 items (multiple choice), and it was transformed into tape recorded 

audio performance. The test was adjusted through presentation to specialized 

raters, and its validity and reliability, and the time required for applying were 

determined by trying it on a sample of 30 students.  

: the administration of study instruments on a sample of Teeba university Fifty

students, that included 108 students: 58 students in arts and education 

faculties, and 50 students in science and medicine faculties. The study showed 

the following results:  the excellence of the scientific group over the literary 

group in listening skills test, their assessment of these skills, and the used 

strategies.  
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: preparing a suggested conception to develop the targeted skills, that Sixth

includes: the educational basics, the scientific content, teaching methods, 

activities and media, evaluation methods, and the parties who benefit from the 

proposed conception. Then the researchers presented the relevant 

recommendations and suggestions.  
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Summary of the study: 

      This study aimed to evaluate the contents of the Islamic religious 

education textbooks of the secondary stage in the light of the God's 

Laws. To fulfill the purpose of the study ,the researcher designed a 

list of the educational applications of the appropriate God's laws of 

the secondary students. Through reviewing the literature and the 

related previous studies that tackled all the previous God's 

laws.Moreover,he take care of the development needs of the 

adolescence stage and its relation to the God's rules. There are 

twenty-nine educational applications according to seven God's 

laws:cosmic,socialand superhero. According to this list a content 

analysis was designed to analyze the content of Islamic religious 

education textbook of the secondary stage. The results of this 

analysis confirmed the lack of theses textbooks to the God's 

laws.So,the researcher designed a proposed imagine to involve the 

appropriate educational applications of three units distributed on the 

secondary stage 

.Theproposeddesigncontainedthemainobjectives,content,procedures,

methods of teaching ,the activities and the instructional materials 
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and tools of evaluations. The study recommended the importance of 

embedding these God's laws to the Islamic religious textbooks to 

develop the secondary stage students awareness of those rules. 
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 دراست تقىَوُت هقارًت بُي هٌهج التزبُت الذٌَُت اإلسالهُت وهٌهج القُن واألخالق 

 لوزحلت االبتذائُت هغ هشزوع لوٌهج هقتزح ) * (فٍ ضىء القُن الالسهت لتالهُذ ا

 إػذاد                                                                              

 أ.م.د / ػلٍ سؼذ جاب هللا                                                                   

 د / سُذ هحوذ السُذ سٌجٍ                                                                  
 

نية اإلسبلمية ، والقيم األخبلق بالمرحمة اااربية الديااااين منيجي التااارنة باااااادراسة المقاااذه الااااستيدفت ى     
م الخمقية البلزمة ليم ، وتعرف ن في إكساب التبلميذ القيابل المنيجيااااااام كااااادى إسيارف مااا؛ لتعةااتدائياااالب

بلق بجانب منيج التربية الدينية اإلسبلمية المعني اايم واألخاااااص لمقااااج خاااداد منياااااااة إلى إعااااجاامدى الح
يق ىذا اااٌل من أصولو ؛ ولتحقاابلق أصااااًيا واألخاااا قيمااً اااااي دينااادين اإلسبلماار الاااذه الميمة باعتباا بياااأساس
وث والدراسات السابقة اااة البحاااابلل دراساااااذ من خاااااة لمتبلمياااااااايم البلزمااااااان بتحديد القاااااااام الباح اااااااادف قاااالي

داف العامة ااألىًرا ، و ااااااويًما وتدريسا وتطويااااااااربية الدينية اإلسبلمية تقااااج التاااااولت مناىاااات التي تنااواألدبيا
رة اااالتدريس مادتي التربية الدينية اإلسبلمية والقيم واألخبلق ، وخصائص النمو في مرحمة الطفولة المت خ

ائمة بالقيم اااام التوصل إلى قاااااو  ذلك تااااااق اإلسبلمية ، وفي  اااابليم واألخااااادر المعنية بالقااذا المصااا، وك
االت ، ىي : مجال القيم اا( مج ٙت إلى ) ااااانية ، صنفااااة ديااااا( قيم ٖ٘يذ ، ت منت ) اااااااة لمتبلماااااااالبلزم

ال القيم المالية اال القيم االجتماعية ، ومجااال القيم الصحية ، ومجاااال القيم النفسية ، ومجااالعقمية ، ومج
ر ت عمى مجموعة من اارة استبانة، وعواالقتصادية، ومجال القيم البيئية، وو عت ىذه القائمة في صو 

ل اااارة لتحمياااااااوئيا استماااااائمة صمم في  اااد من صدق القاااالمحكمين المتخصصين ل بطيا ، وبعد الت ك
لمرحمة رة من ااااابلق في الصفوف ال بل ة األخياااااايم واألخاااااة والقاااية اإلسبلميااااربية الديناااادتي التااااوى مااااامحت

 االبتدائية.
ميل عن النتائج اآلتية :  ىناك قصور وا ح في ت من محتوى الكتب ال بل ة لمادتي اااالتح وأسفر      
البتدائية ، وعدم مراعاة مدى مة ااة لتبلميذ المرحاايم البلزمااابلق لمقااايم واألخااانية اإلسبلمية والقااربية الدياااالت
تماد محتوى كتب القيم عا –اوليا. اااي مستوى تنااذلك تدناايم ، وكاااذه القارض ىاااعمق ااة وعاع واستمراريبتتا

وال الفبلسفة والشعرا  والحكم ااال عمييا ب قااابلل التدليااام البلزمة لمتبلميذ من خاااارض القياااابلق في عاااااواألخ
ق اااااااُ ل ُخماااااايسة لكاا المصادر الرئاااااية باعتبارىدم االستشياد عمييا بالنصوص الديناادة ، وعاااال السائااواألم 
ات الغربية التي ترفض الدين كمصدر لمقيم واألخبلق ، اااب بالفمسفااذه الكتااااؤلفي ىااار ماااكس ت  عا ياااا؛ مم

أو الَجْدَوى الوظيفية راد المجتمع بدعوى المنفعة البراجماتية ااااق عميو أفاااااال ، أو ما اتفاااوتستبدل بذلك العق
ؤلفو كتب التربية الدينية ااامد مااااان اعتااااي حياااافة. فااا ووظيااااً بًل واجتماعااااااابولة عقااابلق المقاااايم واألخاامك القالت

 البحث األول 
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ا يؤكد ن خبلل النصوص واألدلة الشرعية النقمية ؛ مماذ ماااة لمتبلميااام البلزمااارض القيااند عاااية عاااااإلسبلم
بلق المنب قة عن الدين اإلسبلمي اااااايم واألخاااارورة إكساب التبلميذ القاااااان عمى  ااااؤال  المؤلفياااااااااارص ىااااح

ون ىناك أخبلق ، كما ال توجد أخبلق بغير دين ، وبدون ادين ال يمكن أن يكاادون الااااااو باااايف ؛ ألنااااالحن
و المصدر الفذ المعصوم الذي يعرف منو اين ىااانون ، فالدااااك قاااون ىناااايمكن أن يكبلق ال اااااالدين واألخ

 ُحْسن األخبلق من قبيحيا. 
اجة ُممحة و رورية لت مين القيم البلزمة لمتبلميذ اااااوفي  و  ىذه النتائج تبين لمباح ْين َأّن ىناك ح   

رح لمنيج التربية الدينية اااااوري مقتااااروع تصااااداد مشاااااابلل إعاااااق ذلك من خاااامة االبتدائية ، وتحقااافي المرح
يم المناسبة لتبلميذ ىذه المرحمة، وقد ت من ىذا التصور اااااي  و  القااة فااامة االبتدائيااااة بالمرحااااااإلسبلمي

داف اإلجرائية لممحتوى ااااااااقترح ، األىداف العامة لممنيج الماااارح العناصر والمكونات اآلتية :   األىااااالمقت
داف ، واستراتيجيات وأساليب ومداخل إكساب اذه األىاااق ىاااااداتو الدراسية التي تحقاااااارح ومحتوى وحااااالمقت

ان اااااااوصى الباح م [. وأااااقوياااارا ات التاااااادة ، إجاااال المساعاااايم المناسبة ليم ، األنشطة والوسائااااااالتبلميذ الق
م الدينية اإلسبلمية اااب رورة تطوير منيج التربية الدينية اإلسبلمية بالمرحمة االبتدائية بحيث يت من القي

ادة النظر من اااااالمناسبة لتبلميذ ىذه المرحمة والتي توصمت إاييا الدراسة الحالية ، كما أوصا بوجوب إع
بلق المقررة بالمرحمة االبتدائية ااااااااااااااعميمية في مصر في مادة القيم واألخِقَبل القائمين عمى أمر العممية الت

رح ااااااابحيث يتم إلغاؤىا ألنيا تقدم القيم واألخبلق لمتبلميذ في إطار يفصل الدين عن واقع الحياة. كما اقت
حث الحالي الستكمال ىذا المو وع را  بعض الدراسات المستقبمية المرتبطة بمو وع الباااااااااان إجااااااالباح 

 الميم ، منيا : بنا  مناىج التربية الدينية اإلسبلمية بالمرحمة االبتدائية في المشروع التصور المقترح.
__________________ 

 

 [    3راهعج الوٌىفُج ، العدد ]  ) * ( ةحج هٌشىر فٍ : هزلج التحىث الٌفضُج والتزةىَج ةكلُج التزةُج

 .143 – 33م ، ص ص  2006[ ،  21الضٌج ] ،
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 تقىَن أداء تالهُذ الوزحلت اإلػذادَت 

 فٍ ضىء الوستىَاث الوؼُارَت لتجىَذ القزآى الكزَن ) * (                     

 إػذاد                                                                          

  د / سُذ هحوذ السُذ سٌجٍ                                                            
 

ديد مدى تمكن تبلميذ المرحمة اإلعدادية من ميارات تجويد القرآن الكريم اذه الدراسة تحااااستيدفت ى     
ا توجًيا عالمًيا لتحقيق الجودة اااااركة المعايير التربوية باعتبارىااااق مع حاااااة تتفااااو  مستويات معياريااافي  

اق المستويات المعيارية ااااباشتق ام الباحثااااااالشاممة لمتعميم: منيًجا ومعمًما ومتعمًما؛ ولتحقيق ىذا اليدف ق
ل اويد القرآن الكريم ومؤشراتيا المناسبة لتبلميذ الصف ال اني اإلعدادي ، وذلك من خبلل مراجعة كاااالتج

ويد القرآن الكريم تقويًما واكتساًبا، والمشروعات ااام تجااااوث واألدبيات التي تناولت أحكاابحمن الدراسات وال
ائمة بالمستويات المعيارية ااااااااااام التوصل إلى قاااو  ذلك تااااالعالمية والمحمية لممستويات المعيارية ، وفي  

[ مستويات معيارية لتجويد  ٖدادية ، ت منت   ااامة اإلعاااذ المرحياااناسبة لتبلماام المااااارآن الكرياااااويد القااالتج
ة والتنوين ، وأحكام الميم الساكنة ، وأحكام الميم والنون اانون الساكناااااام : الاااام خاصة ب حكااايارآن الكرااااااالق

ًرا ، ا[ مؤش ٔٔغ عددىا   ااية ، بمر لمعياات اااااذه المستوياارات األدا  لياااااؤشاديد مااام تحاااما تاااالمشددتين ، ك
احث ااااام البااااولمت كد من صدق ىذه القائمة ، عر ت عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين  ،  م ق

ؤشرات األدا  لممستويات المعيارية لتجويد القرآن الكريم المناسبة اااياس مااااايمية لقاادير تحماااااقاائمة تااااا  قاااببن
غ ااااااايذ الصف ال اني اإلعدادي ، وتم حساب صدقيا و باتيا ،  م طبقت عمى عينة من التبلميذ ، بملتبلم

 رة. اااااردية في بعض المدارس بمحافظتي القميوبية والقاىاااااا[ تمميًذا وتمميذة بصورة ف ٗٛعددىا   
أدا  أفراد العينة لممستويات المعيارية لتجويد ود تدن في مستوى اااايق عن وجااااج التطباااااارت نتائاااااوأسف     

بة ااااا% [ وىي نس ٘ٓ.ٗٗ% ،  ٜ.ٖٔوى األدا  من   ااااراوح مستاااااااام البلزمة ليم ، حيث تااارآن الكرياااااااالق
النتيجة إلى  ان التبلميذ ألحكام تجويد القرآن الكريم ، وُعَزَيت ىذهااع أىمية إتقااق ماااااًدا ال تتفااااامنخف ة جِ 

اس مو وعية يستطيع معمم التربية الدينية اإلسبلمية في ااااااود أدوات قياااااررات ، منيا : عدم وجااادة مباااااع
داد معممي التربية ااا وئيا تقويم مستويات أدا  التبلميذ في أ نا  تبلوة القرآن الكريم ، وتباين مصادر إع

تباين إلى تفاوت مستوى قدرة المعممين في تعميم أحكام التجويد ؛ مما الدينية اإلسبلمية ، وقد أدى ىذا ال
ويد ااااااااأ ر ذلك عمى تدني مستوى أدا  التبلميذ لممستويات المعيارية لمتجويد ومؤشراتيا ، وَأّن تدريس التج
يذ اااااااتممال يتم في  و  مستويات معيارية بحيث تت من مؤشرات أدائية تحدد بدقة ما يجب َأْن يتعممو ال

ج اااااوُيَقّيم أدا ه في  و  قواعد تقدير  ابتة. وفي  و  ما توصل إليو البحث من نتائج أوصى ببنا  برام
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رآن الكريم في  و  المستويات المعيارية ومؤشراتيا وقواعد التقدير المحددة ، و رورة اااويد القاااااااتعميم تج
راتيا اااااااااااااااارية ومؤشاااات المعيااااو  المستويااااألنشطة التعميمية في  وير استراتيجيات التدريس و اااااالعمل لتط

رح ااوقواعد تقديرىا. واستكمااًل لمتوجو العممي في ىذا الجانب الميم من تعميم التربية الدينية اإلسبلمية اقت
ة ال انوية في  و  اااويم أدا  طبلب المرحمااااااقرا  مزيد من الدراسات المستقبمية ، منيا : تاااااااااااااااااحث إجاااااالب

ل االمستويات المعيارية لتجويد القرآن الكريم ومؤشراتيا ، وتطوير مناىج التربية الدينية اإلسبلمية بالمراح
 الدراسية المختمفة في  و  المستويات المعيارية البلزمة.

_______________ 
[ ، يوليو  ٚٙ[ ، العدد    ٙٔية جامعة بنيا ، المجمد   ) * ( بحث منشور في : مجمة كمية الترب

 .ٜٕٔ – ٕٓٙ، ص ص  ٕٙٓٓ
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 فاػلُت بزًاهج قائن ػلً األًشطت اللغىَت 

 فٍ تٌوُت ههاراث التؼبُز الشفىٌ الىظُفٍ لذوٌ االحتُاجاث الخاصت

 إػذاد                                                                              

 أ.م د / ػلٍ سؼذ جاب هللا                                                                   

 د / سُذ هحوذ السُذ سٌجٍ                                                                  
 

ميارات التعبير الشفوي الوظيفي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية القابمين  استيدفت ىذه الدراسة تنمية     
 لمتعمم بمدارس التربية الفكرية ؛ ولتحقيق ىذا اليدف اتبع الباح ان اإلجرا ات اآلتية : 

بلل ااااااان خاات مااااااشتقرية ، اااايذ مدارس التربية الفكاااسبة لتبلمااااااتية المنااف الحياااائمة بالمواقاااداد قااااأواًل : إع
 وت منت،ا بعر يا عمى المحكمين المتخصصينرى تصديقيا، وجراسة البحوث واألدبيات ذات الصمةد

م ، تقديريناااااااافسو لآلخاريف بنااالتع ،[ مواقف حياتية، ىي: االتصاالت الياتفية ٘ىذه القائمة    وت منت
عطا  التوجيياتاااالق، إرين في المناسبات المختمفةااااااآلخ        التربوية، ، حكاية بعض القصص ا  التعميمات وا 

 ومطالبة أحدىم بئعادة قصيا.
 من اشتقترية،ااة لتبلميذ مدارس التربية الفك انًيا : تحديد قائمة بميارات التعبير الشفوي الوظيفي المناسب

بًل من تدريس ميارات المغة العربية اااي تناولت كوث السابقة واألدبيات التربوية التااابلل دراسة البحاااااامن خ
وًيا اااا، وكذا التي تناولت خصائص ىؤال  التبلميذ ومطالب نموىم لغالمعاقين فكريا القابمين لمتعمم لمتبلميذ

ي ف صينااالمتخصاكمين ااار يا عمى المحااااائمة بعد عااااذه القاااد من صدق ىااا، وتم الت كًياااااونفسًيا واجتماع
 :، ىيوزعة عمى أربعة جوانبا، مراتاااا[ مي ٛة   ااايا النيائيااااائمة في صورتااا، وت منت ىذه القالااااالمج
       ل لبعض الكممات ااارار المخااااااا، التخمص من التكريداااااره ما يااااايام غياااااااالفكري، ويشمل ميارات: إف انباااالج
الكممات التي تؤدي  وي ، ويشمل ميارات : اختياراوالجانب المغ ،اعياااف االجتماااير عن الموقااند التعبااع

ل ااوالجانب الصوتي، ويشمو ال ار،السار أ الجمل المعبرة عن مناسبة الموقف استخدامالمعنى بو وح،
وت التعبير عن الموقف االجتماعي مع مواجية اآلخرين دون تردد أو اندفاع،مناسبة نبرات الصميارات:

رات اااا: مناسبة تعبية النفسية لمموقف السار أو ال ار، والجانب المممحي، ويشمل مياراتلما يوافق الحال
ارات الحركية المناسبة لممعاني المت منة اادام اإلشااااراد التعبير عنو ، استخااالوجو لمموقف االجتماعي الم

 بالموقف االجتماعي.
اب نيا ميارات التعبير الشفوي الوظيفي السابق تحديدىا ، وتم حس ال ًا : تصميم بطاقة مبلحظة وت مي

تربية مم بمدارس الاين لمتعاااع االبتدائي القابمااا،  م طبقت عمى عينة من تبلميذ الصف الراباتيااااا و بااصدقي
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: ة إلى مجموعتيناذه العيناااامت ىاااا، وقسذةاااايًذا وتممياا( تمم ٖٛ، بمغ عددىا ) يوبيةاااظة القماااارية بمحافااااالفك
واألخرى مجموعة  ،ارية ببنياربية الفكاااذة بمدرسة التااااييًذا وتمماا( تمم ٕٓونت من ) ااااريبية تكااااداىما تجااااإح
ة فصول التربي ميم األساسي،ااارى لمتعاااا ة الكبااااالمنش ذة بمدرسةااااًذا وتمميااا( تممي ٛٔونت من ) اااابطة تكاا ا

الفكرية بكفر شكر ، وطبق الباح ان بطاقة المبلحظة عمى أفراد مجموعتي الدراسة تطبيًقا قبمًيا ، وأ بتت 
 ارات التعبير الشفوي الوظيفي البلزمة ليم.اااانتائج ىذا التطبيق تدني مستوى أدا  تبلميذ المجموعتين لمي

وى اا: المقدمة ، األىداف ، المحتناصر اآلتيةبرنامج قائم عمى األنشطة المغوية، وت من العرابًعا : بنا  
  .، التقويم، إجرا ات التدريس

عمى  ائماااااااخامًسا : تدريس الميارات المستيدفة لتبلميذ المجموعة التجريبية باستخدام البرنامج المقترح الق
 ألفراد المجموعة ال ابطة بالطريقة المعتادة. األنشطة المغوية، والتدريس

يًقا ااايم تطبااة لااااافي البلزمااااوى الوظياااادة تطبيق بطاقة مبلحظة أدا  العينة لميارات التعبير الشفإعاسادًسا:
 بعدًيا.
(  ٓ. ٔسة إلى عدة نتائج ، أىميا : وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) اوتوصمت الدرا    

وي اااااااي القياس البعدى لميارات التعبير الشفبين متوسطى أدا  تبلميذ المجموعتين التجريبية وال ابطة ف
ح تبلميذ المجموعة التجريبية ؛ مما يؤكد فاعمية ااده لصالااوية عمى حاااارة لغاااال مياااااكل وفي كااااالوظيفي ك

ميذ بلااااااالبرنامج المقترح القائم عمى األنشطة المغوية في تنمية ميارات التعبير الشفوي الوظيفي البلزمة لت
ت الدراسة ب رورة تطوير أىداف ااااااااااااااية. وأوصاراااااام بمدارس التربية الفكاااان لمتعمااااالمرحمة االبتدائية القابمي

ومناىج المغة العربية في مدارس التربية الفكرية بما يسيم في تنمية ميارات التعبير الشفوي الوظيفي من 
 خبلل المواقف الحياتية المناسبة ليؤال  التبلميذ.

_________________ 
ة جامعة بنيا ، بعنوان ية التربي) * ( بحث منشور في : المؤتمر العممي األول لقسم الصحة النفسية بكم

                            المجمد ، ٕٚٓٓ( من يوليو  ٙٔ – ٘ٔالخاصة بين الواقع والم مول ، المنعقد في الفترة )  : التربية
 .ٕٛ٘ٔ – ٕ٘ٓٔ[ ، ص ص  ٖ  
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 تقىَن هٌهج التزبُت الذٌَُت اإلسالهُت بالوزحلت الثاًىَت الؼاهت 

 فٍ ضىء هقاصذ الشزَؼت اإلسالهُت ) * (

 إػذاد                                                                          

 د / سُذ هحوذ السُذ سٌجٍ                                                            
 

ات التربوية اااة التطبيقااينية اإلسبلمياربية الدااج التااااامناىن اادى ت ماارف ماااااة تعاااذه الدراساااستيدفت ى     
احث ااااام البااااااالمقاصد الشريعة اإلسبلمية المبلزمة لطبلب المرحمة ال انوية العامة ؛ ولتحقيق ىذا اليدف ق

عة ااااااااااابلل مراجااااااان خاابلب ، وذلك ماااااابلزمة لمطة اإلسبلمية الاااصد الشريعاااابتحديد التطبيقات التربوية لمق
سة ااًرا ، ودرااااااالبحوث السابقة التي تناولت مناىج التربية الدينية اإلسبلمية بالمرحمة ال انوية تقويًما وتطوي

اولت ااااربوية التي تناااات التااذا األدبياااااية ، وكاااااة اإلسبلماااااصد الشريعاااااااات المتخصصة المرتبطة بمقاااألدبي
وتم التوصل  .يعة اإلسبلميةاد من الشرااااخصائص نمو الطبلب في مرحمة المراىقة وعبلقتيا بكل مقص

[ تطبيًقا تربوًيا ، موزًعا عمى المقاصد  ٛ٘ٔغ عددىا   اااااة ، بماااااربوية المستيدفااائمة بالتطبيقات التااااإلى ق
[  ٖٗظ الدين ، ويشمل   اة لمشريعة اإلسبلمية ، وىي حفال رورية التي تتم ل في حفظ الُكَمّيات الخمس

ة أىل التوحيد ، تبصير ااايان صفااالص وباااايد الخاااتطبيًقا تربوًيا ، منيا : تبصير المتعممين بعناصر التوح
 ة عمى صبلحيتو فيااااااالمتعممين بمفيوم القرآن الكريم وبيان مزاياه وخصائصو ومنزلتو في التشريع واألدل

يا اااااة إلى اهلل وتو يح أدلتيا ومشروعيتيا وأقساميا وأسسيا وآدابااااااااو ل زمان ومكان ، بيان مفيوم الدعااااااك
ح مفيوم ااااربوًيا ، منيا : تو ياااًقا تاااا[ تطبي ٖٓظ النفس ، ويشمل   اااااوأساليبيا ووسائميا وفوائدىا ،  م حف
ْكم اإلسبلم في اااااااره ، عرض القيم اإلنسانية في اإلسبلم ، تو يح حُ اإلرىاب وبيان أنواعو وُحْكمو وم ا

ظ اااااابعض الق ايا المعاصرة م ل تشريح جسم اإلنسان بعد الوفاة ونقل األع ا  وتغيير الجنس ،  م حف
رض أدلة وجوب ااااااااااوع ا ، منيا : تبصير المتعممين بمفيوم العمماااااً ربوياااا تاااً [ تطبيق ٕٓقل ، ويشمل   اااااالع

يم العقمية في اإلسبلم م ل ارض القااااااان ، عاااابلقتو باإليماااااتحصيمو وأقسامو وخصائصو وآدابو ومنزلتو وع
ا اااااالت مل وعمو اليمة والتفكر ، عرض مفيوم الح ارة اإلسبلمية وبيان مصادرىا وخصائصيا ومصادرى

[ تطبيًقا تربوًيا ،  ٙٗالنماذج الرائدة ليا ،  م حفظ النسب ، ويشمل    وابتيا وأبعادىا وأسسيا وبعضاااااو 
انة المرأة في اإلسبلم ، ااااااارة ، تو يح مكاااااوين األسااااابلم من تكااااااصد اإلسااااير المتعممين بمقااااامنيا : تبص

[  ٕٛوالتسامح ،  م حفظ المال ، ويشمل   افل والحيا اااااايم االجتماعية في اإلسبلم م ل التكاااارض القاااااااع
يم االقتصادية في اإلسبلم ارض القاااااتطبيًقا تربوًيا ، منيا : عرض أوجو الَكْسب الشرعي في اإلسبلم ، ع

 ف اإلسبلم من حماية المال العام. اااال والصدق ، تو يح موقاااانة والعماااامام ل األ

 البحث الزابغ 
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رة لتحميل محتوى ُكُتب التربية الدينية اإلسبلمية المقررة بالصفوف و  ىذه القائمة أعدت استمااااوفي    
ج أىميا : قصور محتوى ائال عن مجموعة من النتاااذا التحميااار ىااااوية العامة ، وأسفاامة ال انااااال بل ة لممرح

اب في المرحمة اااابلزمة لمطمية الماااريعة اإلسبلمااااقاصد الشاااااالُكُتب ال بل ة في ت من التطبيقات التربوية لم
ة ونسبة مئوية [ مر  ٗ٘بة األولى بئجمالي تكرارات   ان في المرتااظ الديااااد حفااا  مقصااااااال انوية ، حيث ج

 [ مرة وبنسبة مئوية قدرىا ٗٔرارات   اااالي تكاااااظ النفس بئجمااابله مقصد حفاااا، وت % [ ٓٔ.٘٘درىا   ااااااق
[ مرة وبنسبة مئوية  ٗٔظ المال المرتبة ال ال ة بئجمالي تكرارات   ااتل مقصد حفاااااواح % [ ، ٕٛ.ٗٔ   
 [ مرة وبنسبة مئوية قدرىا  ٕٔرارات   ااااالي تكااااابئجمظ النسب اابله مقصد حفاا% [ ، وت ٕٛ.ٗٔدرىا   ااااااق
[ مرات  ٗرارات   ااااارة بئجمالي تكاااااخيرتبة الخامسة واألااعقل الماااظ الااااظي مقصد حفااا% [ ، وحٕٗ.ٕٔ  

د الشريعة اإلسبلمية ونسبيا المئوية تؤكد اارارات لمقاصااااااذه التكاا% [ ، وى ٛٓ.ٗدرىا   ااااااااوبنسبة مئوية ق
 عدم مراعاة المقاصد الشرعية واعتمادىا كمدخل لبنا  مناىج التربية الدينية اإلسبلمية. 

ج التربية الدينية اإلسبلمية اوير مناىاااارورة تطااااحث ب اااايجة الميمة أوصى البااذه النتااااو  ىاااوفي       
بلب ااابالمرحمة ال انوية العامة بحيث تتت من التطبيقات التربوية لمقاصد الشريعة اإلسبلمية المبلزمة لمط

د معممي التربية الدينية اإلسبلمية بكميات وير برامج إعدااااااااالية ، وكذا تطاااالتي توصمت إلييا الدراسة الح
اد ااااااااارر لمقاصد الشريعة اإلسبلمية ، واستكمااًل ليذا الُبْعد الميم من أبعااااااااالتربية بحيث يتم تخصيص مق

د ديااااااميدان تعميم التربية الدينية اإلسبلمية اقترح الباحث إجرا  مزيد من الدراسات المستقبمية ، منيا : تح
ر تنمية ااااااااياس أ اااااالتطبيقات التربوية لمقاصد الشريعة اإلسبلمية المبلزمة لطبلب كل مرحمة تعميمية ، وق
 وعي الطبلب بمقاصد الشريعة اإلسبلمية عى سموكيم الديني واتجاىاتيم نحو المادة.

________________ 
، التي تصدرىا الجمعية المصرية سدراسات في المناىج وطرق التدري : مجمة) * ( بحث منشور في

 ال اني [ ، الجز  ٖٔٔلممناىج وطرق التدريس ، القاىرة : كمية التربية جامعة عين شمس ، العدد   
 . ٜٔٔ – ٖٓٔ، ص ص  ٕٛٓٓمارس 
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 فاػلُت بزًاهج هقتزح قائن ػلً ًظزَت الذكاءاث الوتؼذدة

 للقزاءة فٍ تٌوُت بؼض ههاراث االستواع واالستؼذاد

 لذي أطفال الزَاض )*(

 إػذاد

 د. سُذ هحوذ السُذ سٌجٍ

 د. وجُه الوزسٍ إبزاهُن أبى لبي

اض ااااايامة رااااااستيدفت ىذه الدراسة تنمية ميارات االستماع واالستعداد لتعمم القرا ة لدى أطفال مرح     
 األطفال؛ ولتحقيق ىذا اليدف اتبع الباح ان اإلجرا ات اآلتية:

 ( أنواع لمذكا .ٛواًل : تحديد قائمة ب نواع ذكا ات أطفال الرياض، ت منت )أ -
  انًيا : إعداد بطاقة مبلحظة ممارسة طفل الرياض ألنماط الذكا ات المتوفرة لديو. -
 فرعية، ( ميارات ٓٔرياض، ت منت )اااااال الااااع المناسبة ألطفااارات االستمااااائمة بميااااااداد قااااإع ال ًا :  -

 موزعة عمى ميارتين رئيسيتين، ميارة التمييز السمعي، وميارة الفيم السماعي.         
 رابًعا : بنا  اختبار تقويم ميارات االستماع لدى أطفال الرياض. -
 خامًسا : تحديد قائمة بميارات االستعداد لمقرا ة لدى أطفال الرياض. -
 االستعداد لمقرا ة لدى أطفال الرياض. سادًسا : تصميم اختبار تقويم ميارات -
 لدى أطفال الرياض. ا  برنامج مقترح لتنمية ميارات االستماع واالستعداد لمقرا ة لدىاااسابًعا : بن -

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أىميا :     
 تجريبية والمجموعة ال ابطة بين متوسطي درجات المجموعة الة إحصائية اااروق ذات داللاااااود فااااااوج

 لمتتطبيق البعدي الختبار ميارات االستماع لصالح المجموعة التجريبية.
 بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة ة إحصائية ااااروق ذات داللاااااود فاااااوج

 ريبية.لمتتطبيق البعدي الختبار ميارات االستعداد لمقرا ة لصالح المجموعة التج
 ريبية عمى اختباري ميارات اة التجاااااات المجموعااابين درج –ب ااااادال موج –اعمي ااااااط تفااااااود ارتبااااااوج

 االستماع، واالستعداد لمقرا ة؛ مما يؤكد فاعمية البرنامج في تحقيق أىدافو
 عدة توصيات، منيا:ائج السابقة قدم الباح ان وفي  و  النت

ا ات المتعددة اا يتناسب مع الذكاامية بمااااة التعمياااال األنشطاااااض األطفااااممات ريااااويع معااارورة تناااا  -
 كي يتمكن كل طفل من اإلفادة من النشاط الذي يبلئم ذكائو. لؤلطفال

 أىمية اعتماد استراتيجيات التدريس القائمة عمى نظرية الذكا ات المتعددة. -

 البحث الخاهس   
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 وصياتيا، اقترح الباح ان إجرا  الدراسات اآلتية:وفي  و  نتائج الدراسة وت
 دث لدى أطفال ااااارة التحاااا ات المتعددة في تنمية مياااال الذكااااارح في مدخااااامج مقتااااعمية برنااااس فاااااقي

 الرياض.
 .برنامج مقترح لتدريب معممات الرياض عمى تنمية الذكا ات المتعددة لدى األطفال 

__________________ 
 .  ٕٕٙ-ٚٛٔ، ص ص ٕٛٓٓ( ، يناير، ٖٚ)* ( دراسة منشورة في مجمة القرا ة والمعرفة، العدد )
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 تـــــــــــت التزبُـــــــــــــــكلُ

 الوٌاهج وطزق التذرَسقسن 
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 الدكتور  األستاذ مقدمة من  
 الظيذ طنجي طيذ هحوذ 

 أستاذ بقسم المناىج وطرق التدريس 
 (والدراسات اإلسالمية )تخصص مناىج وطرق تدريس المغة العربية

 جامعة بنيا -كمية التربية
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  التخشدوؤهالث العلويتورهتال:أولً 
  

 
 التاريخ عنوان الجية المانحة الجية المانحة ليا الدرجة العممية م
برنااامج لتنميااة كفااا ات  "وانيااا:عنو الاادكتوراه،  -0

التااااااااادريس لااااااااادى معمماااااااااي التربياااااااااة الدينياااااااااة 
 اإلسبلمية بالمرحمة اإلعدادية ".

جامعة  –كمية التربية 
 فرع بنيا  –الزقازيق 

 م8110 جامعة بنيا –مصر 

تقاااويم مااانيج التربياااة الماجساااتير، وعنوانياااا: " -8
الدينياااة اإلسااابلمية بالمرحماااة ال انوياااة العاماااة 

 اجات الطبلب الدينية ".في  و  ح

جامعة  –كمية التربية 
 فرع بنيا  –الزقازيق 

 م0112 جامعة بنيا –مصر 

تخصاااااص "الااااادبموم الخااااااص فاااااي التربياااااة،   -1
 "المناىج وطرائق تدريس المغة العربية

جامعة  –كمية التربية 
 فرع بنيا  –الزقازيق 

 0111 جامعة بنيا –مصر 

المغاااااة ص "تخصاااااليساااااانس اآلداب والتربياااااة  -4
 العربية والدراسات اإلسبلمية

جامعة  –كمية التربية 
 فرع بنيا  –الزقازيق 

 0111 جامعة بنيا –مصر 

 
 
 

 
  التذسد الىظيفيحاًياا:

  
 

 التاريخ عنوان الجية  ييةييييييييييالوظيفي م
 حتس تاريخو 8102من سبتمبر  جامعة بنيا –كمية التربية  –قسم المناىج وطرق التدريس  أستاذ     -0
حتيييس أسسيييطس  – 8112يولييييو  جامعة بنيا –كمية التربية  –قسم المناىج وطرق التدريس  أستاذ مساعد -8

8102 
 8110نوفمبر  جامعة بنيا –كمية التربية  –قسم المناىج وطرق التدريس  مدرس -1
 0112بر ديسم جامعة بنيا –كمية التربية  –قسم المناىج وطرق التدريس  مدرس مساعد -4
 0110فبراير  جامعة بنيا –كمية التربية  –قسم المناىج وطرق التدريس  معيد -4
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 : األنشطت التذريظيت:ثالًثا
 

 
 جاهؼت بٌها –كلُت التزبُت  -1

 
 التاريخ المكان  البرنامج اسم المقرر م
طييرق تييدريس المغيية العربييية والدراسييات  -0

 (0)اإلسالمية لمتعميم العام واألساسي 
والييدبموم  الميسييانس

 العام في التربية
  جامعة بنيا  –كمية التربية 

 
 
 
 
 

فييييييييي الفتييييييييرة ميييييييين 
، وحتيييييييييييييييييييس 8110
 م  8112

طييرق تييدريس المغيية العربييية والدراسييات  -8
 (8اإلسالمية لمتعميم العام واألساسي )

الميسييانس والييدبموم 
 العام في التربية

 جامعة بنيا –كمية التربية 

 ة والكتابييييييية لمتعمييييييييم تعمييييييييم القيييييييرا -1
 األساسي

والتربيييييييية  التربيييييييية يتييييييييكم الميسانس
 جامعة بنيا – النوعية

التطبيقيييييات المغويييييية عميييييس مييييييارات  -4
 القرا ة والكتابة لمتعميم األساسي

 جامعة بنيا –كمية التربية  الميسانس

المنيييييياىج الدراسييييييية لمتعميييييييم العييييييام  -7
 واألساسي

بيييييييية والتر التربيييييييية  تييييييييكمي الميسانس
 جامعة بنيا –النوعية 

 جامعة بنيا –كمية التربية  الميسانس الدراسات الدينية لمتعميم األساسي -2
تكنولوجيا التعمييم والوسيائل التعميميية  -5

 لمتعميم العام واألساسي
 جامعة بنيا –كمية التربية  الميسانس

مييييييارات التيييييدريس لمتعمييييييم العيييييام   -2
 واألساسي

 جامعة بنيا  –التربية كمية  الميسانس

( 0،8طييرق تيييدريس المغييية العربيييية ) -1
    والتربية العممية

والييدبموم  الميسييانس
 العام

طيبية  جامعية –كمية التربية 
 بالمدينة المنورة

 
 
 
 
 
 
 
 

طيييييرق تيييييدريس العميييييوم اإلسيييييالمية  -01
 والتربية العممية(  0،8)

والييدبموم  انسالميسيي
 العام

طيبية  جامعية –كمية التربية 
 بالمدينة المنورة

طيبية  جامعية –كمية التربية  الميسانس مناىج المغة العربية -00
 بالمدينة المنورة

طيبية  جامعية –كمية التربية  الميسانس مناىج العموم اإلسالمية -08
 بالمدينة المنورة
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 التاريخ المكان  البرنامج اسم المقرر م
أصسسسسسسسش وناطسسسسسسسُػ هٌسسسسسسسا ذ  وٌ  -01

 اح الااصجاالحتُار
طيبية  جامعية –كمية التربية  الميسانس

 بالمدينة المنورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فييييييييي الفتييييييييرة ميييييييين 
، وحتيييييييييييييييييييس 8115
 م  8108

طيبية  جامعية –كمية التربية  الميسانس أسس المناىج -04
 بالمدينة المنورة

االنزا سسساح الوعاصسسسزث فسسسٍ غسسسز   -07

 ندرَش العلىم اإلصالهُج
طيبية  جامعية –كمية التربية  الماجستير

 بالمدينة المنورة
ح نسسسسسسدرَش العلسسسسسسىم اصسسسسسستزانُزُا -02

 اإلصالهُج
طيبية  جامعية –كمية التربية  الماجستير

 بالمدينة المنورة
طيبية  جامعية –كمية التربية  الماجستير ناطُػ هٌا ذ العلىم اإلصالهُج -05

 بالمدينة المنورة
قعسسسساَا وهشسسسسكالح فسسسسٍ نسسسسدرَش  -02

 العلىم اإلصالهُج
طيبية  جامعية –كمية التربية  الماجستير

 المنورة بالمدينة
طيبية  جامعية –كمية التربية  الماجستير إعداد هعلن العلىم اإلصالهُج -01

 بالمدينة المنورة
طيبية  جامعية –كمية التربية  الماجستر هٌا ذ التحج -81

 بالمدينة المنورة
طيبية  جامعية –كمية التربية  الماجستير التقىَن التزةىٌ -80

 بالمدينة المنورة
طيبية  جامعية –كمية التربية  الماجستير حلقج ةحج -88

 بالمدينة المنورة
طيبية  جامعية –كمية التربية  الماجستير تطوير مناىج العموم اإلسالمية -81

 بالمدينة المنورة
( 0،8طييرق تيييدريس المغييية العربيييية ) -87

 لشعبة المغة العربية  
الميسييانس والييدبموم 

 العام
 وحتي اآلن     م8101   ترة مني الفف  بنيا جامعة –كمية التربية 

طيييييييرق تيييييييدريس ذوي الحتياجيييييييات  -82
   لشعبة المغة العربية الخاصة

الميسييانس والييدبموم 
 العام

  بنيا جامعة –كمية التربية 
 

فييييييييي الفتييييييييرة ميييييييين   بنيا جامعة –كمية التربية  الميسانس  تدريس مصغر -85
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 التاريخ المكان  البرنامج اسم المقرر م
، وحتيييييييييييييييييييس 8115   بنيا كمية التربية جامعة الميسانس التعميم والوسائل التعميمية تكنولوجيا -82
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 جامعة بنياكمية التربية  لدبموم الخاصة ا عة بحثقا -18
التجاىييييييات الحديثيييييية فييييييي مجييييييال  -11

 التخصص
   جامعة بنيا كمية التربية الماجستير

 جامعة بنياكمية  دكتوراةال قضايا بحثية -14
اليسيييانس واليييدبموم  اإلشراف عمس طالب التربية العممية 17

 العام
 جامعة بنياكمية 
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  :: األًشطــت البحخيــت
 اإلشزاف ػلً الزطائل الؼلويت وهناقشتها  -1

 

 
 اإلشزاف: - أ

الدرجة  عنوان الرسالة م
 العممية

الكمية  اسم الباحث
 والجامعة

 مالحظات

المفيياىيم البيئييية فييي محتييوى كتييب التربييية  0
اإلسييالمية لمصييف األول الثييانوي بالمممكيية 

 العربية السعودية

سيييالم بييين حمييياد  يرماجست
 نصار الصبحي

التربية 
جامعة 
 طيبة

تمت مناقشة 
بتاريخ  الرسالة

 ىيييي 02/1/0410
التطبيقات التربوية لمقصد حفيظ العقيل فيي  8

اإلسالم بمحتوى منياىج التربيية اإلسيالمية 
 لممرحمة المتوسطة "دراسة تحميمية"

منيييور بييين حميييد  ماجستير
 حامد الظبي

التربية 
جامعة 
 طيبة

مناقشة تمت 
بتاريخ  الرسالة

 ىيييي04/4/0410
القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسيالمية  1

لتالميذ الصف السادس البتدائي وعالقتييا 
 بالسموك الديني

محميييد بييين نيييافع  ماجستير
 الرشيدي

التربية 
جامعة 
 طيبة

تمت مناقشة 
بتاريخ  الرسالة

 ىيييي4/2/0410
لتربييييية واقييييع البييييرامج التدريبييييية لمعممييييي ا 4

اإلسييالمية فييي المرحميية البتدائييية بالمدينيية 
المنييييورة فييييي ضييييو  احتياجيييياتيم المينييييية 

 "دراسة تقويمية"

صييالب بيين عيياتق  ماجستير
 المطرفي

التربية 
جامعة 
 طيبة

تمت مناقشة 
بتاريخ  الرسالة

 ىيييي02/2/0410

تقييويم منيياىج الفقييو فييي المرحميية الثانوييية  7
دية فييي فييي ضييو  مبييادئ التربييية القتصييا

 اإلسالم

عبييييييييد ا  بيييييييين  ماجستير
 سمار الجابري

التربية 
جامعة 
 طيبة

تمت مناقشة 
بتاريخ  الرسالة

 ىيييي0/8/0418
برنيييييامج لتنميييييية األدا  الكتيييييابي لطييييييالب  2

المرحميييييييية الثانوييييييييية باسييييييييتخدام بعييييييييض 
 استراتيجيات ما ورا  المعرفة

مييييييياىر شيييييييعبان  دكتوراة
 عبد الباري

التربية 
جامعة 
 بنيا

مناقشة تمت 
في عام  الرسالة
8115 /8112 

برنامج قيائم عميس الميدخل المعرفيي األكياديمي  5
لتعمم المغة في تنمية ميارات التحدث والكتابية 

 العربية لدى الناطقين بغير

منييييار إسييييماعيل  ماجستير
 محمد الشيخ

التربية 
جامعة 
 بنيا

تمت مناقشة 
في عام  الرسالة

8107 
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الدرجة  عنوان الرسالة م
 عمميةال

الكمية  اسم الباحث
 والجامعة

 مالحظات

فاعمييية برنييامج قييائم عمييس الييتعمم ل تقييان  2
فييي عييالج صييعوبات القييرا ة والكتابيية لييدى 
تالمييييذ اإلعيييداد المينيييي بميييدارس التربيييية 

 الفكرية

ميييروة ديييياب أبيييو  دكتوراة
 زيد عبد ا 

التربية 
جامعة 
 بنيا

تمت مناقشة 
في عام  الرسالة

8102 

ج قائم عمس التعمم النشط فيي تيدريس برنام 1
الفقيييو لتنميييية اليييوعي بالقضيييايا المعاصيييرة 
والتفكيييييير الناقيييييد ليييييدى طيييييالب المرحمييييية 

 الثانوية األزىرية

السيييييييييد سييييييييعيد  دكتوراة
 السيد متولي

التربية 
جامعة 
 بنيا

تمت مناقشة 
في عام  الرسالة

8102 

برنيييامج قيييائم عميييس الميييدخل الكميييي لتعمييييم  01
لعربييية ألسييراض طبييية لييدى مييارات المغيية ا
 الناطقين بغيرىا

منييييار إسييييماعيل  دكتوراة
 محمد الشيخ

التربية 
جامعة 
 بنيا

 
تمت المناقشة 

 8102في عام 
أثييييير اسيييييتخدام الميييييدخل المنظيييييومي فيييييي  00

تدريس فقيو الموارييث عميس تنميية مييارات 
حييل المسييالة اإلرثييية لييدى طييالب المرحميية 

 الثانوية األزىرية

التربية  دة عوادىاني عو  دكتوراة
جامعة 
 بنيا

الرسالة قيد 
 المناقشة

فاعميييية اسيييتراتيجية تدريسيييية قائمييية عميييس  08
استخدام الويكي في تنميية مييارات الكتابية 
اإلبداعيييية فيييي المغييية العربيييية ليييدى طيييالب 

 المرحمة الثانوية

لميييييييييييا  عبييييييييييد  ماجستير
الموجييييود السيييييد 

 عمر

التربية 
جامعة 
 بنيا

تمت مناقشة 
عام  في الرسالة

8105 

أثر استخدام اسيتراتيجية التغيير المفييومي  01
في تصويب التصورات الخطا فيي المفياىيم 
الفقيية لدى طالبات الصيف األول الثيانوي 

 األزىري

فاطمييية مصيييطفس  ماجستير
 نجيب الشرنوبي

التربية 
جامعة 
 بنيا

تمت مناقشة 
في عام  الرسالة

8105 

مييية برنييامج قييائم عمييس المييدخل الييوظيفي لت 04
 أبعاد التنور المغوي لدى طالب اإلعالم

ىالة أنيور محميد  ماجستير
 محمود

التربية 
جامعة 
 بنيا

 
تمت المناقشة 

 8102في عام 
07 
 
 

فاعميييية اسيييتراتيجية التصيييور العقميييي فيييي 
تنميييية المفييياىيم النحويييية والصيييرفية ليييدى 

 رحمة اإلعداديةتالميذ الم

 ماجستير
 
 

بديعيييييييية محمييييييييد 
 محمود الصغير

 

التربية 
جامعة 
 بنيا

تمت مناقشة 
في عام  الةالرس

8102 
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الدرجة  عنوان الرسالة م
 عمميةال

الكمية  اسم الباحث
 والجامعة

 مالحظات

02 
 
 
 

-- 
ٔٚ 
 
 
 

-- 
ٔٛ 
 
 
 
 

-- 
ٜٔ 
 
 

-- 
ٕٓ 
 
 

-- 
ٕٔ 
 
 
 
 

فاعمييية اسييتخدام أدب الفكاىيية فييي تييدريس 
النحييييو العربييييي لتنمييييية ميييييارات التواصييييل 
المغيييوي وخفيييض قميييق اليييتعمم ليييدى تالمييييذ 

 المرحمة اإلعدادية
---------------------- 

اسيييتخدام الميييدخل المنظيييومي فيييي تيييدريس 
و الموارييييث عميييس تنميييية مييييارات حيييل فقييي

ر العميييا مسييائل المواريييث وميييارات التفكييي
 لدى طالب المرحمة الثانوية األزىرية 

----------------------- 
اسيييييتخدام نمييييوذج الييييتعمم التوليييييدي فييييي 
تنمييية المفيياىيم الفقيييية وميييارات التفكييير 
المنظومي في مادة التربية اإلسالمية ليدى 
طييالب المرحميية المتوسييطة فييي جميورييية 

 العراق
---------------------- 

ام الصف المقموب في تنميية فاعمية استخد
المفيييياىيم النحوييييية لييييدى تالميييييذ المرحميييية 

 البتدائية
----------------------- 

فاعمييييييية اسييييييتخدام اسييييييتراتيجية الخييييييرائط 
الذىنييية فييي تنمييية ميييارات الفيييم القرائييي 

 دولة الكويتالصف التاسع بلدى تالميذ 
---------------------- 

يمية قائم عمس المنصات التعمبرنامج 
اإللكترونية لتنمية ميارات الفيم القرائي 

والتعبير الكتابي لدى التالميذ ذوي اإلعاقة 
 السمعية بالمرحمة اإلعدادية

 

 ماجستير
 
 
 

------- 
 دكتوراه

 
 
 

------ 
 

 دكتوراه
 
 
 

------- 
 ماجستير

 
 

------- 
 ماجستر

 
 

------- 
 

 دكتواره
 
 
 

أميييييييياني السيييييييييد 
 والي
 
 

---------- 
ىاني عودة عواد 
 عبد المقصود

 
 

---------- 
 

 إبراىيم جمعة
 
 
 

---------- 
 

 آال  عادل
 

--------- 
 السيد عادل

 
 

--------- 
 

رحاب أحمد عبد 
 الحميد

 
 

التربية 
جامعة 
 الزقازيق

 
------ 

 
التربية 
جامعة 

 بنيا
------ 

 
التربية 
جامعة 

 بنيا
 

------ 
التربية 
جامعة 

 بنيا
------ 

التربية 
جامعة 

 بنيا
------ 

التربية 
جامعة 

 بنيا
 
 

تمت مناقشة 
في عام  الرسالة

8105 
 

---------- 
 

الرسالة قيد 
 المناقشة

 
--------- 

 
 

الرسالة قيد 
 المناقشة

 
--------- 

 
الرسالة قيد 

 المناقشة
-------- 
الرسالة قيد 

 المناقشة
 

---------- 
الرسالة قيد 

 المناقشة
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الدرجة  عنوان الرسالة م
 عمميةال

الكمية  اسم الباحث
 والجامعة

 مالحظات

برنامج قائم عمس مدخل الخبرة المغوية في  ٕٕ
نتاج الدللة  تنمية ميارات الطالقة وا 
 الموازية لدى تالميذ المرحمة البتدائية

التربية  عبداهلل شمبي دكتوراه
جامعة 

 بنيا

الرسالة قيد 
 المناقشة

 
 :الوٌاقشاث - ب
 

الدرجة  ن الرسالةعنوا م
 العممية

الكمية  اسم الباحث
 والجامعة

 سنة المناقشة 

تصيييور مقتيييرح لفقيييو النيييوازل  0
فييييي مقيييييررات الفقيييييو باقسيييييام 
الدراسييييات اإلسييييالمية بكميييييات 

 التربية بالجامعات السعودية

أمنييييية بنيييييت محميييييد  دكتوراة
 المختار الشنقيطي

التربييية جامعيية 
طيبيية بالمدينييية 

 المنورة

تمييييييييت مناقشيييييييية 
بتييييياريخ  لرسيييييالةا
 ىيييي2/5/0411

فعالييية برنييامج تكيياممي مقتييرح  8
لتنمييييية بعييييض القيييييم الدينييييية 
ليييييييييدى تممييييييييييذات المرحمييييييييية 
البتدائييييية بالمممكيييية العربييييية 

 السعودية

خوليييية بنييييت إبييييراىيم  دكتوراة
 محمد خوش حال

التربييية جامعيية 
طيبيية بالمدينييية 

 المنورة

تمييييييييت مناقشيييييييية 
بتييييياريخ  الرسيييييالة

 ىيييي8/00/0411

حقيييوق اإلنسيييان مييين منظيييور  1
اإلسيييالم فيييي محتيييوى مقيييررات 
اليقافيية اإلسييالمية كمييا يييدركيا 
أعضييييييييا  ىيئيييييييية التييييييييدريس 

 بجامعة طيبة

عيد بن مسيعود عييد  ماجستير
 الجيني

التربييية جامعيية 
طيبيية بالمدينييية 

 المنورة

تمييييييييت مناقشيييييييية 
بتييييياريخ  الرسيييييالة

 ىيييي11/1/0410

تقييويم محتييوى كتييب تعميييم المغيية  4
لغيييييير النييييياطقين بييييييا العربيييييية 

بالجامعييية اإلسيييالمية فيييي ضيييو  
 مجالت الثقافة اإلسالمية

حسيييييين بييييييين يحيييييييس  ريماجست
 ىادي العواجي

التربييية جامعيية 
طيبيية بالمدينييية 

 المنورة

تمييييييييت مناقشيييييييية 
بتييييياريخ  الرسيييييالة

 ىيييي05/1/0410

فاعميييييية اسيييييتراتيجية التيييييدريس  7
التبييادلي فييي تنمييية ميييارات فيييم 

عميييير بيييين عبييييد ا   تيرماجس
 سممان السميري

التربييية جامعيية 
طيبيية بالمدينييية 

تمييييييييت مناقشيييييييية 
بتييييياريخ  الرسيييييالة
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الدرجة  ن الرسالةعنوا م
 العممية

الكمية  اسم الباحث
 والجامعة

 سنة المناقشة 

ب اليييييينص القرىنييييييي لييييييدى طييييييال
 الصف األول المتوسط

 ىيييي80/4/0410 المنورة

األخطيييييا  الشيييييائعة فيييييي تيييييالوة  2
القرىن الكريم لدى طيالب الصيف 
السيييييادس البتيييييدائي: أسيييييبابيا 

 وعالجيا

بخيت بن عيواد مينيا  ماجستير
 انيالسن

التربييية جامعيية 
طيبيية بالمدينييية 

 المنورة

تمييييييييت مناقشيييييييية 
بتييييياريخ  الرسيييييالة

 ىيييي87/4/0418

أحزاصتادام الىارتاح الوٌزلُج  5

علً التحصُل واالحتفاظ فٍ 

هادث الفقه لدي نالهُذ الوزحلج 

 االةتدائُج

عبيييييييد اليييييييرزاق بييييييين  ماجستير
 عويض الثمالي

كميييييية التربييييييية 
جامعيييية الممييييك 

 سعود

تمييييييييت مناقشيييييييية 
بتييييياريخ  لرسيييييالةا

 ىيييي02/4/0418
واقع اصتادام إصتزانُزُاح  2

السستعلن الٌشسسػ فسسٍ الوزحلسسج 

االةتدائُسسج هسسي ورهسسج ً سسز 

 الوعلوُي والوشزفُي

عبيييييد الييييييرحمن بيييييين  ماجستير
 عمي البواردي

كميييييية التربييييييية 
جامعيييية الممييييك 

 سعود

تمييييييييت مناقشيييييييية 
بتييييياريخ  الرسيييييالة

 ىيييي81/2/0411

 أصالُب التقسىَن الوضستادهج 1

فسسسٍ نسسسدرَش هسسسىاد العلسسسىم 

الشزعُج ةالوزحلج الخاًىَسج 

 وهعىقاح اصتاداهها

سييييميمان بيييين محمييييد  ماجستير
 ناصر العريفي

كميييييية التربييييييية 
جامعيييية الممييييك 

 سعود

تمييييييييت مناقشيييييييية 
بتييييياريخ  الرسيييييالة

 ىيييي01/5/0418

الحارسسسسسسسسسساح التدرَتُسسسسسسسسسسج   01

لوعلوسسسٍ العلسسسىم الشسسسزعُج 

فٍ الوزحلج الخاًىَج ةودٌَسج 

 الزَاض

سيييييمطان بييييين ذيييييياب  تيرماجس
 القحطاني

كميييييية التربييييييية 
جامعيييية الممييييك 

 سعود

تمييييييييت مناقشيييييييية 
بتييييياريخ  الرسيييييالة

 ىيييي80/5/0418

فاعمية برنامج قائم عمس الوسائط  00
المتعددة لتنمية ميارات التجويد 

لدى معممي القرىن الكريم بالمرحمة 
 البتدائية األزىرية

ىيييياني عييييودة عييييواد  ماجستير
 عبد المقصود

التربييييييية  كميييييية
 جامعة بنيا

تمييييييييت مناقشيييييييية 
بتييييياريخ  الرسيييييالة

82/1/8108 

اصسستادام اصسستزانُزُج التسسدرَش  08

الفزدٌ التىصُفٍ فسٍ نسدرَش 

اللغسسسسج العزةُسسسسج وأحز سسسسا علسسسسً 

نٌوُسسج ةعسسط ههسساراح القسسزا ث 

  اإلعدادَج الوهٌُج للوزحلج
 

 

أمييييييل عبييييييد العزيييييييز  ماجستير
 السيد خميل

كميييييية التربييييييية 
جامعييييييييييييييييييييييييية 

 الزقازيق

مناقشيييييييية  تمييييييييت
فييي عييام  الرسييالة
8104 

تمييييييييت مناقشيييييييية كميييييية التربييييييية عيييال عبيييد المقصيييود  دكتوراةةزًسسسسساهذ قسسسسسائن علسسسسسً ةعسسسسسط  01
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الدرجة  ن الرسالةعنوا م
 العممية

الكمية  اسم الباحث
 والجامعة

 سنة المناقشة 

 
 

نعلسسسن اللغسسسج فسسسٍ  اصسسستزنُزُاح

نٌوُسسسج ههسسساراح األدا  اللغسسسىٌ 

  لدي نالهُذ الوزحلج اإلعدادَج

فييي عييام  الرسييالة بنياجامعة  عبد الصادق
8107 

ةزًسسسسساهذ قسسسسسائن علسسسسسً ةعسسسسسط  04

ُزُاح نعلن اللغسج لتٌوُسج اصتزان

ههاراح التىاصل الشفىٌ لدي 

 نالهُذ هدارس التزةُج الفكزَج

 

سيييييييييميمان حميييييييييودة  دكتوراة
 محمد داود

كميييييية التربييييييية 
 جامعة بنيا

تمييييييييت مناقشيييييييية 
فييي عييام  الرسييالة
8104 

07 
 
 

فاعلُسسسسج اصسسسستادام اصسسسستزانُزُج 

فسسسسسسٍ نٌوُسسسسسسج  السسسسستعلن التٌسسسسسسائٍ

ههسسسساراح التفكُسسسسز فسسسسٍ الٌحسسسسى 

غسسالا الوزحلسسج  لسسدي العزةسسٍ

 الخاًىَج

ىييييييدى إميييييييام عبيييييييد  ماجستير
 الجواد

كميييييية التربييييييية 
 جامعة بنيا

تمييييييييت مناقشيييييييية 
الرسييالة فييي عييام 

8102 

 
ٔٙ 
 

فاعلُسسسسج اصسسسستادام اصسسسستزانُزُج 

قائوج علً التضسال  السذانٍ فسٍ 

نٌوُج ههاراح الفهن القزائٍ لسد 

 نالهُذ الوزحلج اإلعدادث

أحمييييد محميييييد رضيييييا  ماجستير
 عامر حشيش

التربييييييية  كميييييية
بشييييبين الكييييوم 
جامعييييييييييييييييييييييييية 

 المنوفية

 تمييييييت المناقشيييييية
بتيييييييييييييييييييييييييييييييياريخ 

01/4/8105       

ٔٚ 
 
 

فسسٍ  اصسستادام الوسسدخل السسداللٍ

نٌوُسسسسسسسسسج ههسسسسسسسسساراح نحلُسسسسسسسسسل 

الٌصسسسسىص الشسسسسعزَج وًقسسسسد ا 

 لطالا الوزحلج الخاًىَج

إيميييان محميييد صيييالب  دكتوراه
 النجيري

كميييييية التربييييييية 
 جامعة دمياط

 تمييييييت المناقشيييييية
بتيييييييييييييييييييييييييييييييياريخ 

81/4/8105       
ٔٛ 
 
 

--- 
 

ٜٔ 
 
 
 
 
 

ٕٓ 

ةزًاهذ قائن علً التعلن الوسٌ ن 

 انًُسسا لعسسالد صسسعىةاح التعتُسسز 

الكتسساةٍ لسسدي نالهُسسذ الوزحلسسج 

 اإلعدادَج

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

قائوج علً اصتزانُزُج نىلُفُج 

التعلن الوضتٌد إلً الدهاغ فٍ 

نٌوُج الفهن القزائٍ لدي نالهُذ 

 الوزحلج االةتدائُج

 

 

 

 

 

 

نقىَن هٌهذ اللغج العزةُج 

للٌاغقُي ةغُز ا هي نالهُذ 

 ماجستير
 
 

------- 
 ماجستير

 
 
 
 
 
 

 ررماجستي

تيسييييير جييييالل عابييييد 
 محمد

 
----------- 

س عامر عطية من
 عامر محمد

 
 
 
 
 

أبو بكر عبده 

كميييييية التربييييييية 
 جامعة بنيا

 
-------- 
كمية التربية 
باإلسماعيمية 
جامعة قناة 
 السويس
 
 
 

كمية التربية 

 تمييييييت المناقشيييييية
بتيييييييييييييييييييييييييييييييياريخ 

4/7/8105       
--------- 
تمت المناقشة 

 2/  85بتاريخ 
 /8105 
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الدرجة  ن الرسالةعنوا م
 العممية

الكمية  اسم الباحث
 والجامعة

 سنة المناقشة 

الوزحلج االةتدائُج ةززر القوز  

فٍ ظى  الوهاراح اللغىَج 

 الوٌاصتج

تمت المناقشة  جامعة بنيا حمادي
في شير 
 8102أسسطس 
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  األًشطــت البحخيــت:سابعاا:

 يبيتذوراث التذرال -2
 
 
 :هتذرب - أ
 

 تاريخ انعقادىا مكان انعقادىا اسم البرنامج/ الدورة م
تنمية مييارات المغية اإلنجميزيية واإلعيداد لختبيار  0

 التويفل
مركيييييييز تعمييييييييم المغيييييييات 

 بجامعة بنيا
 7/ 04 -02/1ميييييييييييييييييييييين 

/0115 

مركز الدراسات المعرفية  دورة مناىج البحث التربوي في الدراسات العميا  8
العالمي لمفكر والمعيد 

اإلسالمي بالتعاون مع 
مركز الشيخ صالب كامل 

 بجامعة األزىر

 5/ 85 – 81/5ميييييييييييييييييييين 
/8111  

دورة نظام جسور إلدارة التعمم اإللكتروني في  1
استخدام المنتديات التعميمية والمكتبات 

 اإللكتونية والفصول الفتراضية والقناة الشبكية

عمادة التعميم عن ُبْعد 
ة بالمدينة بجامعة طيب

 المنورة

 5/ 88 – 5/ 80مييييييييييييييييين 
 ه 0410/

مركز تنمية قدرات  دورة اإلدارة الجامعية  4
أعضا  ىيئة التدريس 

 بجامعة بنيا

 5/ 11- 5/ 82مييييييييييييييييييين 
/8108 

مركز تنمية قدرات  دورة التقييم الذاتي والمراجعة الخارجية 7
أعضا  ىيئة التدريس 

 بجامعة بنيا

81 /5 – 10 /5 /8108 

مركز تنمية قدرات  امج أخالقيات البحث العمميبرن 2
أعضا  ىيئة التدريس 

 بجامعة بنيا

08  /2 – 04 /2 
/8112 

مركز تكنولوجيا   WORDبرنامج  5
المعمومات والتصالت 

81 /2 – 87 /2 /8112 
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 تاريخ انعقادىا مكان انعقادىا اسم البرنامج/ الدورة م
 بجامعة بنيا

مركز تنمية قدرات  برنامج الجوانب المالية والقانونية 2
أعضا  ىيئة التدريس 

 عة بنيابجام

87 /2 – 85  /2 
/8112  

مركز تكنولوجيا   Spreadsheetsبرنامج  1
المعمومات والتصالت 

 بجامعة بنيا

02  /5  /8108 

دورة جييودة المؤسسيية الجامعييية والتقييويم الييذاتي  1
 والمراجعة الخارجية

مركز تنمية قدرات 
أعضا  ىيئة التدريس 

 بجامعة بنيا

81 /5– 10  /5 /8108  

عمادة التطوير الجامعي   Portfolioرة دو  01
بجامعة طيبة بالمدينة 

 المنورة

07  /00  /8112 

دورة استراتيجيات التيدريس الحيديث فيي الفصيول  00
 الجامعية

عمادة التطوير الجامعي 
بجامعة طيبة بالمدينة 

 المنورة

08  /0 – 01  /0  /
8111 

تعمييييييييم المغييييييية العربيييييييية لغيييييييير ل(  TOTدورة )  08
 غيرىاطقين بالنا

مركز تعميم المغات 
 بجامعة بنيا

88 – 84  /8  /8102 

ورشيية عمييل بعنييوان " النشيير العممييي الييدولي فييي  01
 التربية: المناىج وطرق التدريس"

عمادة التطوير الجامعي 
بجامعة طيبة بالمدينة 

 المنورة

1  /4  /8102 

 Mis Iv Bylaws Andدورة بعنييوان " 04
Control Affairs"   

ركز تكنولوجيا م
المعمومات والتصالت 

 بجامعة بنيا

01 - 80  /8102 

مركز تنمية قدرات  دورة بعنوان" أخالقيات البحث العممي " 07
أعضا  ىيئة التدريس 
 والقيادات بجامعة بنيا

1 – 00  /2  /8102 
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 تاريخ انعقادىا مكان انعقادىا اسم البرنامج/ الدورة م
مركز تنمية قدرات  دورة بعنوان" نظام الساعات المعتمدة"  02

أعضا  ىيئة التدريس 
 والقيادات بجامعة بنيا

01 – 07  /2  /8102 
 " فترة صباحية"

مركز تنمية قدرات  دورة بعنوان" مشروعات البحوث التنافسية" 05
أعضا  ىيئة التدريس 
 والقيادات بجامعة بنيا

01 – 07  /2  /8102 
 "فترة مسائية"

 دورة بعنوان" التقييم الذاتي والمراجعة الخارجية" 02
 

 

درات مركز تنمية ق
أعضا  ىيئة التدريس 
 والقيادات بجامعة بنيا

02 – 02  /2  /8102 
 فترة صباحية"

مركز تنمية قدرات  "دورة بعنوان" إدارة المواقع اإللكترونية 01
أعضا  ىيئة التدريس 
 والقيادات بجامعة بنيا

02 – 02  /2  /8102 
 "مسائيةفترة 

 
 

 :هذرب - ب
 

/ ورشة اسم البرنامج/ الدورة م
 لالعم

 تاريخ انعقادىا مكان انعقادىا

محاضرة عن طرق تدريس المغة العربيية  0
 لمعممي محو األمية وتعميم الكبار

الييئة العامة لمحو األمية 
 "وتعميم الكبار / فرع القميوبية

4  /4  /0112 

محاضيييرة عييين المييييارات األساسيييية فيييي  8
التيييييدريس / برنيييييامج التيييييدريب لمترقيييييية 

 لوظيفة مدرس أول

رية التربية والتعميم مدي
 بمحافظة القميوبية

0  / /8118 

ورشة عمل عن المييارات األساسيية فيي  1
/ برنييامج مييدرس أول ابتييدائي  التييدريس

 وما في مستواه

مديرية التربية والتعميم 
 بمحافظة القميوبية

2  /08 – 00  /08  /8111 

ورشة عمل عن دور الوقت وأىميتو فيي  4
برنامج ناظر لممرحمة العممية التعميمية / 

 اإلعدادية وما في مستواه

مديرية التربية والتعميم 
 بمحافظة القميوبية

04  /08  /8111 
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/ ورشة اسم البرنامج/ الدورة م
 لالعم

 تاريخ انعقادىا مكان انعقادىا

ورشة عمل عن دور الوقت وأىميتو فيي  7
العممييية التعميمييية / برنييامج وكيييل قسييم 

 وما في مستواه

مديرية التربية والتعميم 
 بمحافظة القميوبية

07  /08  /8111 

عين إعيداد البحيث العمميي /  ورشة عمل  2
 برنامج مدير إدارة وما في مستواه

مديرية التربية والتعميم 
 بمحافظة القميوبية

02  /08  /8111 

محاضييرة عيين التقييويم التراكمييي وتطييوير  5
المتحانييات / برنييامج مييدرس أول ثييانوي 

 وما في مستواه

مديرية التربية والتعميم 
 بمحافظة القميوبية

85  /08 – 11 / 08  /8111 

ورشة عمل عن المييارات األساسيية فيي  2
التيييدريس / برنيييامج برنيييامج ميييدرس أول 

 ابتدائي وما في مستواه

مديرية التربية والتعميم 
 بمحافظة القميوبية

1  /0 – 2  /0  /8114 

محاضييرة عيين التقييويم التراكمييي وتطييوير  1
المتحانييات / برنييامج مييدرس أول ثييانوي 

 وما في مستواه

ة التربية والتعميم مديري
 بمحافظة القميوبية

84  /0 – 81  /0 8114 

 

 

اسم البرنامج/ الدورة/ ورشة  م
 العمل

 تاريخ انعقادىا مكان انعقادىا

الميييارات محاضييرة و ورشيية عمييل عيين  01
األساسية في التيدريس / برنيامج ميدرس 

 وما في مستواه إعداديأول 

مديرية التربية والتعميم 
 بيةبمحافظة القميو 

2  /8 – 00  /8  /8114 

محاضرة عن طرق تدريس المغة العربيية  00
 والظواىر اإلمالئية والنحوية 

الييئة العامة لمحو األمية 
 وتعميم الكبار / فرع القميوبية

4  /1 – 2  /1  /8114 

دورة تاىيييل معممييي فصييول محييو األمييية  08
 وتعميم الكبار

الييئة العامة لمحو األمية 
 كبار / فرع القميوبيةوتعميم ال

4  /1 – 88  /1  /8114 

ورشة عمل حيول اسيتراتيجيات التيدريس  01
ومياراتييو / دورة إعييداد المعمييم الجييامعي 

 48رقم 

 8118/  4/  02 – 4/  2 ة بنياكمية التربية جامع

ورشة عمل حيول اسيتراتيجيات التيدريس  04
ومياراتييو / دورة إعييداد المعمييم الجييامعي 

 8118/  08/  88 – 08/ 1 ة بنياالتربية جامعكمية 
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اسم البرنامج/ الدورة/ ورشة  م
 العمل

 تاريخ انعقادىا مكان انعقادىا

 41رقم 
ورشة عمل حيول اسيتراتيجيات التيدريس  07

ومياراتييو / دورة إعييداد المعمييم الجييامعي 
 44رقم 

 8111/  7/  2 – 4/ 01 ة بنياكمية التربية جامع

ورشة عمل حيول اسيتراتيجيات التيدريس  02
ومياراتييو / دورة إعييداد المعمييم الجييامعي 

 47رقم 

 8114/  4/ 01 –1/ 81 ة بنياتربية جامعكمية ال

ورشة عمل حيول اسيتراتيجيات التيدريس  05
ومياراتييو / دورة إعييداد المعمييم الجييامعي 

 51رقم 

 8104/ 1/ 87 –1/ 81 ة بنياكمية التربية جامع

ورشة عمل حيول اسيتراتيجيات التيدريس  02
ومياراتييو / دورة إعييداد المعمييم الجييامعي 

 58رقم 

 8107/ 1/ 08 –1/ 5 ة بنياامعكمية التربية ج

ورشة عمل حيول اسيتراتيجيات التيدريس  01
ومياراتييو / دورة إعييداد المعمييم الجييامعي 

 51رقم 

 8107/ 2/ 05 –2/ 00 كمية التربية جامية بنيا

محاضرات حول ميارات التدريس واإلدارة  81
برنييييامج معمييييم أول ومييييا فييييي الصيييفية / 

  مستواه

مين األكاديمية المينية لممعم
 بمحافظة القميوبية

5  /2 – 2  /1  /8102 

80 
 
 

 تدريس المغة العربية لغير الناطقين بيا
" طييييييالب البعثيييييية  ) ميييييييارة التحييييييدث (

 الصينية "

مركز تعميم المغات بجامعة 
 بنيا

الفصل الدراسي األول كاماًل خالل العام 
 م  8105/ 02الجامعي 

 
88 
 

 بياتدريس المغة العربية لغير الناطقين 
) مييييارة التمرينيييات الشيييفوية ( " طيييالب 

 البعثة الصينية "

مركز تعميم المغات بجامعة 
 بنيا

الفصل الدراسي الثاني كاماًل خالل العام 
 م  8105/ 02الجامعي 

81 
 
 
 
 

محاضييييرة بعنييييوان " التخطيييييط لمتييييدريس 
/ دورة إعداد المعمم الجيامعي الجامعي " 

 21رقم 

 بريل أ  كمية التربية جامعة بنيا
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  : األًشطــت البحخيــت:سابعاا

 وشاركت في الوؤتوزاث الؼلويت وورع الؼولال -3

  
 

نوع  تاريخ النعقاد مكان النعقاد اسم المؤتمر/ الندوة/ الورشة م
 المشاركة

وطييرق الجمعييية المصييرية لممنيياىج  مييؤتمرالمشيياركة فييي  0
   " مناىج التعميم وتنمية التفكير".بعنوان:التدريس 

 ، دار  الضييييييييييييافة
جامعييييييييية عيييييييييين 

   1شمس

 يوليو ٕٙ-ٕ٘
 مٕٓٓٓ

 ح ور

المشيييياركة فييييي مييييؤتمر مركييييز تطييييوير التعميييييم الجييييامعي  8
بعنيييوان:" مخرجيييات التعمييييم الجيييامعي فيييي ضيييو  معطييييات 

 العصر".

 ، دار  الضييييييييييييافة
جامعييييييييية عيييييييييين 

   1شمس

ٖٔ  /ٔٔ – ٔٗ 
 /ٔٔ  /ٕٓٓٔ 

 

ازيق المشيييييياركة فييييييي المييييييؤتمر العممييييييي لجامعيييييية الزقيييييي 1
بعنوان:"الجامعيييية بييييين المتطمبييييات واإلمكانيييييات المحمييييية 

 والتجارب العالمية".

فناااااااااااااادق شاااااااااااااابرد 
 بالقاىرة

ٕٚ  /ٕٔ – ٕٜ 
 /ٕٔ  /ٕٓٓٔ 

 

مؤتمر الجمعية المصرية لممناىج وطرق المشاركة في  4
والثورة المعرفية والتكنولوجية  :"مناىج التعميمالتدريس بعنوان

 المعاصرة".

 ، دار  الضييييييييييييافة
جامعييييييييية عيييييييييين 

   1شمس

يوليو  ٕ٘-ٕٗ
ٕٓٓٔ 

 

مؤتمر الجمعية المصرية لممناىج وطرق المشاركة في  7
 فٍ ضىء هفهىم األداء". :"مناىج التعميمالتدريس بعنوان

 ، دار  الضييييييييييييافة
جامعييييييييية عيييييييييين 

   1شمس

يوليو  ٕ٘-ٕٗ
ٕٕٓٓ 

 

مؤتمر الجمعية المصرية لممناىج وطرق المشاركة في  2
 واإلعداد لمحياة المعاصرة". ىج التعميم:"مناالتدريس بعنوان

 ، دار  الضييييييييييييافة
جامعييييييييية عيييييييييين 

   1شمس

يوليو  ٕٕ-ٕٔ
ٕٖٓٓ 

 

مؤتمر الجمعية المصرية لممناىج وطرق المشاركة في  5
 وبٌاء اإلًساى الؼزبٍ". :"مناىج التعميمالتدريس بعنوان

 ، دار  الضييييييييييييافة
جامعييييييييية عيييييييييين 

   1شمس

يوليو  ٕٙ – ٕ٘
ٕٓٓٙ 

 

مؤتمر الجمعية المصرية لممناىج وطرق ي المشاركة ف 5
   معايير الجودة".و في ض :"مناىج التعميمالتدريس بعنوان

 ، دار  الضييييييييييييافة
جامعييييييييية عيييييييييين 

   1شمس

يوليو  ٕٙ – ٕ٘
ٕٓٓٚ 
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نوع  تاريخ النعقاد مكان النعقاد اسم المؤتمر/ الندوة/ الورشة م
 المشاركة

عماااااادة التطاااااوير  النوعية ".ورشة عمل عن:" ميارات تصميم وتنفيذ البحوث  2
الجامعي بجامعة 
طيبااااااااة بالمدينااااااااة 

 المنورة

يونيو  ٕٗ – ٖٕ
ٕٓٓٛ 

 

جامعاااااااااااة طيباااااااااااة  ندوة" التحصيل العممي لمطالب الجامعي: الواقع والطموح". 1
 بالمدينة المنورة

ٔٚ – ٜٔ 
 ٕٛٗٔأكتوبر 

 

مؤتمر الجمعية المصرية لممناىج وطرق المشاركة في  01
 ية واليوية الثقافية".مناىج التعميمال:"التدريس بعنوان

 ، دار  الضييييييييييييافة
جامعييييييييية عيييييييييين 

   1شمس

يونيو  ٖٔ – ٖٓ
ٕٓٓٛ 

 

في مؤتمر:" العتماد األكاديمي لكميات التربية في المشاركة  00
 الوطن العربي: رؤى وتجارب".

جامعاااااااااااة طيباااااااااااة 
 بالمدينة المنورة

ٔٛ  /٘ – ٕٓ 
 /٘  /ٕٜٓٓ 

 

جامعاااااااااااة طيباااااااااااة  ندوة:"التعميم العالي لمفتاة: األبعاد والتطمعات". 08
 بالمدينة المنورة

ٗ  /ٔ -ٙ  /ٔ 
 /ٕٓٔٓ 

 

ندوة:"التعميم الجامعي في عصر المعموماتية: التحديات  01
 والتطمعات".

جامعاااااااااااة طيباااااااااااة 
 بالمدينة المنورة

ٖٓ  /٘ – ٔ  /
ٙ  /ٕٓٔٔ 

 

جامعاااااااااااة طيباااااااااااة  مؤتمر:" التعميم المستمر وتحديات مجتمع المعرفة ". 04
 بالمدينة المنورة

ٙ  /ٕ – ٛ  /ٕ 
ٕٕٓٔ 
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  األًشطــت البحخيــت:سابعاا:

 هشزوػاث ػلويت ُهنجشة  -4
 
 

 تاريخ اإلعداد الجية الُمعدَّة عنوان المشروع م
المشروع القيومي الشيامل لتقيويم األدا   0

 المدرسي : لتقويم أدا  المدرسين ".
المركيييييز القيييييومي لالمتحانيييييات 
والتقييويم التربييوي التييابع لييوزارة 

 التربية والتعميم

النصيييييف األول مييييين العيييييام الدراسيييييي 
8110  /8118 

المشييييرورع القييييومي إلعييييداد المعييييايير  8
 القومية لمتعميم في مصر

 8101أكتوبر  وزارة التربية والتعميم

المشييياركة فيييي المجيييان الفرعيييية لمميييواد  1
الدراسيييية المنبثقييية عييين لجنييية المييينيج 

فييي إطييار مشييروع إعييداد ونييواتج التعمم
 المعايير القومية لمتعميم في مصر

 8111/  2/  01 – 08 وزارة التربية والتعميم

 
 

 األًشطت الزاهعيت.خاهساا:
 الوشاركت في األنشطت الطالبيت. -1

 
 

 التاريخ الجية النشاط / الفعالية م
األنشييطة الثقافييية المقدميية ميين طييالب المشيياركة فييي تحكيييم  0

شييعر، أناشيييد دينييية، حفييظ القييرىن الجامعيية ) مقييال، قصيية، 
 سيرىا، بحوث".الكريم وتفسيره، حفظ األحادبث النبوية وتف

حتس  8101من عام  جامعة بنيا
 8102عام 

المشيياركة فييي لجييان اختبييارات المقابميية الشخصييية لمطييالب  8
 المستجدين بمرحمة الميسانس والبكالوريوس

التربييييية جامعيييية كمييييية 
 بنيا

8107  ،8102 
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 : األًشطت الزاهعيت.خاهساا

 الوشاركت في خذهت الوجتوغ. -2

 
 
 

 التاريخ الجية النشاط / الفعالية م
المشييياركة فيييي البرنيييامج التيييدريبي التجدييييدي لمعمميييي  0

 محمو األمية وتعميم الكبار
الييئة العامية لمحيو األميية 

 وتعميم الكبار بالقميوبية
 8110ديسمبر 

إلقا  محاضيرة عين التقيويم التراكميي المسيتمر والشيامل  8
فيي مرحمية التعمييم الثييانوي كميدخل أساسيي مين مييداخل 

 يم المتميز والجودة الشاممةالتعم

مدرسييييييية طيييييييوخ الثانويييييييية 
، إدارة طوخ  العسكرية بنين

التعميميييييييييييييية، محافظييييييييييييية 
 القميوبية

02  /4  /8117 

فيييي توعيييية طيييالب المرحمييية الثانويييية العامييية المشييياركة  1
وأوليييا  أمييورىم بمشييروع التنسيييق اإللكترونييي لمقبييول 

 بالجامعات 

 8112العام الجامعي    جامعة بنيا
 /8115 

فييي البرنييامج التييدريبي لمعممييي المغيية العربييية المشيياركة  4
 بالمرحمة الثانوية األزىرية

إدارة التيييييييييدريب التربييييييييييوي 
التابعييييية لييييي دارة المركزيييييية 
 لمنطقة القميوبية األزىرية

82  /1 – 10  /1  /
8102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 -65- 

 

  : األنشطة الجامعية.خامًسا
  ركة في وحدة الجودةالمشا – 3

 
 

 التاريخ الجية الفعاليةالنشاط /  م
 وحييييييدة ضييييييمان العتميييييياد لمكمية رئاسة فريق معيار الجياز اإلداري 0

بكميييييييية التربيييييييية  والجيييييييودة
 جامعة بنيا

 8107العيييام الجيييامعي 
 /8102 

 الجودة ضمان العتماد و عضو مجمس إدارة وحدة  8
 

 العتميييييياد وحييييييدة ضييييييمان
بكميييييييية التربيييييييية  والجيييييييودة

 جامعة بنيا

 8102 العام الجامعي 

1 
 

 وحييييييدة ضييييييمان العتميييييياد عضو مجمس إدارة وحدة الجودة والعتماد
بكميييييييية التربيييييييية  والجيييييييودة

 جامعة بنيا

 8105العام الجامعي  

4 
 

توصيييف مقييررات تعميييم المغيية العربييية: أىييداًفا ومحتييوى 
ونيييواتج اليييتعمم لطيييالب التعمييييم العيييام واألساسيييي بكميييية 

 التربية 

وحييييييدة ضييييييمان العتميييييياد 
بكميييييييية التربيييييييية  والجيييييييودة

 جامعة بنيا

 8102العام الجامعي  
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 : األًشطت الزاهعيت.خاهساا
 ػضىيت الوجالض واللجاى والجوؼياث الؼلويت  -3

 
 

 التاريخ الجية المجنة/ المجمس/ الجمعية م
حتييييييس  – 8101ميييييين  جامعة بنيا ةكمية التربي مجمس قسم المناىج وطرق التدريسعضو  0

 اآلن
،  8101خييالل عييامي  جامعة بنيا ةكمية التربي قات الثقافية لجنة العالعضو  8

8102 
الجمعيييييية المصيييييرية لممنييييياىج وطيييييرق عضيييييو  1

 التدريس
حتييييييس  – 0118ميييييين  عين سمسجامعة  ةكمية التربي

 اآلن
4 
 

حتييييييس  – 8111ميييييين  كمية التربية جامعة عين سمس الجمعية المصرية لمقرا ة والمعرفةعضو 
 اآلن

7 
 
 

ستشييييارية لرابطيييية التربييييويين عضييييو الييئيييية ال
 العرب

 م  8105من  رابطة التربويين العرب

2 
 
 

ُمَحكِّيييم البحيييوث المنشيييورة بمجمييية كميييية التربيييية 
جامعة بنيا فيي تخصيص المغية العربيية والعميوم 

 اإلسالمية

 8102مييين أسسيييطس  التربية جامعة بنياكمية 
 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 -67- 

 
 

 : األًشطت الزاهعيت.خاهساا

 يزشهاداث الشكز والتقذ -4

 
 

 التاريخ سبب المنب ةالجية المانح م
/  0410العام الجامعي  إنجاح التربية العمميةالمشاركة في  طيبة بالمدينة المنورةجامعة  0

0418 
 

 
 

 .خبشاث لىهيت:سادساا
 

 
 

 عدد سنوات الخبرة اسم الجامعة والوظيفة             دولة العمل  م
طيبية بالمدينية المنيورة س أسيتاذ جامعة  المممكة العربية السعودية 0

مشيييارك منييياىج وطيييرق تيييدريس المغييية 
 العربية والعموم اإلسالمية [

 – 8115( سنوات من  7)
 م 8108

 


