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  .أمحد خمتار سليمان شبارة/ الدكتوراألستاذ 
دور منهج البيولوجيا في التربية الوقائية بالمدرسـة الثانويـة تـصور مقتـرح لمـشكلة              .١

الجزء الثـاني،   . ، مجلة كلية التربية بدمياط، العددالرابع عشر      )دراسة تجريبية (المخدرات  
 .م١٩٩١م، ١٩٩١يناير 

ـ        .٢ بـين التأييـد    "ا بالمرحلـة الثانويـة      تدريس بعض القضايا الجدلية في منهج البيولوجي
الجزء األول  . ،مجلة كلية التربية بدمياط العدد السادس عشر      ) دراسة ميدانية " (والمعارضة

 .م١٩٩٢يناير 

تدريس الهندسة الوراثية ودوره في تنمية بعض القيم العلميـة لـدي طـالب المرحلـة                 .٣
الجـزء األول،   .  السادس عـشر   مجلة كلية التربية بدمياط العدد    ) دراسة تجريبية (الثانوية
 .م١٩٩٢م، ١٩٩١يناير 

بسلطنة ) الشعبة األدبية (التنور العلمي البيولوجي لدي معلمي المرحلة االبتدائية قبل الخدمة         .٤
المـؤتمر العلمـي    : ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التـدريس      )دراسة تقويمية (عمان  
 صـفر   ٧-٤: م الموافق ١٩٩٢س   أغسط ٦ -٣: القاهرة" نحو تعليم أساسي أفضل   "الرابع  
 م١٩٩٢هـ، ١٤١٣

دراسة تحليليـة   (بعض العوامل المعيقة للتطوير األفضل لمحتوي مناهج البيولوجيا العربية         .٥
، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد السادس عشر، الجزء الثـاني،           )نقدية لموضوع التطور  

 م١٩٩٢م، ١٩٩٢يناير 

ء مبادئ التعلم اإلتقـاني لـدي طالبـات الكليـة           تقويم اكتساب الكفايات التعليمية في ضو      .٦
، مجلة التربيـة    )دراسة مرجعية المحك لبرنامج التربية العملية     (المتوسطةللمعلمات بمسقط 

 م١٩٩٣م، ١٩٩٣المعاصرة؟، العدد السابع والعشرون، السنة العاشرة، يونيو 

يـة للطفـل    محتوي كتب العلوم بالمدارس االبتدائيـة ودوره فـي تنميـة العقليـة العلم              .٧
، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد السابع عشر، الجزء         )دراسة في تحليل المحتوي   (العربي
 م١٩٩٣م، ١٩٩٣األول، 

أحمـد  / بيان بمجموع البحوث المنشورة، والمقبولة للنشر والمقدمة للبحث من الدكتور          -
يـة  مختار سليمان شبارة أستاذ مساعد المناهج وطرق تدريس العلوم للجنـة العلم           

  )مستوي األساتذة(الدائمة للترقيات
دور مناهج العلوم الطبيعية والبيولوجية في تنمية قدرات التفكير االبتكاري لدي طالب  .١

المرحلة الثانوية، المجلد الثالث المؤتمر العلمي السادس للجمعية المصرية للمناهج 
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 ٦ -٨لية، اإلسماعي"مناهج التعليم بين اإليجابيات والسلبيات : وطرق التدريس
 .١٩٩٤أغسطس 

برامج إعداد معلمي البيولوجيا بكليات التربية بالجامعاتالعربية في ضوء مشروع  .٢
، مجلد المؤتمر السنوي )STLالتثقيف العلمي والتكنولوجيا للجميع (٢٠٠٠اليونسكو 

دور كليات التربية في خدمة المجتمع : الثاني عشر لكلية التربية جامعة المنصورة
 . م١٩٩٦ ديسمبر ٢٥ -٢٤يئة، وتنمية الب

برنامج تدريبي في التعلم الذاتي الموجه ودوره في تنمية بعض كفايات تعليم العلوم  .٣
دراسة (واالتجاهات نحو تدريسها لدي معلمي العلوم بالمدارس الثانوية بسلطنة عمان، 

سمبر  دي-السابع والعشرون الجزء الثاني: ، مجلة كلية التربية بدمياط العدد)تجريبية
 .م١٩٩٦

تطوير مناهج البيولوجيا بالمدارس الثانوية العربية في ضوء بعض المعالم المستقبلية  .٤
، المجلد الثاني لمؤتمر كلية )دراسة ميدانية تستشرق آفاق المستقبل(للتعليم العربي 

جامعة الدول العربية " التعليم من أجل مستقبل عربي أفضل: "التربية بجامعة حلوان
 .م١٩٩٧ابريل  ٣٠ -٢٩من 

توجهات البحث في التربية العلمية في ضوء مستحدثات القرن الحادي والعشرين،  .٥
، المجلد األول للمؤتمر )تصور مقترح(ومتطلباتها علي بحوث التربية العلمية بمصر 

التربية العلمية للقرن الحادي : "العلمي األول للجمعية المصرية للتربية العلمية 
 .م١٩٩٧ أغسطس، ١٣ -١٠ اإلسكندرية، من -، أبو قير"والعشرين

فاعلية برنامج قائم علي مدخل التحليل األخالقي في تنمية بعض مفاهيم البيوأخالقيات،  .٦
، المجلد )دراسة تجريبية.(واالتجاهات نحوها لدي معلمي البيولوجيا في أثناء الخدمة

إعداد معلم العلوم : األول للمؤتمر العلمي الثاني للجمعية المصرية للتربية العلمية
 .م١٩٩٨ أغسطس ٥ -٢للقرن الحادي والعشرين، فندق بالما أبو سلطان، 
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  السيد حممد حممد السايح/ باألستاذ الدكتور
  :األبحاث التي نشرت بالمجالت والمؤتمرات العملية

تقويم نظام الفصلين الدراسين بمدارس المرحلة الثانوية بالتعليم العام بمحافظة دمياط،  -١
  .١٩٩١ الجزء األول، دمياط يناير –) ٤١( العدد –مجلة كلية التربية بدمياط 

رحة عن بيئة محافظة دمياط على اكتساب المعلومات واألنشطة البيئية فعالية وحدة مقت -٢
 كلية التربية –لدى طالب شعبة التعليم األساسي بكلية التربية، المؤتمر العلمي األول 

 .١٩٩١ ديسمبر ٥-٤، الفيوم )٢( جامعة القاهرة المجلد –بالفيوم 

ة التعليم اإلبتدائي ألهداف فعالية المعسكر الصيفي بكلية التربية في تفهم طالب شعب -٣
 الجزء األول، –) ١٥(محو األمية وتعليم الكبار، مجلة كلية التربية بدمياط العدد 

 .١٩٩٢دمياط يونيه 

أسباب العزوف عن إستخدام الدراسة المعملية في تدريس العلوم بمدارس المرحلة  -٤
 الثاني، دمياط الجزء) ١٧(اإلعدادية ومواجهتها، مجلة كلية التربية بدمياط العدد 

 .١٩٩٢يوليو 

بعض المشكالت التي تواجه الموجه الفني في أداء أدواره ومعالجتها، مجلة كلية  -٥
 .١٩٩٢ الجزء الثاني، دمياط يوليو –) ١٧(التربية بدمياط العدد 

 الصعوبات التي تواجه تعليم التربية البيئيـة بمحتـوي منـاهج العلـوم والدراسـات           -٦
عليم األساسي وإطار مقترح لمواجهتها، مجلة دراسات في المنـاهج          اإلجتماعية بمرحلة الت  

  ١٩٩٤وطرق التدريس، القاهرة
 التنور البيئي لدي طالب كلية التربية النوعية، مؤتمر الجمعيـة المـصرية للمنـاهج               -٧

 ١٩٩٤ أغسطس ١١-٨ المؤتمر العلمي السادس، اإلسماعيلية -وطرق التدريس

علوم في ضوء متطلبات مقترحة لتدريس العلـوم بمراحـل           الكفايات الالزمة لمعلم ال    -٨
 المـؤتمر األول،    -، مؤتمر الجمعية المصرية للتربية العلميـة      )رؤية مستقبلية (التعليم العام 
 ١٩٩٧ أغسطس ١٣ -١٠إسكندرية 

 اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو تدعيم التربية البيئيـة لطـالب كليـات التربيـة                -٩
نون البيئة وأثرها علي تحصيل الطالب وتنمية اتجاهـاتهم نحـو           بالمنظور اإلسالمي وقا  

 ٢٠٠١ جامعة الزهر، القاهرة مايو- كلية التربية–حماية البيئة من التلوث، مجلة التربية 

 تصور مقترح لتضمين موضوعات التكنولوجيا ومعايير تعلمهـا بمحتـوي منـاهج             -١٠
مجلة كلية التربية ببنها، بنهـا أكتـوبر        ) دراسة تجريبية (العلوم لتالميذ المرحلة اإلبتدائية   

٢٠٠٢  
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 تدريس وحدة مقترحة في التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة وفاعليتها في تحصيل            -١١
طالب الصف األول الثانوي وتنمية اتجاهاتهم نحو التنمية المستدامة، مجلة دراسات فـي             

 ٢٠٠٩، القاهرة )١٤٦(المناهج وطرق التدريس العدد

ويم منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية علي ضوء بعض مفـاهيم النـانوتكنولوجي،             تق -١٢
 ٢٩ -٢٨، القاهرة )٢١(مؤتمر الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس المؤتمر العلمي       

  ٢٠٠٩يوليو

 دراسة تحليلية نقدية لبعض البحوث في مجال تعليم البيولوجي والتربية البيئية فـي              -١٣
داثة والجودة، مؤتمر الجمعية المصرية للتربية العلميـة المـؤتمر          ضوء بعض معايير الح   

   ٢٠٠٩ أغسطس ٤ -٢، اإلسماعيلية )١٣(العلمي
  

  :الكتب المنشورة
مرجع في التربية البيئيـة للتعلـيم النظـامي وغيـر النظـامي،             : السيد محمد السايح   .١

  ١٩٩٩انيدا رئاسة مجلس الوزراء، جهاز شئون البيئة، د: االستيطان البشري القاهرة
التنور البيئي والصحي لطـالب المـدارس العليـا والجامعـات،      : السيد محمد السايح   .٢

 ٢٠٠٩عالم الكتب، : القاهرة

اإلبداع والتدريس الصفي التفاعلي، واإلبداع وتـدريس العلـوم،         : السيد محمد السايح   .٣
  ٢٠٠٩عالم الكتب، : القاهرة
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  رضا أمحد حافظ األدغم. د
عض استراتيجيات التدريس في تحصيل تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي  فاعلية استخدام ب-١

جامعة / مضطربي اإلنتباه مفرطي النشاط في اللغة العربية، بحث منشور بمجلة كلية التربية
  .١٩٩٩، ٢٧طنطا، العدد 

 فاعلية بعض انماط التغذية الرجعة في التحصيل واإلحتفاظ بالتراكيب النحوية لدى تالميذ -٢
دراسات تربوية : الرابع اإلبتدائي ذوي صعوبات التعلم، بحث منشور بمجلةالصف 

  .٢٠٠٠وإجتماعية، المجلد السادس، العدد الرابع، أكتوبر 
 فاعلية تنظيم محتوى مادة المواريث  وفق النظرية التوسيعية في التحصيل األكاديمي -٣

/ جلة كلية التربية بدمياطواإلحتفاظ لدى طالب شعبة الدراسات اإلسالمية، بحث منشور بم
  .١١٥-٨٧، ص ص ٢٠٠٢: جامعة المنصورة، العدد األربعون، الجزء األول، يوليو

 الحاجات اللغوية الالزمة للعاملين بالقطاع الطبي في برامج تعليم العربية لغير الناطقين -٤
ربعون، جامعة المنصورة، العدد الرابع واأل/ بها، بحث منشور بمجلة كلية التربية بدمياط

  .٢٠٠٣يوليو 
 تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية في ضوء متطلبات العصر ومتغيراته، بحث -٥

  .منشور على اإلنترنت بموقع الباحث
/http://www.angelfire.com/ma/reda1121. 

 أثر التدريب على بعض استراتيجيات فهم المقروء لدى طالب شعبة اللغة العربية بكليات -٦
ية في اكتسابهم واستخدامهم لها في تدريس القراءة، بحث منشور بمجلة كلية التربية الترب

  .٢٠٠٥جامعة المنوفية، العدد األول، / بشبين الكوم
 أثر استخدام نموذج أبعاد التعلم في تدريس النحو على التحصيل واإلتجاه وتحسين األداء -٧

 تحت النشر بمجلة كلية التربية اللغوي لدى طالب الصف األول الثانوي بسلطنة عمان،
  .٢٠٠٥جامعة المنصورة، العدد، / بدمياط

 واقع التعليم باللغة العربية في الوطن العربي وعالقة ذلك ببناء الهوية واإلنتماء، بحث -٨
  .غير منشور

 فعالية برنامج مقترح باستخدام منهج السيرة النبوية في تنمية بعض مهارات الذكاء -٩
، العدد الرابع، أكتوبر ١٨ مجلة دراسات نفسية، المجلد –طالب المعلمين الوجداني لدى 

  .٧٩٤-٧٣٥:  ص ص٢٠٠٨
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  رمضان عبد احلميد حممد الطنطاوي/ األستاذ الدكتور
  :البحوث: أوالً
العالقة بين استخدام الطريقة الكشفية في تدريس العلوم وتنمية القدرة على التفكير  -١

 كلية التربية –ي اإلعدادي، رسالة ماجستير، غير منشورة اإلبتكاري لتالميذ الصف الثان
  .م١٩٨٤ جامعة المنصورة –بالمنصورة 

منهج مقترح في العلوم الفيزيائية لطالب المرحلة الثانوية العامة على ضوء مفهوم  -٢
 كلية التربية بالمنصورة –التكامل في بناء المنهج، رسالة دكتوراة، غير منشورة 

 .م١٩٨٨

 مناهج العلوم بين المخططين والمنفذين بالحلقة الثانية من التعليم فلسفة تطوير -٣
، رابطة )نحو رؤية نقدية للفكر التربوي العربي(، في مؤتمر )دراسة ميدانية(األساسي 

 المجلد الثاني، ص ص ١٩٨٩ يوليو ٦-٤التربية الحديثة، الجامعة العمالية بالقاهرة 
)٦٩٩-٦٦١.( 

 العامة في تحقيق التنور العلمي في مجال الكيمياء دور منهج المدرسة الثانوية -٤
، نادي أعضاء هيئة )أسس اإلصالح والتطوير: التعليم في مصر(لطالبها، في مؤتمر 

-٤٤٧(ص ص . م، المجلد األول١٩٩٠ أكتوبر ١٥-١٣ جامعة أسيوط، من –التدريس 
٥٠٥.( 

التعليمية لتدريس إمكانات المدارس واحتياجات معلمي العلوم من الوسائل واألجهزة  -٥
إعداد (، في مؤتمر )دراسة ميدانية(العلوم المطورة في الحلقة الثانية من التعليم األساسي 

 أكتوبر ٣٠-٢٨ جامعة المنيا، –المعلم في ضوء استراتيجية تطوير التعليم، كلية التربية 
 .م١٩٩٠

مجلة كلية ، في )رؤية ناقدة(إعداد كتاب العلوم المدرسي بين التكليف والمسابقة  -٦
 ).٣٢٣-٢٤١(ص ص . م١٩٩١الجزء األول، يونيه ) ١٥(التربية بدمياط، العدد 

دور برنامج إعداد معلمي العلوم بكليات التربية في تنمية معارفهم بمعالم التراث  -٧
العلمي للعلماء العرب وتقديرهم لهذا التراث في تطوير العلوم الطبيعية، في مجلة دراسات 

 ).١٣٣-١١٠(م، ص ص ١٩٩٢، )٤٠(بع، الجزء تربوية، المجلد السا

المفاهيم والقضايا البيئية التي يجب أن يلم بها طالب المدرسة الثانوية العامة  -٨
بالمملكة العربية السعودية ودور مناهج العلوم في إكسابها لهم وتنمية اتجاهاتهم نحو 

م، ص ص ١٩٩٢يناير ، الجزء الثاني، )١٦(البيئة، في مجلة كلية التربية بدمياط، العدد 
)٤١-١.( 
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الجزء ) ١٦(انقرائية كتب العلوم بالمدرسة اإلبتدائية، في مجلة التربية بدمياط، العدد  -٩
 ).٨٨-٤١(م، ص ص ١٩٩٢الثاني، يناير 

المفاهيم واإلتجاهات البيئية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية،  -١٠
الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، الجامعة " نحو تعليم أساسي أفضل:في مؤتمر 

 ).٢٩٤-٢٧٣(م، ص ص ١٩٩٢ أغسطس ٦-٣العمالية بالقاهرة، 

المستويات المعرفية التي تقيسها اإلختبارات النهائية وأسئلة كتب العلوم بالمرحلة  -١١
، المتوسطة بالمملكة العربية السعودية، في مجلة كلية التربية بدمياط، العدد الثامن عشر

 ).٩٣-٧١(م، ص ص ١٩٩٣

دراسة تشخيصية لصعوبات تعلم الكيمياء بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية،  -١٢
نحو تعليم ثانوي "في المؤتمر العلمي الخامس للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، 

 ).٧٧٦-٧٤٧(م، ص ص ١٩٩٣ أغسطس ٥-٢" أفضل

، )دراسة ميدانية(ياء بالمرحلة الثانوية بالسعودية واقع الدراسة العلمية في تدريس الكيم -١٣
نحو تعليم ثانوي (في المؤتمر العلمي الخامس للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 

 ).١٠٧٩-١٠٤٥(م، ص ص ١٩٩٣ أغسطس ٥-٢، )أفضل

فعالية استخدام نموذجين لتدريس المفاهيم على اكتساب مفاهيم العلوم واإلحتفاظ بها  -١٤
 جامعة طنطا، العدد –، في مجلة كلية التربية )دراسة تجريبية(لمرحلة المتوسطة لتالميذ ا

 ).٢٠٦-١٦٩(م، ص ص ١٩٩٣، ديسمبر )١٩(

التفصيالت المعرفية لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة وعالقتها بتحصيل التالميذ  -١٥
 .م١٩٩٤، يوليو )٣٢(وتفصيالتهم المعرفية، في مجلة التربية المعاصرة، العدد 

فعالية مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في تنمية أوجه  -١٦
 .م١٩٩٥،  الجزء األول، يناير )٢٢(التقدير لطالبها، في مجلة كلية التربية بدمياط، العدد 

فعالية برنامج العلوم التقنية بالمرحلة الثانوية بالسعودية في تنمية فهم الطالب للقضايا  -١٧
اصرة ذات الصلة بالعلم والتقنية والمجتمع وتنمية اتجاهاتهم نحو دراسة العلوم التقنية، المع

 ).٢٠١-١٤٩(م، ص ص ١٩٩٨، يناير )٣٩(في مجلة كلية التربية بالمنصورة، العدد 

دور منهج العلوم بمراحل التعليم العام بمصر في تحقيق مفهوم التربية الوقائية، في  -١٨
 ).٢٣٢-١٨١(م، ص ص ١٩٩٧، يانير )٣٣(صورة، العدد مجلة كلية التربية بالمن

مناهج العلوم بمراحل التعليم العام بمصر وتحديات القرن الحادي والعشرون و التي  -١٩
، في مجلة كلية التربية، جامعة )دراسة مستقبلية(يمكن لمناهج العلوم أن تعالجها 

 .م١٩٩٧الزقازيق، سبتمبر 
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م وتدريس العلوم، في المؤتمر العلمي الثاني اإلتجاهات الحديثة في أخالقيات العل -٢٠
فندق بالما أبو " إعداد معلم للقرن الحادي والعشرين"للجمعية المصرية للتربية العلمية، 

 ).٥٤٤-٥١(م، ص ص ١٩٩٨ أغسطس ٥-٢سلطان، اإلسماعيلية من 

األول التربية البيئية للتعليم التقني والمهني وبرامج تعليم الكبار، في المؤتمر البيئي  -٢١
 جامعة المنصورة، –، كلية العلوم بدمياط "حول بيئة نهر النيل وصحة اإلنسان"بدمياط 

 ).١١٢-٧٥(م، ص ص ٢٠٠٠ سبتمبر ٢٧-٢٦

الموهوبون أساليب رعايتهم وأساليب التدريس لهم، في المؤتمر العلمي العربي الثاني  -٢٢
، عمان "ستثمار للمستقبلأفضل ا... التربية اإلبداعية "لرعاية الموهوبون و المتفوقين، 

 ).٢٣٨-٢٠٧(م، ص ص ٢/١١/٢٠٠٠ إلى ٣١/١٠باألردن، في الفترة من 

التربية البيئية في المناهج الدراسية من منظور اسالمي، في المؤتمر العلمي الثانوي  -٢٣
 كلية التربية بدمياط الجديدة، في الفترة –دمياط ) التعليم والمجتمع(لكلية التربية بدمياط 

 ).٥٦٨-٥٣٧(، ص ص ٢٥/٦/٢٠٠٣-٢٥من 

تصور مقترح لمنهج في الكيمياء للطالب الموهوبين بالمرحلة الثانوية، في المؤتمر  -٢٤
معاً لدعم الموهوبين والمبدعين "العلمي الرابع لرعاية الموهوبين والمتفوقين تحت شعار 

 .١٨/٧/٢٠٠٥-١٦ األردن في الفترة من –عمان " في عالم سريع التغير... 

مشروع تعليم : األهداف واألسس وعرض لنموذج: كبار في مجتمع المعرفةتعليم ال -٢٥
الكبار بكلية التربية بدمياط، في مؤتمر مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس في الفترة 

 .١٦/٤/٢٠٠٨ إلى ١٤/٤/٢٠٠٨من 

أضواء على أخالقيات مهنة التدريس في برامج إعداد المعلمين، في مؤتمر عمداء  -٢٦
 بين الماضي –التعليم العالي في الوطن العربي "ة بالوطن العربي وعنوانه كليات التربي

 .٢٠٠٨ مارس ٢٩:٣٠والمنعقد بكلية التربية بقطر في الفترة من " والحاضر والمستقبل

تجارب ورؤى عالمية وعربية في تحقيق معايير الجودة واإلعتماد بالمدارس والكليات  -٢٧
كلية الثامن عشر، مجلة كلية التربية بدمياط، الفترة بالتعليم العام والخاص، في مؤتمر ال

 .٢٠٠٨ نوفمبر ١١-١٠من 

التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه برامج إعداد المعلم بكليات التربية بمصر " -٢٨
، في مؤتمر عمداء كليات التربية "والعالم العربي في ضوء معايير الجودة واإلعتماد

رؤى : تماد األكاديمي لكليات التربية بالوطن العربياإلع"بالوطن العربي وعنوانه 
بكلية التربية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بجامعة طيبة في الفترة " وتجارب

 .٢٠/٥/٢٠٠٩-١٨من 
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  :الكتب المؤلفة والمترجمة
 :بيان بالكتب والمنشورة وتحت النشر

ار النهضة العربية للطبع والنشر  القاهرة، د٢التربية البيئية تربية حتمية ، ط )١(
  .م٢٠٠٤والتوزيع 

، القاهرة، المكتبة العصرية ١الموهوبون أساليب رعايتهم وأساليب التدريس لهم، ط )٢(
 .م٢٠٠١بالمنصورة، 

، القاهرة، دار النهضة العربية للطبع والنشر ١المصطلحات والمفاهيم التربوية، ط )٣(
 .م٢٠٠١والتوزيع، 

 .هج الدراسية، تحت الطبعالتربية البيئية في المنا )٤(

  .مهارات التدريس النوعية لطالب الشعب العلمية، تحت الطبع )٥(
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  مسري عبد الوهاب أمحد.د.أ
  إجراء البحوث العلمية

مستوي تمكن تالميذ الصف الثاني االبتدائي بمكة المكرمة وجدة بالمملكة العربية السعودية           .١
، مجلة كلية التربية بدمياط     ١٩٩٣ناير  من بعض المهارات والظواهر القرائية والكتابية، ي      

 .١٨العدد 

دور معلم الفصل في تنمية القيم االجتماعية لدي تالميذ الصفوف الثالثة األولي بالمرحلـة               .٢
هـ، مؤتمر إعداد معلم التعليم العام بالمملكـة        ١٤١٣االبتدائية بالمملكة العربية السعودية،     

 .القري جامعة أم - كلية التربية-العربية السعودية

تصور مقترح لتطوير منهج اللغة العربية بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربيـة الـسعودية،              .٣
 .، المؤتمر العلمي الخامس للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس١٩٩٣

االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة العربية بالمملكة العربية السعودية كمتطلب قبلي إلعداد            .٤
 .، مجلة كلية التربية العدد العشرون١٩٩٤بية، يناير للدورات التدري

لمـاذا؟ وكيـف؟،    . التربية الدينية لطالب الجامعات والمعاهد المصرية ضرورة عصرية        .٥
 .م، مجلة كلية التربية بدمياط١٩٩٤

 شعبة التعليم االبتدائي من بعض مهـارات الكتابـة،          -مستوي تمكن طالب الفرقة األولي     .٦
 .بية بدمياطم، مجلة كلية التر١٩٩٥

م، المؤتمر العلمـي    ١٩٩٥قياس بعض قدرات اإلبداع عند األطفال في مرحلة الرياض،           .٧
 . كلية التربية بأسوان-الثاني

تقويم قصص األطفال المترجمة في ضوء متطلبات الوعي الثقافي للطفل المصري، يناير             .٨
 . جامعة الزقازيق-، مجلة كلية التربية١٩٩٧

رات الكتابة اإلبداعية لطالب المرحلة الثانويى الموهـوبين فـي          فعالية برنامج لتنمية مها    .٩
 . جامعة المنصورة-، مؤتمر إعالم دمياط، كلية التربية بدمياط١٩٩٩مجال الشعر، ابريل

برنامج مقترح لتنمية مهارات كتابة القصة المقدمة للطفل لدي معلمات شـعبة ريـاض               .١٠
 .ول لكلية التربية النوعية بدمياط، المؤتمر األ٢٠٠٠األطفال بكليات التربية، ابريل

برنامج مقترح لتنمية قدرات التفكير االبتكاري من خالل التعبير الشفوي لتالميذ المرحلة             .١١
 .، مقبول النشر٢٠٠١االبتدائية، 

، اللجنة العلميـة    ٢٠٠١االتجاهات الحديثة في انقرائية كتب القراءة بالمرحلة االبتدائية،          .١٢
 ).قسم المناهج وطرق التدريس(الدائمة لترقية األساتذة 



 

١٨ 
 

برنامج مقترح قائم علي تنمية الوعي القرائي والوعي بتـدريس القـراءة فـي تنميـة                 .١٣
، ٢٠٠١المهارات التدريسية لدي طالب شعبة اللغة العربية بكليـة التربيـة بـدمياط،              

 .المؤتمر الثاني للقراءة والمعرفة

، ندوة قسم أصول    ٢٠٠٢ممارسة،  شباب الجامعات وثقافة االنترنت تساؤالت تفرضها ال       .١٤
 . كلية التربية بدمياط-التربية

تطوير مناهج اللغة العربية بالمرحلة الثانوية، ضرورة ملحة تفرضها األلفيـة الثالثـة،              .١٥
 .، مؤتمر قسم المناهج كلية التربية جامعة المنصورة٢٠٠٣

م المنـاهج   ، مؤتمر قس  ٢٠٠٣إعداد معلم اللغة العربية في ضوء التوجهات المعاصرة،          .١٦
 .كلية التربية بدمياط جامعة المنصورة

، المؤتمر الثالـث للجمعيـة      ٢٠٠٣اقرأ وبناء اإلنسان، قراءة تربوية في آيات قرأنية،          .١٧
 .المصرية للقراءة والمعرفة

، المـؤتمر   ٢٠٠٥ ابريـل    ١١-١٠،  )ورقة عمل (معلمة الروضة بين الواقع والطموح     .١٨
 .ال، جامعة القاهرةالعربي لمعلمة الروضة، كلية رياض األطف

  القصص والكتب المؤلفة والتي تدخل ضمن نشاطه
 .٢٠٠١، المكتبة العصرية المنصورة،)ديوان شعر(بين أناث الزمان .١

بحوث ودراسات في اللغة العربية قضايا معاصرة في مناهج وطرق التدريس الجزء  .٢
 .٢٠٠٢األول، المكتبة العصرية المنصورة،

ية قضايا معاصرة في المناهج وطرق التدريس الجزء بحوث ودراسات في اللغة العرب .٣
 .٢٠٠٢الثاني، المكتبة العصرية المنصورة،

، المكتبة العصرية ) رؤية تربوية(تعليم القراءة والكتابة في المرحلة االبتدائية  .٤
 .٢٠٠٢المنصورة،

 .٢٠٠٤قصص وحكايات األطفال، المسيرة للطباعة والنشر،  .٥

 .٢٠٠٥بيقات عملية، المسيرة للطباعة والنشر، أدب األطفال قراءات نظرية وتط .٦

 .٢٠٠٥أدب األطفال وإبداعات شاعر، مكتبة نانسي بدمياط،  .٧

 .٢٠٠٥قضايا تربوية حول تعليم اللغة العربية، مكتبة نانسي بدمياط،  .٨

 .١٩٩٣ جدة، -الساقي السعيد، دار المطبوعات الحديثة .٩

 .١٩٩٤  جدة،-وليد والعام الجديد، دار المطبوعات الحديثة .١٠

 .١٩٩٧قط في بيت الفئران، الدقهلية للطباعة والنشر،  .١١

 .١٩٩٧كتكوت في عش العصافير، الدقهلية للطباعة والنشر،  .١٢

 .١٩٩٧أرنوب والقرد ميمون في مدرسة الجزيرة، الدقهلية للطباعة والنشر،  .١٣



 

١٩ 
 

 .١٩٩٧، الدقهلية للطباعة والنشر، )٢ط(أحلي الكالم مع صالح وهشام .١٤

 .٢٠٠٠يقك للتفوق واالبداع، المكتبة العصرية المنصورة، تدريبات لغوية طر .١٥

مواقف وتساؤالت لتنمية بعض قدرات االبداع عند األطفال، المكتبة العصرية  .١٦
 .٢٠٠١المنصورة،

الحروف الهجائية واألناشيد االسالمية مدخل جديد للتربية االسالمية وتعليم اللغة  .١٧
 .٢٠٠١العربية، المكتبة العصرية المنصورة،

 .٢٠٠١، المكتبة العصرية المنصورة،)إلهنا واحد(سلسلة االسالمية في التعليم والتربية ال .١٨

، المكتبة العصرية )رسولنا محمد(السلسلة االسالمية في التعليم والتربية  .١٩
 .٢٠٠١المنصورة،

 .٢٠٠١، المكتبة العصرية المنصورة،)المسكن( السلسلة االسالمية في التعليم والتربية .٢٠

 .٢٠٠١، المكتبة العصرية المنصورة،)العائلة(المية في التعليم والتربيةالسلسلة االس .٢١

 .٢٠٠١، المكتبة العصرية المنصورة،)األصحاب(السلسلة االسالمية في التعليم والتربية .٢٢

 .٢٠٠١، المكتبة العصرية المنصورة،)الصوم(السلسلة االسالمية في التعليم والتربية .٢٣

 .٢٠٠١، المكتبة العصرية المنصورة،)الماء(ربيةالسلسلة االسالمية في التعليم والت .٢٤

 .٢٠٠١، المكتبة العصرية المصرية،)الغذاء(السلسلة االسالمية في التعليم والتربية .٢٥

 .٢٠٠١، المكتبة العصرية المنصورة،)الوقت(السلسلة االسالمية في التعليم والتربية .٢٦

  .٢٠٠٣التربية االسالمية لألطفال، المكتبة العصرية المصرية، .٢٧



 

٢٠ 
 

  فريال عبده عبده أبو ستة/ للسيدة الدكتورة
  :البحوث

  :قامت الباحثة بإجراء خمسة بحوث منفردة، وبيان هذه البحوث كالتالي
فاعلية برنامج مقترح للتربية العملية في تنمية المهـارات العامـة           : البحث األول بعنوان   .١

دية، بحث منشور، مجلة    للتدريس لدي طالبات كليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعو        
 .١٩٩٩، الجزء األول، يناير)٣٠(كلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة، العدد

فاعلية التعليم بمساعدة الكمبيوتر في تحـسين مـستوي التحـصيل           : البحث الثاني بعنوان   .٢
واالتجاه واالتجاه نحو الرياضيات لدي التالميذ منخفضي التحصيل مضطربي االنتباه في           

 االبتدائية، بحث منشور، مجلة البحوث النفسية والتربوية، كلية التربيـة، جامعـة             المرحلة
 .٢٠٠٣،)١٨(المنوفية، العدد الثاني، السنة 

فعالية استخدام طريقة المنافشة القائمة علي التعيينات المبدئية فـي          : البحث الثالث بعنوان   .٣
شور، المؤتمر العلمـي    اكساب بعض كفايات التدريس لدي طالب كليات التربية، بحث من         

، مجلـة كليـة     ٢٠٠٣ يونيـو  ٢٦-٢٥لكلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة، الفترة من        
 .٢٠٠٣، )٤٣(التربية بدمياط، العدد

مشكالت تعلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية كما يـدركها الطـالب          : البحث الرابع بعنوان   .٤
ـ         ة كليـة التربيـة بـدمياط،       وعالقتها باتجاهاتهم نحو الرياضيات، بحث منـشور، مجل

 .٢٠٠٥، يناير )٤٧(العدد

فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهـارة حـل           : البحث الخامس بعنوان   .٥
المشكالت الهندسية غير النمطية لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية، بحـث مقبـول للنـشر،              

يرات العالمية والتربوية وتعليم    التغ( المؤتمر العلمي الخامس لجمعية تربويات الرياضيات     
 .٢٠٠٥ يونيو ٢١-٢٠، الفترة من)الرياضيات

  



 

٢١ 
 

  جمدي عزيز إبراهيم. د.أ
  :اإلنتاج العلمي

  :المعاجم والموسوعات: أوالً
  .٢٠٠٩معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم، عالم الكتب،  -١
 .٢٠٠٧موسوعة المعارف التربوية، عالم الكتب،  -٢

 .٢٠٠٤التعليم وأساليب التعلم، األنجلو المصرية، موسوعة استراتيجيات  -٣

 .٢٠٠١، )األردن: عمان(موسوعة التدريس، دار المسيرة  -٤

 .٢٠٠٠موسوعة المناهج التربوية، األنجلو المصرية،  -٥

  :سلسلة التفكير والتعليم والتعلم: ثانياً
  .٢٠٠٩التفكير الرياضي وحل المشكالت، عالم الكتب،  -١
 .٢٠٠٨ي االحتياجات الخاصة، عالم الكتب، تنمية تفكير التالميذ ذو -٢

 .٢٠٠٧التفكير لتطوير اإلبداع وتنمية الذكاء، عالم الكتب،  -٣

 .٢٠٠٧التفكير من خالل أساليب التعلم الذاتي، عالم الكتب،  -٤

 .٢٠٠٧التفكير من خالل استراتيجيات التعليم باإلكتشاف، عالم الكتب،  -٥

بوية في عصر المعلومات، عالم الكتب، تنمية تفكير المعلمين والمتعلمين ضرورة تر -٦
٢٠٠٦. 

 .٢٠٠٥التدريس اإلبداعي وتعلم التفكير، عالم الكتب،  -٧

 .٢٠٠٥المنهج التربوي وتعليم التفكير، عالم الكتب،  -٨

تعريفه، طبيعته، مهاراته، تنميته، أنماطه، عالم الكتب، : التفكير من منظور تربوي -٩
٢٠٠٥. 

  :ي االحتياجات الخاصةسلسلة تدريس الرياضيات لذو: ثالثاً
األسئلة الصفية كمدخل لتدريس الحساب لذوي االحتياجات الخاصة، عالم الكتب،  -١

٢٠٠٩.  
، عالم )المتأخرين دراسياً وبطيئي التعلم(تدريس الرياضيات لذوي صعوبات التعلم  -٢

 .٢٠٠٨الكتب، 

 الكتب، ، عالم)الموهوبين والعاديين(تدريس الرياضيات للتالميذ ذوي صعوبات التعلم  -٣
٢٠٠٧. 

 .٢٠٠٦، عالم الكتب، )باإلشتراك(تدريس الرياضيات للتالميذ الصم  -٤

 .٢٠٠٦باإلشتراك، عالم الكتب، (تدريس الرياضيات للتالميذ المعوقين بصرياً  -٥



 

٢٢ 
 

 .٢٠٠٦، عالم الكتب، )باإلشتراك(تدريس الرياضيات للتالميذ الموهوبين  -٦

  :سلسلة قضايا تربوية معاصرة: رابعاً
  .٢٠٠٨العولمة، عالم الكتب، التربية و -١
 .٢٠٠٥تربية اإلبداع وإبداع التربية، عالم الكتب،  -٢

 .٢٠٠٤منظومة الفكر التربوي وتجلياتها المادية واإلنسانية، مكتبة األنجلو المصرية،  -٣

  :سلسلة إبداعات تعليمية تعلمية: خامساً
  .٢٠٠٩متطلبات تطوير التعليم والتعلم من منطلق إبداعي، عالم الكتب،  -١
 .٢٠٠٩تحقيق جودة التعليم والتعلم من منظور إبداعي، عالم الكتب،  -٢

  :في مجال المناهج: سادساً
  .٢٠٠٣تنظيمات حديثة للمناهج التربوية، األنجلو المصرية،  -١
مناهج تعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة في ضوء متطلباتهم اإلنسانية واإلجتماعية  -٢

 .٢٠٠٨والمعرفية، األنجلو المصرية، 

 .٢٠٠٢ات المنهج التربويفي مجتمع المعرفة، عالم الكتب، منطلق -٣

 .٢٠٠٢المنهج التربوي وتحديات العصر، عالم الكتب،  -٤

 .٢٠٠٢في أدبيات المنهج التربوي، دار نهضة الشرق،  -٥

 .٢٠٠١المنهج التربوي العالمي، األنجلو المصرية،  -٦

 .٢٠٠١التربية البيئية في مناهج التعليم، األنجلو المصرية،  -٧

 .٢٠٠٠سات في المنهج التربوي المعاصر، الطبعة الثانية، األنجلو المصرية، درا -٨

 .١٩٩٩، الطبعة الثانية، األنجلو المصرية، )باإلشتراك(تنظيمات معاصرة للمناهج  -٩

 .١٩٩٨المنهج التربوي والوعي السياسي، األنجلو المصرية،  -١٠

 .١٩٩٦التقويم والمحاسبة في العملية التربوية، األنجلو المصرية،  -١١

 .١٩٩٦في إشكاليات المنهج التربوي، األنجلو المصرية،  -١٢

 .١٩٩٥، األنجلو المصرية، )باإلشتراك(في تصميم المنهج التربوي  -١٣

، األنجلو )قضية التطرف واإلرهاب: الكتاب األول(المنهج التربوي واألمن القومي  -١٤
 .١٩٩٤المصرية، 

، األنجلو )القيم واإلنتماءقضية : الكتاب الثاني(المنهج التربوي واألمن القومي  -١٥
 .١٩٩٤المصرية، 

 .١٩٩٤المنهج التربوي وبناء اإلنسان، األنجلو المصرية،  -١٦

 .١٩٩٢قضايا في المنهج التربوي، األنجلو المصرية،  -١٧

 .١٩٩٠مناهج المدرسة اإلبتدائية، مكتبة نانسي بدمياط،  -١٨



 

٢٣ 
 

 .١٩٨٥قراءات في المناهج، النهضة المصرية،  -١٩

  :يسفي مجال التدر: سابعاً
  .٢٠٠٣ إدارته، األنجلو المصرية، – مهاراته –ماهيته : التدريس الفعال -١
 .٢٠٠٢ مهاراته، عالم الكتب، – تحليليه –مفهومه : التفاعل الصفي -٢

 .٢٠٠٠األصول التربوية لعملية التدريس، الطبعة الثالثة، األنجلو المصرية،  -٣

 .١٩٩٧مهارات التدريس الفعال، األنجلو المصرية،  -٤

  :في مجال تعليم الرياضيات: ثامناً
  .٢٠٠١فاعليات تدريس الرياضيات في عصر المعلوماتية، عالم الكتب،  -١
 .٢٠٠٠تعليم وتعلم المفاهيم الرياضية للطفل، األنجلو المصرية،  -٢

 .١٩٩٧أساليب حديثة في تعليم الرياضيات، األنجلو المصرية،  -٣

 .١٩٨٩استراتيجيات في تعليم الرياضيات، النهضة المصرية،  -٤

 .١٩٨٨أساليب وطرائق في تعليم الرياضيات، األنجلو المصرية،  -٥

 .١٩٨٥البرهان والمنطق في تدريس الرياضيات، األنجلو المصرية،  -٦

 .١٩٨٥تدريس الرياضيات في التعليم قبل الجامعي، النهضة المصرية،  -٧

  :في مجال الوسائل التعليمية: تاسعاً
ل وتكنولوجيا التعليم، األنجلو رؤى لتوظيف وسائط اإلتصا: التقنيات التربوية -١

  .٢٠٠٢المصرية، 
 .٢٠٠٠الكمبيوتر والعملية التعليمية، الطبعة الثانية، األنجلو المصرية،  -٢

 .١٩٨٥وسائط اإلتصال في عملية التعليم والتعلم، األنجلو المصرية،  -٣

  :في مجال البحث التربوي: عاشراً
  .٢٠٠٤تصنيفات المقاييس التربوية وأدواتها، عالم الكتب،  -١
 .١٩٩٢الواقع واألمل، األنجلو المصرية، : كليات التربية -٢

 .١٩٨٩مناهج البحث العلمي في العلوم التربوية والنفسية، األنجلو المصرية،  -٣

تصور مقترح ألصول البحث العلمي في مناهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية، النهضة  -٤
 .١٩٨٩المصرية، 

  :في مجال التربية: حادي عشر
  .٢٠٠٧الواقع الحالي والمستقبل المأمول، .. تربية في الوطن العربيمنظومة ال -١
 .٢٠٠٢قضايا تربوية وتعليمية معاصرة، دار نهضة الشرق،  -٢

ركائز في بناء الحضارة اإلنسانية المعاصرة، األنجلو : العلم.. الثقافة .. التربية  -٣
 .٢٠٠٢المصرية، 
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  :في مجال التعليم والتعلم: ثاني عشر

  .٢٠٠١ة لتحديث منظومة التعليم، األنجلو المصرية، رؤى مستقبلي -١
 .٢٠٠٠تطوير التعليم في عصر العولمة، األنجلو المصرية،  -٢

  :في مجال الرياضيات: ثالث عشر
  .١٩٩٣، األنجلو المصرية، )باإلشتراك(رياضيات الحاسب اآللي  -١
 .١٩٨٩ الرياضيات واستخداماتها في العلوم اإلنسانية والنفسية، األنجلو المصرية، -٢

  :البحوث
  :أوراق بحثية ودراسات نظرية: أوالً

المؤتمر العشرون لجمعية المناهج . تنمية الهوية الثقافية كأحد أهداف المنهج التربوي -١
  .٢٠٠٨ يوليو ٣١ -٣٠مناهج التعليم والهوية الثقافية، : وطرق التدريس

المؤتمر . الجودةالتقييم كتقنية تربوية ذات صبغة اجتماعية وسياسية في ضوء معايير  -٢
التقويم الشامل وضمان : العلمي الثاني للمركز القومي لإلمتحانات والتقويم التربوي

 .٢٠٠٨ يوليو ٢١ -٢٠الجودة واإلعتماد في التعليم قبل الجامعي، 

. المواطنة كأحد أصول بناء منهج المدرسة في بدايات القرن الحادي والعشرين -٣
تربية المواطنة ومناهج : لدراسات اإلجتماعيةالمؤتمر األول للجمعية التربوية ل

 .٢٠٠٨ يوليو ٢٠ – ١٩الدراسات اإلجتماعية، 

المؤتمر األول للجمعية التربوية للدراسات . التربية مدى الحياة وتنمية المواطنة الفعالة -٤
 .٢٠٠٧ يوليو ٢٠ – ١٩تربية المواطنة ومناهج الدراسات اإلجتماعية، : اإلجتماعية

المؤتمر العاشر . رياضي، واستخداماتها في العلوم البحتة واإلنسانيةالدالة كمفهوم  -٥
 .٢٠٠٨ يوليو ١٦ -١٥لجمعية تربويات الرياضيات، 

المؤتمر الرابع عشر لمركز تطوير التعليم . الجانب الوجداني في إعداد أستاذ الجامعة -٦
 ٢٦ – ٢٥آفاق جديدة في التعليم الجامعي العربي، ): جامعة عين شمس(الجامعي 
 .٢٠٠٧نوفمبر 

المؤتمر التاسع عشر لجمعية المناهج وطرق . إشكالية جودة التعليم في عصر العولمة -٧
 .٢٠٠٧ يوليو ٢٦ – ٢٥تطوير مناهج التعليم في ضوء معايير الجودة، : التدريس

. تعليم التفكير الرياضي في عصر العولمة بما يتوافق مع منهجية الرياضيات للجميع -٨
 .٢٠٠٧ يوليو ١٨ – ١٧سابع لجمعية تربويات الرياضيات، المؤتمر العلمي ال
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الجامعات المصرية في مأزق حقيقي، ولكن ما السبيل لتجاوز كبوتها؟ المؤتمر الثالث  -٩
الجامعات العربية في القرن ): جامعة عين شمس(عشر لمركز تطوير التعليم الجامعي 

 .٢٠٠٧ نوفمبر ٢٧ – ٢٦الحادي والعشرين، 

. فاعل لتعلم التالميذ ذوي صعوبات التعلم في حل المشكلة الرياضيةالمناخ الصفي ال -١٠
 .٢٠٠٦ يوليو ٢٠ – ١٩المؤتمر العلمي اسادس لجمعية تربويات الرياضيات، 

البنية اإلجتماعية كمنطلق لتحقيق األهداف المعاصرة للمنهج المؤتمر الثامن عشر  -١١
 ٢٦ – ٢٥نسان العربي، مناهج التعليم وبناء اإل: لجمعية  المناهج وطرق التدريس

 .٢٠٠٦يوليو 

أهي صرخة مبحوحة تئن في الظالم؟ مؤتمر تطوير .. جهود الباحثين التربوين  -١٢
أداء الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم اإلعتماد، مركز تطوير 

 .٢٠٠٥ ديسمبر ١٩ – ١٨جامعة عين شمس، : التعليم الجامعي

المؤتمر . استجواب لمن يهمه األمر.. ستويات المعرفية تطوير التعليم وفقاً للم -١٣
 .٢٠٠٥ يوليو ٢٦العلمي السابع عشر للجمعيات المصرية للمناهج وطرق التدريس، 

لماذا؟ وكيف؟، المؤتمر العلمي الخامس للجمعية .. المعلمون وتحسين فنيات القراءة  -١٤
 .٢٠٠٥ يوليو ١٤-١٣المصرية للقراءة والمعرفة، 

 تفكير معلمي الرياضيات من منظور منهجي، مؤتمر الجمعية معايير تحليل -١٥
 .٢٠٠٥ يوليو ٢١-٢٠المصرية لتربويات الرياضيات، 

مؤتمر المشاركة ! فإلى أين يتجه؟.. التعليم الثانوي العام في مفترق الطرق  -١٦
 ١٠-٩المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، : اإلجتماعية في التعليم الثانوي

 .٢٠٠٥يوليو 

: تأمالت في قضية تحديث وتطوير التعليم الجامعي، مؤتمر التعليم الجامعي العربي -١٧
 ١٩-١٨جامعة عين شمس، : آفاق التطوير واإلصالح، مركز تطوير التعليم الجامعي

 .٢٠٠٤ديسمبر 

لماذا؟ وكيف؟، مؤتمر تكوين .. تطوير منظومة إعداد المعلم في عصر المعلومات  -١٨
 السادس عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، المعلم، المؤتمر العلمي

 .٢٠٠٤ يوليو ٢٢-٢١

كيف يتحقق المأمول في ضوء تحديات .. مستقبل التربية في مجتمع المعرفة  -١٩
العصر؟ مؤتمر قضايا التعليم قبل الجامعي ومشكالته في مصر والعالم العربي، 

 .٢٠٠٤مايو  ٢٦) قسم أصول التربية(كلية  البنات : جامعة عين شمس
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منظومة األنشطة التعليمية المصاحبة في ضوء معايير الجودة الشاملة، مؤتمر  -٢٠
المستحدثات التكنولوجية وتطوير التعليم في الوطن العربي، كلية التربية بالمنصورة، 

 .٢٠٠٤ مايو ١٠-٩

منظومة إعداد المعلم في ضوء تحديات العصر، مؤتمر معايير ومستويات التعليم  -٢١
إعداد المعلم في عصر المعلومات، مؤتمر كلية التربية : لجامعي في مصرالتعليم ا
 .٢٠٠٤ مايو ٥-٤بطنطا، 

أساليب تفعيل منظومة إعداد المعلم وفق متطلبات الجودة الشاملة، مؤتمر تطوير  -٢٢
 أبريل ٢٨-٢٧جامعة المنيا، : فلسفته وأهدافه ومداخله، كلية التربية: كليات التربية

٢٠٠٤. 

ر الثقافي ما بين تجديد العقل وتوطين تكنولوجيا المعلومات، المؤتمر منظومة الفك -٢٣
العربي الرابع حول  المدخل المنظومي في التدريس والتعلم، مركز تطوير تدريس 

 .٢٠٠٤ أبريل ٤-٣جامعة عين شمس، : العلوم

رؤية لتحديات المناخ العام للبحث العلمي في الوطن العربي في ضوء تجليات  -٢٤
تمر البيئة المحيطة بالباحث العربي وإنتاجياته في ظروف العولمة، العولمة، مؤ

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باإلشتراك مع اتحاد مجالس البحث : القاهرة
 .٢٠٠٣ ديسمبر ٢٢-٢٠العلمي العربية، 

كيف يستفيد اإلنسان الجديد من العولمة؟ سؤال شائك تتطلب إجابته دوراً تعليمياً  -٢٥
وايد سرفيس : مؤتمر اإلدارة العربية وحتمية التحديث والتغيير الفعال، القاهرةفاعالً، 

 .٢٠٠٣ ديسمبر ٢٥-٢٣لإلستشارات والتطوير اإلداري، 

منطلقات تطوير المنهج التربوي، مؤتمر اإلدارة العربية وحتمية التحديث والتغيير  -٢٦
 ديسمبر ٢٥-٢٣وايد سرفيس لإلستشارات والتطوير اإلداري، : الفعال، القاهرة

٢٠٠٣. 

الحاضر والمستقبل، مؤتمر اإلدارة العربية وحتمية .. المعرفة الجديدة والمتجددة  -٢٧
-٢٣وايد سرفيس لإلستشارات والتطوير اإلداري، : التحديث والتغيير الفعال، القاهرة

 .٢٠٠٣ ديسمبر ٢٥

اإلعداد وظيفة المناهج بوضعها الحالي بين الحلم والحقيقة، مؤتمر مناهج التعليم و -٢٨
للحياة المعاصرة، المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق 

 .٢٠٠٣ يوليو ٢٢-٢١التدريس، 

هل : أهو ظالم أم مظلوم؟ والمتعلم: التعليم أين يسير؟ والمعلم: أسئلة العصر الشائكة -٢٩
 .٢٠٠٣ة  يوني٢٦-٢٥حققنا مقاصده؟ مؤتمر التعليم والمجتمع، كلية التربية بدمياط، 
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رؤى مستقبلية : إلى أين؟، المؤتمر العلمي السنوي الثاني.. منظومة الفكر التربوي  -٣٠
كلية : لتطوير التعليم قبل الجامعي في ضوء التحديات المعاصرة، جامعة عين شمس

 .٢٠٠٣ مايو ٢٢-٢١، )قسم أصول التربية(البنات 

لتعليم بما يتوافق مع دور الثقافة العلمية والتقانية في تنمية مخرجات منظومة ا -٣١
: متطلبات عصر العولمة، ندوة الثقافة العلمية والتقانية في الوطن العربي، القاهرة

 ديسمبر ٣٠-٢٨أكاديمية البحث العلمي باإلشتراك مع اتحاد مجالس البحث العلمي، 
٢٠٠٢. 

الحرية واإللتزام، مؤتمر التعليم .. منظومة التعليم عن بعد باستخدام اإلنترنت  -٣٢
رؤية مستقبلية، المؤتمر القومي السنوي التاسع لمركز : جامعي العربي عن بعدال

 .٢٠٠٢ ديسمبر ١٨-١٧) جامعة عين شمس: كلية التربي(تطوير التعليم الجامعي 

إلى أين؟ المؤتمر العلمي .. منظومة تعليم الموهوبين في عصر التميز واإلبداع  -٣٣
إلى عصر التميز، كلية التربية بأسيوط، تربية الموهوبين والمتفوقين المدخل : الخامس

 .٢٠٠٢ ديسمبر ١٥-١٤

وايد : منظومة التعليم وأخالقيات العولمة، مؤتمر التغير واإلدارة على المكشوف -٣٤
 .٢٠٠٢ أكتوبر ٢٨-٢٦: سيرفيس لإلستشارات والتطوير اإلداري، القاهرة

سبتمبر  ١١منظومة التعليم المدرسي في مقابلة صدامات المستقبل بعد أحداث  -٣٥
وايد سيرفس لإلستشارات : ، مؤتمر التغيير واإلدارة على المكشوف، القاهرة٢٠٠١

 .٢٠٠٢ أكتوبر ٢٨-٢٦والتطوير اإلداري، 

األبعاد الفنية واإلجتماعية واإلدارية لمنظومة التعلم في ضوء تغيرات عصر  -٣٦
تشارات وايد سيرفيس لإلس: العولمة، مؤتمر التغير واإلدارة على المكشوف، القاهرة

 .٢٠٠٢ أكتوبر ٢٨-٢٦والتطوير اإلداري، 

منظومة التعلم والذاكرة واألداء في ضوء متطلبات التدفق المعلوماتي، مؤتمر مناهج  -٣٧
التعليم في ضوء مفهوم األداء، المؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية المصرية للمناهج 

 .٢٠٠٢ يوليو ٢٥-٢٤وطرق التدريس، 

ابلة تجليات عصر العولمة، مؤتمر مستقبل التعليم في دور منظومة التعليم في مق -٣٨
قسم أصول (كلية البنات : مصر بين الجهود الحكومية والخاصة، جامعة عين شمس

 .٢٠٠٢ مايو ٢٦-٢٥، )التربية

رؤية مستقبلية لمنظومة منهج الموهوبين في المدرسة الثانوية الشاملة، المؤتمر  -٣٩
، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، العلمي الثالث لذوي االحتياجات الخاصة

 .٢٠٠٢ مايو ١٤-١٢
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تصميم منظومة التفاعل الصفي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء  -٤٠
الواقع : متطلبات مجتمع المعرفة، مؤتمر التربية الخاصة في القرن الحادي والعشرين

 .٢٠٠٢ مايو ٨-٧جامعة المنيا، : وآفاق المستقبل، كلية التربية

تصمصم منظومة بيئة التعلم، المؤتمر العربي الثاني حول المدخل المنظومي في  -٤١
 فبراير ١١-١٠جامعة عين شمس، : التدريس والتعلم، مركز تطوير تدريس العلوم

٢٠٠٢. 

األعمدة السبعة لتطوير منظومة مناهج التعليم الجامعي، مؤتمر مخرجات التعليم  -٤٢
تمر القومي السنوي الثامن، لمركز تطوير الجامعي في ضوء معطيات العصر، المؤ

 .٢٠٠١ نوفمبر ١٤-١٣) جامعة عين شمس: كلية التربية(التعليم الجامعي 

دور منظومة المنهج التربوي في تأصيل الثقافة العلمية، المؤتمر القومي حول نمو  -٤٣
جامعة عين شمس، : وتأصيل الثقافة العلمية في المجتمع، مركز تطوير تدريس العلوم

 .٢٠٠١ أكتوبر ٢١-٢٠

رؤية لمواكبة المناهج لمتطلبات عصر .. منظومة مناهج التعليم العام في الميزان  -٤٤
المعرفة والتكنولوجيا، مؤتمر مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجيا المعاصرة، 

 ٢٥-٢٤المؤتمر العلمي الثالث عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، 
 .٢٠٠١يوليو 

درسة المستقبل في ضوء تحديات عصر العولمة، مؤتمر المدرسة المصرية في م -٤٥
قسم أصول : ضوء تكنولوجيا المعلومات وتحديات عصر العولمة، كلية لتربية بدمياط

 .٢٠٠١ نوفمبر ٦-٥التربية، 

المنهج التحليلي النقدي ودراسة القضايا التربوية في مجتمع المعرفة، المركز القومي  -٤٦
 .٢٠٠١ أبريل ١٩-١٧مؤتمر رؤى مستقبلية للبحث التربوي، : بويةللبحوث التر

هل تحقق أمل التعليم .. مدخالت منظومة البحث العلمي في عصر المعلوماتية  -٤٧
المنشود؟، المؤتمر العربي األول حول اإلتجاه المنظومي في التدريس والتعليم، مركز 

 .٢٠٠١ فبراير ١٨-١٧جامعة عين شمس، : تطوير العلوم

فة الرياضيات في المنهج في ضوء تكنولوجيا المعلومات، مؤتمر جمعية تربويات ثقا -٤٨
 ٢٢-٢١معايير ومستويات، : الرياضيات الثالث، مؤتمر مناهج الرياضيات المدرسية

 .٢٠٠١فبراير 

في إعداد معلم الرياضيات ) إنترنت(رؤية لتوظيف منظومة الشبكة العنكبوتية  -٤٩
معايير ومستويات، المؤتمر العلمي : ات المدرسيةالمدرسية، مؤتمر مناهج الرياضي

 .٢٠٠٠ فبراير ٢٢-٢١الثالث للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، 
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المشكلة والحل، المؤتمر القومي السنوي السابع لمركز .. الجامعة وتثقيف المتعلمين  -٥٠
ن شمس، جامعة عي: مؤتمر الجامعة في المجتمع، كلية التربية: تطوير التعليم الجامعي

 .٢٠٠٠ نوفمبر ٢٢-٢١

التحدي الحقيقي للمنهج في عصر العولمة، المؤتمر العلمي .. إدارة التفكير السليم  -٥١
مؤتمر مناهج التعليم وتنمية : الثاني عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس

 .٢٠٠٠ يوليو ٢٦-٢٥التفكير، 

) بطنطا(ة، كلية التربية استشراف المستقبل منطلق لتطوير المنهج في عصر العولم -٥٢
 .٢٠٠٠ مايو ٣-٢مؤتمر المدرسة في القرن الحادي والعشرين، 

لماذا؟ وكيف؟، مؤتمر دور .. التلوث السمعي والبصري في مقررات التربية البيئية  -٥٣
: كليات التربية تجاه التربية البيئية في القرن الحادي والعشرين، كلية التربية

 .٢٠٠٠ أبريل ٢٧-٢٦جامعةالمنيا، 

المنهج التربوي والتنمية البشرية في ضوء التدفق المعلوماتي، مؤتمر دور كليات  -٥٤
 ).الزقازيق(التربية في التنمية البشرية في األلفية الثالثة، كلية التربية 

رؤية إلعداد المعلم ودوره المأمول في عصر المعلوماتية، مؤتمر الدور المتغير  -٥٥
 .٢٠٠٠ فبراير ١٨ التربية، جامعة أسيوط، للمعلم العربي في مجتمع الغد، كلية

ومالها وما عليها، مؤتمر جامعة أسيوط .. المهمات العلمية ألعضاء هيئة التدريس  -٥٦
 .٢٠٠٠ أبريل ٥-٤للدراسات العليا والبحوث في األلفية الثالثة، 

إلى أين؟، مؤتمر جامعة أسيوط للدراسات العليا .. البحث العلمي في خدمة المجتمع  -٥٧
 .٢٠٠٠ أبريل ٥-٤ث في األلفية الثالثة، والبحو

المنهج التربوي والتعامل مع اآلخر في عصر العولمة، مؤتمر البحث التربوي في  -٥٨
مواجهة قضايا ومشكالت التعليم قبل الجامعي، المركز القومي للبحوث التربوية 

 .٢٠٠٠ مارس ٢٧-٢٥والتنمية، 

ة، مؤتمر البحث التربوي البحث العلمي التربوي كنشاط إبداعي في عصر العولم -٥٩
في مواجهة قضايا ومشكالت التعليم قبل الجامعي، المركز القومي للبحوث التربوية 

 .٢٠٠٠ مارس ٢٧-٢٥والتنمية، 

بحوث مناهج الرياضيات وطرق تعليمها في مجتمع المعرفة، مؤتمر البحث  -٦٠
للبحوث التربوي في مواجهة قضايا ومشكالت التعليم قبل الجامعي، المركز القومي 

 .٢٠٠٠ مارس ٢٧-٢٥والتربية والتنمية، 



 

٣٠ 
 

المشكلة والحل، مؤتمر التنمية المهنية ألستاذ .. أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  -٦١
جامعة : الجامعة في عصر المعلوماتية، مركز تطوير التعليم الجامعي، كلية التربية

 .١٩٩٩ نوفمبر ٢٤-٢٣عين شمس، 
62- How to help pupils to be independent learners in solving word 

problem involving second degree equations? School of education: 
University of Pittsburgh. August 1998. 

63- How to prepare student – teacher to teach about first degree 
Equation in the elementary school? 

64- Curriculum and developing Human Beings. LLSE SEMINAR 
SERIES: University of Pittsburgh 18, 1998. 

متطلبات علوم المستقبل، ندوة التربة العملية وتحديات المستقبل، سيمنار قسم  -٦٥
 .١٩٩٨ مايو ١٠المناهج في كلية التربية بدمياط باإلشتراك مع الجمعية العلمية، 

لماذا؟، سيمنار .. التربية السكانية كمطلب قومي في منهج التعليم العام والجامعي  -٦٦
 نوفمبر ١٨، )دمياط باإلشتراك مع وزارة السكانكلية التربية ب(التربية السكانية 

١٩٩٥. 

كلية التربية (المنهج التربوي في مواجهة التطرف الفكري، سيمنار المنتدى الفكري  -٦٧
 .١٩٩٥ نوفمبر ٢٥، )ببورسعيد

كلية (دور المنهج التربوي في بناء اإلنسان المصري، سيمنار المنتدى الفكري  -٦٨
 .١٩٩٤ يناير ١٢، )التربية ببورسعيد

  :البحوث والدراسات التي اتبعت المنهج الوصفي التحليلي: ثانياً
األدوار الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية المسهمة في إعداد معلمي  -١

  .١٩٩٠، )الجزء األول(الرياضيات، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد الثالث عشر 
ئة التدريس في بعض كليات مفهوم بعض جوانب التنمية العلمية عند أعضاء هي -٢

 .١٩٩٠التربية، مؤتمر إعداد المعلم في ضوء استراتيجية تطوير التعليم، 

: دور كليات التربية في اإلعداد الثقافي لطالب شعبة الرياضيات، مؤتمر إعداد المعلم -٣
 .١٩٩٠التراكمات والتحديات، 

ن التعليم األساسي دراسة الواقع الفعلي لتدريب معلمي الرياضيات بالحلقة األولى م -٤
 .١٩٩٠، )الجزء األول(العدد الثالث عشر : أثناء الخدمة، مجلة كلية التربية بدمياط

معوقات تطوير مناهج الرياضيات بالمرحلة اإلبتدائية وفقاً لمتطلبات التسعينات،  -٥
 .١٩٨٩مؤتمر آفاق وصيغ غائبة في إعداد المناهج وتطويرها، 

 اإلبتدائي على ضوء متطلبات التسعينات، مؤتمر تطوير مناهج الرياضيات بالتعليم -٦
 .١٩٨٩آفاق وصيغ غائبة في إعداد المناهج وتطويرها، 
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تصور مقترح إلستخدام التقنيات التربوية كمدخل لتعليم الحساب للصف الرابع  -٧
 .١٩٨٨المؤتمر األول باإلسماعيلية، : األساسي، مؤتمر التربية في مصر

 تعليم الرياضيات، معاييرها ووظائفها اإلجتماعية، بحوث الماجستير والدكتوراة في -٨
 .١٩٨٨الواقع والمستقبل، : مؤتمر البحث التربوي

اتجاهات البحث التربوي على مستوى درجتي الماجستير والدكتوراة في تعليم  -٩
 .١٩٨٨الواقع والمستقبل، : الرياضيات، مؤتمر البحث التربوي

لماذا؟ مجلة التربية المعاصرة، .. لثانوي الكمبيوتر في مناهج الرياضيات بالتعليم ا -١٠
 .١٩٨٨العدد الثامن، 

بحوث في دراسة الوضع الحالي لمنهج الرياضيات بالتعليم الثانوي العام، مجلة كلية  -١١
 .١٩٨٨، )الجزء األول(التربية بدمياط العدد التاسع 

 دراسة مستوى التحصيل في المواد التربوية عند طالب كلية التربية بدمياط من -١٢
 .١٩٨٨وجهة نظرهم وعالقته بأدائهم الفعلي، مكتبة نانسي بدمياط، 

مدى اكتساب معلم العلوم للمهارات الرياضية التي يحتاج إليها في تدريس مناهج  -١٣
العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء إعداده األكاديمي في كلية التربية بدمياط، مكتبة 

 .١٩٨٧نانسي بدمياط، 

 تربوي معاصر للمدرسة الثانوية، مؤتمر نحو مشروع وضع معايير لبناء منهج -١٤
 .١٩٨٧حضاري تربوي، 

مدى تحقق أهداف المواد التربوية والنفسية المقررة على طالب كلية التربية بدمياط  -١٥
في اإلعداد المهني لمعلمي الرياضيات من وجهة نظر الطالب والخريجين، مجلة 

 .١٩٨٦التربية المعاصرة، العدد السابع، 

 تحليلية ألساليب التقويم الحالية الخاصة بتحصيل طالب المرحلة الثانوية دراسة -١٦
 .١٩٨٦العامة في الرياضيات، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد السابع، 

بعض الكفايات التدريسية التي يمارسها معلم الرياضيات في الموقف التعليمي من  -١٧
جلة كلية التربية بالمنصورة، وجهة نظر طالب ومعلمي المدرسة الثانوية العامة، م

 .١٩٨٥العدد السادس، الجزء السادس، 

مدى إسهام منهج الوسائل التعليمية في كلية التربية في اإلعداد المهني لمعلمي  -١٨
 .١٩٨٥، )المجلد األول(الرياضيات، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد الثاني 

الثانوية العامة، مجلة كلية التربية اإلختبارات التقليدية المعدلة في رياضيات المرحلة  -١٩
 .١٩٨٤، )المجلد األول(العدد األول : بدمياط
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اإلبتدائية واإلعدادية، : االختبارات التقليدية المعدلة في الرياضيات في المرحلتين -٢٠
 .١٩٨٣دار نفرتيتي، : المنيا

العالقة بين التحصيل في الرياضيات والعلوم عند تالميذ المرحلتين اإلبتدائية  -٢١
 .١٩٨٣دار نفرتيتي، : واإلعدادية، المنيا

دار : مناهج الرياضيات بالتعليم قبل الجامعي في الجمهورية العربية اليمنية، المنيا -٢٢
 .١٩٨٣نفرتيتي، 

 .١٩٨٢دار نفرتيتي، : مناهج كلية التربية بجامعة صنعاء، المنيا -٢٣

  :البحوث والدراسات التي اتبعت المنهج التجريبي: ثالثاً
  .١٩٨٩سابرة كمدخل لتدريس الرياضيات، مكتبة األنجلو، األسئلة ال -١
فاعلية استخدام أسلوب حل المشكالت في رفع مستوى التحصيل في مادة الهندسة  -٢

بالصف الثامن األساسي عند التالميذ المتأخرين دراسياً، مجلة دراسات تربوية، 
١٩٨٩. 

حساب عند تالميذ فاعلية األنشطة التعليمية في رفع مستوى التحصيل في مادة ال -٣
، )الجزء األول(الصف الثاني األساسي، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد الثاني عشر 

١٩٨٩. 

فاعلية استراتيجية مقترحة لتدريس األعداد في التعليم قبل اإلبتدائي، المؤتمر الثاني  -٤
 .١٩٨٩للطفل المصري، 

 التدريسي عند طالب شعبة فاعلية التعليم بالشفافيات المبرمجة في رفع مستوى األداء -٥
الرياضيات في كلية التربية بدمياط، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد الحادي عشر 

 .١٩٨٨، )الجزء األول(

فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات استخدام األسئلة السابرة في تدريس مادة  -٦
، )الجزء الثاني(عاشر الرياضيات بالتعليم الثانوي، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد ال

١٩٨٨. 

فاعلية إستراتيجية مقترحة لتدريس عمليتي الجمع والطرح لتالميذ الصف األول  -٧
 .١٩٨٨، )الجزء األول(اإلبتدائي، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد العاشر 

فاعلية برنامج تعليمي مقترح لتنمية المهارات الرياضية الالزمة لدراسة وحدة استخدام  -٨
في اكتشاف البيئة بمقرر العلوم للصف السابع األساسي، الكتاب السنوي في الحواس 

 .١٩٨٨، ١٥التربية وعلم النفس، المجلد 
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فاعلية استخدام الدالة كمدخل رياضي لرفع مستوى التحصيل في مادة اإلقتصاد  -٩
، ١٥بالصف الثاني الثانوي األدبي، الكتاب السنوي في التربية وعلم النفس، المجلد 

١٩٨٨. 

فاعلية استخدام أسلوب حل المشكالت في رفع مستوى تحصيل تالميذ المرحلة  -١٠
اإلعدادية في مسائل الجبر اللفظية، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد 

 .١٩٨٥األول، 

  :البحوث والدراسات التي اتبعت المنهج التحليلي النقدي: رابعاً
ومفهوم المنهج التربوي، مجلة كلية ) افستانكلود ر(التوافق بين مفاهيم الحدود عند  -١

  .١٩٩٠، )الجزء األول(التربية بدمياط العدد الثالث عشر 
دراسة تحليلية نقدية لألبعاد التي يجب مراعاتها في تحديد محتوى المنهج، مجلة كلية  -٢

 .١٩٨٩، )الجزء األول(التربية بدمياط العدد الحادي عشر 

نهج الخفي، مؤتمر نحو رؤية نقدية للفكر العربي، دراسة تحليلية نقدية لمفهوم الم -٣
١٩٨٩. 

 .١٩٨٩دراسة تحليلية نقدية لتعريفات المنهج التربوي، األنجلو المصرية،  -٤

  :مقاالت: خامساً
كليات التربية النوعية ومحاولة اإلصالح، جريدة األهرام المسائي في  -١

١٠/١٠/١٩٩٧.  
ادة النظر فيها، مجلة المصور في مسألة ينبغي إع... تعيين عمداء كليات التربية  -٢

٢٢/٨/١٩٩٧. 

مدى احتياج طالب القسم األدبي لمادة الرياضيات في دراسة الفلسفة، مجل ةالتربية  -٣
 .١٩٨٠، السنة الثالثة، العدد السابع والثالثون، يناير )قطر(

 وزارة التربية والتعليم،: الرياضيات والعلوم اإلجتماعية، الجمهورية العربية اليمنية -٤
 .١٩٨٠مجلة التربية، العدد العاشر، 

كلية : ليبيا، جامعة الفاتح(مجلة الحكمة  :أيضاً، نشر نفس المقال في المصدر التالي
  .١٩٧٨، العدد الثالث، السنة الثانية، أكتوبر )التربية

وزارة التربية والتعليم، مجلة : الدافعية وتعليم الرياضيات، الجمهورية العربية اليمنية -٥
  .١٩٨٠، العدد العاشر، التربية

دراسة ميدانية عن مدى احتياج طالب القسم األدبي في المرحلة الثانوية لمادة  -٦
صحيفة التربية، العدد الرابع، السنة : الرياضيات في دراسة العلوم اإلنسانية، مصر

 .١٩٧٧التاسعة والعشرون، أكتوبر 
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  حممد حسن املرسي. د.أ
  بحوث غير منشورة

اريات اللغوية في تدريس النحو في األداء اللغوي لدي تالميذ الحلقة أثر إستخدام المب -١
االولي من التعليم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية، جامعة عين شمس، 

١٩٨٤  
القراءة للدراسة في المرحلة الثانوية تقويمها وتطويرها، رسالة دكتوراه غير  -٢

 .١٩٨٧ورة، منشورة، كلية التربية بدمياط جامعة المنص

  بحوث منشورة  
المعني مفهومه وطبيعته وتطبيقاته التربوية في تدريس اللغة العربية، مجلس كلية  -١

  ، منفرد١٩٩١ يناير ١ ج١٤التربية بدمياط العدد
دور تكنولوجيا التعليم في تدريس اللغة العربية تجربة مركز التعليم الجامعي األساسي  -٢

 ، منفرد١٩٩١يناير ٢،ج١٤ة بدمياط العددجامعة اإلمارات، مجلة كلية التربي

مجلة كلية التربية بدمياط العدد ) مدخل لتدريس األدب( دور القارئ في النص األدبي  -٣
 ، منفرد١٩٩١ يناير ٢ج١٤

األنماط الجنسوية الشائعة في الكتب المدرسية بالتعليم األساسي دراسة تحليلية ،  -٤
 ١٩٩١ل المصري أبريل مركز دراسات الطفولة سلسلة بحوث دراسات الطف

 ، باالشتراك) ٣(العدد

اختبار قياس المهارات اللغوية للمستوي الجامعي ، مجلة كلية التربية بدميياط  -٥
 ، منفرد١٩٩١يونيو ١ ج١٥العدد

فعالية منهج اللغة العربية بمركز التعليم الجامعي األساسي في تحقيق أهدافة ، مجلة  -٦
  ، منفرد١٩٩١ر  يناي١ ج١٥كلية التربية بدمياط العدد

أثر استخدام بطاقات القراءة الخاطفة في تنمية السرعة والفهم في القراءة الصامتة  -٧
لدي عينة من طالبات جامعة األمارات العربية المتحدة، مجلة كلية التربية بدمياط 

 ، منفرد١٩٩٤ ، الجزء الثاني، أكتوبر٢١العدد

 لدي طلبة المرحلة الثانوية، فعالية برنامج مقترح للواجبات في التحصيل الدراسي -٨
 م، منفرد١٩٩٥أكتوبر ٢٥مجلة كلية التربية بدمياط العدد

فعالية التعليم التعاوني في اكتساب طلبة المرحلة الثانوية مهارات التعبير الكتابي،  -٩
 أغسطس ١٠-٧المؤتمر العلمي السابع للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 

 ، منفرد١٩٩٥
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 اإلتقاني في عالج االخطاء اللغوية المصاحبة لتعليم القراءة والكتابة فعالية التعليم -١٠
-٢٥للمبتدئين، المؤتمر العلمي الثامن للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 

 ، منفرد١٩٩٦سبتمبر٢٦

تقويم قصص األطفال المترجمة علي ضوء متطلبات الوعي الثقافي للطفل المصري،  -١١
 ، مشترك١٩٩٧ يناير ٢٨لزقازيق العددمجلة كلية التريبة جامعة ا

توجهات الذاتية الثقافية في كتب تعليم اللغة العربية للكبار في جمهورية مصر  -١٢
 ، منفرد١٩٩٧ نوفمبر ٦٧العربية، مجلة كلية التربية جامعة األزهر العدد 

العالقة بين المهارات اللغوية وأنماط التعليم واستراتيجيات التعليم لدي طالب  -١٣
 ، مشترك١٩٩٨يوليو ١ج٢٩، مجلة كلية التربية بدمياط العددالجامعة

، أعمال )تجربة جامعة المنصورة( دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة -١٤
مؤتمر جامعة القاهرة الثالث في خدمة المجتمع وتنمية البيئية مع بداية األلفية 

 ، مشترك٢٠٠١ مايو ٧-٥الثالثة

 جماليات النص األإدبي ، مجلة القراءة والمعرفة ، مستوي القراءة الالزم لتذوق -١٥
 ، منفرد٢٠٠٣ فبراير ٢٠العدد

دور الجامعة في محواألمية وتعليم الكبار، ورقة عمل لندوة قسم المناهج بكلية التربية  -١٦
 ، منفرد٢٦/٢/٢٠٠٣) االتجاهاتن المعاصرة في تعليم الكبار( بدمياط

-٩لثالث للجمعية المصرية للقراءة والمعرفةالقراءة مفهوم ونماذج، المؤتمر العلمي ا -١٧
 ، منفرد٢٠٠٣ يوليو ١٠

فعالية برنامج في قراءة الصورة في تنمية مهارات التفكير التأملي والتعبير اإلبداعي،  -١٨
، ٢٠٠٦ يوليو ١٣-١٢المؤتمر العلمي السادس للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة 

 منفرد

 العربية من النص الموازي إلي المعادل قراءة الصورة في الكتاب المدرسي للغة -١٩
 ١١-١٠الموضوعي، المؤتمر العلمي السابع للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة

 ، منفرد٢٠٠٧يوليو 

مراحل دراسة القراءة من اللغويات حتي الفلسفة وقراءة الصورة، المؤتمر العلمي  -٢٠
 . باالشتراك،٢٠٠٩ يوليو ١٦-١٥التاسع للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة 

  ):االشتراك في لجان تأليف ومراجعة الكتب اآلتية: ( الكتب الدراسية: ثانيا
كتاب التربية اإلسالمية، للصف األول االبتدائي بدولة اإلمارات، الجزءاألول،  -١

٩٥/٩٦٠  
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كتاب التربية اإلسالمية، للصف األول االبتدائي بدولة اإلمارات، الجزءالثاني،  -٢
٩٥/٩٦٠ 

 م١٩٩٦إلي كتاب التربية اإلسالمية للصغ األول االبتدائي، دولة اإلماراتدليل المعلم  -٣

  ٩٦/٩٧كتاب التربية اإلسالمية، للصف الثاني االبتدائي بدولة اإلمارات، الجزءاألول،  -٤
  ٩٦/٩٧كتاب التربية اإلسالمية، للصف الثاني االبتدائي بدولة اإلمارات، الجزءاألول،  -٥
 االسالمية للصف الثاني االبتدائي بدولة اإلمارات دليل المعلم إلي كتاب التربية -٦

٩٦/٩٧ 

 م٩٦/١٩٩٧كتاب اللغة العربية للكبار للصف االول محو امية بدولة الغمارات  -٧

 م٩٦/١٩٩٧دليل المعلم لكتاب اللغة العربية للكبار بدولة االمارات -٨

ة العربية ةلمساق اللغ) أجزاء باالشتراك٤"( كتاب اللغة العربية والثقافة االسالمية  -٩
 ١٩٩٩والثقافية اإلسالمة بجامعة زايد للطالبات بدولة اإلمارات العربية المتححدة 

للجامعة العربيية " ED352مقرر " كتاب مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  -١٠
 .٢٠٠٤، يناير )باالشتراك( المفتوحة ، 

 رقم اإليداع ،٢٠٠٥مكتبة نانسي بدمياط الجديدة، " من قضايا تعليم القراءة " كتاب  -١١
 ٩٧٧I.S.B.N-٥٨٦٧-٨٥-١، الترقيم الدولي ٢٠٠٥-٥٤٢٨

مكتبة نانسي بدمياط " باالشتراك" قضايا تربوية حول تعليم اللغة العربية" كتاب -١٢
- ٥٨٦٧-٩٥-٩، الترقيم الدولي ٢٠٠٥-٢١٢١٨، رقم اإليداع ٢٠٠٥الجديدة، 

٩٧٧I.S.B.N  
للجامعة " ED354مقرر" ئية كتاب طرق تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدا -١٣

 ٢٠٠٦)باالشتراك( العربية المفتوحة 

بالتعاون مع مكتب ) باالشتراك( كتاب  الدليل المرجعي لتعليم القراءة والكتابة للكبار -١٤
اليونسكو اإلقليمي بالقاهرة ، مشروع تعزيز القدرات الوطنية وتطويلر برامج إبداعية 

 ٢٠٠٨في مجال تعليم الكبار 

مؤسسة العبيكان بالتعاون مع مكتب ) باالشتراك(  المواد التعليمية أطلس مفاهيم -١٥
 ٢٠٠٨التربية العربي لدول الخليج والمركز العربي للتعليم والتدريب ، يناير ديسمبر 

قراءة الصورة، مدخل غلي التفكير التأملي والتعبير االبداعي ، العالمية للنشر  -١٦
-ISBN٧، الترقيم الدولي ٢٤٠٧٣/٢٠٠٨، رقم االيداع٢٠٠٩والتوزيع، ديسمبر  

٩٧٧-٦١٨١-٣٦ 

، رقم ٢٠٠٩ اإلعجاز واالنجاز ، باالشتراك ، عالم الكتب، -هيلين كلير -١٧
 ISBN9-727-232-977 ، الترقيم الدولي 2009/9704اإليداع
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  حممود جابر حسن أمحد. د
  :االبحاث

 على تنمية ثقافة أثر استخدام استراتيجية لعب األدوار فى تدريس الدراسات االجتماعية
  .٢٠٠٨المواطنة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، مجلة كلية التربية ، جامعة االسكندرية، 

  :المشروعات البحثية
  .إنشاء نظام داخلي لضمان وتوكيد الجودة واإلعتماد •
تقويم واقع الوسائل التعليمية بمدارس التعليم األساسي بمحافظة دمياط ضمن برنامج  •

 . البنك الدولي واإلتحاد األوروبي–يم تحسين التعل

الدراسة الطولية لقياس أثر أنشطة برنامج تحسين التعليم على مدارس محافظة دمياط  •
 . البنك الدولي–

 كلية –برامج تعليم الكبار في ضوء تحديات العصر ومتطلبات البيئة بمحافظة دمياط  •
 .التربية بدمياط

دريس ومعاونيهم بكلية التربية بدمياط لتوظيف برنامج لتنمية مهارات أعضاء هيئة الت •
 .التعليم اإللكتروني في عملية التدريس
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  مرفت حامد حممد هاني. د
  

، مؤتمر "تقويم منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية على ضوء بعض مفاهيم النانو تكنولوجي "-١
 يوليو ٢٩-٢٨رة ، القاه)٢١( المؤتمر العلمي –الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 

٢٠٠٩.  
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  معاطي نصر/ د.أ
  :المؤلفات والبحوث العلمية المنشورة

  :الكتب
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩الفصل الدراسي األول ط ) للصف الرابع اإلبتدائي(اللغة في حياتي  -١

  ).وزارة التربية والتعليم بمصر(
الفصل الدراسي الثاني ط ) للصف الرابع اإلبتدائي(اللغة في حياتي  -٢

 ). رة التربية والتعليم بمصروزا(٢٠٠٨/٢٠٠٩

الفصل الدراسي الثاني ط ) للصف الرابع اإلبتدائي(دليل المعلم لكتاب اللغة في حياتي  -٣
 ).وزارة التربية والتعليم بمصر (٢٠٠٨/٢٠٠٩

منظمة األمم  (٢٠٠٨الدليل المرجعي في تعليم القراءة والكتابة للكبار المبتدئين  -٤
 ).ةالمتحدة للتربية والعلوم والثقاف

 .مكتبة نانسي: دمياط. نماذج وتطبيقات: التدريس اإلبداعي للغة العربية -٥

 .مكتبة نانسي: دمياط. نماذج وتطبيقات في رياض األطفال: مفاهيم لغوية -٦

  :البحوث المنشورة
فاعلية استخدام أسلوبي تحليل المهمة وتحليل العمليات العقلية في عالج التالميذ ذوي  -١

مجلة كلية ). بحث مشترك(ءة بالصف الثالث اإلبتدائي صعوبات التعلم في القرا
  .١٩٩٧التربية ببنها 

تقويم قصص األطفال المترجمة على ضوء متطلبات الوعي الثقافي للطفل المصري  -٢
 .١٩٩٧مجلة كلية التربية بالزقازيق ) بحث مشترك(

الفهم أثر استخدام بعض األساليب اللغوية لسرد القصة في القدرة على إعادة السرد و -٣
 .١٩٩٨مجلة كلية التربية بدمياط . في مرحلة الروضة

فعالية التدريس اإلبداعي للنصوص األدبية في تنمية المهارات اللغوية اإلبداعية لدي  -٤
 .١٩٩٨طالب الصف األول الثانوي بسلطنة عمان مجلة كليات التربية بدمياط 

 لكتابة األوراق البحثية أثر برنامج تدريبي في تنمية بعض المهارات اللغوية الالزمة -٥
بحث منشور في مجلة دراسات في المناهج . لدى طالب كليات التربية بسلطنة عمان

 .٢٠٠٣وطرق التدريس العدد السابع والثمانون أغسطس 

أثر التدريب على بعض اإلستراتيجيات المعرفية وفوق المعرفية بإستخدام مدخلي  -٦
المؤتمر العلمي الرابع .  اإلبداعي والناقدالتكامل واإلبداع في تنمية مهارات التفكير

 .٢٠٠٤ يوليو ٨-٧للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة 
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تنمية مهارات تخطيط برامج القراءة العالجية المبكرة لدى طالبات المجال األدبي  -٧
 .٢٠٠٧ يناير ٦٢مجلة القراءة والمعرفة العدد . بكليات التربية بسلطنة عمان

ية وفوق المعرفية التي يمارسها طالب شعبة اللغة العربية اإلستراتيجيات المعرف -٨
 .بكليات التربية في أثناء االستماع إلى محاضرات النحو كتابتها

أثر برنامج قائم على األمثال األدبية في تحسين األداء اللغوي اإلبداعي لطالب الصف  -٩
 ١٢٧دد مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس الع. الحادي عشر بسلطنة عمان

 .٢٠٠٧أغسطس 

  :البحوث غير المنشورة
بحث مرجعي مقدم (اإلتجاهات الحديثة في تدريس اإلستماع بالمرحلة اإلبتدائية  -١

  ).١٩٩٩للترقية لدرجة أستاذ مساعد عام 
تقويم األداء التدريسي لمعلمي كليات التربية بسلطنة عمان في ضوء بعض الكفايات  -٢

بحث مشترك مقدم لوزارة  (٢٠٠١) اسة ميدانيةدر(التربوية، ومدى رضاهم الزظيفي 
 ).التعليم العالي بسلطنة عمان
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 منال السيد السيد يوسف
  :األبحاث العلمية

تصور مقترح لتضمين موضوعات التكنولوجيا ومعايير تعلمها بمحتوي مناهج العلوم           •
 .للتالميذ المرحلة االبتدائية

ي ابراز اسهامات المرأة في مجال علـم        دور منهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية العامة ف       •
 .الفيزياء واتجاهات الطالب نحو دور المرأة في مجال العلوم

برنامج مقترح لتنمية الوعي بالتعامل السليم مع المخلفات الصلبة من خـالل منهجـي               •
 .العلوم والدراسات االجتماعية لتالميذ المرحلة االبتدائية
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•          
  لمنصورةجامعة ا                 

  ــاطـفــــــرع دميــ                
  آليـــــــــــة التربيـــــة               

                وحدة التعليم االلكترونى
  
 

   ودراسات ومؤلفاتبيان بأحباث
  بقسم أصول الرتبيةالسادة أعضاء هيئة التدريس 

  
  عدد االحباث  أعضاء هيئة التدريس  م
  ٢٦  أحمد السيدأحمد إبراهيم . د.أ   .١

  ٣  إيمان توفيق محمد صيام. د   .٢

  ٤٠  السيد سالمه إبراهيم الخميسى. د.أ   .٣

  ــــــ  توفيق على إسماعيل عيسوى. د   .٤

  ٥  حسين محمد محمد السيد أبو مايلة. د   .٥

  ٥  شريف محمد محمد شريف. د  .٦

  ٣٤  على صالح حامد جوهر. د.أ  .٧

  ٦  مها عبد الباقى عبد الحافظ جويلى. د   .٨

  ٦  مياده محمد فوزى عبد اللطيف الباسل. د.أ   .٩

  ٢٤  هاديه محمد رشاد أبو آليله. د.أ .١٠

   االسماء مرتبة وفق الترتيب االبجدى: ملحوظة
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  أمحد إبراهيم السيد. د.أ
  :األبحاث العلمية

دراسة تحليلية لتطور التعليم الفني في مصر ومتطلبات تحديثه وزيادة فاعليته، رابطة  -١
  ١٩٩٣ديثة، يوليو التربية الح

دراسة ميدانية للمتغيرات المجتمعية وإنعكاسها علي منظور أولياء األمور للتعليم الثانوي  -٢
 ١٩٩٣الفني، رابطة التربية الحديثة،يوليو

المجانية وعالقتها بأزمة التعليم في مصر، مجلة نظريات وتطبيقاته يصدرها كلية التربية  -٣
 ١٩٩٣جامعة االسكندرية، ابريل–الرياضية 

مجلة  دراسة ميدانية للعالقة بين السلطة االدارية وتحقيق السياسة التعليمية بالجامعات، -٤
 ١٩٩٣جامعة االسكندرية، ابريل–نظريات وتطبيقاته يصدرها كلية التربية الرياضية 

الخدمات التعليمية والتأهلية المقدمة للمعاقين وانعكاسها علي اندماجهم في البيئة ، مجلة  -٥
 ١٩٩٣جامعة المنوفية ، فبراير–بية كلية التر

تطور نظام تدريب المعلمين أثناء الخدجمة وفق نموذج مقترح، مجلة كلية التربية ، يناير  -٦
١٩٩٣. 

دراسة نقدية تحليلة لسياسة التعليم الجامعي في مصر منذ بداية القرن العشرين ، مؤتمر  -٧
 .١٩٩٢-المنصورة، ديسمبر بجامعةكلية التربية 

فلسفة تربوية عرية لمتطلبات القرن الواحد والعشريبن، مؤتمر كلية التربية اطار مقترح  -٨
 .١٩٩٢-بجامعة المنصورة، ديسمبر

مؤتمر كلية التربية  األنشطة التربوية للمسجد الجامع وعالقتها بمحو أمية االنسان العرب -٩
 .١٩٩٢-بجامعة المنصورة، ديسمبر

واد المهنية بالتعليم الثانوي الصناعي نموذج مقترح لعالج مشكالت تدريب المعلمين الم -١٠
 .١٩٩٢بمصر، مجلة كلية التربية بدمياط ، يناير 

التوجهات السياسية للنظام العالمي الجديد ووإنعكاسها علي السياسة التعلمية في مصر ،  -١١
 .١٩٩٢مؤتمر كلية التربية جامعة عين شمس، يناير 

وعالج مشكالت البيئة، مؤتمر كلية دور األنشطة التعليمية بكليات التربية في التصدي  -١٢
 .١٩٩١-التربية بالفيوم، ديسمبر 

دراسة ميدانية لفاعلية الكفاية االدارية الداخلية بكليات التربية، مؤتمركلية التربية  -١٣
 .١٩٩١-بالمنصورة، نوفمبر 
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التعليم المستمر وعالقته بالنمو المهني للمعلمين، مؤتمركلية التربية بالمنصورة، سبتمبر  -١٤
-١٩٩١. 

األبعاد السياسية واالجتماعية وانعكاسها علي تطوير التعليم الثانوي في مصر، مؤتمؤ  -١٥
 .١٩٩١رابطة التربية الحديثة، يوليو 

تطوير النظام التعليمي في مصر علي ضوء العوامل والقوي البشرية في تشكيل النظام  -١٦
لية التربية بدمياط، التعليمي في كل من اليابان والواليات المتحدة االمريكية، مجلة ك

 .١٩٩١-يونيو 

رؤية نقدية لسياسة تعليم المرحلة االولي في مصر، مجلة كلية التربية بالمنصورة  -١٧
 .١٩٩١-يناير

دراسة ( وانعكاسها علي فكر الشباب الجامعي ١٩٧٣التوجهات السياسية في مصر منذ -١٨
 .١٩٨٧-، مجلة كلية التربية بالمنصورةأكتوبر )ميدانية

ة للمناخ االداري بالجامعات األقليمية واقعة وأسس تطوره، مجلة كلية دراسة تحليلي -١٩
 .١٩٨٧-التربية بالمنصورة، أكتوبر 

  :المؤلفات العلمية
  .٢٠٠٧دمياط ، سبتمبر–أحاديث في اإلدارة التعليمة والمدرسة الحديثة، مكتبة نانسي  -١
نشر والتوزيع، دمياط لل–مكتبة نانسي  دراسة مقارنة لالنظمة التعليمية في العالم -٢

 .٢٠٠٧سبتمبر

 .٢٠٠٤دمياط، سبتمبر–مكتبة نانسي مقدمة في تاريخ التعليم، -٣

 .٢٠٠٤دمياط، للنشر والتوزيع، سبتمبر–مكتبة نانسي مالمح تاريخ التعليم في مصر، -٤

 .١٩٩٦دمياط ، للنشر والتوزيع، سبتمبر –مدخل في تاريخ التعليم االبتدائي،مكتبة نانسي  -٥

 .١٩٩٥دمياط، للنشر والتوزيع، سبتمبر–يم، مكتبة نانسي دراسة في نظم التعل -٦

 .١٩٩١-دمياط ، للنشر والتوزيع، سبتمبر–في التربية المقارنة، مكتبة نانسي  -٧
  



 

٤٦ 
 

  إميان توفيق صيام. د
  ).مشترك مع فريق بحثي (١٩٩٤لسنة ) ٤( دور كليات التربية في التوعية بالقانون -١
  .لي اإلعتماد المهني لمعلم الحاسب اآل-٢
  . الجودة الشاملة وتطبيقها في التعليم قبل الجامعي-٣



 

٤٧ 
 

  السيد سالمة اخلميسي/ د.السيد أ
  

  .البحوث والدراسات المقدمة في مؤتمرات أو ندوات
التعليم غير النظامي من منظور تنموي المعسكرات التربيوة كنموذج مقترح نحو  -١

  .م١٩٨٧ أبريل ١٢-١١مشروع لمصر رابطة الترية الحديثة ،
: البحث التربوي) مشترك( البحث التربوي وقضايا التعليم لمصري في الثمانيات  -٢

 ٤-٢رابطة التربية الحديثة والمركز القومي للبحوث التربوية، " الواقع والمستقبل"
 .م١٩٨٨يوليو 

التعليم والمشاركة السياسية رؤية تربوية ناقدة للولقع المصري السياسي المصري  -٣
ديسمبر ٩-٥مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة التغيير واالستمرار

 .م١٩٨٨

الطفل ) بحث مشترك(تربية الخلق البيئي للطفل المصري من منظور إسالمي  -٤
المصري وتحديات القرن الحادي والعشرينمركز دراسات الطفولة بجامعة عين شمس 

 .م١٩٩١ أبريل ٢٧/٣٠

يئة الجامعة وخدمة البيئة كلية التربية، جامعة دور كلية التربية في خدمة المجتمع والب -٥
 .م١٩٩٧المنصورة 

مركز الدراسات الوطنية "تنمية المرأة الريفية " محو أمية وتعليم المرأة الريفية -٦
 .م١٩٩٨، مارس"بالمنوفية

ندوة التربية العلمية وتحديثات المستقبل " التربية العربية بين حدود المستقبل ووعود  -٧
 .م١٩٩٨ مايو ١٠دمياتط والجمعية العلمية كلية التربيبة ب

كلية العلوم، " بيئة نهر النيل وصحة اإلنسان"ترشيد السلوك البيئي للطفل المصري  -٨
 .م١٩٩٨ سبتمبر ٢٧-٢٦جامعة المنصورة 

 - قراءةفكرية ، تربوية أعالم دمياط-السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور حلمي الحديدي -٩
 .م١٩٩٩كلية التربية بدمياط أبريل 

العنف المدرسي رؤية تفسيرية من مدخل منظومي المدرسة المصرية في ضوء  -١٠
تكنولوجيا المعلومات وتحديات عصر العولمة قسم أصول التربية، كلية التربية 

 م٢٠٠١ نوفمبر ٥/٦بدمياط، جامعة المنصورة 

التربية ومستقبل التنمية البشرية في "المدرسة المنتجة في مصر، قراءة متأنية  -١١
 .م٢٠٠٢أكتوبر ٢٢-٢١كلية التربية بالفيوم، جامعة القاهرة، / وطني العربيال



 

٤٨ 
 

تربية الطفل من أجل مصر ) تحت النشر(تربية الطفل المصري وحقوق اإلنسان  -١٢
/ ٢٥/٢٦والمستقبل الواقع والطموح مركز رعاية وتنمية الطفولة جامعة المنصورة 

 .م٢٠٠٢ديسمبر 

ندوة كليات التربية وبرامج "اءة سياسية تربوية  قر–كليات التربية ومسألة األمية  -١٣
 .م٢٠٠٢ فبراير ٢٥قسم المناهج، كلية التربية بدمياط " تعليم الكبار

كلية " العولمة واوليات التربية"تجديد فلسفة التربية العربية لمواجهة تحديات العولمة  -١٤
 .م٢٠٠٤التربية، جامعة الملك سعود، أبريل 

إعداد المعلم وتطوره في ضوء " المجتمع وتنمية البيئة دور كليات التربية في خدمة -١٥
 ٣٢-٢٢) جستين(المتغيرات الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية 

 .م٢٠٠٦ فبراير٢٢-٢١هـ ١٤٢٧محرم

 تحت النشر – رؤية منهجية –معايير جودة المدرسة الفعالة في ضوء منحي النظم  -١٦
 لربيع ٢٩-٢٨" ودية للعلوم والتربوية والنفسيةالجمعية السع"الجودة في التعليم العام 

 .م٢٠٠٧ مايو ١٦-١٤٢٨١٥األخر 

 البحوث والدراسات المنشورة في دوريات علمية محكمة
دراسة " المناخ العلمي بكليات التربية وانعكاساته علي تطوير الفكر التربوي في مصر -١

  .م١٩٨٦منشورة مستقلة برقم إيداع ، مكتبة نانسي 
مجلة كلية " دراسة حالة"االجتماعي علي التعليم بمدارس اللغات التجريبية  الطلب -٢

  .م١٩٨٧ يوليو-التربية بدمياط العدد التاسع، الجزء األول
مجلة كلية التربية بدمياط، العدد ": دراسة تحليلية" المضمون التربوي في المثل الشعبي -٣

  .١٩٨٩العاشر، الجزء األول 
رؤية نافذة وتصور وقائي مجلة التربية "لتلميذ التعليم األساسي تلوث البيئة التربوية -٤

  .م١٩٩٨بدمياط ، جامعة المنصورة ، العدد العاشر ، الجزء الثاني ، يونيو 
  .م١٩٩٨مجلة التربية المعاصرة : التعليم المفتوح والتربية الحياتية -٥
راسة تربوية، د) بحث مشترك(دراسات تربوية "اتجاهات األدب التربوي في مجلة -٦

  .م٣٨،١٩٩١المجلد السابع، الجزء 
 موقف الطالب المعلمين من فاعلية اإلشراف علي التربية العلمية مجلة كلية التربية -٧

  .م١٩٩٢بدمياط، العدد السابع، الجزء الثاني يوليو 
/ اسعةالتربية المعاصرة، السنة الت:  اإلعداد الثقافي المعلم ومشكلة الهوية في أقطار الخليج-٨

  .م١٩٩٢ ديسمبر ٢٤العدد 



 

٤٩ 
 

صبغة تربوية مقترحة لمواجهة التطرف التربية المعاصرة السنة "   تربية التسامح الفكري -٩
  .م١٩٩٣ أغسطس ٢٦العاشرة العدد 

السنة الثانية، العدد " التربية والتنمية"المشكالت المهنية للمعلم المصري في الخليج العربي -١٠
 .١٩٩٣الرابع، أغسطس 

 مصادر النمو المهني ألستاذ الجامعة المعار ألقطار الخليخ العربية بين االمكانية -١١
  .م٦١،١٩٩٤واالشكالية دراسات تربوية المجلد التاسع ، الجزء 

  م١٩٩٥٤دلراتسات تربوية " تحديات وخيارات "  التربية العربية وصناعة المثقف -١٢
 والمعلمين لخدة المجتمع المحلي المديرية  دور الموجه التربوي في تفعيل مجالس األباء-١٣

  .م١٩٩٢العامية للتنمية التربوية، سلطنة عمان، ديسمبر 
المعلمون المربون بيئيا ومسئولية طككليات التربية ، مجلة جامعة المنصورة للبيئة ، العدد -١٤

  .م١٩٩٦الخامس ، يونيو 
 والبيئة لتطبيق الشعار مجلة متطورة المتطلبات التربوية....جميلة ....مدرسة نظيفة -١٥

  .جامعة المنصورة للبيئة تحت النشر
 الجزء االول، يوليو ٣٢ من يعلم الطفل الموهوب؟ مجلة كلية التربية بدمياط العدد -١٦

 .م١٩٩٩

  .م٢٠٠٠في المسألة التعليمية مجلة المحليات، العدد السادس، خاص عن التعليم -١٧
  . وأراء النخبة مجلة كلية التربية بدمياط تحت النشر تطوير التعليم بين الرأي العام-١٨
   مشاريع بحثية-٣
م في شأن حماية البيئة في مصر ١٩٩٤ لسنة ٤دور كليات التربية في التوعية بالقانون -١

  . رئيس الفريق البحثي تم االنتهاء منه ونشره٢٠٠٣-٢٠٠١وحدة البحوث جامعة المنصورة 
الوظائف في سوق العمل ، مدينة الملك عبد ) سعودة ( دور التلمذة المهنية في توطين-٢

 .باحث مشارك ، جاري التنفيذ٢٠٠٤العزيز وللعلوم والتقنية 

  )المؤلفات(  الكتب المنشورة-٤
  .م١٩٨٦مكتبة نانسي ) ترجمة( استراتيجات األداء الناحج في االمتحانات -١
  .م١٩٨٨) ٢(ا  التربية وتحديث االنسان العربي عالم الكتب، سلسلة قضاي-٢
دار الوفاء لدينا " دراسة نظرية وميدانية عن التربية السياسية" الجامعة والسياسة في مصر -٣

  .م١٩٩٩للطباعة والنشر 
 .م٢٠٠١ قراءات في األدارة المدرسية دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر -٤



 

٥٠ 
 

  حسني حممد أبو مايلة. د
هلية والمنظمات غير الحكومية في مجال محو  دور الجامعة في تفعيل أدوار الجمعيات األ-١

  .األمية
  . التعليم اإللكتروني مدخل لثقافة شباب الجامعات-٢
 إستراتيجية مقترحة لتأهيل معلمات رياض األطفال إلكتشاف الموهوبين ورعايتهم في -٣

  .ضوء اإلتجاهات العالمية
جهة األزمات التربوية  تصور مقترح مستقبلي لدور تنظيمات المجتمع المدني في موا-٤

  .بمصر
 دور المؤسسات التربوية اإلجتماعية في تعزيز األمن القومي لمواجهة تحديات العولمة -٥
  ).دراسة تحليلية(



 

٥١ 
 

  : شريف حممد حممد شريف.د
التعليم والتنمية البشرية في اليابان واوجه االستفادةمنها في مصر، مجلة كلية التربية  -١

  .، منفرد٢٠٠٣يونية  جامعة المنصورة، -بدمياط
الجامعة ودورها في مواجهة بعض معوقات التنمية في مصر، مجلة كلية التربية ببني  -٢

 .، منفرد٢٠٠٥جامعة القاهرة، يناير-سويف

تطوير اداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في ضوء بعض المتغيرات المحلية  -٣
 .منفرد، ٢٠٠٦ جامعة األزهر، سبتمبر-والعالمية، مجلة كلية التربية

) المحرومين(التعليم عن بعد ودوره في توفير االحتياجات التربوية لألطفال المهمشين  -٤
 .٢٠٠٨ جامعة المنصورة، إبريل -في مصر، مجلة مركز رعاية وتنمية الطفولة

، مقبول "إعداد القيادات اإلدارية المدرسية بمصر في ضوء خبرات بعض الدول" -٥
  .٢٠٠٧الزقازيق، نوفمبرجامعة -للنشر بمجلة، كلية التربية



 

٥٢ 
 

  د علي صاحل جوهر.أ
  :األنتاج العلمي والبحوث والمؤلفات

  الجامعة بين الجمود والتطور -١
 التفاعل بين التعليم والعمل المنتج -٢

 "دراسة تقويمية" التفاعل بين التعليم والعمل المنتج -٣

 النخطيط لتطبيق نظام الساعات الدرسية المعتمدة في كليات التربية -٤

 البيئية مدخل لتنمية المجتمعالتربية  -٥

 ديمقراطية إعداد المعلم -٦

 دور كليات التربية في تدعيم العالقات والشئون العربية -٧

 التخطيط لتحقيق التوازن بين البحث التربوي والتدريس بكليات التربية -٨

 "دراسة مقارنة بين سيناء والوادي" مشكالت الشباب الجامعي المصري  -٩

 لتعليم األساسيالتنمية االدارية لمدارس ا -١٠

 "دراسة تحليلية"تنسيق القبول  بالجامعات المصرية  -١١

 "دراسة تحليلية" المعلم في مصر اإلسالمية -١٢

 المعلم المصري من العصر الفرعوني إلي العصر البطلمي -١٣

 "دراسة تطويرية تحليلية " مجانية التعليم في مصر اإلسالمية  -١٤

 الرسوب بالجامعة لسبابة وطرق مواجهته -١٥

 د المعلم بالواليات المتحدةتطور إعدا -١٦

  تطور إعداد المعلم بانجلترا وعالقته بإعداد المعلم المصري -١٧
 مجانية التعليم في مصر الفرعونية -١٨

 "رؤية تاريخية" إعداد المعلم المصري -١٩

 تقرير متابعة تجربة محو االمية بمدارس محافطة دمياط -٢٠

 دراسة مقارنة لبعض نظم التعليم الجامعب -٢١

 علم االمصرياإلعداد القومي للم -٢٢

 "دراسة ميدانية" المشاركة الطالبية بالجامعة  -٢٣

 "دراسة تقويمية " تطوير التعليم الثانوي العام بمصر -٢٤

 الجامعة والتنمية االقتصادية واالجتماعية -٢٥

 تكلفة تعليم الطالب بالؤسسات التعليمية -٢٦

 االطالح التعليم والعولمة -٢٧



 

٥٣ 
 

 التعليم وتحدياته -٢٨

 اإلدارة التربوية -٢٩

، مجلة كلية التربية بدمياط العدد "ص وعالقته بجودة التعليم العام في مصرالتعليم الخا" -٣٠
 .٢٠٠٨، يناير ٥٣

، المكتبة العصرية بالمنصورة، يناير "تحسين اإلنتاجية التعليمية عن طريق الجودة" -٣١
٢٠٠٧. 

  بحوث تحت الطبع
  انتاجية رياض األطفال بمصر-٣٢
  امالمساءلة والمحاسببة في مدارس التعليم الع-٣٣
  النظام المدرسي الفعال وفق متطلباته-٣٤



 

٥٤ 
 

  :مها عبد الباقي عبد احلافظ جويلي. د
 .٢٠٠٧، مكتبة نانسي بدمياط، يناير "أولويات وقضايا تربوية "-١

  .تنظيم التعليم على ضوء ثورة المعلومات* 
  .المهام اإلدارية لمعلم التعليم اإلبتدائي* 
  .حادي والعشرينالدور الخالقي للمدرسة في القرن ال* 
  .المتطلبات التربوية لتحقيق الجودة التعليمية* 

 .مقومات تطوير التعليم الثانوي العام على ضوء اإلتجاهات الحديثة* 



 

٥٥ 
 

  ميادة  حممد فوزى الباسل/ د.أ
البعد التربوي لألساليب التنشية داخل األسرة والمجتمع بمايدعم قيم االنتماء والشراكة  -١

  ينوالمساواة بين الجنس
 "دراسة ميدانية" مخصوصية بعض مدارس التعليم العام في مصر  -٢

" متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة لرياض األطفال ومدارس التعليم العام بمصر -٣
 "دراسة ميدانية

 "دراسة ميدانية" حقوق األطفال والمؤسسات التعليمية في مصر بين النظرية والتطبيق -٤

 "دراسة ميدانية" رس رياض االطفال في مصرتحسين االنتاجية التعليمة لمدا -٥

د علي .مع أ" بحث مشترك" الحماسية وعالقتها باصالح مؤسسات تربية الطفل في مصر -٦
 إبراهيم الدسوقي



 

٥٦ 
 

  د هادية حممد رشاد أبو كليلة.أ
٧-   

  :األبحاث العلمية
  

  نحو مدخل متكامل في تخطيط التعليم لتحقيق متطلبات سوق العمل من خريجي التعليم-١
  .٢٠٠٧مجلة كلية التربية جامعةالمنصورة فرع دمياط، يناير .الجامعي

Towards Integrative entry in Educational planning to achieve 
requirements of the labourmarket from graduates of Universal Education. 

، المؤتمر ١٩٩٦ل عام  كليات التربية وخدمة المجتمع في ضوء المؤتمرات التربوية خال-٢
  .١٩٩٦السنوي الثالث عشر لقسم أصول التربية بالمنصورة، ديسمبر 

Faculties of education and social service in the light of the educational 
conferences during 1996: a critical vision. 

 كلية التربية جامعة المنصورة  التعليم الجامعي في مصر الكلفة والفعالية والكفاية، مجلة-٣
  .١٩٩٦فرع دمياط، يناير 

University Education in Egypt: Expenditure, Effectiveness and 
Competence. 

 اسهامات التربويين في مجال اقتصاديات التعليم، المؤتمر العلمي الثاني عشر لقسم أصول -٤
  .١٩٩٥التربية كلية التربية بالمنصورة، ديسمبر 

The Educationalists Contributions in the field of the Economics of 
Education. 

، مجلة علمية محلية، كلية )التحدي واإلستجابة( قوى الضغط وصنع السياسة التعليمية -٥
  .١٩٩٥التربية جامعة األزهر، أغسطس 

Ee llesuring Powers and the educational policy-making Challenge and 
Response. 

 التخطيط التربوي معلم من معالم الخطاب التربوي، المؤتمر السنوي الحادي عشر لقسم -٦
  .١٩٩٤أصول التربية، ديسمبر 

The Educational Planning as a feature of the Educational Discourse. 
 عشر لقسم أصول ، المؤتمر السنوي الرابع)ورقة عمل( معايير نقد وتقييم البحث التربوي -٧

  .١٩٩٤التربية بالمنصورة، ديسمبر 
The criteria of criticizing and evaluating the educational research (work 
sheet). 

 دور كلية التربية جامعةالملك فيصل في إعداد معلم التعليم العام بالمملكة العربية -٨
  .١٩٩٣عودية، أكتوبر السعودية، مؤتمر علمي دولي، المملكة العربية الس

The Rple of The Faculty of Education in the University of "King Faiysal" 
in preparing a Teacher of General Education in Saudi Arabia. 
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 البحث التربوي بكليات التربية رؤية نقدية، المؤتمر السنوي الثامن لقسم أصول التربية -٩
  .١٩٩١بالمنصورة، سبتمبر 

Educational Research in the Faculties of education: A Critical Vision. 
 الهيكل العام ألهداف برنامج إعداد معلم التعليم الثانوي ومدى تحقيق البرنامج لها، -١٠

جامعة عين شمس بعنوان التعليم الثانوي ) رابطة التربية الحديثة(المؤتمر العلمي السادس 
  .١٩٩١قبل، يوليو الحاضر والمست

The General from of the objectives of the programme of a secondary 
teacher preparation and how this programme achieves these objectives. 

، مجلة كلية التربية بدمياط فرع دمياط جامعة )الواقع والتطوير( التوجيه الفني الميداني -١١
  .١٩٨٨ المنصورة، يونيو

Technical Field Orrentation: Current Status and Improvements. 
  

  : المؤلفات العلمية
  

 التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مايو -١
٢٠٠١.  

Higher Education in Saudi Arabia Kingdom. 
  .٢٠٠١تعليمية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مايو   البحث التربوي وصنع السياسة ال-٢

Educational Research and setting Educational policy. 
  .٢٠٠١  دراسات في تخطيط التعليم واقتصادياته، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مايو -٣

Studies in Educational Planning and Economics. 
  .١٩٩٤ن وحرمان المتعلمين، عالم الكتب، القاهرة، سبتمبر   تعليم المحرومي-٤

Education the Deprived and Depriving the Education. 
  التربية البيئية وإعداد المعلم في كليات التربية، المكتبة العلمية الحديثة، المنصورة، -٥

  .١٩٨٨سبتمبر 
Environmental Educational teacher preparation in College of Education. 

 . مجانية التعليم وموقعها بين العوامل المؤثرة في كفاية النظام التعليمي-٦

 . دراسة ألراء طالب كليات التربية في عملية إعدادهم-٧

 . مشكلة األهدار التربوي في الدول العربية-٨

 . الملك فيصل مهام المشرف التربوي ومدي تحقيقها في برنامج التربية العلمية بجامعة-٩

  . الطلب االجتماعي علي التعليم بمصر والسعودية-١٠
 . الكفاية الداخلية للتعليم بجامعة الملك فيصل-١١

 . االنتاجية العلمية لألعضاء هئية التدريس المصريين العاملين بالخارج-١٢
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 . األنتاجية العلمية لألعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية-١٣

 .يط التربوي مداخل التخط-١٤
  

  :المترجمات
  

  .١٩٩٨، يناير )إعداد وترتيب المعلمين لخدمة المعاقين(في التربية الخاصة 
Preparing an Training Teacher for serving in the Specific education of the 
Handicapped. 
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  جامعة المنصورة                 

  ــاطـع دميــفــــــر                
  آليـــــــــــة التربيـــــة               

                وحدة التعليم االلكترونى
  
 

   ودراسات ومؤلفاتبيان بأحباث
  بقسم علم النفسالسادة أعضاء هيئة التدريس 

  
  عدد االحباث  أعضاء هيئة التدريس  م
  ١٨  السيد محمدعبد المجيد عبد العال. د.أ   .١

  ــــــ  د عبد المنعم إبراهيمثروت محم. د   .٢

  ١  سناء حامد عبد السالم زهران. د  .٣

  ٤  عباس إبراهيم على متولى. د   .٤

  ٣٢  عبد الناصر أنيس عبد الوهاب رمضان. د  .٥

  ٣  عصام الدسوقى إسماعيل الجبه. د  .٦

  ٦  فاطمة محمود السيد الزيات. د   .٧

  ـــــ  محمد المرشدى المرسى المرشدى. د.أ   .٨

  ـــــ  سعيد السعيد جبريلمصطفى ال. د  .٩

   االسماء مرتبة وفق الترتيب االبجدى: ملحوظة
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  السيد حممد عبد اجمليد عبد العال.  د.أ
فاعلية الغناء الجماعي في خفض مستوي الخجل لدي تالميذ الحلقة األولي من مدي  .١

،  ص ١٩٩٥، يونيو ٢٤، ع١التعليم األساسي، مجلة كلية التربية بدمياط، ج
 ، فردي٣٤٠ -٣١٩ص

، ١التفضيل اللوني لدي بعض فئات المرض النفسي، مجلة كلية التربية بدمياط، ج .٢
  ، فردي٢٦٠-٢٤٣،ص ص ١٩٩٥، أكتوبر٢٥ع

دراسة التجاهات طالب الجامعة نحو التطرف الديني واالجتماعي، المؤتمر السنوي  .٣
، ٤٨ -١ص صس١٩٩٦ مايو، ٧ -٦الثاني لقسم علم النفس التربوي بالمنصورة

 فردي

خصائص المعلم الناجح وعالقتها بالدافع لالنجاز لدي طالب المرحلة الثانوية بسلطنة  .٤
 ، فردي٩٢ -٦٣، ص ص١٩٩٧، مايو ٣٤عمان، مجلة كلية التربية بالمنصورة، ع

دراسة أثر بعض المتغيرات المجتمعية علي الشعور باالنتماء لدي الشباب الجامعي،  .٥
، ١٩٩٨، السنة الثالثة عشر، ١ة المنوفية، ع جامع-مجلة كلية التربية بشبين الكوم

 ، فردي١٣٠ -١٠١ص ص

استراتيجية مقترحة لتنمية بعض المفاهيم الهندسية والمهارات االجتماعية ألطفال  .٦
-١ ص ص١٩٩٨الرياض باستخدام خامات البيئة، مجلة كلية التربية بدمياط، يناير 

 ، مشترك٤٧

قدير الذات لدي عينة من طلبة الدراسات المهارات االجتماعية في عالقتها بالقلق وت .٧
، ص ٢٠٠٠، يناير، ٣٥ جامعة المنيا، –بكلية التربية، المجلة العلمية لكلية اآلداب 

 ، فردي٨٤ -٩ص 

 كلية -فعالية القصة في خفض الكذب لدي تالميذ المدرسة االبتدائية، المجلة العلمية .٨
 ، فردي١٨٤ -١٤٣ص ص٢٠٠١، يوليو ٣٧التربية بدمياط 

علية الذات والمساندة االجتماعية وتقدير الذات لدي عينة من معلمي ومعلمات فا .٩
، ٢رياض األطفال والمرحلة االبتدائية، مجلة علم النفس المعاصر والعلوم االنسانية، ج

 ، فردي١١٦ -٧٣، ص٢٠٠٣، يناير ١٤ع

قبل فعالية ممارسة األلعاب الحركية الصغيرة في تنمية الثقة بالنفس لدي أطفال ما  .١٠
، ٢٠٠٣، أكتوبر ١٤، ع٥المدرسة، مجلة علم النفس المعاصر والعلوم االنسانية، ج

 ، فردي١١٦ -٧٣ص ص

مهارات الحياة والصالبة النفسية لدي عينة من معلمات رياض األطفال، مجلة المنهج  .١١
 ، فردي٣٨٩ -٣٤٣، ص ص ٢٠٠٤، يناير ٣العلمي والسلوك، ع
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نة من تالميذ المدرسة االبتدائية، مجلة دراسات إساءة المعاملة واألمن النفسي لدي عي .١٢
 ، فردي٢٧٤ -٢٣٧، ص ص ٢٠٠٤، ابريل ٢، ع١٤نفسية، مج

األفكار المختلة وظيفيا وحالة الهوية ووجهة الضبط لدي المهمشين من طلبة كلية  .١٣
المركز :  جامعة عين شمس-)رؤي تنموية(التربية، مؤتمر مستقبل التعليم الجامعي

 ، مشترك٢٠٠٤ مايو ٥-٣التنمية، العربي للتعليم و

الدور الوسيطي للمعارف المشوهة في العالقة بين الضغوط النفسية واالكتئاب لدي  .١٤
، ص ص ٢٠٠٥، يناير ٥٧عينة من طالب الجامعة، مجلة كلية التربية بالمنصورة، ع

 ، مشترك٣٣٧ -٣٠٣

 عينة من معلمي المهارات االجتماعية في عالقاتها بالثقة بالنفس والرضا الوظيفي ليد .١٥
، يناير ٦١، ع٢ومعلمات المرحلة االبتدائية، مجلة كلية التربية بالمنصورة، ج

 ، فردي٤٧ -٢٠٠٦١

بعض متغيرات الذات والعوامل الخمسة الكبري في الشخصية لدي مضطربي الهوية  .١٦
 .٢٠٠٦ مايو ٦٢من طالب الجامعة، مجلة كلية التربية بالمنصورة، ع

 .٢٠٠٨، مجلة كلية التربية بالمنصورة، " تفسيره- مفهومه-القلق" .١٧

الرضا الوظيفي وتقدير الذات والقلق لدي معلمي المدارس الخاصة والحكومية بمصر " .١٨
 نوفمبر ، ١١ -١٠، المؤتمر السنوي الثامن عشر لكلية التربية بدمياط، "والسعودية
٢٠٠٨. 
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  سناء حامد زهران. د
ى طالب الجامعات الخاصة والجامعات  مفهوم الذات األكاديمي ومستوى الطموح لد-١

  .، مجلة اإلرشاد النفسي٢٠٠٧الحكومية، 
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  عباس إبراهيم متويل. د
 الضغوط النفسية وعالقاتها بالجنس ومدة الخبرة وبعض سمات الشخصية لدى معلمي -١

 أبريل –) ٢٦(العدد ) ١٠( المجلد –المرحلة اإلبتدائية، المجلة المصرية للدراسات النفسية 
٢٠٠٠.  

 الضغوط النفسية لدى معلمي التربية الخاصة وعالقتها بالجنس والخبرة وبعض سمات -٢
  .٢٠٠٦يناير ) ٤٩( العدد - فرع دمياط–الشخصية، مجلة كلية التربية 

  ببعض المتغيرات النفسية واإلجتماعية المرتبطة بالتفاؤل والتشاؤم لدى طالب الجامعة،-٣
  .٢٠٠٥يناير ) ٤٧( العدد - فرع دمياط–مجلة كلية التربية 

 دراسة بعض متغيرات الشخصية لدى األبناء ذوي السلوك العدواني وعالقتها ببعض -٤
 الجزء –) ٢٧( العدد - فرع دمياط–متغيرات الشخصية لدى األمهات، مجلة كلية التربية 

  .١٩٩٨الثالث ديسمبر 
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  د عبد الناصر أنيس عبد الوهاب رمضان.أ
  ):أستاذ مساعد(ي أجريت حتى الحصول على اللقب العلمي البحوث والدراسات الت  )  أ(

 من خالل بعض الخصائص العقلية والنفسية لمعلمات        ي االبتكار الصفيالتنبؤ بالمناخ    .١
 ، كليـة    التربـوي رياض األطفال، بحث منفرد، منشور بمجلد مؤتمر قسم علم النفس           

  .م١٩٩٦التربية ، جامعة المنصورة ، مايو 

 عالج التالميـذ ذوى     في تحليل المهمة وتحليل العمليات العقلية       وبيأسلفعالية استخدام    .٢
 يمعـاط . ، بحث مشترك مـع د     االبتدائي القراءة بالصف الثالث     فيصعوبات التعلم   

، مجلة كليـة    )كباحث ثان (إبراهيم نصر مدرس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية         
  .م١٩٩٧الثامن، أكتوبر، ، المجلد )٣٠(التربية ببنها، جامعة الزقازيق، العدد 

أنماط التعلم والتفكير واستراتيجيات التعلم وعالقتها بالمهارات اللغوية العامـة لـدى             .٣
محمد حسن المرسى أستاذ المنـاهج وطـرق        ./ د.طالب الجامعة، بحث مشترك مع أ     

، مجلة كلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة، عدد        )كباحث أول (تدريس اللغة العربية    
  .م١٩٩٨ يوليو،

دراسة مقارنة للقدرات النفسية اللغوية ومفهوم الذات لدى المتفوقين عقلياً والعـاديين،             .٤
  .م١٩٩٨مجلة كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق، عدد مارس، 

 فـي  للطالب   الدراسيدراسة تحليلية مقارنة التجاهات المعلمين نحو تقويم التحصيل          .٥
 .م١٩٩٨كلية التربية، جامعة األزهر، عدد أكتوبر، ، مجلة والفنيمراحل التعليم العام 

 خفض قلق التدريس وتنمية االتجاهـات التربويـة         في التربويفاعلية برنامج اإلعداد     .٦
 كليـة التربيـة،     مجلـة لدى طالبات كليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية،         

  .م١٩٩٩رس، اجامعة المنصورة م

ـ   ( ، بحث منفرد  الدراسيئة الفصل    مجال بي  يالدراسات المعاصرة ف   .٧ ، )يبحـث مرجع
دراسة مقدمة للجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة، واألساتذة المـساعدين، المجلـس            

 .م١٩٩٩األعلى للجامعات، ديسمبر 

حتـى  ) أستاذ مساعد (البحوث والدراسات التي أجريت منذ الحصول على اللقب العلمي            )  ب(
  :)أستاذ(التقدم على اللقب العلمي 

  :البحوث والدراسات الميدانية والتجريبية •

دراسة تحليلية التجاهات المعلمين والطالب المعلمين نحـو تكنولوجيـا المعلومـات،             .٨
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عدد خاص  ،  مجلة كلية التربية بدمياط   بحث منفرد، منشور ب    التدريس،   يواستخدامها ف 
جامعـة  ،  )المدرسة المصرية وتحديات عصر العولمـة     (بمؤتمر كلية التربية بدمياط     

 .م ٥/١١/٢٠٠١-٤المنصورة، 

 البيئـة المدرسـية     فـي تيسير وصول الطالب ذوى االحتياجات الخاصة للمعلومات         .٩
ملتقى الجمعية الخليجية لإلعاقة السادس باالشتراك مع الجمعيـة الُعمانيـة           ،  واألسرية

 م٢٠٠٦ مارس ١ فبراير ـ ٢٧للمعاقين خالل الفترة من 

لطالب مفرطـي التحـصيل مفرطـي الـدروس         خصائص الشخصية المبتكرة لدى ا     .١٠
دراسة مقارنة، بحث منفرد، منشور بمجلة التربية، كلية التربية، جامعة          : الخصوصية

  م٢٠٠٦، الجزء الثاني، يونيو )١٢٩(األزهر، العد 

الجامعية وعالقتها بالتحصيل األكـاديمي     بيئة التعلم   مدركات الطالب المعلمين ألبعاد      .١١
البحوث النفـسية  مجلة الذات العامة لديهم، بحث منفرد، منشور ب ة  فعاليوفقاً لمستويات   

 .م٢٠٠٧، العدد الثاني، كلية التربية، جامعة المنوفيةوالتربوية، 

أثر التدريب القائم على التكامل بين اإلستراتيجيات المعرفية وإستراتيجيات مـا وراء             .١٢
التالميذ ذوي صعوبات   المعرفة على تنمية مهارات حل المسائل الرياضية اللفظية لدى          

باحـث   (ةفريال عبده أبو ست. تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية، بحث مشترك مع د    
، العـدد   كلية التربية، جامعة المنوفية   البحوث النفسية والتربوية،    مجلة  ، منشور ب  )ثان

  .م٢٠٠٨األول، 

 والمفضلة للـتعلم    مدركات طالب كليات التربية والتربية النوعية ألبعاد البيئة الواقعية         .١٣
المـؤتمر العلمـي الـسنوي     ـ دراسة مقارنة، بحث منفرد منشور،  والدراسة بالكلية

تطوير التعليم النوعي في مصر والوطن العربي لمواجهـة متطلبـات سـوق             : الثالث
  .م٢٠٠٨ أبريل ١٠ – ٩الفترة من ، "رؤى إستراتيجية"العمل في عصر العولمة 

غير التربويين لمؤشرات جودة المـدارس الحكوميـة        مدركات اآلباء من التربويين و     .١٤
والخاصة بمملكة البحرين، بحث منفرد منشور، المؤتمر العلمي الثامن عـشر لكليـة             

التعليم الخاص في مـصر والعـالم       : التربية، جامعة المنصورة، فرع دمياط، بعنوان     
 .م٢٠٠٨ نوفمبر ١١-١٠: الواقع والمستقبل، في الفترة من: العربي

ت التنبؤية لمهارات المعالجة الصوتية بمستوى تعرف وقراءة الكلمة لدى تالميذ           الدالال .١٥
الحلقة األولى من المرحلة االبتدائية، بحث منفرد منشور بمجلة رعاية وتنمية الطفولة،            

، الجزء الثاني، أغـسطس     )٦(مركز رعاية وتنمية الطفولة، جامعة المنصورة، العدد        
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  .م٢٠٠٨

تفضيالت أنشطة الذكاءات المتعددة لدى فئات تشخيـصية متباينـة   الدالالت التمييزية ل   .١٦
التحصيل الدراسي في اللغة العربية والرياضيات، بحث منفرد مقبول للنشر، بمجلـة            

 .م٢٠٠٩كلية التربية، جامعة المنصورة، األول، يناير 

ت أثر التدريب على إستراتيجيات ما وراء المعرفة في مواقف تعاونية في تنمية مهارا             .١٧
الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية، بحـث منفـرد،             
منشور بمجلة القراءة والمعرفة، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، كليـة التربيـة،            

  .م٢٠٠٨، أغسطس )٨١(جامعة عين شمس، العدد 

 : أوراق العمل المنشورة في المجالت والمؤتمرات والندوات العلمية •

النمو الخلقي للطفل والمراهق في عصر ثقافة االنترنت، ورقة عمل منشورة ب مجلة              .١٨
كلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة، ندوة شباب الجامعات وثقافة االنترنت، العـدد            

  .م٢٠٠٣، فبراير )٤٢(

خصائص المتعلم كبير السن ودوافعه للتعلم وخصائص تعلمه، ورقة عمـل منـشورة              .١٩
اهات المعاصرة في برنامج تعليم الكبار، مجلة كلية التربية بدمياط، جامعة           بندوة االتج 

  .م٢٠٠٣، فبراير )٤٢(المنصورة، العدد 

خدمات شبكة المعلومات في المدرسة المعاصرة وأدوار المعلم فيهـا، ورقـة عمـل               .٢٠
فريال أبو ستة، منشورة بمجلة كلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة،          . مشتركة مع د  

  .م٢٠٠٣ ر، فبراي)٤٢(وة شباب الجامعات وثقافة االنترنت، العدد ند

استراتيجيات انتقال األطفال ذوى االحتياجات الخاصة واألطفال المعرضين للخطر من           .٢١
مرحلة ما قبل المدرسة إلى المدرسة االبتدائية، ورقة عمل، ندوة الخدمات المـساندة،             

لطان بن عبـد العزيـز آل سـعود         بجامعة الخليج العربى، باالشتراك مع مؤسسة س      
 . م٢٠٠٥الخيرية، مايو 

، ورقة عمل، ندوة جمعية الصداقة للمكفوفين، مملكة        الكفيفمسؤوليات المجتمع تجاه     .٢٢
 .م٢٠٠٥مارس البحرين، 

استراتيجيات انتقال األطفال ذوى االحتياجات الخاصة واألطفال المعرضين للخطر من           .٢٣
نـدوة جامعـة    ، ورقة عمل منشورة، ب    البتدائيةمرحلة ما قبل المدرسة إلى المدرسة ا      

 باالشتراك مع مؤسسة األمير سلطان بـن عبـد العزيـز            ٢٠٠٥الخليج العربى مايو    
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  .للتربية الخاصة

تصور مقترح للتقويم األكاديمي لضمان الجودة واالعتماد لبرامج إعداد المعلم بكليات            .٢٤
لجامعي، كلية التربية بـدمياط،     تطوير وتحديث التعليم ا   "التربية، ورقة منشورة، ندوة     

 .م٢٠٠٦ مايو ٩جامعة المنصورة، الثالثاء 

الجامعـة فـي    : النماذج اإلنسانية لصعوبات التعلم، ندوة جامعة الخليج العربي بعنوان         .٢٥
خدمة المجتمع، في إطار احتفالية اليوبيل الفضي لجامعـة الخلـيج العربـي، يونيـو               

 .م٢٠٠٨

 : مراكز البحوث اإلقليميةالمشروعات البحثية بالتعاون مع  •

صعوبات التعلم، عضو فريق المشروع، جامعة الخليج       ل التشخيصية ةاالستبان: مشروع .٢٦
ي بالتعاون مع مؤسسة األمير سلطان بن عبد العزيز للتربية الخاصة بالمملكـة             العرب

 .م٢٠٠٤ العربية السعودية،

 بالتعليم العام بدول    منهج موحد للعلوم والرياضيات للطالب المعاقين بصرياً      : مشروع .٢٧
إبـراهيم  . فتحي السيد عبد الـرحيم، د . د. مع أ  عضو فريق المشروع  الخليج العربي،   

 بالتعاون مع المركز العربي لدول الخليج العربي        ،ي جامعة الخليج العرب   محمد شعير، 
 م٢٠٠٦-٢٠٠٥ بدولة الكويت،

. مـشترك مـع د    اإلستراتيجية الوطنية لذوي اإلعاقة لدولة قطر، مـشروع         : مشروع .٢٨
محمد عبد الرزاق هويدي، لصالح المجلس األعلى لـشؤون األسـرة، دولـة قطـر،               

 .م٢٠٠٧-٢٠٠٦

عضو فريق  برنامج صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية بدول الخليج العربي،         : مشروع .٢٩
ي بالتعاون مع المركز    ، جامعة الخليج العرب   فتحي السيد عبد الرحيم   . د. مع أ  المشروع

 .م٢٠٠٧-٢٠٠٦ ،ل الخليج العربي بدولة الكويتالعربي لدو

البرنامج التعويضي للمهارات األساسية لتالميذ الصفوف األولى من المرحلة         : مشروع .٣٠
فتحـي الـسيد عبـد      . د. مـع أ   عضو فريق المشروع  االبتدائية بدول الخليج العربي،     

لعربي بدولة  ي بالتعاون مع المركز العربي لدول الخليج ا       ، جامعة الخليج العرب   الرحيم
 .م٢٠٠٩-٢٠٠٧ ،الكويت

فريق المشروع،  الدليل العام لتعليم التفكير في إطار المنهج الدراسي، رئيس          : مشروع .٣١
 ،ي بالتعاون مع المركز العربي لدول الخليج العربي بدولة الكويت         جامعة الخليج العرب  
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 .م٢٠٠٩-٢٠٠٨

جامعـة  وى الدراسي،   إعداد خطة مشروع تطوير حقيبة تعليم التفكير في إطار المحت          . ٣٢
 ،ي بالتعاون مع المركز العربي لدول الخلـيج العربـي بدولـة الكويـت             الخليج العرب 

 .م٢٠٠٩
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  عصام الدسوقي امساعيل. د
  .لتحديد المتوى إلختبار محكي المرجع" أنجوف" مدى فاعلية نموذج -١
صدق نظرية اختبار ل:  البناء العاملي للذكاءات المتعددة وعالقتها ببعض المتغيرات-٢
  ".جاردنر"
 استخدام نظرية إمكانية التعميم في تقدير ثبات بطاقة مالحظة أداء الطالب في التربية -٣

  .الميدانية
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  فاطمة حممود الزيات. د
 استخدام خطوات المنهج التجريبي في تنمية التفكير اإلبداعي لحل المشكالت كإستجابة -١

بحث منشور بمجلد المؤتمر العلمي السنوي "ة فعالة لمطالب سوق العمل لدى طالب الجامع
  .٢٠٠٨التاسع، جامعة المنصورة كلية التربية النوعية بدمياط، أبريل 

 لدى ألولياء األمور الذين ألحقوا أوالدهم بالتعليم Causal Thinking التفكير السببي -٢
بحث منشور بمجلد " الجامعي الخاص وعالقته بالتفكير السلبي لتدني مخرجات التعليم الجامعي

المؤتمر الثامن عشر لكلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة كلية التربية بدمياط، 
  .٢٠٠٨نوفمبر

 الذكاءات المتعددة لدى معلمات الرياض وعالقتها بتنمية البيئة اإلبداعية لدى أطفال -٣
  . جامعة القاهرة–، المؤتمر الدولي لكلية رياض األطفال ٢٠٠٩الرياض، 

، ٢٠٠٩ستخدام التفكير الناقد في لحد من اللغة العربية المستخدمة لدى طالب الجامعة،  ا-٤
  . بالقاهرة–المؤتمر الدولي للجمعية المصرية للدراسات النفسية 

  .٢٠٠٧، مجلة كلية التربية بدمياط، يناير "خريجي الجامعات ومتطلبات سوق العمل "-٥
، كلية التربية " الخاصة التي يجب أن يراعيها المعلماإلحتياجات النفسية لذوي اإلحتياجات "-٦

  . ٢٠٠٧بدمياط، يوليو 
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  جامعة المنصورة                 

  ــاطـفــــــرع دميــ                
  آليـــــــــــة التربيـــــة               

                وحدة التعليم االلكترونى
  
 

  سات ومؤلفات ودرابيان بأحباث
  بقسم تكنولوجيا التعليمالسادة أعضاء هيئة التدريس 
  

  عدد االحباث  أعضاء هيئة التدريس  م
  ٥  الشحات سعد عتمان.د  .١

  ٢  أمانى محمد عبدالعزيز عوض. د   .٢

  ٢  ربيع عبد العظيم أحمد رمود. د   .٣

  ــــــ  زآريا عبد المسيح آامل سوريال. د   .٤

  ــــــ  سهير حمدى فرج حسن مسعود. د   .٥

  ــــــ  طاهر عبداهللا أحمد فرحات. د  .٦

  ــــــ  ناهد فهمى عبد المقصود أحمد. د   .٧

  ــــــ  نشوى رفعت محمد شحاته. د   .٨

   االسماء مرتبة وفق الترتيب االبجدى: ملحوظة
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  :الشحات سعد عتمان. د
يلية آلراء  دراسة تحل– فاعلية النشر اإللكتروني في عالج بعض مشكالت الكتاب الجامعي -١

-٢٥الذي عقد في " التعليم والمجتمع"بحث مقدم في مؤتمر (أعضاء هيئة التدريس والطالب، 
عدد ) ٤٣(، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد ٢٠٠٣ بكلية التربية بدمياط، ٢٦/٦/٢٠٠٣

  .١٤٩ -١٢٣خاص بالمؤتمر، ص ص 
عة المستحدثات  مشروع مقترح لتوظيف اإلنترنت في تدريب المعلمين على متاب-٢

، ص ص )٤٦(، مجلة كلية التربية بدمياط، العدد ٢٠٠٤التكنولوجية التعليمية في التدريس، 
١٦٩-١٠٤.  
 فاعلية استراتيجيتي التعلم اإللكتروني الفردي والتعاوني في تحصيل طالب كلية التربية -٣

ة دراسات وبحوث ، مجلة تكنولوجيا التعليم، سلسل٢٠٠٦واتجاهاتهم نحو التعلم عبر الويب، 
محكمة، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، الكتاب السنوي، عدد خاص، املجلد السادس 

  .٦٢-٥، ص ص ٢٠٠٦عشر، 
 تحديد مهمات أخصائي تكنولوجيا التعليم بمدارس التعليم العام في ضوء المستحدثات -٤

، مجلة تكنولوجيا ٢٠٠٦اط، التكنولوجية التعليمية وتقويم أدائه الوظيفي بمدارس محافظة دمي
التعليم، سلسلة دراسات وبحوث محكمة، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، الكتاب السنوي، 

  .١٢٨-٦٣، ص ص ٢٠٠٦عدد خاص، المجلد السادس عشر، 
 فاعلية التلميح البصري في برنامج كمبيوتر متعدد الوسائط لتعليم الهندسة على تحصيل -٥

، مقبول للنشر في مجلة ٢٠٠٧ع اإلبتدائي واتجاهاتهم، مقبول للنشر في تالميذ الصف الراب
تكنولوجيا التعليم، سلسلة دراسات وبحوث محكمة، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، 

  .١/١/٢٠٠٧خطاب قبول في 
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  أماني حممد عبد العزيز عوض. د
يم الكتروني واألساليب المعرفية  أثر التفاعل بين أساليب  التحكم التعليمي في برنامج تعل-١

، حولية كلية ٢٠٠٦على تنمية مهارات إنتاج بعض المواد التعليمية لدى طالب كلية التربية، 
  .البنات، جامعة عين شمس، العدد السابع

خطوات نحو تعلم أفضل مقدمة في ....  ورقة عمل بعنوان تكنولوجيا التعليم المحمول -٢
ليم في مدارس التعليم العام رؤية تربوية معاصرة المنعقدة في ندوة توظيف تكنولوجيا التع

، مجلة كلية التربية، جامعة ٢٠٠٧ في كلية التربية بدمياط جامعة المنصورة، ٥/٣/٢٠٠٦
  .٢٠٠٧، يناير ٥١المنصورة، فرع دمياط، العدد 

  



 

٧٤ 
 

  ربيع عبد العظيم أمحد. د
تروني القائم على الويب في القابلية  أثر اختالف تصميم واجهة تفاعل برامج التعلم اإللك-١

  .، مجلة تكنولوجيا التعليم، العدد الرابع أكتوبر٢٠٠٨لإلستخدام لدى طالب كلية التربية، 
 فاعلية إستراتيجية التعلم المدمج في تنمية كفايات استخدام برنامج السبورة الذكية التفاعلية -٢

، المؤتمر الثاني عشر للجمعية ٢٩/٢٠٠٩-٢٨لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية، 
  .المصرية لتكنولوجيا التعليم
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  جامعة المنصورة                 

  ــاطـفــــــرع دميــ                
  آليـــــــــــة التربيـــــة               

                وحدة التعليم االلكترونى
  
 

   ودراسات ومؤلفاتبيان بأحباث
  بقسم رياض االطفالالسادة أعضاء هيئة التدريس 

  
  عدد االحباث  أعضاء هيئة التدريس  م
  ١٠  مها إبراهيم الشربينى البسيونى. د  .١
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  مها إبراهيم البسيوني. د

  :بحوث ومؤتمرات
نشر في المؤتمر العلمي الثاني (دور المجلة في تنمية المفاهيم البيئية لطفل الروضة  -١

 جامعة – كلية رياض األطفال –ل استثمار لمستقبل الوطن العربي بعنوان الطفل أفض
  ).٢٠٠٢القاهرة 

نشر في المؤتمر (رؤية مستقبلية إلعداد معلمة الروضة في ضوء تقييم مشكالت الواقع  -٢
العلمي السنوي الثاني بعنوان رؤى مستقبلية لتطوير التعليم الجامعي في ضوء التحديات 

 ).٢٠٠٣جامعة عين شمس  – كلية البنات –المعاصرة 

نشر في المؤتمر اإلقليمي األول (منهج الروضة بين التحليل والتقييم من أجل التطوير  -٣
 – كلية البنات – قسم تربية الطفل –بعنوان الطفل العربي في ظل التغيرات المعاصرة 

 ).٢٠٠٤جامعة عين شمس 

 .د الثاني والخامس والتاسعمقاالت منشورة في مجلة المجلس العربي للطفولة والتنمية العد -٤

أنشطة مقترحة لتنمية مهارات الطفل الحياتية من أجل تأكيد الذات الفاعلة نشر في مؤتمر  -٥
 .٢٠٠٥ كلية البنات جامعة عين شمس -الطفل العربي من أجل تأكيد الذات الفاعلة

دراسة تحليلية بين مصر وبعض الدول (الطرق العلمية في تربية وتعليم طفل الروضة  -٦
 كلية –، نشر في مؤتمر الطفل العربي ومالمح المستقبل المؤتمر اإلقليمي الثالث )المتقدمة
 .٢٠٠٦ جامعة عين شمس –البنات 

نشر في مؤتمر مركز رعاية (حقوق الطفل بين التشريع والتطبيق في مجال التعليم  -٧
 ).٢٠٠٦ جامعة المنصورة –الطفولة 

نشر في المؤتمر (ا في تفعيل محتوى التعلم جودة بيئة التعلم في رياض األطفال ودوره -٨
 ).٢٠٠٨ أبريل ٣٠-٢٩العلمي السنوي التاسع بكلية التربية النوعية بدمياط من 

 جامعة –كلية رياض أطفال (الحقيبة التعليمية ودورها في تربية الطفل صحياً وأمانياً  -٩
 ).٢٠٠٩القاهرة 

ولي الثاني كلية رياض المؤتمر الد(أنشطة مقترحة على بعض تساؤالت األطفال  -١٠
 ).٢٠٠٩ جامعة إسكندرية –األطفال 

  
  


