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 ســم: اإل
 

 بد الرازق مختار محمود عبد القادر ع

 24/3/1973 ريخ الميــالد: تا

 أسيوط محل الميــالد:

 أستاذ الدرجـة العلمية: 

 التخصص العام: 
 

 المناهج وطرق التدريس 

 طرق تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية  التخصص الدقيق: 

 الحالة االجتماعية: 
 

 ( 4متزوج ، ويعول ) 

 أسيوط ـ شارع جامعة الملك فيصل  العنـــــوان: 

 وان حاليـا: العن
 

 كلية التربية  –جامعة أسيوط 

 قسم المناهج وطرق التدريس

 التليفـــونات:
 

 002088/  2243550العمل : 
 010/   06734405محمول :  

 002088/ 2343706فاكس:   

 71511 الرمز البريدي 

 البريد اإللكتروني: 
 

razic2005@gmail.com 

البريد االلكتروني  
 الجامعي:

abdelrazak.abdelkader@edu.aun.edu.eg 

 https://www.facebook.com/abdelrazek.mokhtar فيس بوك : 
 :M//twitter.com/AbdelRazek_M_https تويتر 

 http://arid.my/0001-2264 : الشخصية الصفحة

الصفحة الشخصية 
 الجامعية

www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3332 

linkedin delkader/bhttps://www.linkedin.com/in/abdelrazaka 

mailto:razic2005@gmail.com
mailto:abdelrazak.abdelkader@edu.aun.edu.eg
https://twitter.com/AbdelRazek_M_M
https://www.linkedin.com/in/abdelrazakabdelkader/
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   بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف   1995  – 1990ليسانس اآلداب والتربية ـ جامعة أسيوط 
 

    بتقدير عام جيد جداً  1997  – 1995الدبلوم الخاص في التربية ـ جامعة أسيوط 
 

  بتقدير ممتاز    1999-1997ماجستير الفلسفة في التربية مناهج وطرق تدريس اللغة العربية 

 اإلسالمية  د والتربية  العربية  اللغة  تدريس  مناهج وطرق  تخصص  التربية  في  الفلسفة  كتوراه 
 م .  2002 – 1999كلية التربية ـ جامعة أسيوط 

   معيد مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية بقسم المناهج وطرق التدريس كلية
 م. 1995/ 20/12التربية جامعة أسيوط اعتباراً من 

  جامعة أسيوط    -مدرس مساعد المناهج وطرق تدريس اللغة العربية كلية التربية 

   من اعتباراً  أسيوط  جامعة  التربية  كلية  العربية  اللغة  تدريس  وطرق  المناهج  مدرس 
 م. 11/2002/ 24

 

  العربية بالمملكة  الملك خالد  التربية ـ جامعة  ـ كلية  التدريس  المناهج وطرق    أستاذ مساعد بقسم 
 السعودية ) معاراً ( . 

   من اعتباراً  أسيوط  جامعة  ـ  التربية  كلية  ـ  التدريس  وطرق  المناهج  بقسم  مساعد  /  24أستاذ 
 م . 2007/ 11

   م  2012/ 11/  27أستاذ  بقسم المناهج وطرق التدريس ـ كلية التربية ـ جامعة أسيوط اعتباراً من 

 التربية ـ كلية  التعليم والطالب  الكلية لشئون  من    وكيل  م  2013/ 10/  5ـ جامعة أسيوط اعتباراً 
 . 14/2/2015حتي 

   ( 2019عضو اللجنة الدائمة لترقيات أعضاء هيئة التدريس تخصص المناهج وطرق التدريس-
2022 ) 
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 م
درجة  
 المشاركة 

 جهة النشر وبيانات البحث  عنوان البحث 
الرابط االلكتروني  

 للبحث

 رئيسي  1

أثر استخدام إستراتيجيات القراءة  
الفعالة في تنمية مهارات التحدث  
اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة  

 اإلعدادية

ربوية ,  كلية  تالمجلة ال
التربية جامعة سوهاج ,عدد  

قبول  م. ) 2019نوفمبر, 
 للنشر(

-https://0710grtn2

-search-https-y-1104

-mandumah

com.mplbci.ekb.eg/

Record/990273 

 

 رئيسي  2

ستخدام إستراتيجية شكل  اأثر 
البيت الدائري لتنمية المفاهيم  
النحوية لدى تالميذ المرحلة  

 اإلعدادية

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 2019عدد أكتوبر  أسيوط 

 11, ع35مج

 480 - 456  ص ص

http://search.mandu

0mah.com/Record/1

35138 

 رئيسي  3

أثر استخدام إستراتيجية بول  
سكيل مدعومة باألنشطة اإلثرائية  
في تنمية مستوى التنور اللغوي  
لدى التالميذ الفائقين بالمرحلة  

 اإلعدادية

جامعة   –مجلة كلية التربية  
  2019عدد أكتوبر  أسيوط 

 11, ع35مج

 509 - 482 ص ص   

http://search.mandu

mah.com/Record/10

35140 

 رئيسي  4
مهارات التعبير الكتابي الوظيفي  
ومدي توافرها لدى تالميذ التعليم 

 المجتمعي 

  مجلة كلية التربية بالعريش 
أكتوبر   -الجزء األول-20عدد 

2019 

https://foej.journals.e

kb.eg/article_153675

.html 

 

 رئيسي  5
المستحدثات التكنولوجية وتنمية  
مهارات استخدام وحدات التعلم 

مجلة العلوم التربوية، كلية  
التربية بقنا ، جامعة جنوب  

http://search.mandu

mah.com/Record/10

19178 

 :الماجستير 
: المفاهـيم الدينية الالزمــة ألطفــال مرحلـة ما قبـل المدرسـة فى ضـوء تسـاؤالتهم الدينيـة  عنوانها

ـدى توافرهـا لدى الطالبات المعلمات بشعبة رياض األطفال. ) ماجستير ـ كلية التربية ـ جامعة  ـوم
 م ( . 1999أسيوط ـ  

 :الدكتوراه 
عالج بعض المفاهيم الدينية اإلسالمية   : فعالية برنامج مقترح مبني على تنظيم مفاهيمي فيعنوانها

 (.  2002ية التربية ـ جامعة أسيوط ـ  لالالزمة لتالميذ المرحلة اإلعدادية ) دكتوراه ـ ك

 

 األبحاث المنشورة 
 

https://0710grtn2-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/990273
https://0710grtn2-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/990273
https://0710grtn2-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/990273
https://0710grtn2-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/990273
https://0710grtn2-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/990273
http://search.mandumah.com/Record/1035138
http://search.mandumah.com/Record/1035138
http://search.mandumah.com/Record/1035138
http://search.mandumah.com/Record/1035140
http://search.mandumah.com/Record/1035140
http://search.mandumah.com/Record/1035140
https://foej.journals.ekb.eg/article_153675.html
https://foej.journals.ekb.eg/article_153675.html
https://foej.journals.ekb.eg/article_153675.html
http://search.mandumah.com/Record/1019178
http://search.mandumah.com/Record/1019178
http://search.mandumah.com/Record/1019178
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 م
درجة  
 المشاركة 

 جهة النشر وبيانات البحث  عنوان البحث 
الرابط االلكتروني  

 للبحث

( يناير  38الوادي، العدد) الرقمية 
2019 

 

 منفرد  6

أثر استخدام إستراتيجية قائمة  
على التعلم الموقفي في تنمية  

الطالقة اللفظية والكتابة الوظيفية  
لدى الطالب الروس الناطقين بغير  

 اللغة العربية 

المجلة الدولية في البحوث  
دد )   ع( 2التربوية، المجلد)

 2019(.يونيو   3

http://search.shamaa.

org/PDF/Articles/FC

/ERIjres/IjresVol2N

o3Y2019/ijres_2019

275.pdf-n3_215-v2- 

 

http://search.shamaa.

org/FullRecord?ID=

246907 
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 رئيسي 
مهارات التواصل اللغوي ومدى  
توافرها لدى الطالب الناطقين بغير  

 اللغة العربية، 

مجلة أريد الدولية للعلوم  
اإلنسانية واالجتماعية، العدد  

 . 2018األول، يونيو،  
 50  -8ص ص  

https://portal.arid.my

/Publications/415490

-b77f-4ad3-0115-3e

3772c854659d.pdf 

 رئيسي  8
تنمية مهارات التدريس اإلبداعي  
المناسبة لممارسة معايير التدريس  

 اللُّغة العربية.  يالحقيقي لدى معلم 

المجلة الدولية للبحوث في  
(  1العلوم التربوية، المجلد)

ص   2018(،يونيو  2عدد )
 281 -235ص 

http://search.mandu

mah.com/Record/87

4239 

 مشارك  9

رؤية مقترحة لتطوير معايير  
وتوظيفها   ملاألداء اإلبداعي للمع

إلعادة الترخيص لمهنة التدريس  

 *" " ورقة بحثية تأملية

المؤتمر الدولي الثالث  
مستقبل إعداد المعلم وتنميته  
في الوطن العربي  بكلية  

أكتوبر   6التربية بجامعة 
بالتعاون مع رابطة التربويين 
العرب واألكاديمية المهنية  

ابريل   24-23للمعلم من  
2017 

http://www.aun.edu.
eg/arabic/membercv.

php?M_ID=3332 

 مشارك  10

األغراض الثقافية المناسبة  
للناطقين بغير اللغة العربية في  
ضوء تحديات القرن الحادي  

 والعشرين

جامعة   -مجلة كلية التربية  
,  7, عدد 33أسيوط, مجلد  

 176  -141,  2017تمبر بس

http://search.shamaa.

org/FullRecord?ID=

125425 

 

 رئيسي  11
مهارات األداء اللغوي اإلبداعي  
لدى التالميذ الموهوبين بالمرحلة  

 اإلعدادية،

المجلة العربية لدراسات  
  وبحوث العلوم التربوية 

مؤسسة د.   -واإلنسانية 
حنان درويش للخدمات  

اللوجستية والتعليم التطبيقي  
ابريل  2015,  2  عدد مصر,  -

https://search.mandu

mah.com/Record/73

4661 

 

http://search.shamaa.org/PDF/Articles/FC/ERIjres/IjresVol2No3Y2019/ijres_2019-v2-n3_215-275.pdf
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/FC/ERIjres/IjresVol2No3Y2019/ijres_2019-v2-n3_215-275.pdf
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/FC/ERIjres/IjresVol2No3Y2019/ijres_2019-v2-n3_215-275.pdf
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/FC/ERIjres/IjresVol2No3Y2019/ijres_2019-v2-n3_215-275.pdf
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/FC/ERIjres/IjresVol2No3Y2019/ijres_2019-v2-n3_215-275.pdf
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=246907
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=246907
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=246907
https://portal.arid.my/Publications/4154903e-0115-4ad3-b77f-3772c854659d.pdf
https://portal.arid.my/Publications/4154903e-0115-4ad3-b77f-3772c854659d.pdf
https://portal.arid.my/Publications/4154903e-0115-4ad3-b77f-3772c854659d.pdf
https://portal.arid.my/Publications/4154903e-0115-4ad3-b77f-3772c854659d.pdf
http://search.mandumah.com/Record/874239
http://search.mandumah.com/Record/874239
http://search.mandumah.com/Record/874239
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3332
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3332
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3332
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=125425
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=125425
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=125425
https://search.mandumah.com/Record/734661
https://search.mandumah.com/Record/734661
https://search.mandumah.com/Record/734661


 

6 

 

 م
درجة  
 المشاركة 

 جهة النشر وبيانات البحث  عنوان البحث 
الرابط االلكتروني  

 للبحث

  ,80 – 112 

 رئيسي  12

فاعلية نموذج تدريسي في األدب  
ية التعلم المستند إلى  ر قائم على نظ

الدماغ في تنمية مهارات اإلبداع 
 اللُغوي.

المجلة التربوية ,  كلية  
التربية جامعة سوهاج ,عدد  

ص ص   ,ابريل 2016,  44

275-  334 

http://search.mandu

mah.com/Record/82

4872 

 

 مشارك  13
األداء اللغوي الحياتي   مهارات 

ومدى توافرها لدى تالميذ المرحلة  
 االبتدائية 

جامعة   -مجلة كلية التربية  
,  3, عدد  32أسيوط, مجلد  

  -، ص ص 328,  2016
355 

http://search.mandu

mah.com/Record/77

5604 

https://mfes.journals.

ekb.eg/article_10674

8.html 

 

 رئيسي  14

فاعلية إستراتيجية النمذجة  
المدعومة بالويــب كويست في  
عالج الفهم الخطأ لبعض المفاهيم  
الدينية اإلسالمية لدى تالميذ  

 المرحلة اإلعدادية 
 

امعة  ج -مجلة كلية التربية  
,  3, عدد 32أسيوط, مجلد  

 276-244, ص ص  2016
 

-https://0710grtn2

-search-https-y-1104

-mandumah

com.mplbci.ekb.eg/

Record/775598 

 

 رئيسي  15

فاعلية نموذج سكامبر  

(SCAMPER  في تنمية األداء  )

 اللغوي اإلبداعي لدى التالميذ
الموهوبين لغويا بالمرحلة  

 اإلعدادية. 

المجلة الدولية لألبحاث  
التربوية ، تصدر عن كلية  

جامعة اإلمارات   -التربية 
(  37العربية المتحدة. عدد) 

  -256. ص ص  2015
301 

http://search.shamaa.

org/FullRecord?ID=

112990 

 رئيسي  16
مهارات القراءة التصحيحية  

المناسبة لتالميذ لمدارس الصديقة  
 للفتيات )دراسة تقييمية( 

مجلة تربية الوادي ، كلية  
التربية ، جامعة أسيوط، عدد  

   . 2014اغسطس  15

https://portal.arid.my

-/ar

LY/Publications/Det

ails/1135 

 

 رئيسي  17

فاعلية برنامج مقترح باستخدام 
إستراتيجيات ما وراء المعرفة  
المدعومة بالويب كويست لعالج  
الفهم الخطأ لبعض المفاهيم الدينية  
و تنمية بعض مهارات التفكير  

يذ المرحلة  م الناقد لدى تال
 اإلعدادية. 

جامعة   -مجلة كلية التربية  
عدد ,  5, 31أسيوط, مجلد  

  244,ص ص 2015أكتوبر 
– 293 . 

http://search.ma

ndumah.com/Re

cord/685787 

/:search.ma/httpبحث منشور في  مجلة كلية  تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية   مشارك  18

http://search.mandumah.com/Record/824872
http://search.mandumah.com/Record/824872
http://search.mandumah.com/Record/824872
http://search.mandumah.com/Record/775604
http://search.mandumah.com/Record/775604
http://search.mandumah.com/Record/775604
https://mfes.journals.ekb.eg/article_106748.html
https://mfes.journals.ekb.eg/article_106748.html
https://mfes.journals.ekb.eg/article_106748.html
https://0710grtn2-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/775598
https://0710grtn2-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/775598
https://0710grtn2-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/775598
https://0710grtn2-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/775598
https://0710grtn2-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/775598
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=112990
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=112990
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=112990
https://portal.arid.my/ar-LY/Publications/Details/1135
https://portal.arid.my/ar-LY/Publications/Details/1135
https://portal.arid.my/ar-LY/Publications/Details/1135
https://portal.arid.my/ar-LY/Publications/Details/1135
http://search.mandumah.com/Record/685787
http://search.mandumah.com/Record/685787
http://search.mandumah.com/Record/685787
http://search.mandumah.com/Record/675726
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 م
درجة  
 المشاركة 

 جهة النشر وبيانات البحث  عنوان البحث 
الرابط االلكتروني  

 للبحث

وبين لغويا  هلدى التالميذ المو 
بالمرحلة اإلعدادية باستخدام  
 برنامج قائم على تآلف األشتات. 

تصدرها كلية التربية   -التربية 
المجلد   -جامعة أسيوط –

   -العدد الثالث -الثالثون
  -171ص ص   2014يونيو  

203 

ndumah.com/Re

cord/675726 

 مشارك  19

فاعلية برنامج قائم على  
استراتيجيات التفكير المتشعب  
لتنمية مهارات الفهم القرائى  
اإلبداعى وبعض عادات العقل  
المنتج لدى طالب الصف األول  

 الثانوى

بحث مقبول النشر في  مجلة  
تصدرها كلية    -كلية التربية
  -طوجامعة أسي –التربية 

العدد  -المجلد الثالثون 
ص   2014اكتوبر    -الرابع

 165 -118ص 

http://search.ma

ndumah.com/Re

cord/675833 

 مشارك  20

صعوبات الكتابة لدى تالميذ  
المدارس الصديقة للفتيات،  
وعالجها باستخدام عملية  

 المراجعة 

جامعة   -كلية التربية   ةمجل
عدد,  4,  28أسيوط, مجلد  

 36-2, ص ص  2014

http://search.ma

ndumah.com/Re

cord/675782 

 مشارك  21

التساؤالت الدينية التي يطرحها  
الطفل العربي ومتطلبات اإلجابة  
عنها، المؤتمر الدولي األول  

طفولة :الطفل اإلماراتي نصف  لل
 الحاضر وكل المستقبل. 

كلية التربية جامعة االمارات  
بالتعاون مع جمعية الشيخ  
محمد بن خالد ال نهيان، في  

أبرايل   5-3الفترة من 
2012 

http://www.aun.ed
u.eg/arabic/membe
rcv.php?M_ID=333

2 

 منفرد  22

برنامج قائم على معايير التدريس  
الحقيقي لتنمية مهارات معلمي  

وعادات   اإلبداعية اللغة العربية 
 العقل المنتج لدى تالميذهم. 

تصدرها   -مجلة كلية التربية
جامعة   –كلية التربية 

العدد   -28مجلد    -أسيوط
، ص  2012يناير   -األول

 611 -518ص 

http://search.ma

ndumah.com/Re

cord/138079 

 منفرد  23

فاعلية استراتيجيتي النمذجة  
والتلخيص  في عالج صعوبات  

فهم المقروء وخفض قلق القراءة   
لدي دارسات المدارس الصديقة  

 للفتيات

المجلة الدولية لألبحاث  
كلية   ن التربوية ، تصدر ع

جامعة اإلمارات   -التربية 
العربية المتحدة ،  منشور في  

ص    2012( سنة  31العدد )
 258-219ص

https://portal.arid.my

/0/Publications/Detai

ls/857 

 

http://search.mandumah.com/Record/675726
http://search.mandumah.com/Record/675726
http://search.mandumah.com/Record/675833
http://search.mandumah.com/Record/675833
http://search.mandumah.com/Record/675833
http://search.mandumah.com/Record/675782
http://search.mandumah.com/Record/675782
http://search.mandumah.com/Record/675782
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3332
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3332
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3332
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3332
http://search.mandumah.com/Record/138079
http://search.mandumah.com/Record/138079
http://search.mandumah.com/Record/138079
https://portal.arid.my/0/Publications/Details/857
https://portal.arid.my/0/Publications/Details/857
https://portal.arid.my/0/Publications/Details/857
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الرابط االلكتروني  

 للبحث

 منفرد  24

قياس مستوى اإلبداع في اللُّغة  
ى طالب المرحلة  دالعربية ل

الثانوية المعاقين سمعياً والمعاقين  
بصرياً في مصر والمملكة العربية  

 السعودية )دراسة مقارنة( 

المجلة الدولية لألبحاث  
التربوية ، تصدر عن كلية  

جامعة اإلمارات   -التربية 
-28العربية المتحدة ، عدد  

  -156ص ص  -2010
185 

http://search.ma

ndumah.com/Re

cord/100553 

 منفرد  25

تدريس مقرر طرق تدريس اللغة 
العربية المصمم في ضوء معايير  

مقترحة لجودة المقررات  
اإلكترونية وأثره على تنمية  

التطبيقات المهنية والتحصيل  لدى  
 الطالب المعلمين بكلية التربية 

 

لذي نظمته  االمؤتمر الدولي 
الجمعية العلمية السورية  
للمعلوماتية بالتعاون مع  
جامعة حلب والمنظمة  

الفرانكفونية في سوريا حلب  
/   5-3الفترة من 

12/2009 . 

https://portal.arid.my

-/ar

LY/Publications/Det

ails/859 

 

 رئيسي  26

تأثير إضافة ما وراء المعرفة إلى  
قصص األطفال في تنمية مهارات  
التفكير ومهارات االستماع لدى 
 أطفال المرحلة االبتدائية.  

-مجلة القراءة والمعرفة  
(, ص  2009, )87مصر ,ع 
 . 258  - 230ص 

http://search.ma

ndumah.com/Re

cord/44708 

 منفرد  27

فعالية برنامج إلكتروني مقترح  

   moodleخدام نظام مودل ) تباس

( في تنمية الثقة في التعليم  
اإللكتروني واالتصال التفاعلي  
وتحصيل الطالب في مقرر طرق  

 تدريس العلوم الشرعية 
 

مجلة القراءة والمعرفة ،  
الجمعية المصرية للقراءة  

كلية  - EARLوالمعرفة 

جامعة عين شمس    -التربية 
الجزء الثاني    85العدد 

ص ص   2008ديسمبر  
113-  180 

-https://0710gru54

-search-https-y-1104

-mandumah

com.mplbci.ekb.eg/

Record/44680 

 

 منفرد  28

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية  
مهارات استخدام معلمي اللُّغة  

عربية إلستراتيجيات ما وراء  لا
المعرفة  وأثرة علي تنمية الطالقة  
 اللغوية و التحصيل  لدي طالبهم. 

 

مجلة دراسات فى المناهج  
الجمعية   -وطرق التدريس

المصرية للمناهج وطرق  
  –كلية التربية   -التدريس

العدد   -جامعة عين شمس
ص    - 2008  -أكتوبر  -139

 289  – 231ص 

http://search.ma
ndumah.com/Re

cord/41251 

 

 رئيسي  29

دراسة تحليلية لمحتوى مقررات  
العلوم الشرعية فى ضوء  

التساؤالت الدينية لتالميذ المرحلة  
 االبتدائية 

مجلة القراءة والمعرفة ،  
الجمعية المصرية للقراءة  

كلية   - EARLوالمعرفة 

جامعة عين شمس   -بية رالت
ص    2007مارس   64العدد 

 167  – 121ص 

https://0710gru5
-https-y-1104-4
-search
-mandumah

com.mplbci.ekb.
eg/Record/5209 

http://search.mandumah.com/Record/100553
http://search.mandumah.com/Record/100553
http://search.mandumah.com/Record/100553
https://portal.arid.my/ar-LY/Publications/Details/859
https://portal.arid.my/ar-LY/Publications/Details/859
https://portal.arid.my/ar-LY/Publications/Details/859
https://portal.arid.my/ar-LY/Publications/Details/859
http://www.kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53558
http://www.kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53558
http://www.kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53558
http://www.kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53558
http://www.kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53558
http://search.mandumah.com/Record/44708
http://search.mandumah.com/Record/44708
http://search.mandumah.com/Record/44708
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/44680
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/44680
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/44680
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/44680
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/44680
http://search.mandumah.com/Record/41251
http://search.mandumah.com/Record/41251
http://search.mandumah.com/Record/41251
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/5209
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/5209
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/5209
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/5209
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/5209
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/5209
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الرابط االلكتروني  

 للبحث

 

 منفرد  30

قترح في  م فعالية برنامج تدريبي 
إكساب معلمي اللُّغة العربية  
مهارات استخدام الذكاءات  

المتعددة في تدريسهم وأثره علي  
وتنمية اإلبداع اللُّغوي   التحصيل

 لدى تالميذهم . 

جامعة   -مجلة  كلية التربية 
الجزء   -العدد األول  -أسيوط 

   -األول
ص   - 2007  - 23المجلد 
 258  – 197ص 

http://search.ma

ndumah.com/Re

cord/42293 

 رئيسي  31

أثر استخدام أنشطة إثرائية  
مقترحة في اللُّغة العربية علي  
تنمية التحصيل  والمهارات  

اللُّغوية لدى تالميذ الصف الرابع  
 االبتدائي 

المؤتمر العلمي األول )  
التعليم والتنمية في  

  6/   5عات الجديدة  مالمجت
كلية التربية   2006مارس  

جامعة   -بالوادي الجديد 
  – 313أسيوط  ص ص 
326 

https://0710gru5
-https-y-1104-4
-search
-mandumah

com.mplbci.ekb.
eg/Record/3183

8 

 

 منفرد  32
فعالية وحدة مقترحة في أناشيد  
وأغاني األطفال إلثراء بعض  
 المهارات الحياتية الالزمة لهم

-مجلة الثقافة والتنمية 
جمعية الثقافة من  -سوهاج 

- 13العدد -أجل التنمية 
ص  - 2005أبريل  6السنة 

 . 177  – 137ص 

http://search.ma

ndumah.com/Re

cord/3147 

 منفرد  33

فعالية إستراتيجية مقترحة للتغير  
المفهومي في تصويب التصورات  
الخطأ عن بعض المفاهيم النَّْحوية  

لدى تالميذ الصف الثاني  
 اإلعدادي.

جامعة  -مجلة  كلية التربية 
  1العدد   -21المجلد  -أسيوط 

  49ص ص  - 2005يناير   -
- 89 

http://search.ma

ndumah.com/Re

cord/5547 

 منفرد  34

أثر استخدام أسلوب القدح الذهني  
في تنميــة مهارات القراءة  

اإلبداعيــة لدى تالميـــذ المرحلة  
 االبتدائية. 

مجلة البحث في التربية وعلم 

معة  اج–النفس، كلية التربية  

المنيا ، المجلد السادس عشر  
، العدد الثالث ، يناير  

-151ص ص  - .2003
175 . 

http://search.ma

ndumah.com/Re

cord/6335 

 منفرد  35

برنامج إثرائي مقترح قائم على 
تساؤالت أطفال المرحلة االبتدائية  

مواطنة وتنميتها  لإلكساب مفاهيم ا
 لديهم

بحث فائز بجائزة الملك  
 عبدالعزيز للبحوث العلمية 

 2019أبريل 
 

http://search.mandumah.com/Record/42293
http://search.mandumah.com/Record/42293
http://search.mandumah.com/Record/42293
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/31838
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/31838
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/31838
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/31838
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/31838
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/31838
https://0710gru54-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/31838
http://search.mandumah.com/Record/3147
http://search.mandumah.com/Record/3147
http://search.mandumah.com/Record/3147
http://search.mandumah.com/Record/5547
http://search.mandumah.com/Record/5547
http://search.mandumah.com/Record/5547
http://search.mandumah.com/Record/6335
http://search.mandumah.com/Record/6335
http://search.mandumah.com/Record/6335
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الرابط االلكتروني  

 للبحث

 رئيسي  36

أثر استخدام التعلم المنظم ذاتيًــا 
 في تنمية مهارات التذوق األدبي 

 .لدى طالب الصف األول الثانوي

 مجلة تربية سوهاج 
 2020عدد يناير  69ج  

 392 - 358 :ص ص 

https://0710grucr
-https-y-1104-
-search
-mandumah

com.mplbci.ekb.
eg/Record/1028

442 

 

 رئيسي  37

أثر استخدام إستراتيجية التخيل  
الموجه في تنمية مهارات الفهم  
القرائي اإلبداعي لدى تالميذ  

 لصف األول اإلعداديا
 

 
 مجلة تربية أسيوط 

 2020عدد مايو 
 
 

https://0710grucr
-https-y-1104-
-search
-mandumah

com.mplbci.ekb.
eg/Record/1088

490 

 رئيسي  38

  اليد المفكرة ــوذجـنـم  استخدام أثر
  المـراجـعــة بعـمليـــة  المــدعــوم

 لدى الكتابة أخطاء عـالج  في 
 االبتدائي  السادس الصف تالميذ 

 

كلية   –المجلة التربوية 
 جامعة سوهاج  –التربية 
 2020  فبراير 70 عدد

 875 - 846 :ص ص 

http://search.ma
ndumah.com/Do
wnload?file=SzG
WyQuGX5SfFN
d9H9dZLBAcK7
YmjGdD49xPnbI
Gr1o=&id=1036

573 

 رئيسي  39

فاعلية استخدام إستراتيجية تنال  
القمر فى تنمية مهارات القراءة  
الناقدة لدى تالميذ المرحلة  

 تفعى االنتباه راإلعدادية م
 

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 أسيوط

 11, ع35مج
 

 625 - 595 ص ص 

https://0710grucr
-https-y-1104-
-search
-mandumah

com.mplbci.ekb.
eg/Record/1035

149 

 

 فرد نم 40

مهارات استخدام إستراتيجيات 
 القراءة الفعالة ومدى توافرها

لدى معلمي اللغة العربية للناطقين  
 بغيرها 
 

مؤتمر اللغة العربية الدولي  
الرابع  الذي نظمه المركز  
التربوي للغة العربية لدول  
الخليج العربي بالتعاون مع  
الجامعة القاسمية بالشارقة  

-29بدولة اإلمارات 
30/1/2020 
 256  -237ص ص  

 

https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1028442
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1028442
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1028442
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1028442
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1028442
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1028442
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1028442
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1088490
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1088490
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1088490
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1088490
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1088490
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1088490
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1088490
http://search.mandumah.com/Download?file=SzGWyQuGX5SfFNd9H9dZLBAcK7YmjGdD49xPnbIGr1o=&id=1036573
http://search.mandumah.com/Download?file=SzGWyQuGX5SfFNd9H9dZLBAcK7YmjGdD49xPnbIGr1o=&id=1036573
http://search.mandumah.com/Download?file=SzGWyQuGX5SfFNd9H9dZLBAcK7YmjGdD49xPnbIGr1o=&id=1036573
http://search.mandumah.com/Download?file=SzGWyQuGX5SfFNd9H9dZLBAcK7YmjGdD49xPnbIGr1o=&id=1036573
http://search.mandumah.com/Download?file=SzGWyQuGX5SfFNd9H9dZLBAcK7YmjGdD49xPnbIGr1o=&id=1036573
http://search.mandumah.com/Download?file=SzGWyQuGX5SfFNd9H9dZLBAcK7YmjGdD49xPnbIGr1o=&id=1036573
http://search.mandumah.com/Download?file=SzGWyQuGX5SfFNd9H9dZLBAcK7YmjGdD49xPnbIGr1o=&id=1036573
http://search.mandumah.com/Download?file=SzGWyQuGX5SfFNd9H9dZLBAcK7YmjGdD49xPnbIGr1o=&id=1036573
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1035149
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1035149
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1035149
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1035149
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1035149
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1035149
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1035149
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الرابط االلكتروني  

 للبحث

 رئيسي  41

أثر استخدام إستراتيجية التناقض  
المعرفي في عالج المفاهيم  

النحوية الخطأ لدى تالميذ المرحلة  
 اإلعدادية

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 2020العريش أكتوبر 

 

 رئيسي  42

  بول إستراتيجية  استخدام أثر
  باألنشطة  المدعومة سكيل
 التعلم  تامهار تنمية  في   اإلثرائية
  الفائقين  التالميذ  لدى الذاتي

 اإلعدادية.  بالمرحلة

مجلة أريد الدولية للعلوم  
اإلنسانية واالجتماعية، العدد  

 . 2020،  يناير، الثالث
 37  -9ص  ص 

my.https://portal.arid

/Publications/92df274

-b6b0-41e1-75a5-e

0643473d2fc1.pdf 

 رئيسي  43

الطالب  الذات القرائية لدى 
  الناطقين بغير اللغة العربية 

 )دراسة تقويمية( 
 

المجلة الدولية للبحوث في  
عدد يوليو  العلوم التربوية، 
2020   

 3العدد   3المجلد 
 175  -139ص ص  

https://0710grucr
-https-y-1104-
-search
-mandumah

com.mplbci.ekb.
eg/Record/1053

566 

 

 منفرد  44
 القوة اللغوية 

) مفهومها، مكوناتها، واقعها، 
 قياسها( 

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 2020العريش عدد أبريل  

 34-15ص ص  

http://foej.aru.e
du.eg/ar-

current_issue 

 رئيسي  45

الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة  
العربية وعالقتها بالمفاهيم  

النحوية الخطأ لدى تالميذ المرحلة  
 اإلعدادية. 

مجلة أريد الدولية للعلوم  
العدد األول  النفسيةوالتربوية  

 2020يناير 

https://portal.arid.my

-/ar

LY/Manuscripts/Pub

lished/3587 

 

 رئيسي  46
مهارات التذوق األدبي وعالقتها  

لدى طالب   بالمفاهيم البالغية
 . المرحلة الثانوية 

الدولية للعلوم   مجلة أريد
العدد الثاني  التربوية والنفسية

 2020يونيو 

https://portal.arid.my

-/ar

LY/Manuscripts/Pub

lished/3593 

 

 تكنولوجيا التعليم أين... وإلى اين؟  منفرد  47

  مجلة أريد الدولية للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية، العدد  

 . 2019، يناير، األول
 

https://portal.arid.my

/Publications/02d13e

-ad1a-4dbe-0ca7-26

eddf5e2ea72b.pdf 

 منفرد  48

اء  رالذكاء االصطناعي مدخل إلث
 ( 1العلوم والتربوية والنفسية )
 تعزيز مهارات المتعلمين 
تعزيز تنافسية المؤسسات  

مجلة أريد الدولية للعلوم  
التربوية والنفسية العدد األول  

 2020يناير 

https://portal.ari

ead.my/.../c6f336

-4696-2ac3-

9827... 

https://portal.arid.my/Publications/92df274e-75a5-41e1-b6b0-0643473d2fc1.pdf
https://portal.arid.my/Publications/92df274e-75a5-41e1-b6b0-0643473d2fc1.pdf
https://portal.arid.my/Publications/92df274e-75a5-41e1-b6b0-0643473d2fc1.pdf
https://portal.arid.my/Publications/92df274e-75a5-41e1-b6b0-0643473d2fc1.pdf
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1053566
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1053566
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1053566
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1053566
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1053566
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1053566
https://0710grucr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1053566
http://foej.aru.edu.eg/ar-current_issue
http://foej.aru.edu.eg/ar-current_issue
http://foej.aru.edu.eg/ar-current_issue
https://portal.arid.my/ar-LY/Manuscripts/Published/3587
https://portal.arid.my/ar-LY/Manuscripts/Published/3587
https://portal.arid.my/ar-LY/Manuscripts/Published/3587
https://portal.arid.my/ar-LY/Manuscripts/Published/3587
https://portal.arid.my/ar-LY/Manuscripts/Published/3593
https://portal.arid.my/ar-LY/Manuscripts/Published/3593
https://portal.arid.my/ar-LY/Manuscripts/Published/3593
https://portal.arid.my/ar-LY/Manuscripts/Published/3593
https://portal.arid.my/Publications/02d13e26-0ca7-4dbe-ad1a-eddf5e2ea72b.pdf
https://portal.arid.my/Publications/02d13e26-0ca7-4dbe-ad1a-eddf5e2ea72b.pdf
https://portal.arid.my/Publications/02d13e26-0ca7-4dbe-ad1a-eddf5e2ea72b.pdf
https://portal.arid.my/Publications/02d13e26-0ca7-4dbe-ad1a-eddf5e2ea72b.pdf
https://portal.arid.my/.../c6f336ae-2ac3-4696-9827
https://portal.arid.my/.../c6f336ae-2ac3-4696-9827
https://portal.arid.my/.../c6f336ae-2ac3-4696-9827
https://portal.arid.my/.../c6f336ae-2ac3-4696-9827
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 م
درجة  
 المشاركة 

 جهة النشر وبيانات البحث  عنوان البحث 
الرابط االلكتروني  

 للبحث

 التعليمية 
 

 

 منفرد  49

الذكاء االصطناعي مدخل إلثراء  
 ( 2العلوم والتربوية والنفسية )
تعزيز تنافسية المؤسسات  

 التعليمية 
 

مجلة أريد الدولية للعلوم  
التربوية والنفسية العدد  

 2020الثاني يونيو  

https://portal.ari

d.my/.../a53331fc

-d554-42af-

bd5e ... 

 رئيسي  50

أثر الخرائط الذهنية االلكترونية  
في تنمية المفاهيم النحوية لدى 
تالميذ الصف األول اإلعدادي 

 بمحافظة قنا

مجلة شباب الباحثين في  
كلية   –العلوم التربوية 

جامعة سوهاج عدد   –التربية 
 2021يناير 

https://0810glb93-

1104-y-https-search-

mandumah-

com.mplbci.ekb.eg/

Record/1123134 

 منفرد  51

تطبيقات الذكاء االصطناعي مدخل  
لتطوير العملية التعليمية في  

  19-كوفيدهة جائحة جموا
 ( كورونا فيروس)

 

المجلة الدولية للبحوث في  
عدد يوليو  العلوم التربوية، 
2020   

) عدد  4العدد   3المجلد 
 خاص(

http://search.sha

maa.org/FullRec

ord?ID=267527 
 

 رئيسي  52

ياقية في تنمية  سفاعلية استخدام ال
مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي  
لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  

 الموهوبين لغويا 

المجلة الدولية للبحوث في  
العلوم التربوية، عدد يوليو  

2020   
 

https://0810glb93-

1104-y-https-search-

mandumah-

com.mplbci.ekb.eg/

Record/1174742 

 منفرد  53

كفاءة استخدام إستراتيجية  
"اقتحم" المقترحة على ضوء  
النظرية البنائية في تصويب  

الدينية الخطأ والمفاهيم اللغوية 
 لدى الطالب بالمرحلة اإلعدادية 

جامعة   –مجلة كلية التربية  
،  18المجلد  –بني سويف 

، 2021الربيع   - 103 العدد
 57-1الصفحة 

https://jfe.journals.ek

b.eg/article_161929.h

tml 

 رئيسي  54

ت التفاعل اللغوي وبناء  امهار
المتالزمات اللفظية في اللغة  
العربية ومدى توافرهما لدى 

دائية ذوي تالميذ المرحلة االبت
 اضطراب التوحد 

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 2021قنا يونيو  

https://0810glb9

3-1104-y-https-

search-

mandumah-

com.mplbci.ekb.

eg/Record/12276

21 

 منفرد  55
مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي  
ومدى توافرها لدى تالميذ المرحلة  

 لغويًا  ناإلعدادية الموهوبي

ث في  ولية للبحوالمجلة الد
يناير   عدد العلوم التربوية، 
2021 

https://portal.ari

-d.my/ar

LY/Manuscripts

/Published/3584 
 

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=267527
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=267527
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=267527
https://jfe.journals.ekb.eg/article_161929.html
https://jfe.journals.ekb.eg/article_161929.html
https://jfe.journals.ekb.eg/article_161929.html
https://portal.arid.my/ar-LY/Manuscripts/Published/3584
https://portal.arid.my/ar-LY/Manuscripts/Published/3584
https://portal.arid.my/ar-LY/Manuscripts/Published/3584
https://portal.arid.my/ar-LY/Manuscripts/Published/3584
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 م
درجة  
 المشاركة 

 جهة النشر وبيانات البحث  عنوان البحث 
الرابط االلكتروني  

 للبحث

 رئيسي  56

تصور مقترح لعالج األخطاء  
ول  األاإلمالئية لدى تالميذ الصف 

ية  خدام أنشطة القرائاإلعدادي باست
 . الصفية والالصفية

  

 رئيسي  57

العالقة بين مهارات التدريس  
اإلبداعي وأبعاد الذکاء الوجداني  
لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة  

 االبتدائية 

  

 رئيسي  58
  كفاءة استخدام إستراتيجية المكعب
في تنمية مهارات الطالقة القرائية  

 ية دادحلة اإلعمرال ميذ لدى تال

مجلة دراسات تربوية  
  –ونفسية مجلة كلية التربية  

يناير    -الزقازيقعة جام
2022 

 

59 

أثر استخدام نموذج فورست )   رئيسي 

forest)    في تدريس اللغة

ستماع  الالعربية لتنمية مهارات ا
  صف الثانيلدي تالميذ الاإلبداعي 

 المتفوقين لغويا  اإلعدادي

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 أسيوط

 

60 

أثر استخدام أنشطة الذكاءات   رئيسي 
المتعددة في تنمية مهارات الكتابة  

طالب الصف  العروضية لدي 
 ثانوي األزهريالثاني ال

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 أسيوط

 

61 

أثر استخدام األلعاب اللغوية   رئيسي 
اإللكترونية في تنمية مهارات  
 القراءة الموسـعة لدى تالميذ  

 الصف الثاني اإلعدادي 

جامعة   –ة التربية  كلي  مجلة
 أسيوط

 

62 
مستويات التمثيل العقلي ومدى  رئيسي 

توافرها لدى متعلمي اللغة العربية  
 الناطقين بغيرها

جامعة   –ة التربية  كلي  مجلة
 أسيوط

 

63 

 رئيسي 

 
مهارات الفهم القرائي في اللغة  
العربية ومدي توافرها لدي تالميذ  
المرحلة اإلعدادية غير الناطقين  

 بها

,  5مجلة العلوم التربوية , س 
 2022، 1ع

جامعة جنوب الوادي   الناشر:
 كلية التربية بالغردقة  -

  - 114 لصفحات: ا
147 

https://0810glay
8-1104-y-

https-search-
mandumah-

com.mplbci.ekb.
eg/Record/1292
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 م
درجة  
 المشاركة 

 جهة النشر وبيانات البحث  عنوان البحث 
الرابط االلكتروني  

 للبحث

945 
 

 

سنة   دار النشر   اسم الكتاب م
 النشر

 صفحاتال عدد

1 
إلسالمية في  االتربية 

 مرحلة الطفولة 
-978لكتب، مصر،  ترقيم دولي ، م اعال

 صفحة  263 2019 977-780-146-1

2 

م  وصعوبات فهقلق القراءة 
 ن مقروء لدى المتعلميال

بدولة   (Noor Publishing)نور للنشر

ألمانيا االتحادية، الترقيم الدولي المعياري  

-978-620-2   (ISBN ) للكتاب
34779-2 

 صفحة  161 2018

3 

  استراتيجيات ما وراء 
القة  المعرفة وتنمية الط

اللغوية والتحصيل لدي  
 الطالب 

  (، بدولةNoor Publishingنور للنشر)

االتحادية، الترقيم الدولي المعياري   انيالمأ

-978-3-330-85390(،   ISBNللكتاب ) 

4 

 صفحة  157 2017

4 

التدريس الحقيقي وتنمية  
ات  دمهارات اإلبداعية وعاال

 العقل المنتج 

بدولة  (Noor Publishing) نور للنشر

ألمانيا االتحادية،الترقيم الدولي المعياري  

-978-3-330 ،(ISBN ) للكتاب
84432-2 

 صفحة  141 2016

5 

نموذج سكامبر لتنمية  
األداء اللغوي اإلبداعي لدى  
 التالميذ الموهوبين لغويا 
) باالشتراك مع د  

 لرحيم فتحي عبدا

بدولة   (Noor Publishing)نور للنشر

الترقيم الدولي المعياري  ا االتحادية، ألماني

-978-3-330، (ISBN ) للكتاب
80236-0 

 صفحة  209 2016

6 

المفاهيم الدينية تحديدها  
 وتشخيصها وتنميتها 

باالشتراك مع ) أ.د/ محمد  
 جابر ( 

 ISBNعالم الكتب ، مصر، ترقيم دولي 
 صفحة  328 2008 977-232-604-3
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سنة   دار النشر   اسم الكتاب م
 النشر

 صفحاتال عدد

7 

إستراتيجيات تصويب الفهم  
أ في العلوم والتربية  الخط

 ية اإلسالم
)باإلشتراك مع أ.د/ محمد  

 نجيب( 

 ISBNدولي  يمرقبي، مصر، ت دار الفكر العر 
 صفحة  330 2009 977-10-2465-5

8 

حقيبة تدريب  المعلمين  
على األنشطة اإلضافية في  
اللغة العربية في الصفوف  

(1-6 ) 
) باإلشتراك مع د  

 المنعم الحاج( دعب

ول الخليج،  تربية العربي لدمطبوعات مكتب ال

-978الرياض، السعودية، ترقيم دولي  
 ة صفح  204 2009 9960-15-291-2

9 

دليل المعلم في  األنشطة  
اإلضافية في اللغة العربية  

 ( 6-1في الصفوف )
) باإلشتراك مع د  
 عبدالمنعم الحاج( 

يج،  لالخ ربية العربي لدول مطبوعات مكتب الت

-978ولي  الرياض، السعودية، ترقيم د
 صفحة  260 2009 9960-15-291-2

10 

المشاركة المجتمعية في  
ر ) دراسة  التعليم في مص 

وامكانات منظمات    قعوا
 المجتمع المدني ( 

 ) مجموعة من الباحثين( 

مطبوعات المجلس العربي للطفولة والتنمية  
 ومنظمة اليونيسيف 

 صفحة  213 2013

11 

 اهيم المواطنة  فم  إثراء
 األطفال  في ضوء تساؤالت

 

بدولة   (Noor Publishing)نور للنشر

  ي المعياريألمانيا االتحادية، الترقيم الدول

-978-613-9، (ISBN ) تابلكل
93182-3 

 صفحة  241 2019

12 

إستراتيجيات تدريس ذوي  
االحتياجات الخاصة )  

  –إجراءات   -مفاهيم
 تطبيقات 

 ) تحت الطبع(  

 صفحة  409 2020

13 

إستراتيجيات تدريس  
ين)  الموهوبين والمتفوق

  –إجراءات   -مفاهيم
 تطبيقات 

 ) تحت الطبع(  

 صفحة  360 2020

14 
ت تدريس  اجيتيإسترا

الناطقين بغير اللغة العربية  
  –إجراءات  -) مفاهيم

 ) تحت الطبع(  
 صفحة  343 2020
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سنة   دار النشر   اسم الكتاب م
 النشر

 صفحاتال عدد

 تطبيقات 

15 
إستراتيجيات القراءة  

اءات  رإج  -الفعالة ) مفاهيم
 تطبيقات  –

 ( ) تحت الطبع 
 صفحة  307 2020
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 وجهات التحكيم ر العدد المنشو اسم البحث م

 
1 

فـــي التـــدريس اإلســـالمية الـــويكي ة بيـــمعلمـــي التراســـتخدامات  
 واستكشاف المشكالت التي تحول دون التنفيذ الناجح  

المجلة الدولية لألبحاث التربوية ،  
  ة جامع -ن كلية التربيةتصدر ع

  رسما  -اإلمارات العربية المتحدة
2016   

فـي   DRTAفاعلية برنامج تـدريبي مقتـرح قـائم علـي اسـتراتيجية   2

القــراءة لــدي بعــض رائــي واالتجــاه نحــو لقا ارات الفهــمتنميــة مهــ
 المتعلمين الكبار

 

المجلة الدولية لألبحاث التربوية ،  
جامعة   -تصدر عن كلية التربية

 ة مارات العربية المتحداإل
   2017ابريل 

يــة مهــارات الكتابــة اإلقناعيــة لــدى مقتــرح فــي تنم فاعليــة برنــامج 3
 ة المتحدةبيعرإلمارات الطالبات الصف الحادي عشر بدولة ا

 

المجلة الدولية لألبحاث التربوية ،  
جامعة   -تصدر عن كلية التربية

مايو    - اإلمارات العربية المتحدة 
2015   

لغوي لـدى استراتيجيات بناء االستعداد البر  عي أولياء األموة ودرج 4
 هم لها وعالقتها ببعض المتغيراتأبنائهم ودرجة ممارست

 

وية ،  ربلتلألبحاث ا المجلة الدولية 
جامعة   -لتربيةتصدر عن كلية ا

) يونيو   اإلمارات العربية المتحدة 
2016 ) 

ائف مـن مهـارات درجة تمكن طالب السنة التحضـيرية بجامعـة الطـ 5
 اإلقناعية ةالكتاب

تي تصدرها  المجلة التربوية ال
ربية بجامعة سوهاج مايو  كلية الت
2018 

المرحلـة االبتدائيـة  وفلغتـي لصـف بكت في القراءة مهارات تطوير 6
 دراسة وصفية تحليلية "  -السعودية  العربية المملكة األولية في

المجلة التربوية كلية التربية  
 2018ج نوفمبر جامعة سوها

قيات العمل بمقـررات الثقافـة ى تعليمي مقترح لدمج قيم وأخالومحت 7
 سالمية بجامعة طيبة اإل
 

لتربوية ،  المجلة الدولية لألبحاث ا
جامعة   -عن كلية التربية درتص

ات العربية المتحدة يوليو  اإلمار
2018 

ضوء  دراسة ونقد محتوى الدروس العربية لفرع اللغة الفارسية في 8
 تحليل الحاجات

   لة دراسات نفسية وتربويةجم
 2018سبتمبر   - ائرالجز

مــدى ممارســة مــدراء المــدارس األمــن الفكــري لمواجهــة ظــاهرة  9
 ة المتوسطة من وجهة نظر المدراء أنفسهمحلمرتطرف في الال
 

المجلة الدولية للبحوث في العلوم 
 2018التربوية ابريل  

ء الناجح في تدريس اقائمة على نظرية الذكأثر استراتيجية مقترحة   10
ــالنصــوص األد ــدي ط ــي ل ــى التحصــيل المعرف ــة عل ــة بي الب الثانوي

 األزهرية

  ية التربيةمجلة الثقافة والتنمية كل
أغسطس   جامعة سوهاج  –

2018 

ة التربية  المجلة التربوية كلي فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنميـة الـوعي اللغـوي لـدى  11



 

18 

 

 وجهات التحكيم ر العدد المنشو اسم البحث م

 تالجيـــل الثـــاني ل نترنـــالطالـــب المعلـــم باســـتخدام بعـــض أدوات 

(web.2) 
 

 اج جامعة سوه

ة رولثة لتنمية اإستراتيجية تدريسية قائمة على نظرية ما بعد البنائي 12
 يةاللغوية والقراءة الوظيفية لدى تالميذ المرحلة االبتدائ

 

المجلة التربوية كلية التربية  
 2017نوفمبر  - جامعة سوهاج 

بتدائيـة المرحلـة اال لغتـي لصـفوف كتـب في القراءة مهارات تطور 13
 السعودية دراسة وصفية تحليلية العربية المملكة ولية فياال
 

ربية  لتا وية كليةرب لتالمجلة ا
 2018يونيو  -ج عة سوهاجام

أثر استخدام إستراتيجية الخارطة الذهنيـة علـى االسـتيعاب القرائـي  14
 لدى طلبة جامعة الكويت

 الكويت  ةالمجلة التربوية جامع 
 2019يناير 

ج والبرامج واألساليب التعليمية المسـتخدمة فـي بـرامج المناهتقييم   15
 محو األمية.

بالمجلس ة تذساقيات األلجنة تر
ى بمصر اللجنة العلمية رقم  األعل

وطرق  أ(  المناهج   15)

  - 2019  -2016التدريس:  

   2018أغسطس 

ــي م 16 ــيم أداء معلم ــوء متقي ــي ض ــو األميــة ف ــاح ير جــودة األداء يع
 التدريسي

 

يات األساتذة بالمجلس ترق  لجنة
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

ق  أ(  المناهج وطر  15)

 2019  -2016     التدريس:
تقويم برامج تـدريب معلمـي اللغـة العربيـة والتربيـة اإلسـالمية فـي  17

 ضوء االحتياجات التدريسية الالزمة لتدريس
بالمجلس  لجنة ترقيات األساتذة 
علمية رقم  األعلى بمصر اللجنة ال

أ(  المناهج وطرق   15)

 2019  -2016التدريس:  
 ليةبكليات التربية دراسة تحلية بياللغة العرأساليب إعداد معلمي  18

 
لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   15)

 2019  -2016س:  التدري
رق التــدريس اللغــة العربيــة ويم برنــامج ماجســتير المنــاهج وطــقــت 19

تسـابها مـن لوم بجامعة القصيم في ضـوء نـواتج الـتعلم االزم اكوالع
 نظر اعضاء هيئة التدريس والطالب هةوج

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   15)

 2019  -2016ريس:  التد
ات لكتابـة العلميـة لطالبـات الدراسـأنموذج تدريسي لتنمية مهارات ا 20

ــة جامعــة القصــيم فــي ضــوء مــد ــة التربي ــا بكلي ــالعلي  اتخلي العملي
 الوظيفيو

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   15)

 2019  -2016التدريس:  
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قـرر ( لتـدريس م2.0يـل الثـاني ) ويـب  جاسـتخدام أدوات ال  ليةفاع 21

ريس الفئات الخاصة في اكتسـاب المفـاهيم اللغويـة وتنميـة طرق تد
 لية التربيةك بعية لدي طالالقيم االجتما

لجنة ترقيات األساتذة المساعدين  
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

ب(  المناهج 15العلمية رقم )

    -2016وطرق التدريس:  

 2018نوفمبر    2019

ب القواعد لخرائط المفاهيمية  في اكتسافعالية استخدام استراتيجية ا 22
الثـانوي   نيثـاب الصف الالصرفية ومهارات التفكير الناقد لدى  طال

 األزهري

لجنة ترقيات األساتذة المساعدين  
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

ب(  المناهج 15)العلمية رقم 

   -2016  وطرق التدريس:

2019 
 الكتابة األكاديمية  في تنمية   برنامج مقترح قائم على عمليات  ةفاعلي 23

بكلية ة  بياللغة العرمهارات الكتابة اإلقناعية الحجاجية لطالب شعبة  
 التربية

 

لجنة ترقيات األساتذة المساعدين  
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

ب(  المناهج 15)العلمية رقم 

   -2016  وطرق التدريس:

2019 
(  فـي تـدريس Jigsaw)  دام اسـتراتيجية المهـام المجـزأةخأثر است 24

لدى  طـالب البالغة في اكتساب المفاهيم البالغية والكتابة التعبيرية 
 الثاني الثانوي بالتعليم األزهري صفال
 

لجنة ترقيات األساتذة المساعدين  
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

ج ب(  المناه 15)العلمية رقم 

   -2016  س:وطرق التدري 

2019 
ة بالمرحلـة الجامعيـة فـي تدريس اللغة العربيتصور مقترح لتطوير   25

لغــة الم طــالب أقســا ضــوء واقــع مشــكالت تعلمهــا مــن وجهــة نظــر
 العربية

لجنة ترقيات األساتذة المساعدين  
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

ب(  المناهج 15العلمية رقم )

    -2016وطرق التدريس:  

2019 
( لتدريس  النصـوص   اتيجية مقترحة )مسارات القراءةرفاعلية است 36

اءة مة على فنيات نظرية التلقـي فـي تنميـة مهـارات القـراألدبية قائ
 لدى طالبات الصف الثاني الثانوي العامة عياإلبدا

لجنة ترقيات األساتذة المساعدين  
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

ناهج ب(  الم15العلمية رقم )

   -2016    وطرق التدريس:  

2019 
جية التـدريس  التبـادلي فـي تنميـة مهـارات دام استراتيفاعلية استخ 27

ى طالب المرحلة الثانويـة لدي  ير التباعدتفسير القران الكريم والتفك
 األزهرية

لجنة ترقيات األساتذة المساعدين  
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

 ب(  المناهج15العلمية رقم )
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   -2016وطرق التدريس:     

2019 
العصر لطالب شعبة اللغة العربية ر الدين وقضايا  تقويم محتوى مقر 28

يني والتوجهــات لــدا ديــد الخطــاببكليــة التربيــة فــي ضــوء أبعــاد تج
 المعرفية المعاصرة وبناء تصور مقترح

لجنة ترقيات األساتذة المساعدين  
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

ب(  المناهج 15م )العلمية رق

   -2016التدريس:      ق وطر

2019 
دور المعايير الذهنية اللغوية في تصميم مناهج تعليم العربية وإعداد  29

 طلبة الناطقين بغيرهاالى تعليمية لدموادها ال
بحث ترقية لدرجة أستاذ بكلية  

بجامعة نزوى   –العلوم واآلداب
بسلطنة عمان ) لجنة الترقيات 

 بالجامعة(
 2019ير  رافب

اللغة الثانية:   لدى مكتسبي  الذهني في معالجة النمو اللغوي  المذهب 30
 المفهوم والتطبيق

بحث ترقية لدرجة أستاذ بكلية  
جامعة نزوى  ب –بلوم واآلداالع

ت بسلطنة عمان ) لجنة الترقيا
 بالجامعة(

أستاذ بكلية   بحث ترقية لدرجة تعليم العربية لغير الناطقين بها: بين ثالثة نماذج 31
بجامعة نزوى   –اآلدابوعلوم ال

ان ) لجنة الترقيات بسلطنة عم
 بالجامعة(

بحث ترقية لدرجة أستاذ بكلية   يةرباطقين بالعتَمثُّل التفكير في تعليم المحادثة لغير الن 32
بجامعة نزوى   –العلوم واآلداب

بسلطنة عمان ) لجنة الترقيات 
 بالجامعة(

33 Validity of Oral Tasks Testing in Arabic L2 
Teaching 

 

ة أستاذ بكلية  بحث ترقية لدرج 
بجامعة نزوى   –العلوم واآلداب

بسلطنة عمان ) لجنة الترقيات 
 معة(بالجا

34 O PROCESSABILITY APPROACH TO ARABIC L2 
TEACHING AND SYLLABUS DESIGN 

 

بحث ترقية لدرجة أستاذ بكلية  
وى  بجامعة نز  –العلوم واآلداب

الترقيات  ة بسلطنة عمان ) لجن
 بالجامعة(

35 Making Thinking Visible in Learning Arabic L2 
Oral Tasks: A Cognitive Approach 

 

ذ بكلية  ة أستارج لدبحث ترقية 
بجامعة نزوى   –العلوم واآلداب

بسلطنة عمان ) لجنة الترقيات 
 بالجامعة(

36 Multimethod Approach to Research in بكلية    بحث ترقية لدرجة أستاذ
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Interlanguage Pragmatics 
 

بجامعة نزوى   –العلوم واآلداب
بسلطنة عمان ) لجنة الترقيات 

 بالجامعة(
شطة لغوية مقترح في تنميـة الـوعي اللغـوي لـدى ج أنامرنفاعلية ب 37

 الطالب المعلم باستخدام بعض أدوات الجيل الثاني ل نترنت
التي تصدرها  المجلة التربوية 

بية بجامعة سوهاج يناير  ر الت كلية
2019 

المرحلـة االبتدائيـة  لغتـي لصـفوف كتـب في القراءة مهارات تطور 38
 دراسة وصفية تحليلية -السعودية  ةالعربي لكةالمم األولية في

المجلة التربوية التي تصدرها  
كلية التربية بجامعة سوهاج  

(2019 ) 

الجامعـات فـي  قـراءة فـي دور ل الـرأيالتطرف اإللكترونـي وتشـكي 39
 الوقاية والعالج

لة أريد الدولية للعلوم اإلنسانية  جم
 (2018واالجتماعية )ابريل  

ــاد المج 40 ــة لألماألبع ــةتمعي ــ ي ــيف ــع العراق محافظــة واســط  ي المجتم
 )دراسة ميدانية( "أنموذجاً" 

 

مجلة أريد الدولية للعلوم اإلنسانية  
 يناير (2019واالجتماعية ) 

 عربيةلتنمية البشرية لسكان الدول الاأثر اإلرهاب في  41
 

مجلة أريد الدولية للعلوم اإلنسانية  
 2019واالجتماعية  يناير  

 مرحلة االبتدائية لعلوم في الا اتمعلم تطبيقواقع  42
 لدورة التعلم في التدريس

مجلة أريد الدولية للعلوم اإلنسانية  
 مارس(2018واالجتماعية ) 

 وآفاق المستقبل عبية والتعليم الواقترال 43
 

اإلنسانية   دولية للعلوممجلة أريد ال
 فبراير(  2018)  واالجتماعية

ن الطالـب المعلـم وبـين بـيل  بات التواصـأسلوب مقترح لتذليل صـعو 44
 سمعياالمعاق 

 

مجلة أريد الدولية للعلوم اإلنسانية  
 2018واالجتماعية يناير 

 ية سصرية في المواد الدراأهمية دمج الفنون الب 45
 

اإلنسانية   مجلة أريد الدولية للعلوم
 2018ناير واالجتماعية ي 

ي لــدى اعجمــاإلنجــاز الدور الجامعــات الســعودية فــي تعزيــز ثقافــة  46
 طالبها

مجلة أريد الدولية للعلوم اإلنسانية  
 (2018مارس واالجتماعية ) 

لقـراءة اإللكترونيـة برنامج في القراءة السريعة وأثره فـي تسـريع ا 47
 نميةتو

 ب الــــروس بجــــامعتي داغســــتانالطالقــــة اللفظيــــة لــــدى الطــــال
 وبيتاجورسك

 

المجلة الدولية لألبحاث التربوية ،  
جامعة   -يةرب لتعن كلية ا تصدر

  2019اإلمارات العربية المتحدة ) 
 س( مار

المشكالت التي تواجه طالب وطالبات التربية العمليـة بكليـة التربيـة  48
 ئفاداب بتربة جامعة الطواآل
 

نية,  مجلة الشمال للعلوم اإلنسا
لتأليف  مركز النشر العلمي وا

لحدود  جامعة ا –والترجمة 
  لعربيةالشمالية, المملكة ا

 2018يونيو    يةدعوالس

صعوبات تعلم اللغة العربية لغير النـاطقين بهـا بالجامعـة اإلسـالمية  49
 بالمدينة المنورة

ث في العلوم المجلة الدولية للبحو
 مارس(   2019)  التربوية
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ــة الدرجــة ممارســة م 50 ــة لمهــارات الخطــاب الجــدلي علمــي اللغ عربي
االساسـي فـي ر  اشـة الصـف العوعالقتها بالفاعلية الذاتية لـدى طلبـ

 .االردن 

لجنة الترقيات بالجامعة الهاشمية  
بالمملكة األردنية الهاشمية لترقية  

 ( 2018لدرجة أستاذ ) يونيو 

المسـتدامة حلة االساسية بمعايير التنمية رتوى معرفة معلمي المسم 51
 .البيئية لدى طلبتهم  وعالقتها باالستدامة

 

الهاشمية  لجنة الترقيات بالجامعة 
لكة األردنية الهاشمية لترقية  ممالب

 ( 2018لدرجة أستاذ ) يونيو 

ات الكفــاءة الذاتيــة المدركــة والممارســات التعليميــة الكفــؤة كمتنبئــ 52
 علمين.مبالرضا الوظيفي لل

 

ة الهاشمية  لجنة الترقيات بالجامع
ألردنية الهاشمية لترقية  بالمملكة ا

 ( 2018لدرجة أستاذ ) يونيو 
ئم على المنحى التواصلي في تحسين مهـارات يمي قاعلت  أثر برنامج 53

 االستماع الناقد لدى طلبة الصف التاسع االساسي في األردن 
 

ة  الجامعة الهاشميلجنة الترقيات ب
  ملكة األردنية الهاشمية لترقيةمبال

 ( 2018لدرجة أستاذ ) يونيو 

ف لصـا  صيل طالباتأثر التدريب على مهارات القراءة الناقدة في تح 54
 العاشر االساسي واتجاهاتهن نحو القراءة.

لجنة الترقيات بالجامعة الهاشمية  
بالمملكة األردنية الهاشمية لترقية  

 ( 2018ذ ) يونيو لدرجة أستا
عربية في تحصيل بعض موضوعات ثر استخدام برمجية في اللغة الأ 55

قـة نحو والصرف لـدى طـالب الصـف الخـامس االساسـي فـي منطال
 مالية.لشا البادية

لجنة الترقيات بالجامعة الهاشمية  
بالمملكة األردنية الهاشمية لترقية  

 ( 2018لدرجة أستاذ ) يونيو 

56 Perceptions of Arabic language teachers’ of 
their competencies and usage of integration 

technology.  

لجنة الترقيات بالجامعة الهاشمية  
هاشمية لترقية  الة كة األردنيبالممل

 ( 2018لدرجة أستاذ ) يونيو 

ــري  57 ــة االداء التعبي ــتعلم الســمعي والبصــري فــي تنمي ــر نمطــي ال أث
ربيـة  لـدى طالبـات الصـف علالنجاز في  اللغـة الالشفوي والدافعية  

 االساسي في الزرقاء.الرابع 

لجنة الترقيات بالجامعة الهاشمية  
  مية لترقيةبالمملكة األردنية الهاش

 ( 2018جة أستاذ ) يونيو درل

58 Arabic Language Teachers Teach and 
Collaborate through Mobile Instant Messaging: 
Analysis of Use, Benefits, and Challenges in 

Jordan .  

رقيات بالجامعة الهاشمية  الت لجنة
بالمملكة األردنية الهاشمية لترقية  

 ( 2018يونيو   لدرجة أستاذ )

اســتخدام اســتراتيجية الــتعلم المقلــوب فــي تــدريس النحــو الــوظيفي  59
 لتنمية مهارات األداء الكتابي لتالميذ المرحلة اإلعدادية 

لتربية  امجلة العلمية لكلية لا
   2019يو  بالوادي الجديد عدد يون

برنامج  مقترح فى اللغة العربية قائم علـى مهـارات القـرن الحـادى  60
مهارات االتصال اللغـوى الـوظيفي والـتعلم الـذاتي  ة  ميلعشرين لتنوا

 نوية           لدى طالب المرحلة  الثا

المجلة العلمية بكلية التربية  
العدد     22ادي الجديد     بالو

 2015غسطس   التاسع عشر  ـ  أ

ــة  61 ــة العربي ــيم اللغ ــي تعل ــة ف ــا الحديث ــف التكنولوجي ــات توظي معوق
 ةعيرحلة الجامبالم

المجلة العلمية بكلية التربية  
بالوادي الجديد    العدد العشرون   

 2015ـ  نوفمبر  
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لتنميـة  تدريس اللغـة العربيـة  فاعلية إستراتيجية القبعات الست  في 62

 اديةشفوي لدي تالميذ المرحلة اإلعدبعض مهارات  التواصل ال

 

المجلة العلمية بكلية التربية  
السادس  ددلعديد      ابالوادي الج

 2017العشرون  ـ نوفمبر 

تبسيط مناهج اللغة العربية والعلوم للحد من ظاهرة تسـرب الفتيـات  63
 من التعليم

التربوية   وث  العلومدراسات وبح 
 2016اإلنسانية ديمسبر  و

التعلم النشط في تحسين مستوى التهجي لـدى تالميـذ المرحلـة   دور 64
 االبتدائية 

كلية التربية  ب ية بولوم التر مجلة الع
   2017قنا العدد الثالثون يناير  ب

صعوبات تـدريس األدب والنصـوص األدبيـة وكيفيـة مواجهتهـا فـي  65
 ية المرحلة الثانو

وية بكلية التربية  بمجلة العلوم التر 
جزء تاني  ديسمبر   37بقنا عدد 
2018 

ية فـي ضـوء دراسة تقويمية لمقرر حقوق اإلنسان بالمرحلة الجامع 66
 زات التربية المدنيةتكمر

 

مجلة الدراسات االجتماعية  
  –والتربوية كلية التربية بقنا  

جامعة جنوب الوادي عدد ابريل  
2019 

املـة لـدى لفهـم القرائـي وسـعة الـذاكرة العااءة الثالثية فـي القرأثر   67
 ألساسي في األردنطالبات الصف الثامن ا

 

ل  عة آبجامترقيات العلمية للجنة للا
ردنية الهاشمية  لمملكة األ بات البي

  أبريل لترقية لدرجة أستاذ )
2019 ) 

ــا 68 ــي بن ــة ف ــايير الوطني ــة بالمع ــة العربي ــي اللغ ــزام معلم ء درجــة الت
لنهوض بالتعليم في ضوء اإلستراتيجية الوطنية ل االختبارات اللغوية

 في األردن.
 

بجامعة آل  ترقيات العلمية للجنة للا
شمية  هاالاألردنية  البيت بالمملكة

  أبريل لترقية لدرجة أستاذ )
2019 ) 

مستوى مقروئية كتاب لغتنـا العربيـة للصـف السـابع األساسـي فـي  69
 األردن

 

  ل بجامعة آترقيات ية للالعلمجنة للا
شمية  البيت بالمملكة األردنية الها

  أبريل لترقية لدرجة أستاذ )
2019 ) 

نترنـت لـدى إلا  ي على شـبكةمدى استخدام وسائط التفاعل االجتماع 70
 طلبة جامعة آل البيت

 

بجامعة آل  ترقيات العلمية للجنة للا
البيت بالمملكة األردنية الهاشمية  

  أبريل )لترقية لدرجة أستاذ 
2019 ) 

دوارهـم المهنيـة فـي ضـوء ممارسة معلمـي اللغـة العربيـة أل  ةدرج 71
 ية المتحدةت معايير األداء الجديدة في دولة اإلمارات العربمتطلبا

 

بجامعة آل  ترقيات العلمية للجنة للا
البيت بالمملكة األردنية الهاشمية  

  أبريل لترقية لدرجة أستاذ )
2019 ) 

تحســين مهــارات فهــم  ة فــيالعــرائس القفازيــ أثــر اســتخدام مســرح 72
 ية في األردنحدث لدى طالبات المرحلة األساسالمسموع والت

 

ل  بجامعة آترقيات العلمية للجنة للا
هاشمية  كة األردنية المللم باالبيت 

  أبريل لترقية لدرجة أستاذ )
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2019 ) 
درجة ممارسة معلمات رياض األطفـال فـي دولـة الكويـت لمهـارات  73

 عداد اللغوياالست
 

بجامعة آل  ترقيات لعلمية للاجنة للا
ألردنية الهاشمية  يت بالمملكة االب

  أبريل لترقية لدرجة أستاذ )
2019 ) 

تنميـة مهـارات حجـاج لوذج تـولمن فـي النمى  لة قائمة عاستراتيجي 74
 الكتابة اإلقناعية وإثارة الدافعية لتعلمها لدى طالب المرحلة الثانوية

  ية بالعريش مايو مجلة كلية الترب
2019 

مهـارات تعلم المـدمج فـي تنميـة بعـض فاعلية برنامج قـائم علـى الـ 75
  الكتابة اإلقناعية لدى طالب المرحلة الثانوية

كلية التربية  وية رب لتالمجلة ا
 2019ابريل    بسوهاج 

 من  االبتدائية  المرحلة  من  األولى  الثالثة  الصفوف  تالميذ  تمكن  واقع 76
 قطر بدولة األساسية ةالقراء مهارات

سانية  مجلة أريد الدولية للعلوم اإلن
 ي  واالجتماعية العدد الثان

وبات صـعج ماغيـة لعـالإستراتيجية مقترحة قائمـة علـى اللدونـة الد 77
 القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

ج وطرق  أ(  المناه 15)

 2019  -2016التدريس:  
بيــة المعياريــة والمنطوقــة تعلم المتــوازي للعربرنــامج قــائم علــى الــ 78

ــ ــداولي ل ــتماع الت ــارات االس ــة مه ــي التنمي ــةللدى دارس ــة  غ العربي
 للناطقين بغيرها 

 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   15)

 2019  -2016التدريس:  
لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس  اللغة العربية للناطقين بغيرهاالنموذج النحوي في كتب تعليم  متقوي 79

  قم ر  نة العلميةاألعلى بمصر اللج
أ(  المناهج وطرق   15)

 2019  -2016التدريس:  
تقويم المعجم العقلي للطالب المعلمين شـعبة اللغـة العربيـة وتصـور  80

 ميتهمقترح لتن
اتذة بالمجلس سلجنة ترقيات األ

نة العلمية رقم  األعلى بمصر اللج
ج وطرق  أ(  المناه 15)

 2019  -2016التدريس:  
مهارات التحليـل   ثفة اإلحصائية لتنميةمكالى القراءة  برنامج قائم عل 81

 األسلوبي لدى الطالب المعلمين بكلية التربية
لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 

  م صر اللجنة العلمية رقاألعلى بم
أ(  المناهج وطرق   15)

 2019  -2016:  التدريس
برنامج قائم على المالحن لعـالج الصـعوبات الصـوتية لـدى دارسـي  82

 الناطقين بغيرهاة بياللغة العر
لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   15)

 2019  -2016التدريس:  
 المجلة التربوية جامعة الكويت يـة لـدى طلبـة ( فـي تنميـة المهـارات القرائRAMPفاعلية مبادرة ) 83



 

25 
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المبكـرة مـن وجهـة نظـر المعلمـين والمعلمـات فـي مرحلة الطفولـة 
 ةانكنتربية بني مديرية 

 2019  يونيو

اللغة العربية للصـف األول اإلعـدادي األزهـري   منهج  طويرفاعلية ت 84
 قتصاد المعرفةالبات في ضوء ُمتط

لمجلة التربوية كلية التربية  ا
 2019سبتمبر  سوهاج ب

مرحلـة فاعلية إستراتيجية تدريس األقران في تحسـين أداء طـالب ال 85
 في بعض أحكام علم التجويد. يةنوالثا

لجنة ترقيات األساتذة المساعدين  
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

ب(  المناهج 15العلمية رقم )

   -2016التدريس:     وطرق 

2019 

علـى ضـوء نمـوذج   راءة العميقـة المقترحـةفاعلية إسـتراتيجية القـ 86
دى لـ  يـةبداعءة اإلالقـرابيرسون وتيرني في تنميـة بعـض مهـارات  

 األول الثانوي العام.ف طالب الص

لجنة ترقيات األساتذة المساعدين  
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

ج ب(  المناه 15العلمية رقم )

   -2016وطرق التدريس:     

2019 
ــ 87 ــف ة الالصــفية الالاألنشــطة الديني ــاهرة العن ــن ظ ــتخلص م ــة لل زم

الدينيــة ة بيــأهــداف الترالمدرســي بالمــدارس الثانويــة علــى ضــوء 
 اإلسالمية.

لجنة ترقيات األساتذة المساعدين  
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

ب(  المناهج 15العلمية رقم )

   -2016     وطرق التدريس:

2019 
تراتيجيات تنويـع التـدريس فـي فاعلية برنامج قـائم علـى بعـض إسـ 88

ى طــالب ميــة مهــارات كتابــة وإعــداد تقريــر البحــث التربــوي لــدتن
 ة الخاصة بكلية التربية بالفيوم.ومبلالد

لجنة ترقيات األساتذة المساعدين  
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

ب(  المناهج 15العلمية رقم )

   -2016وطرق التدريس:     

2019 
توليـدي لتنميـة مهـارات االسـتماع ئم على الـتعلم الفاعلية برنامج قا 90

ية بكلية التربية بالفيوم ربلعسم اللغة االناقد لدى الطالب المعلمين بق

  
 

لجنة ترقيات األساتذة المساعدين  
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

ب(  المناهج 15العلمية رقم )

    -2016التدريس:      وطرق 

2019 
بيــة القصصــية مقتــرح فــي النصــوص األدفاعليــة تــدريس برنــامج  91

ة ميـتنفي  seven ESالقصيرة بإستراتيجية دورة التعلم السباعية 

 بعض مهارات التفكير المستقبلي لدى طالب المرحلة الثانوية

لجنة ترقيات األساتذة المساعدين  
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

اهج نب(  الم15علمية رقم )ال

   -2016وطرق التدريس:     

2019 
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درجة اكتساب طلبة الصف الرابع األساسي للمفاهيم العقدية الواردة  92
 سالمية للصفوف الثالثة األولى في لواء بصيراإلا تب التربيةفي ك

جامعة  ترقيات العلمية للجنة للا
بالمملكة األردنية    الطفيلة التقنية

رقية لدرجة أستاذ ت لالهاشمية 
 رك امش

ارات التعلم الذاتي بية اإلسالمية تنمية مهدرجة ممارسة معلمي التر 93

    " لواء بصيرالدى طلبتهم أثناء التدريس الصفي في 
 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة للا
بالمملكة األردنية    الطفيلة التقنية

لترقية لدرجة أستاذ الهاشمية 
 مشارك 

مفهومي دراسـة فـي األسـاس للتفكير اس وفق مدخل اتصميم التدري 94
 "  وآليات التطبيق النظري

 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة للا
ألردنية  بالمملكة ا  الطفيلة التقنية

لترقية لدرجة أستاذ ية شمهاال
 مشارك 

معوقات تطبيق اسـتراتيجيات التقـويم الـواقعي وأدواتـه مـن وجهـة  95
 في محافظة الطفيلةنظر معلمي التربية اإلسالمية 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة للا
بالمملكة األردنية    طفيلة التقنيةال

لترقية لدرجة أستاذ الهاشمية 
 مشارك 

" فــي التحصــيل "RISKدئ ائم علــى مبــاقــ مــيتعلي رنــامجأثــر ب 96

ومهارات التفكير الناقد فـي مبحـث التربيـة اإلسـالمية لـدى طالبـات 
 ردنالصف الثامن األساسي في األ

ترقيات جامعة  للالعلمية جنة للا
بالمملكة األردنية    الطفيلة التقنية

لترقية لدرجة أستاذ الهاشمية 
 مشارك 

ر ربيــة اإلســالمية فــي التطــويلتا دمها معلمــواألســاليب التــي يســتخ 97
 الذاتي لكفاياتهم المهنية في محافظة الطفيلة

ترقيات جامعة  العلمية للجنة للا
لكة األردنية  لممبا  الطفيلة التقنية

لترقية لدرجة أستاذ مية شالها
 مشارك 

مهارات التفكير المتضمنة في أنشطة كتاب التربية اإلسالمية للصف  98
 : دراسة تحليليةدنرساسي في األالثامن األ

ترقيات جامعة  العلمية للجنة للا
بالمملكة األردنية    الطفيلة التقنية

لترقية لدرجة أستاذ الهاشمية 
 مشارك 

اني حتـى ة بصـيرا منـذ أواخـر العهـد العثمـقـتطـور التعلـيم فـي منط 99

 " م: دراسة تاريخية1960
 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة للا
ية  ردناأل ة بالمملك  يةالطفيلة التقن
لترقية لدرجة أستاذ الهاشمية 
 مشارك 

تصميم أداة لتقويم "المقدمة" في الكتـاب المدرسـي وتطبيقهـا علـى  100
 اإلسالمية في األردنكتب التربية 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة للا
بالمملكة األردنية    يةالطفيلة التقن
لترقية لدرجة أستاذ الهاشمية 
 مشارك 

" البنائي فـي اكتسـاب المفـاهيم الفقهيـة ج "بايبيوذنماستخدام  ر  أث 101
وتنميــة عــادات العقــل والدافعيــة الذاتيــة للــتعلم فــي مبحــث التربيــة 

 األساسي في األردن ى طالبات الصف الثامناإلسالمية لد

ترقيات جامعة  للمية العلجنة للا
بالمملكة األردنية    الطفيلة التقنية

أستاذ لترقية لدرجة الهاشمية 
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 ك مشار
دور معلمي التربية اإلسالمية في تعزيز البيئـة اآلمنـة لـدى طلبـتهم  102

 من وجهة نظر المعلمين أنفسهم في محافظة العاصمة
عة  م ترقيات جاالعلمية لل جنةللا

ألردنية  بالمملكة ا  الطفيلة التقنية
لترقية لدرجة أستاذ اشمية اله

 مشارك 
103 The Effect of Using K.W.L Strategy upon 

Acquiring Religious Concepts 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة للا
بالمملكة األردنية    الطفيلة التقنية

ذ لترقية لدرجة أستاالهاشمية 
 مشارك 

104 Features of the Jordanian Cultural Identity in the 
Islamic Education Book for the Two Phases of 

Primary and Secondary Education in Jordan 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة للا
بالمملكة األردنية    الطفيلة التقنية

لترقية لدرجة أستاذ الهاشمية 
 مشارك 

ــدراإســتراتيجيتي العصــف ر أثــ 105 ــى ت ــتعلم التعــاوني ف ــذهني وال يس ل
 لصف العاشر األساسيالتعبير الكتابي لدى طلبة ا

عة  ترقيات جام العلمية للجنة لال
ل بالمملكة  طالن بـالحسين 

لترقية لدرجة  األردنية الهاشمية 
 ( 2017) ديسمبر أستاذ

ميـة فـى تحصـيل أثر التدريس باستخدام إستراتيجية الخرائط المفاهي 106
د اللغــة العربيــة فــى ف التاســع األساســي فــى مــادة قواعــصــطلبــة ال

 محافظة الكرك مدارس قصبة

ترقيات جامعة  العلمية للجنة لال
  بالمملكة ل  الين بـن طحسال

لترقية لدرجة  األردنية الهاشمية 
 ( 2017) ديسمبر أستاذ

جامعة   ترقيات العلمية للجنة لال إعداد وتدريب المعلم العربي لمواكبة متغيرات العصر 107
ة  الحسين بـن طالل بالمملك

لترقية لدرجة  األردنية الهاشمية 
 ( 2017) ديسمبر أستاذ

ترقيات جامعة  العلمية للجنة لال هاهارة قراءة الخريطة وفهمم يامي الجغرافمعيقات اكتساب معل 108
الحسين بـن طالل بالمملكة  

لترقية لدرجة  األردنية الهاشمية 
 ( 2017) ديسمبر أستاذ

 لية للمهام اإلشرافية فـي جامعـةرجة ممارسة مشرفي التربية العمد 109
 الحسين بين طالل من وجهة نظر المشرفين والطلبة

ترقيات جامعة  ة لليلمالعجنة لال
الحسين بـن طالل بالمملكة  

لترقية لدرجة  األردنية الهاشمية 
 ( 2017) ديسمبر أستاذ

ط التغذيـة الراجعـة ااسـات االجتماعيـة بأنمـمدى معرفة معلمـي الدر 110
 كهم لمهارات استخدامهاودرجة  امتال

ترقيات جامعة  العلمية للجنة لال
كة  الحسين بـن طالل بالممل

لترقية لدرجة  هاشمية الة األردني 
 ( 2017) ديسمبر أستاذ

أثر استخدام نظرية المخطط العقلي على الفهـم القرائـي لـدى طـالب  111
ً   ممحافظة الكرك باستخداالصف الثامن ب  أنشطة معرفية معدة مسبقا

ترقيات جامعة  العلمية للجنة للا
الحسين بـن طالل بالمملكة  
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درجة  ية للترقاألردنية الهاشمية 
 ( 2017) ديسمبر اذستأ

أثـر اسـتخدام المــدخل التكـاملي لتـدريس القواعــد فـى تزويـد طــالب  112
 معلميهمالمدرسة الثانوية بنواتج التعلم من منظور 

ترقيات جامعة  ة لليالعلمجنة للا
  الل بالمملكة الحسين بـن ط

لترقية لدرجة  األردنية الهاشمية 
 ( 2017) ديسمبر أستاذ

اللغــة  ى مشــكالت القــراءة الخارجيــة فــيعلــت غيــراض المتأثــر بعــ 113
تواجــه طــالب المراحــل الثانويــة والعليــا فــى منطقــة  العربيــة والتــي

 نالمزار الجنوبي فى األرد

قيات جامعة  رت العلمية للجنة للا
لمملكة  الحسين بـن طالل با

لترقية لدرجة  هاشمية األردنية ال
 ( 2017) ديسمبر أستاذ

كتــب الدراســات االجتماعيــة  واللغــة  فــية ات المتعــددأنــواع الــذكاء 114
 العربية واللغة اإلنجليزية للسنوات الثالث األولى

ترقيات جامعة  العلمية للجنة للا
الل بالمملكة  بـن ط الحسين

لترقية لدرجة  ردنية الهاشمية ألا
 ( 2017) ديسمبر أستاذ

 كيللسـلوك الـذدور مناهج القراءة في تنمية العادات العقلية كأنماط   115
 دراسة تقويمية في ضوء الواقع والمأمول " 
 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة للا
  العربية السعودية بالمملكة  القصيم

مشارك يناير    تاذلترقية لدرجة أس
2015 

م اللغـة التـدريس فـي إعـداد طـالب قسـتقويم فعالية مقـررات طـرق   116
 العربية بجامعة القصيم للتربية الميدانية

 

ترقيات جامعة  لل يةالعلمجنة لال
القصيم بالمملكة العربية السعودية  

مشارك يناير    لترقية لدرجة أستاذ
2015 

التوجيــه  وين وأوليــاء األمـور نحــدراسـة تحليليــة التجاهـات المعلمــ 117
 راسيةب من خالل األسرة والمناهج الدالمروري المبكر للطال

ترقيات جامعة  العلمية للجنة الل
السعودية  ة بي مملكة العرالقصيم بال

مشارك يناير    لترقية لدرجة أستاذ
2015 

فاعلية وحدة مقترحة قائمة على التكامل بين اللغة العربية والتربيـة  118
 سطة.لمروري لدى طالب المرحلة المتواطنية في تنمية الوعي الو
 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة الل
القصيم بالمملكة العربية السعودية  

مشارك يناير    اذأست لدرجة  لترقية
2015 

 انقرائية كتب العلوم بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية 119
 

  ترقيات جامعةالعلمية للجنة الل
بية السعودية  رالقصيم بالمملكة الع
مشارك يناير    اذلترقية لدرجة أست

2015 
يـة فاعلية تدريس وحـدة باسـتخدام نمـوذج جـويس ل ويـل فـي تنم 120

غوية وبعـض القـيم العلميـة المتضـمنة فـي مـنهج اللغـة للا  المعارف
 دى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.العربية ل

 

  ةترقيات جامععلمية لللاجنة الل
ودية  القصيم بالمملكة العربية السع

مشارك يناير    لترقية لدرجة أستاذ
2015 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة اللمرحلة المتوسـطة نحـو الب  غة العربيةالعالقة بين اتجاهات معلمي الل 121
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 ائهم التدريسي بمنطقة القصيم.مهنة التدريس وأد
 

ة السعودية  القصيم بالمملكة العربي 
مشارك يناير    جة أستاذرلترقية لد 
2015 

دور معلـم العلــوم الشـرعية فــي تعزيــز المسـؤولية المجتمعيــة لــدى  122
نظـر مشـرفي العلـوم الشـرعية ة جهـانويـة مـن وطالب المرحلـة الث

 بمنطقة عسير
 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة الل
بالمملكة العربية   الملك خالد
 أستاذ لترقية لدرجة السعودية 
 2018أبريل   مشارك

الحياتيـة لـدى طلبـة اء في تنميـة المهـارات  دور أندية مدارس األحي 123
ومشـرفي ة عيلعلـوم الشـرالمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمـي ا

 التوعية اإلسالمية بمنطقة عسير
 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة الل
الملك خالد بالمملكة العربية  

 أستاذ لترقية لدرجة السعودية 
 2018مشارك أبريل  

لفكـري مـن وجهـة عي وأثرها علـى األمـن اوسائل التواصل االجتما 124
 نظر طلبة المرحلة الثانوية

 عسير قةنطالشرعية بمومعلمي العلوم 
 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة الل
الملك خالد بالمملكة العربية  

 لترقية لدرجة أستاذالسعودية 
 2018مشارك أبريل  

العقديـة  في مواجهـة االنحرافـات الفكريـة ةمعلم العلوم الشرعير  دو 125
انوية من وجهة نظر معلمي العلـوم الشـرعية لدى طالب المرحلة الث

 عسيربمنطقة 
 

ترقيات جامعة  العلمية لل ةنجالل
الملك خالد بالمملكة العربية  

 لترقية لدرجة أستاذالسعودية 
 2018مشارك أبريل  

قافة العمل التطوعي لـدى ثيز  اإلسالمية في تعز  دور أنشطة التوعية 126
علمــي العلــوم الشــرعية لمرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر مطلبــة ا

 بالمملكة العربية السعودية 
 

ترقيات جامعة  مية لللعلاجنة الل
الملك خالد بالمملكة العربية  

 لترقية لدرجة أستاذالسعودية 
 2018مشارك أبريل  

سالمية الجدد من وجهـة بي لمعلمي التربية اإلتقويم البرنامج التدري 127
 ردنبعض المديريات التربوية في األ نظرهم في

جامعة  ترقيات العلمية للجنة الل
  مية هاشالة األردني كة بالممل  مؤتة

بحث ترقية   لترقية لدرجة أستاذ
 2016لدرجة أستاذ يناير  

ي مبحـث أثر استخدام القبعات الست في التحصيل والتفكيـر الناقـد فـ 128
 األردن مية لدى طالبات الصف السابع فيالتربية اإلسال

جامعة  ترقيات العلمية للجنة الل
بالمملكة األردنية الهاشمية    مؤتة
بحث ترقية   ذتاجة أسة لدرلترقي 

 2016لدرجة أستاذ يناير  
المشكالت التي تؤدي إلى عـزوف معلمـي اللغـة العربيـة عـن إعـداد  129

متحــدة مــن وجهــة لة اإلمــارات العربيــة االبحـوث التربويــة فــي دولــ
 نظرهم

جامعة  ترقيات مية للعلالجنة الل
بالمملكة األردنية الهاشمية    مؤتة

قية  تر بحث  لترقية لدرجة أستاذ
 2016ر  ستاذ يناي أ جةلدر

األخطاء الشائعة في إعداد الدروس اليومية لدى طالبات معلم صـف  130
 في التربية العملية بجامعة مؤتة

عة  م جاترقيات العلمية لل جنةالل
اشمية  بالمملكة األردنية اله  مؤتة

بحث ترقية   لترقية لدرجة أستاذ
 2016لدرجة أستاذ يناير  
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لمعلـم فـي ضـوء اإلسـالمية ألدوار اة  بيـمعلمـي التردرجة ممارسـة   131
 االقتصاد المعرفي من وجهة نظر مشرفيهم في األردن

جامعة  ترقيات العلمية للجنة الل
ة  ياألردنية الهاشمملكة بالم  مؤتة

ة  بحث ترقي  لترقية لدرجة أستاذ
 2016أستاذ يناير  لدرجة 

اعي بـدإلالناقـد وا  معوقات ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للتفكير 132
 وجهة نظرهمفي تدريسهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة من 

جامعة  ترقيات العلمية للجنة الل
هاشمية  بالمملكة األردنية ال  مؤتة

بحث ترقية   ستاذألترقية لدرجة 
 2016اير  لدرجة أستاذ ين

اثر استخدام األسئلة التحضيرية واألهـداف السـلوكية فـي التحصـيل  133
م لــدى طلبــة الصــف التاســع األساســي فــي مبحــث عللتالحتفــاظ بــاوا

 التربية اإلسالمية

جامعة  ترقيات العلمية للجنة الل
ة  بالمملكة األردنية الهاشمي  مؤتة

بحث ترقية   لترقية لدرجة أستاذ
 2016لدرجة أستاذ يناير  

احتياجات األستاذ الجامعي التدريبية في مجال التعليم اإللكتروني كما  134
 جامعة الملك خالد –ئة التدريس بكلية التربية هيء يراها أعضا

 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة الل
الملك خالد بالمملكة العربية  

 جة أستاذة لدرلترقي السعودية 
 2014كتوبر أمشارك 

العلوم الشرعية  كما جاءت في سورة رية في تدريس  الطريقة الحوا 135
 الكهف

 

عة  ت جام ترقياالعلمية للجنة الل
ك خالد بالمملكة العربية  ملال

 لترقية لدرجة أستاذالسعودية 
 2014مشارك أكتوبر 

علـوم الشـرعية( المشكالت التي تواجه الطالب المعلمين )تخصص ال 136
 بعض المتغيراتالتربية الميدانية وعالقتها ب رفي مقر

ترقيات جامعة  العلمية للجنة الل
الملك خالد بالمملكة العربية  

 درجة أستاذل ية لترقعودية الس
 2014مشارك أكتوبر 

دراسة تحليله لمقـررات الفقـه بالمرحلـة الثانويـة بالمملكـة العربيـة  137
 تها لقضايا الفسادالسعودية في ضوء معالج

ترقيات جامعة  العلمية للجنة لال
ك خالد بالمملكة العربية  ملال

 لترقية لدرجة أستاذالسعودية 
 2014مشارك أكتوبر 

 الجيل الثاني  أدوات  الستخدام  اإلسالميةالتربية    علميم  يةمدى جاهز 138

 في التدريس web 2.0للتعلم اإللكتروني 

 

ة  ترقيات جامعالعلمية للجنة الل
العربية   ةالملك خالد بالمملك

 ة أستاذلترقية لدرجالسعودية 
 2014مشارك أكتوبر 

لملـك ا  عةتربية بجامواقع اإلشراف على الرسائل العلمية  في كلية ال 139
 خالد كما يراه طلبة الدراسات العليا

 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة الل
الملك خالد بالمملكة العربية  

 رجة أستاذلترقية لدالسعودية 
 2014ر بمشارك أكتو

املي في تنمية مهـارات الفهـم ة على المدخل التكفاعلية أنشطة قائم 140
 وي الفني الصناعي  انلثالتعليم ا القرائي والداء الكتابي لدى طالب

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   15)
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 2019  -2016التدريس:  

يـة االجتماعيـة لتنميـة نشطة قائم علـى النظريـة البنائألبرنامج في ا 141
  ل المدرسة د لتعلم القراءة والكتابة لدى أطفال مرحلة ما قباالستعدا

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   15)

 2019  -2016التدريس:  

ة ى الـدماغ لتنميـة مهـارات الكتابـللمستند إعلى التعلم ابرنامج قائم   142
 ئقين لغويا بالمرحلة االبتدائيةاإلبداعية لدى التالميذ الفا

س جلساتذة بالملجنة ترقيات األ
علمية رقم  األعلى بمصر اللجنة ال

أ(  المناهج وطرق   15)

 2019  -2016التدريس:  

وعي الصـوتي والطالقـة إستراتيجية قائمة على الدمج بين مداخل ال 143
 الكفــاءة فــي القــراءة لــدى تالميــذلقرائيــة ومراقبــة الفهــم لتنميــة ا

 اتتعليم اللغالمرحلة االبتدائية في ضوء المعايير العالمية ل
 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   15)

 2019  -2016التدريس:  

متدرجـة لتنميـة مهـارات القـراءة لاألنشـطة ا قائمة على  إستراتيجية 144
 ة العربية لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةالناقدة والميول نحو تعلم اللغ

بالمجلس  ذة اتاألسرقيات لجنة ت 
على بمصر اللجنة العلمية رقم  األ
أ(  المناهج وطرق   15)

 2019  -2016التدريس:  

(  web qustيـة عبـر الويـب ) برنامج قائم علـى الـرحالت المعرف 145

ــة مهــارات القــراءة اال ــدىلتنمي ــق ل ــة والفهــم العمي ــذ  لكتروني تالمي
 المرحلة اإلعدادية

المجلس لجنة ترقيات األساتذة ب
بمصر اللجنة العلمية رقم  ى علاأل
أ(  المناهج وطرق   15)

 2019  -2016التدريس:  

146 
برواية  الجملة االعتراضية في مسند اإلمام أحمد بن حنبل 

 ليلية  رسول الكريم: دراسة تركيبية تحلأم سلمة  عن ا 

 

مجلة أريد الدولية للعلوم اإلنسانية  
 واالجتماعية العدد الثاني 

لتــدريبي المقتــرح فــي تنميــة المهــارات مختــار" ا"  عليــة نمــوذجفا 147
 التدريسية لدى معلمي اللغة العربية لغة ثانية

  –المجلة الدولية للبحوث التربوية 
 اإلمارات جامعة  –كلية التربية 

148 
ألساسي لمهارات  ة الصف الخامس ادرجة امتالك طلب
 معان -في مدارس لواء الحسينبة  القراءة الجهرية

ترقيات جامعة  مية للعلالجنة للا
الحسين بـن طالل بالمملكة  

لترقية لدرجة  األردنية الهاشمية 
 ( 2019  سبتمبر) مشارك أستاذ

149 A study of the Extent and Nature of Classroom 

Verbal Interaction in Tenth-Grade, Arabic 

Language Class in Jordan Using Flanders 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة الل
الحسين بـن طالل بالمملكة  

لترقية لدرجة  األردنية الهاشمية 
 ( 2019تمبر  ك) سبمشار أستاذ
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Interaction Analysis Category System (FIACS) 

150 Evaluation of Teaching Practicum at the College 

of Educational Sciences from the Viewpoints of 

Student Teachers at Al-Hussein Bin Talal 

University (AHU) 

 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة الل
الحسين بـن طالل بالمملكة  

درجة  لترقية لاألردنية الهاشمية 
 ( 2019مبر  ت مشارك) سب اذأست

151 The Impact of Introductory Arabic 

Language Course on Spelling and Writing 

Skills of University Students 

 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة الل
الحسين بـن طالل بالمملكة  

لترقية لدرجة  األردنية الهاشمية 
 ( 2019مشارك) سبتمبر   أستاذ

152 The Impact of Training Program Based on 

Bar-On Model of Emotional-Social 

Intelligence on the Development of 

Cognitive Flexibility among Secondary 

School Students in Jordan 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة الل
الحسين بـن طالل بالمملكة  

رجة  لترقية لد األردنية الهاشمية 
 ( 2019بر  ممشارك) سبت  أستاذ

153 The Digital Citizenship and Its Role in 

Facing Electronic Terrorism among 

Secondary School Students in Middle East: 

Jordan as an Example 

ترقيات جامعة  العلمية للجنة الل
الحسين بـن طالل بالمملكة  

ة  لترقية لدرجاألردنية الهاشمية 
 ( 2019  رمشارك) سبتمب  أستاذ

ة اإلسالمية في  مقترحة في التربي فاعلية تدريس وحدة 154
لية  ضوء اهتمامات الطالب قائم على النظرية التواص

إلدمودو لتنمية القيم األخالقية لدى طالب الصف  ا امباستخد
 األول الثانوي 

 

جامعة   –مجلة الثقافة والتنمية 
 2019سوهاج أكتوبر  

155 The Effectiveness of Dramatic Role-

Playing on the Linguistic 

Achievement and the Development 

of Verbal Expressive Performance 

بجامعة آل  ترقيات العلمية للجنة للا
البيت بالمملكة األردنية الهاشمية  

  وبر تكألترقية لدرجة أستاذ )
2019 ) 
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 وجهات التحكيم ر العدد المنشو اسم البحث م

among the Basic 4th Grade Students 

in Jordan 

 في تحسين  استخدام استراتيجية مسرح الدمى أثر  156

 مهارات االستماع لدى طالبات الصف الثالث األساسي

 في األردن  

بجامعة آل  قيات رت لالعلمية ل جنةللا
البيت بالمملكة األردنية الهاشمية  

  أكتوبر لترقية لدرجة أستاذ )
2019 ) 

ى طالبات  دحسين مهارات التحدث لأثر استخدام األلعاب اللغوية في ت 157

 ربية في مدارس البادية الشمالية الغالصف الثالث األساسي 

بجامعة آل  ترقيات العلمية للجنة للا
ية الهاشمية  دن رالمملكة األ البيت ب

  أكتوبر لترقية لدرجة أستاذ )
2019 ) 

أثر استخدام األلعاب اللغوية في تحسين مهارات التحدث لدى طالبات   158

 رس البادية الشمالية الغربية االثالث األساسي في مدالصف 

بجامعة آل  ترقيات العلمية للجنة للا
البيت بالمملكة األردنية الهاشمية  

  توبر كأ) رجة أستاذلترقية لد 
2019 ) 

أهمية األناشيد الدينية في تربية األطفال من وجهة نظر بعض  159

راسات التربوية المتخصصة   الد ِّ

بجامعة آل  ترقيات العلمية للجنة للا
ت بالمملكة األردنية الهاشمية  يالب

  أكتوبر لترقية لدرجة أستاذ )
2019 ) 

بعض  ظر ن ال من وجهةأهمية األناشيد الدينية في تربية األطف 160

راسات التربوية المتخصصة   الد ِّ

بجامعة آل  ترقيات العلمية للجنة للا
البيت بالمملكة األردنية الهاشمية  

  أكتوبر اذ )لترقية لدرجة أست
2019 ) 

ردن  ة للصف الثامن األساسي في األدرجة تضمين كتاب اللغة العربي  161

 ة" اسة تحليليلمهارات الذكاء اللغوي والذكاء االجتماعي" در

 

بجامعة آل  ترقيات العلمية للجنة للا
البيت بالمملكة األردنية الهاشمية  

  أكتوبر لترقية لدرجة أستاذ )
2019 ) 

 من وجهة نظر تربوية  األردنيةفي المدرسة  واقع اإلبداع 162

 

بجامعة آل  ترقيات مية للعلالجنة للا
البيت بالمملكة األردنية الهاشمية  

  أكتوبر ذ )لترقية لدرجة أستا
2019 ) 

المجلة التربوية كلية التربية بقنا   القصة الرقمية في العملية التعليمية  163
جامعة جنوب الوادي أكتوبر   –

2019 

  النحوية المفاهيم تنمية في المقلوب صفلا استراتيجية استخدام أثر 164

 الثانوي األول الصف طالب لدى

 

قافة والتنمية كلية التربية  ثمجلة ال

 عة سوهاج امج –

المجلة الدولية للبحوث في العلوم    ضوء في  الثانوية للمرحلة العربية اللغة منهج   لتطوير مقترح  تصور 165
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 وجهات التحكيم ر العدد المنشو اسم البحث م

 2019نوفمبر  التربوية  الحكمة أبعاد

 اولية  على مفهوم التدمقترحة قائمة   إستراتيجية لية  عفا 166

 سي  والتحصيل الدرا يغوي اإلقناعالتواصل الل  مهارات لتنمية 

 كلية التربية بجامعة الكويت  طالباتن مِّ  نة  لدى عي

  المجلة الدولية لألبحاث التربوية

 2019نوفمبر 

لعربية في اال لدى معلمات اللغة مدى توافر مهارات االتصال الفع 167

المملكة العربية  نظام المقررات( بمنطقة جازان بالمرحلة الثانوية ) 

 صيل تحالوعالقتها بالسعودية من وجهة نظر الطالبات 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   24)

 2022  -2019التدريس:  

الصق  لنص في الفهم القرائي لدى طالباالقرائية ونوع طالقة أثر ال 168

 ي الثالث والخامس االبتدائ

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
م  رقة  جنة العلمي األعلى بمصر الل

أ(  المناهج وطرق   24)

يناير   2022  -2019التدريس:  

2020 

 وجهة نظر طالب السنة التمهيدية بالجامعة ومستواهم في مهارات 169

 الكتابة األكاديمية 

جنة ترقيات األساتذة بالمجلس ل
  ألعلى بمصر اللجنة العلمية رقم ا
أ(  المناهج وطرق   24)

ير  ينا 2022  -2019التدريس:  

2020 

170 Culture of Traits in Arabic Language Education: 

Students' Perceptions of the Communicative 

Traits Model 

 ساتذة بالمجلسلجنة ترقيات األ
بمصر اللجنة العلمية رقم   ىاألعل

أ(  المناهج وطرق   24)

يناير   2022  -2019التدريس:  

2020 

171 Critical Extensions of World Englishes to World 

Arabics    

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   24)

يناير   2022  -2019التدريس:  

2020 

172 The Impact of Combining Traits of Writing with 

Communicative Learning on Trainee Teachers' 

Pedagogical Knowledge and Attitudes 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   24)

ير  ينا 2022  -2019التدريس:  

2020 

ية  بعض مهارات الكتابة لدي  ستراتيجية تعليم القران في تنمإفاعلية  173

 ميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية تال

جامعة   –  يةربلية الت ة كمجل
 1( عدد31أسيوط المجلد ) 

جامعة   –  مجلة كلية التربيةإمكانية تطبيق مدخل الجودة اإلحصائي لالرتقاء بجودة الداء اإلداري   174
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 وجهات التحكيم ر العدد المنشو اسم البحث م

 1( عدد31أسيوط المجلد )  عيفي التعليم الجام

مطالب استخدام التعليم المدمج الخليط في تدريس منهج اسس   175

 وم التربية بجامعة شقراء بلد ة نظر طالبالمناهج من وجه

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 3( عدد30أسيوط المجلد ) 

  لمقرر الرياضيات لمراحتفعيل مفهوم تدبر القرآن في إعداد محتوى  176

 التعليم العام 

جامعة   –بية  مجلة كلية التر
 3( عدد30أسيوط المجلد ) 

ة نجران مع جاالتدريس ب تنمية اإلبداع العلمي لدى اعضاء هيئة 177

 )رؤية مقترحة( 

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 2( عدد30أسيوط المجلد ) 

 لفظي لدى معلمي اللغةبرنامج مقترح لتنمية مهارات التواصل غير ال 178

 العربية بالمرحلة المتوسطة 

جامعة   –لية التربية  ة كمجل
 4( عدد29أسيوط المجلد ) 

ل الثانوي بدولة اإلمارات  واألمية للصف تثويم منهج التربية اإلسال  179

 ية المتحدة على ضوء أراء الطالب العرب

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 3( عدد29أسيوط المجلد ) 

المي)  عية لدي الطفل في النموذج اإلساة المسئولية االجتمبي تر 180

 دراسة تحليلية( 

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 3( عدد30أسيوط المجلد ) 

لإلصالح التربوي للتعليم الفني في مصر في   كمدخل نةمالمدرسة اآل 181

 ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة 

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 1( عدد31أسيوط المجلد ) 

إلسالمية بالمرحلة  المتوسطة  داء التدريسي لمعلمي التربية اواقع األ 182

 ي ضوء متطلبات المشروع الشامل لتطوير المناهجف

 

  –كلية التربية   – يةبومجلة الترلا

 2020فبراير   -جامعة سوهاج

  ةالعربي ةكبار في المملكفي تعليم ال ة، المشاركةمعوقات تعليم المرأ 183

ر.ضفي الماضي والحا ةوديالسع  

 

  –تربية  كلية ال –المجلة التربوية 

 2020  مارس -جامعة سوهاج

والمسارات  ة عي ظرية التوسفاعلية إستراتيجية توليفية قائمة على الن 184

وية لدى طالب المرحلة المتعددة لتنمية مهارات الطالقة اللغ

 المتوسطة 

 

وزارة التعليم العالي والبحث  

                      جامعة الكوفة    راق،بالعالعلمي  

،  مية المركزية قيات العللجنة التر

                               2020ترقية استاذ، مارس 

ائم على إستراتيجية التفكير المتشعب لتنمية مهارات التعبير  ق  مجبرنا 185

 الكتابي اإلبداعي في مدارس المتميزين 

بحث وزارة التعليم العالي وال

        جامعة الكوفة                   بالعراق،العلمي  

،  لجنة الترقيات العلمية المركزية 

                               2020ترقية استاذ، مارس 

 مشكالت تعليم القراءة والكتابة  186

 )الدالالت، واالسباب، واإلستراتيجيات( 

 

وزارة التعليم العالي والبحث 

                     امعة الكوفة    اق، جبالعرالعلمي  

،  ة المركزية يات العلميلجنة الترق

                               2020ترقية استاذ، مارس 

ائي قائم على مدخل الطرائف اإللكترونية لتنمية الكتابة  رإث ج برنام 187

اإلبداعية اإللكترونية والوعي المعلوماتي لدى طالب شعبة اللغة 

جامعة حلوان -التربية بكلية ربية الع  

 

اتذة بالمجلس لجنة ترقيات األس
على بمصر اللجنة العلمية رقم  األ
أ(  المناهج وطرق   24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020  رسام
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 وجهات التحكيم ر العدد المنشو اسم البحث م

فاعلية القصة القائمة على المثيرات اإللكترونية في تنمية الفهم  189

امس االبتدائي االستماعي والفهم القرائي لدى تالميذ الصف الخ  

 

رقيات األساتذة بالمجلس ت لجنة 
بمصر اللجنة العلمية رقم   األعلى

أ(  المناهج وطرق   24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020مارس  

برنامج تدريبي قائم على المدخل الدرامي وقياس فاعليته في   يمتصم 190

 تنمية مهارات الحوار الناقد وآدابه لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

 

بالمجلس  ة لجنة ترقيات األساتذ
لعلمية رقم  األعلى بمصر اللجنة ا

أ(  المناهج وطرق   24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020مارس  

رية كراشن وقياس فية في ضوء نظ صال ويةنشطة لغتصميم أ 191

فاعليتها في تنمية قدرة الصحة اللغوية الشفهية ومهارات التفكير  

االبتدائية االستنتاجي لتالميذ المرحلة    

ت األساتذة بالمجلس الجنة ترقي
ر اللجنة العلمية رقم  األعلى بمص 

أ(  المناهج وطرق   24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020مارس  

جية قائمة على مدخل التحليل اللغوي في تنمية  اتيترإسفاعلية  192

مهارات القراءة التحليلية والوعي اللغوي لدى تالميذ الصف الثالث  

 اإلعدادي 

بالمجلس  لجنة ترقيات األساتذة 
علمية رقم  األعلى بمصر اللجنة ال

أ(  المناهج وطرق   24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020مارس  

بحوث المخ في تنمية الكتابة  ائمة على نتائجق يةيمواقف تعلفاعلية م 193

األكاديمية ودافعية اإلنجاز لدى طالب الدبلوم العام )تخصص لغة 

تربية جامعة حلوان عربية( بكلية ال  

ة ترقيات األساتذة بالمجلس نلج
على بمصر اللجنة العلمية رقم  األ
أ(  المناهج وطرق   24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020مارس  

في تدريس األحاديث النبوية   ودورها اتيجية تنال القمرتراس 194

 الشريفة لتالميذ المرحلة اإلعدادية األزهرية 
 

كلية  –مجلة العلوم التربوية  

جامعة جنوب  –قنا  –التربية  

 2020الوادي مارس 

 مدخل المواد األصيلة وأثره فى تنمية مهارات اإلمالء  195

 إلعداديةلدى تالميذ المرحلة ا

شباب الباحثين في العلوم  ةلجم

جامعة   –كلية التربية  – التربوية

 سوهاج 

عبير  فاعلية استراتيجية التخيل الموجه في تنمية مهارت الت 196

 دائيلدى تالميذ الصف السادس االبت  يالكتابي اإلبداع

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

  طرقمناهج وأ(  ال 24)

  أبريل 2022  -2019دريس:  لتا

2020 
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 وجهات التحكيم ر العدد المنشو اسم البحث م

فاعلية استراتيجية التخيل الموجه في تنمية مهارت التعبير   197

 يالصف السادس االبتدائالكتابي اإلبداعي لدى تالميذ 

 لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس
رقم  األعلى بمصر اللجنة العلمية  

أ(  المناهج وطرق   24)

يل  برأ 2022  -2019التدريس:  

2020 

فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم باالكتشاف في   198

 تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

 

لمجلس اترقيات األساتذة ب نةلج
مية رقم  األعلى بمصر اللجنة العل

أ(  المناهج وطرق   24)

أبريل   2022  -2019التدريس:  

2020 

يخية لتنمية  مواقف لغوية تارى  عل رائي قائمبرنامج إث 199

 مهارات التفاوض لدى طالب المرحلة اإلعدادية 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
العلمية رقم   األعلى بمصر اللجنة 

المناهج وطرق   أ(   24)

أبريل   2022  -2019التدريس:  

2020 

برنامج إثرائي قائم على القصص القرآني؛ لتنمية مهارات   200

 عربية لدى تالميذ الصف األول الثانوي  الة حوار باللغال

 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

ق  أ(  المناهج وطر  24)

أبريل   2022  -2019التدريس:  

2020 

بنائي في تعديل التصورات الخاطئة  ج التعلم الفاعلية نموذ 201

الع لدى  تطس دافع حب االنحو مفاهيم الويب الداللي وتنمية 

 طالب كلية التربية 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   24)

أبريل   2022  -2019التدريس:  

2020 

ين برياض  غوى لألطفال الغير ملتحقبرنامج فى االستعداد الل  202

 األطفال قائم على نموذج 

تعداد ارات االسمهة  لتنمي   غوىاللCambourne كمبورن 

 القرائى لديهم  

  –كلية التربية   –المجلة التربوية 

 2020 أبريل -جامعة سوهاج

ي ضوء  فيـس العلـوم الشرعية أنموذج مقترح لتطـويـر تدر 203

ــ  هـيم  لة وفاعلـيته في إكسـاب المفـا نهــج النظـم المـتداخ

يذ  متالداللي لدى الشرعية وتنمـية مـهــارات التفكـير االستـ

 الصف السادس االبتدائي في مدينة الرياض 

  –كلية التربية   –المجلة التربوية 

 2020  مايو -جامعة سوهاج

ية وكتب الصف م إلسالكتاب التربية ا مدى التكامل بين  204

 ي األردنالعاشر األساسي ف

بجامعة آل  ترقيات العلمية للجنة للا
ة  البيت بالمملكة األردنية الهاشمي

  مارس اذ ) أست جة درلترقية ل
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 2020 ) 

 مقرر تدريس في والالصفية  الصفية األنشطة استخدام واقع 205

 بغداد في اإلسالمية التربية

 

  بجامعة آل ترقيات ة للالعلميجنة للا
مية  البيت بالمملكة األردنية الهاش

  مارس لترقية لدرجة أستاذ ) 
2020 ) 

206 An Assessment of Reading Comprehension 

Practice in Jordan 

بجامعة آل  ترقيات العلمية للجنة للا
البيت بالمملكة األردنية الهاشمية  

  مارس لترقية لدرجة أستاذ ) 
2020 ) 

207 Storytelling as Promoting Moral 

Consciousness:  

Religious Education Teachers' Perspectives 

بجامعة آل  ترقيات العلمية للجنة للا
دنية الهاشمية  راأل بالمملكة  البيت

  مارس لترقية لدرجة أستاذ ) 
2020 ) 

208 Storytelling as Promoting Moral 

Consciousness:  

Religious Education Teachers' Perspectives 

عة آل  امبجترقيات العلمية للجنة للا
البيت بالمملكة األردنية الهاشمية  

  مارس لترقية لدرجة أستاذ ) 
2020 ) 

209 Communication Skills in Practice  

 

بجامعة آل  ترقيات العلمية للجنة للا
البيت بالمملكة األردنية الهاشمية  

  مارس لترقية لدرجة أستاذ ) 
2020 ) 

هارات اللغة  طريقة العصف الذهني في تنمية م  أثر استخدام 210

 السنة التحضيرية واتجاهاتهم نحوها العربية لدى طالب 

امعة  جب ترقيات ة للالعلميجنة للا
الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية  

لترقية لدرجة أستاذ  السعودية
 ( 2020 يو ما)

اسي لدى طلبة جامعة  مهارات االستماع الالزمة للتفوق الدر 211

 ملك عبدالعزيز "دراسة تحليلية" لا

بجامعة  ترقيات العلمية للجنة للا
الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية  

تاذ أسة رقية لدرجت لالسعودية 
 ( 2020 مايو )

درجة امتالك الكفايات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس   212

ز من وجهة  بقسم اللغة العربية في جامعة الملك عبدالعزي

 نظرهم

بجامعة  ترقيات العلمية للة نجللا
يز بالمملكة العربية  لك عبدالعزالم

لترقية لدرجة أستاذ السعودية 
 ( 2020 مايو )

التربوية في مقررات اللغة العربية  للقيم ة ليدراسة تحلي 213

والثقافة اإلسالمية بقسم المواد العامة بجامعة الملك  

 عبدالعزيز

بجامعة  ترقيات العلمية للجنة للا
بدالعزيز بالمملكة العربية  عالملك 
لترقية لدرجة أستاذ عودية الس
 ( 2020 مايو )

بجامعة  ترقيات العلمية للجنة للالصف األول  ل  يةللغة العربتحليل األسئلة التقويمية في كتاب ا  214
كة العربية  لالعزيز بالمململك عبدا



 

39 

 

 وجهات التحكيم ر العدد المنشو اسم البحث م

ودية وفق تصنيف بلوم  الثانوي بالمملكة العربية السع

 لمستويات األهداف المعرفية

 رجة أستاذلترقية لدالسعودية 
 ( 2020 مايو )

درجة تضمين مقررات النحو والصرف للمرحلة الثانوية   215

 ر الناقدكيتفلمهارات ال

بجامعة  ترقيات العلمية للجنة للا
الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية  

لترقية لدرجة أستاذ السعودية 
 ( 2020 مايو )

؛  للغة العربية للمرحلة الثانويةاتحليل محتوى مقررات  216

لمملكة العربية السعودية في  المسار العلمي واإلداري في ا

 المتعددةضوء نظرية الذكاءات 

بجامعة  ترقيات العلمية للجنة للا
الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية  

لترقية لدرجة أستاذ السعودية 
 ( 2020 مايو )

  PDEODEالسداسية  ستراتيجية األبعادإم فاعلية استخدا 217

 فى

ل النحوي لدي تالميذ المرحلة  ات االستدالتنمية مهار

 عداديةاإل

  –ربية  كلية الت –المجلة التربوية 

 2020 يونيو -وهاجس عةجام

218   

فاعلية برنامج تدريبي في تطوير ممارسات معلمي اللغة   219

القرائي لدى طلبة  العربية التدريسية لتنمية مهارات الفهم 

 العاشر األساسي بسلطنة عمان  فالص

مجلة الدولية لألبحاث التربوية ،  لا
جامعة   -تصدر عن كلية التربية

  2020)  ية المتحدة اإلمارات العرب 
 ( مايو

العربية قائمة على المدخل   اللغة تدريس في مقترحة وحدة   220

قة ومهارات الطال المفرادات اللغوية  بعض تنميةل  القيمي

 االبتدائي  الرابع الصف يذملدى تال اإلبداعية 

 

  –كلية التربية   –التربوية  جلةالم

 2020 سبتمبر -جامعة سوهاج

رفي في تنمية مهارات  معالية الصراع فاعلية إستراتيج 221

لكتابة اإلقناعي ة وبعض عادات العقل لدى طالب المرحلة  ا

 الثانوية.  

 

ة  مجلة أريد الدولية للعلوم التربوي

 2020ل يناير  ووالنفسية العدد األ

حة لتدريس النصوص األدبية قائمة  اتيجية مقتر فاعلية إستر 222

  يةنمفي ت NLPة على فرضيات البرمجة اللغوية العصبي

مستويات الفهم القرائي وتحسين كفاءة الذات القرائية  

 لطالب الصف الثاني الثانوي.    

مجلة أريد الدولية للعلوم التربوية  

 2020اير  نلنفسية العدد األول يوا

وم التربوية  مجلة أريد الدولية للعل لعربية. ي تعليم اللغة االمدخل التقني ف 223

 يونيو  انيوالنفسية العدد الث

2020 

  مجلة أريد الدولية للعلوم التربويةالموهوبين   أساليب التفكير وعالقتها بالذكاءات المتعددة لدى الطلبة 224

ي يونيو نوالنفسية العدد الثا
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 2020 . بمكة المكرمة

التعليم المتمايز لتحسيـن األداء القرائي ي قائم على برنامج عالج 225
الموهوبيـن ذوي صعوبات  يذمت لدى التالوفهم المقروء وتقدير الذا

 التعلم بالمرحلة االبتدائية    

  –كلية التربية   –المجلة التربوية 

 2020 يونيو -جامعة سوهاج

على   حكام تالوة القران الكريم قائمأ مج مقترح في تدريس نابر  226
ض مهارات أحكام تالوة القران الكريم  المدخل الوظيفي لتنمية بع 

 دي   دا عف األول اإللتالميذ الص

  –كلية التربية   –المجلة التربوية 

 2020 يوليو -جامعة سوهاج

ربية بجامعة  َتصور ُمقترح لتطوير برنامج إعداد معلمات اللغة الع  236
 ل في ضوء المعايير المعاصرةصالملك في

  –كلية التربية   –لة التربوية مجال

 2020 سبتمبر -جامعة سوهاج

 لمتوسطة ي عند طلبة المرحلة اير عباألداء التأثر الحكمة في  237
 

لجنة الترقيات المركزية بجامعة  

القادسية بدولة العراق ترقية لدجة 

 أستاذ

ناصر القراءة التأويلية في  عتعمال لم المعاني باسفاعلية تدريس ع 238
 طلبة أقسام اللغة العربية يل مادة التعبير واإلنشاء عند تحص

 

ية بجامعة  لجنة الترقيات المركز

جة دسية بدولة العراق ترقية لدقاال

 أستاذ

أثر العالقات السياقية في االستيعاب القرائي عند طلبة المرحلة  239
 المطالعة والنصوص المتوسطة في مادة 

 

ة الترقيات المركزية بجامعة  نلج

ة قادسية بدولة العراق ترقية لدجال

 أستاذ

رها في  أثس وثكوف وقياتصميم وحدة تعليمية باستعمال نمط ر  240
 ئية التحصيل اإلمالئي للمرحلة االبتدا

 

لجنة الترقيات المركزية بجامعة  

القادسية بدولة العراق ترقية لدجة 

 أستاذ

طالب توى كتابي القراءة والتعبير لل حتصور مقترح لتطوير م 241
 بية في ضوء مهارات التواصل اللغوي الناطقين بغير اللغة العر 

 

  –بية  ر لتا كلية –وية المجلة الترب

 2020  ديسمبر -جامعة سوهاج

  يمالقراءة المتمرکز حول المفاه يسبرنامج قائم على مدخل تدر  242
لدى طالب  تيجيةاالقراءة االستر رائی و هم القمهارات الف يةلتنم

 يةالمرحلة الثانو 

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  

 2020سويف اغسطس 

  –ية  كلية الترب –المجلة التربوية ي تنمية مهارات القراءة ف  نيي اإللكترو فاعلية التعلم التشارك 242
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 2021 ري ينا-جامعة سوهاج ليلية للخطاب األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا بكلية التربية التح

مدخل البصري في اكتساب ترحة قائمة على الأثر إستراتيجية مق  244
 ة  االبتدائي القواعد اإلمالئية لدى تالميذ المرحلة

 

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  

 2020سويف سبتمبر  

فاعلية برنامج قائم على التفكير التأملي في تنمية بعض مفاهيم   245
 ةالعقيد

 عداديسالمية لتالميذ الصف الثاني اإلفي مادة التربية اإل

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  

 2020سويف سبتمبر  

غة ر اللفظي لدى معلمي اللغيل رات االتصاأنواع ووظائف مها 246
 العربية للناطقين بغيرها )دراسة حالة(

  –كلية التربية   –المجلة التربوية 

 2021 فبراير-جامعة سوهاج

األزهرية في ضوء  واد الشرعية للمرحلة الثانوية متطوير منهج ال 247
 معايير مقترحة 

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  

 2020سويف أكتوبر  

حلقات التعلم في تدريس المواد الشرعية    ةإستراتيجي ماستخدا ةليفاع 248
على تنمية بعض المفاهيم الدينية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  

 ألزهرية ا

جامعة بني   –ربية  تمجلة كلية ال

 2020سويف نوفمبر 

تطوير التنمية المهنية لدي معلمي القرآن الكريم بدولة الكويت في   249
 الشاملة  ة ودإدارة الج ضوء

البحث في التربية وعلم  مجلة

، كلية التربية، جامعة النفس

 2020المنيا، أغسطس 

 

لنص امهارات تحليل   بعض يةتنمفي المدخل التواصلي فاعلية  250
 الثانوي العامني لدى طالب الصف الثا األدبي

البحث في التربية وعلم  مجلة

النفس، كلية التربية، جامعة 

 2020 سبتمبريا، المن

فاعلية بعض استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم في تنمية بعض   251
 مهارات كتابة المقال لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

لم عالبحث في التربية و ةمجل

 النفس، كلية التربية، جامعة 

 2020 كتوبرالمنيا، أ

ات ار مهالقرائي و  ية التلمذة المعرفية في تنمية الفهمجفاعلية إستراتي 252
 حلة المتوسطة بدولة الكويت التفكير التأملي لدى عينة من طلبة المر 

 -مجلة كلية التربية بالغردقة

ر جامعة جنوب الوادي أكتوب

2020 

اني في تنمية مهارات  ئم على التعلم االجتماعي الوجدابرنامج ق 253
للتعلم  فض القلق لدى التالميذ المعاقين عقليا القابلين التحدث وخ

 ة االبتدائية حلمر بال

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  

 2020سويف أكتوبر  

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  رائط فاعلية برنامج قائم على القصة اإللكترونية مدعوما بالخ 254
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ي والميل نحوه لدى هارات التعبير الكتابي اإلبداع م الذهنية لتنمية 
 حلة االبتدائية تالميذ المر 

 2020 ويف نوفمبرس

فاعلية برنامج عالجي قائم علي بعض أنماط التغذية الراجعة لعالج  255
 ة الرياضية بنات في الكتابة لدي طالبات كلية التربي األخطاء الشائعة

  المساعدين ترقيات األساتذة  لجنة
األعلى بمصر اللجنة   مجلسبال

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2020 سبتمبر 2022

مية  لتنفاعلية برنامج قائم علي نظرية التعلم المستند إلي الدماغ  256
لبة كلية  ي طلد فى اللغة العربية المنمي للتفكير األداء التدريسي

 عبة طفولة شالتربية 

  المساعدين ة لجنة ترقيات األساتذ
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

    -2019دريس:  وطرق الت

 2020سبتمبر 2022

للتعلم الخبراتي   "كولب" برنامج تدريبي قائم على نموذج بناء  257
لدى  ةيمية والكفاءة الذاتيتنمية مهارات الكتابة األكادوفاعليته في 

 لعربية للغة اشعبة ا طلبة كلية التربية

  المساعدين لجنة ترقيات األساتذة 
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24مية رقم )العل

   -2019وطرق التدريس:  

 2020سبتمبر 2022

 ستراتيجية مقترحة قائمة علي مدخل التحليل البالغي إفاعلية  258
المرحلة ية والذائقة األدبية لدي طالب لقراءة التحلي هارات اللتنمية م 

 الثانوية

  المساعدين لجنة ترقيات األساتذة 
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24)م العلمية رق

   -2019وطرق التدريس:  

 2020سبتمبر 2022

فى اللغة  PDEODEستراتيجية األبعاد السداسية إفاعلية استخدام  259
 مرحلةتدالل النحوي لدي تالميذ الالساتنمية مهارات ل عربيةال

 عداديةاإل

  المساعدين لجنة ترقيات األساتذة 
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24) لعلمية رقم ا

   -2019وطرق التدريس:  

 2020سبتمبر 2022

نظرية السيميائية في تنمية  الفاعلية نموذج تدريسي قائم علي  260
تربية  نصوص األدبية لدي طلبة كلية اللالقراءة التناصية ل تمهارا

 شعبة اللغة العربية 

  المساعدين لجنة ترقيات األساتذة 
اللجنة   بالمجلس األعلى بمصر 

(  المناهج  ب  24ة رقم )ميعلال

   -2019وطرق التدريس:  

 2020سبتمبر 2022
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في   النقديةفاعلية نموذج تدريسي مقترح قائم على نظرية التََّلق ِّي  261
ية للنصوص األدبية لدى ات القراءة التحليلية والتأويلر تنمية مها

 معلمي اللغة العربية بكليات التربية الطالب 

جلس لمبااألساتذة  لجنة ترقيات
للجنة العلمية رقم  األعلى بمصر ا

أ(  المناهج وطرق   24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020 كتوبر أ

لتنمية مهارات   يتفكير الجمعي التشارك برنامج قائم على مدخل ال 262
  المرحلة الثانوية لية والقراءة الموسعة لدى طالبالقراءة التباد

س لجنة ترقيات األساتذة بالمجل
اللجنة العلمية رقم  ر مص األعلى ب

أ(  المناهج وطرق   24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020أكتوبر 

ات  ر اء الناجح لتنمية مهاإستراتيجية تدريسية قائمة على نظرية الذك 263
 سلمينلعربية الناطقين بغيرها من الماالستماع لدى دارسي اللغة ا

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
ة رقم  مي علاللجنة ال األعلى بمصر

أ(  المناهج وطرق   24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020أكتوبر 

المشكلة  إستراتيجية مقترحة في ضوء الدمج بين التعلم القائم على 264
ت الكتابة العلمية والوعي  ئم على االستقصاء لتنمية مهارااوالتعلم الق

العلوم لدى طالب المرحلة الثانوية بمدارس المتفوقين في  بها 
 (STEM)لوجيا نو تكوال

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020ر توبأك

يز لتنمية مهارات التعبير  قائم على مدخل التدريس المتما  جبرنام 265
ة ميذ المرحلهي والقراءة المكثفة والكتابة التفسيرية لدى تالالشف

 عدادية اإل

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020 أكتوبر 

 م على نظرية التماسك النصي ئبرنامج قا 266
ية مهارات الكتابة التحليلية والكتابة الناقدة لدى الطالب معلمي  نملت

 بية تر الية بكليات اللغة العرب

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020أكتوبر 

ة مهارات القراءة ئم على النظرية السياقية لتنميانموذج تدريسي ق 267
ين لدى دارسي اللغة العربية الناطق  لقراءة التذوقيةالتفسيرية وا

 بغيرها

ترقيات األساتذة بالمجلس  نةلج
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020أكتوبر 
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تنمية الثروة  ة على نظرية ما بعد البنائية لماتيجية تدريسية قائ تر إس 268
 القراءة الوظيفية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية اللغوية ومهارات 

ذة بالمجلس ألساتا اتلجنة ترقي
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

أ(  المناهج وطرق   24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020أكتوبر 

269 
البودكاستنج وأثرها علي  ةين الرقمية عبر تق صالقصأساليب حكي 

عي الفولونجي والكفاءة الذاتية ستغراق في التعلم وتنميه الو اال
 ونية بالمرحلة االبتدائية عة اإللكتر وقلقارعي ايذ ز تالمالالمدركة لدى 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019لتدريس:  ا

 2020  نوفمبر

270 

رة في تدريس اللغة العربية علي  م القصص المصو فاعليه استخدا
 ميذ المرحلة االبتدائية الت لكتابي لديتنميه القدرة المعجمية والتعبير ا

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020نوفمبر  

271 
ات في  على نظرية معالجة المعلوم فاعلية برنامج تعليمي قائم

  مةض أعراض وصالذاكرة العاملة لتنمية الكتابة االقناعية وخف
 لذات لدى التالميذ الصم بالمرحلة االبتدائية  .  ا

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

وطرق   مناهج (  الب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020نوفمبر  

272 

علية برنامج في الثقافة اإلسالمية لتنمية مهارات التذوق البالغي  اف
 ذ المرحلة اإلعدادية.ميال قية لدى توالقيم األخال

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022   -2019التدريس:  

 2020نوفمبر  

273 
ا على تنمية  ي تدريس اللغة العربية وأثرهاستخدام الدراما التعليمية ف 

ميذ المرحلة تالى الجماعي لدالطالقة القرائية واالتجاه نحو العمل 
 االبتدائية .

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020نوفمبر  

274 
سمعي في عالج  إستراتيجيات التذكر ال فاعلية برنامج قائم على

ر الشفوي بي تعلقرائي والاالضطرابات اللغوية وتنمية مهارات الفهم ا
 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

رق  (  المناهج وط ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020نوفمبر  
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" في   Shayer&Adeyنموذج أدي وشاير " دامتخاسفاعلية  275
النحو ي  ف   يل المعرفيتدريس اللغة العربية على تنمية التحص

ذ الصف السادس واالتجاه نحو المشاركة الوجدانية لدى تالمي
 االبتدائي .  

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
لجنة العلمية رقم  األعلى بمصر ال

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020نوفمبر  

  يةالمعرف وق ف و  المعرفية التفكير عمليات إلى مستند تدريبي برنامج 276
  كتابة في  وأثره األكاديمية الكتابة مهارات لتنمية األخطاء وتحليل

 التربية  بكلية العليا الدراسات طلبة لدى البحثية الخطة

المجلس ترقيات األساتذة ب نةلج
مية رقم  األعلى بمصر اللجنة العل

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020نوفمبر  

ة للجملة العربية والتفكير  مسارات المتعددالى علمج قائم أثر برنا 277
الجهري في تنمية المهارات النحوية وخفض القلق النحوي لدى  

 ئية تالميذ المرحلة االبتدا
 

ساتذة بالمجلس لجنة ترقيات األ
نة العلمية رقم  األعلى بمصر اللج

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020نوفمبر  

قائمة على المدخل البصري في تنمية  مقترحة ة جي ر إستراتيثأ 278
 المهارات اإلمالئية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

 لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس
العلمية رقم  األعلى بمصر اللجنة 

رق  (  المناهج وط ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020نوفمبر  

 في تنمية فاعلية التعلم التشاركي اإللكتروني  279

 ات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي لدى طلبة ر اهم

 الدراسات العليا بكلية التربية 
 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
  ر اللجنة العلمية رقم األعلى بمص 

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019  التدريس:

 2020نوفمبر  

ة لبربوي لدى طأثر أنموذج ثيلين في تحصيل مادة منهج البحث الت 280
 كالرا/ جامعة كرميان  –كلية التربية  

اللجنة المركزية للترقيات بجامعة  
كرميان بإقليم كردستان العراق )  

 2020 ترقية أستاذ( ديسمبر 

غة العربية في المدارس ء مطبقي قسم اللغة الكردية واللتقويم أدا 281
ل مدة  ة والوقوف على أهم المشكالت التي يواجهونها خال اإلعدادي

 ق بيالتط

اللجنة المركزية للترقيات بجامعة  
كرميان بإقليم كردستان العراق )  

 2020ترقية أستاذ( ديسمبر 

الصف الخامس شكالت في تحصيل طلبة أثر استعمال طريقة حل الم  282
 غة الكردية األدبي في مادة الل

اللجنة المركزية للترقيات بجامعة  
كرميان بإقليم كردستان العراق )  

 2020ديسمبر ( رقية أستاذت
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أثر إستراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل طلبة المرحلة  283
قين بها وتنمية  اإلعدادية في مادة قواعد اللغة العربية لغير الناط

 اتخاذ القرار لديهم مهارة

قيات بجامعة  ركزية للتراللجنة الم
كرميان بإقليم كردستان العراق )  

 2020ترقية أستاذ( ديسمبر 

وكيات التقويمية غير المرغوبة لدى أعضاء هيئة التدريس من  السل 284
 وجهة نظر طلبة كلية التربية في جامعة كرميان

يات بجامعة  اللجنة المركزية للترق 
قليم كردستان العراق )  كرميان بإ

 2020ر ترقية أستاذ( ديسمب 

وجهة  تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس الجامعي وسبل تطويره من  285
 العراق  -في جامعة كرميان إقليم كوردستانتهم  طلب نظر

اللجنة المركزية للترقيات بجامعة  
كرميان بإقليم كردستان العراق )  

 2020ديسمبر ترقية أستاذ( 

العلمية في مادة  إستراتيجية عظم السمك في اكتساب المفاهيم أثر 286
 اللغة الكردية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي 

لترقيات بجامعة  ية لمركز لجنة اللا
كرميان بإقليم كردستان العراق )  

 2020ترقية أستاذ( ديسمبر 

  النقد األدبي لتنمية نموذج تدريسي قائم على نظريات القراءة في 287
لية لدى طالب المرحلة مهارات القراءة التفسيرية والقراءة التأم

 ة الثانوية الفائقين دراسًيا في المدارس الحكومي

  –كلية التربية  –ة ربويالت المجلة
 2021  أبريل-جامعة سوهاج

في ضوء    TPACKفاعلية برنامج تدريبي  قائم على إطار تيباك 288
لغات لتنمية التطبيقات المهنية  لمية إلعداد معلمي الالمعايير العا
التعليم االلكتروني لدى الطالب المعلمين شعبة اللغة والثقة في 

 العربية

  –التربية لية ك – ة التربويالمجلة 
 2021أبريل  -جامعة سوهاج

فاعلية برنامج قائم علي األنشطة الحياتية في تنمية بعض مهارات   289
 فصول  تعليم الكبار القراءة لدي دارسي

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  
 2020ر سويف نوفمب

لقياسات   وليةالد أُريد لةمج مقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة 290
 2020نوفمبر   المعلومات

توظيف استراتيجيات "كاجان"؛ لتنمية مهارات نقد النص المسموع  300
 لصف السادس االبتدائيوالمقروء لدى تالميذ ا

  –كلية التربية  –المجلة التربوية 
 2021أبريل  -سوهاججامعة 

تنمية    ة فيقراءتدريس الفاعلية استخدام إستراتيجية التعلم المتمايز ل 301
الوعي الصوتي واالستيعاب القرائي والطالقة الشفهية لدت تالميذ  

 الصف الثالث االبتدائي

  –ربية كلية الت –المجلة التربوية 
 2021  يونيو -جامعة سوهاج

لتكامل الحسي في تنمية بعض المفاهيم فاعلية برنامج قائم على ا 302
 العلمية والفنية لطفل الروضة 

 -بالغردقةبية التركلية  لةمج

جامعة جنوب الوادي ديسمبر 

2020 
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استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية بعض مهارات التعبير   303
 تالميذ الصف األول اإلعداديي واالتجاه نحوه لدى الكتابي اإلبداع

ألساتذة بالمجلس لجنة ترقيات ا
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

رق  (  المناهج وط ب 24)

  2022  -2019يس:  التدر

 2020  ديسمبر

برنامج مقترح لتدريس القراءة في ضوء النظرية البنائية لتنمية   304
 األول الثانوي  مهارات الفهم القرائي لطالب الصف

ترقيات األساتذة بالمجلس لجنة 
نة العلمية رقم  األعلى بمصر اللج

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020ديسمبر  

برنامج قائم على مدخل التواصل اللغوى فى تنمية مهارات  ليةفاع 305
 االستماع الناقد لدى طالب كلية التربية 

جلس لجنة ترقيات األساتذة بالم
نة العلمية رقم  األعلى بمصر اللج

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019ريس:  التد

 2020ديسمبر  

فكير النحوي  الت اراتة بعض مهء في تنميتقصااستخدام طريقة االس 306
 لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية بكلية التربية 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
ة العلمية رقم  األعلى بمصر اللجن

المناهج وطرق    ( ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020بر  ديسم

ض تنمية بع ع فيالتعلم القائمة على المشرو  استخدام طريقة 307
والتعبير الكتابي  لدى تالميذ الصف السادس حدث الت مهارات

 االبتدائي   

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019لتدريس:  ا

 2020ديسمبر  

م أحكاامج مقترح قائم على المدخل الوظيفي لتنمية بعض مهارات برن 308
 تالميذ الصف األول اإلعدادي لدى كريملقران التالوة ا

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019س:  التدري

 2020ر  ديسمب 

والثقافي لمعلم اللغة العربية بكلية   تقويم برنامج اإلعداد التربوي  309
 ني اإللكترو ت التعلم هاراالتربية في ضوء م 

نة ترقيات األساتذة بالمجلس جل
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2020ديسمبر  
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310 

يم  رسة معلمي التربية اإلسالمية بمرحلة التعلالعالقة بين درجة مما
ى  مستو بسلطنة عمان للمسؤولية االجتماعية و  ما بعد األساسي

 التدريسي أدائهم 
 

اآلداب والعلوم االجتماعية   لةمج

، سلطنة بجامعة السلطان قابوس

 2020عمان ، ديسمبر  

برنامج قائم على المدخل الجمالي في    311
مية مهارات الحس الفکاهي اللغوي والتفکير  يس اللغة العربية لتنتدر 

 الجانبي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

جامعة بني   –ية  مجلة كلية الترب
 2020 ر نايي سويف 

تصميم بيئة تدريبية قائمة على إستراتيجيات التفكير وأدوات االتصال   312
بة والتواصل وفاعليتها في تنمية مهارات تدريس عمليات الكتا

 ني لدى عينة من الطالب المعلميناإللكترو 

لترقيات  علمية الدائمةلجنة الال
ة  األساتذة بجامعة األزهر بجمهوري

                                     ر العربيةمص

فعالية حزمة أنشطة متكاملة في تنمية بعض المفاهيم اللغوية لدى   313
 لتعليم العام ا المدمجين بمدارس اعينة من التالميذ المعاقين عقليً 

س لجنة ترقيات األساتذة بالمجل
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

ق  (  المناهج وطرب 24)

  راي ين 2022  -2019تدريس:  ال

2021 
 فاعلية برنامج قائم على المدخل البصري في تنمية مهارات االنتباه  314

 لدى عينة من األطفال ذوي متالزمة أسبرجر  
لمجلس رقيات األساتذة باة ت لجن

األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  
(  المناهج وطرق  ب 24)

يناير   2022  -2019التدريس:  

2021 

دام القصص التفاعلية وفاعليتها فى  استخ ية بلمحاكاة اإللكترونا 315
 تنمية مهارات الحوار لألطفال التوحديين ذوى األداء الوظيفى العالى 

ذة بالمجلس لجنة ترقيات األسات
صر اللجنة العلمية رقم  بماألعلى 

رق  (  المناهج وط ب 24)

يناير   2022  -2019التدريس:  

2021 

اإليجابي، االستمتاع   فكيرالت لسببية بين مهاراتات انمذجة العالق 316
 والسعادة لدى عينة من معلمي ذوي االحتياجات الخاصة 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
نة العلمية رقم  األعلى بمصر اللج

(  المناهج وطرق  ب 24)

ير  ينا 2022  -2019التدريس:  

2021 

طبي     للمعلمات لتخافاعلية برنامج تدريبي قائم على التأهيل ا 317
 رابات اللغة والكالماضط لخفض

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

وطرق  (  المناهج ب 24)
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 لدى أطفال الروضة  
 

يناير   2022   -2019س:  التدري

2021 

 بي في تنمية مهارات التواصل فعالية برنامج حاسو  318
 سة لمدر لدى األطفال الصم قبل سن ا

المجلس ذة بساتلجنة ترقيات األ
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

(  المناهج وطرق  ب 24)

يناير   2022  -2019التدريس:  

2021 

لمجلس لجنة ترقيات األساتذة با ل اضطرابات اللغةيي مجاالت تقييم وتأه المستجدات العلمية ف  319
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

ق  وطر (  المناهج ب 24)

يناير   2022   -2019التدريس:  

2021 

برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم المقلوب وتأثيره على تنمية   320
اإلسالمية بمحافظة  مهارات العمل التطوعي لدى معلمي التربية 

 معرفي طائف ودافعيتهم لإلنجاز وفًقا ألسلوبهم الال

  –كلية التربية  –المجلة التربوية 
 2021  ويوني أ-جامعة سوهاج

ات التعليمية اإللکترونية في ظل تحديات جائحة  لمنصام ااستخد 321
 کورونا منصة وينجي جو نموذجا 

 

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  

 2021سويف يناير  

لصور على ين إستراتيجيتي القراءة الثالثية وقراءة اأثر الدمج ب 322
الذات القرائية عة و تنمية مهارات القراءة المكثفة والقراءة الموس

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية الفائقين لغويا .عية بدااإل

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  

 2021سويف أبريل  

عي األنماط التعليمية  ( ربا4Matذج مكارثي ) فاعلية استخدام نمو  324
العروض للطالب المعلمين شعبة اللغة   في تنمية مهارات علم

 ربية العربية بكلية الت

  -ربيةالت ي فيمجلة البحث العلم

جامعة  -كلية بنات عين شمس

 عين شمس 

فاعلية برنامج في علوم القرآن قائم على التدريس التأملي لألمثال   325
م النص لطالب الفرقة الثانية شعبة  لتنمية بعض مهارات فهالقرآنية 

 لعربية بكلية التربية اللغة ا

مجلة البحث في التربية وعلم  
  -جلة كلية التربية  ، م س النف 
2021المنيا مارس  معة  حا   

، 

برنامج تدريبى في مهارات الوعي الصوتي قائم على التدريس  326
دريسى ة و طالقة األداء التالتأملي و أثره في تنمية الثروة اللغوي

جامعة بني   –لتربية  مجلة كلية ا

 2021 مارسسويف  
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 لدى معلمات محو األمية. 
التدريس من أجل  اراتة مهيب عن بعد في تنميتدر  فاعلية برنامج 327

 الحكمة لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية 
جامعة بني   –مجلة كلية التربية  

 2021 مارسسويف  

عرية بالمرحلة اإلعدادية نموذج مقترح لشروح ال 328  نصوص الش ِّ
، وأثره في تنمية في ضو   ِّ  ء متطلبات فهم النص 

عر لدى التالمية البعض مهارات قراء          ذ   ش ِّ

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2021مارس

 س البديع قائم على مدخل تحليل الخطاب برنامج في تدري 329
 مية التذوق البالغي واإلبداع اللغوي لطالب  لتن

 ة ربية بكلية التربي الع شعبة اللغة

ترقيات األساتذة بالمجلس  نةلج
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2021مارس

و باستخدام الفصل االفتراضي  ة في تدريس النحمقترحوحدة  330
( لتنمية وعي معلمي اللغة العربية حديثي التخرج  Zoomالمتزامن )

   يبهملعرب في بناء تراكيب ابأسال
 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2021مارس

  ى التعليم المتمايز لتحسين األداء القرائيبرنامج عالجي قائم عل 331
 وفهم المقروء وتقدير الذات لدى التالميذ الموهوبين  

 بتدائية    ة االمرحل صعوبات التعلم بالذوي 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2021سارم

رة بالمرحلة االتقويم م 332  بتدائية  ناهج اللغة العربية المطوَّ
 في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين 

س ت األساتذة بالمجلرقيالجنة ت 
بمصر اللجنة العلمية رقم   علىاأل
(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2021مارس

 التنمية المهنية للمعلمين   333
ماعي الوجداني، وريادة األعمال، التعلم االجتفلسفتي: على ضوء 

 ماوتطبيقاته 
 "رؤية مستقبلية لتدريب ريادي فعال"

 –العريش ية بمجلة كلية الترب 

 عريش جامعة ال

جامعة بني   –ة  مجلة كلية التربي فاعلية برنامج قائم علي مدخل التربية التخيلية في اللغة العربية   334

 2021  أبريلسويف 
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 دي تالميذ  لتنمية القدرات التخيلية والذات اللغوية اإلبداعية ل
 إلعدادية الفائقين لغوياالمرحلة ا

ات في تنمية  فورم وذج باستخدام نم  1ديث الح فاعلية تدريس مقرر 325
 التفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية 

 بنهاجامعة   –مجلة كلية التربية  

 2021  أبريل

في في تنمية مهارات الفهم الموقائم على التعلم فعالية برنامج ق 356
البراجماتية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي القرائي واللغة 

 راءة الق صعوبات

  –ية التربية كل –وية المجلة الترب 
 2021سبتمبر   جامعة سوهاج

أثر الدمج بين إستراتيجية تسلق الهضبة واألنشطة اإلثرائية في   357
القرائي ومهارات الحل اإلبداعي   عربية لتنمية األداء تدريس اللغة ال

لدى التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالمرحلة للمشكالت 
 ائية بتداال

  –ية التربية كل –وية المجلة الترب 
 2021أكتوبر   جامعة سوهاج

استخدام نموذج "بوسنر" فى تصحيح بعض األخطاء الشائعة فى   358
 بتدائية ى تالميذ المرحلة االالمفاهيم النحوية لد

  –كلية التربية  –المجلة التربوية 
 2021نوفمبر  جامعة سوهاج

359 The Degree of the Contribution of the Islamic 
Education Textbooks in Promoting the Values of 

Moderation among Students of the First Three 
Grades from their Teachers’ Perspectives 

دراسات التربوية  مجلة ال
  قابوسوالنفسية/ جامعة السلطان 

 2021،مايو  

ثفة  المكة مهارات القراءة تنميفاعلية استخدام خلية التعلم في  360
 ومهارات التفاوض لدى طالب المرحلة الثانوية

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  

 2021مايو سويف  

وبعض مهارات القرن ية القراءة المتعمقة أثر القراءة الحرة في تنم  361
 طالب المعلمين بكلية التربية الحادي والعشرين لدى ال

  –ية لتربكلية ا –المجلة التربوية 
 2021بر نوفم جامعة سوهاج

فعالية برنامج تدريبي في تنمية معايير األداء المهني واألكاديمي   362
 لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية 

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  

 2021يونيوسويف 

تويات المعيارية للمتعلم وصنع القرارات التدريسية لدى معرفة المس 363
 لة(ة حادراسي اللغة العربية )معلم

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

(  المناهج وطرق  أ 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2021مايو
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لداللية  نظرية الحقول الداللية لتنمية المهارات ا برنامج قائم على 364
 لدى طفل الروضة

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
م  ة رقعلمي لى بمصر اللجنة الاألع
(  المناهج وطرق  أ 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2021مايو

 فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى 365
ي  بالمجمعة باستخدام بعض أدوات الجيل الثان طالبات كلية التربية

 ( web.2لإلنترنت )

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
م  ة رقمصر اللجنة العلمي لى باألع
(  المناهج وطرق  أ 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2021مايو

 تصور مقترح لتطوير منهج اللغة العربية بالمرحلة الثانوية في ضوء 366
 أبعاد الحكمة

رقيات األساتذة بالمجلس لجنة ت 
ة العلمية رقم  األعلى بمصر اللجن

(  المناهج وطرق  أ 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2021مايو

يات المعيارية لمتعلم اللغة العربية وفاعليته في تنمية  مستو ل الدلي 367
 معرفة معلمي اللغة العربية ومهارات تخطيط الدرس لديهم

بالمجلس  ت األساتذة لجنة ترقيا
ألعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  ا
مناهج وطرق  (  الأ 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2021مايو

البن خلدون لبرامج تعليم  غوي الل مي قائم على الفكرتقوينموذج  368
 اللغة العربية لغير الناطقين بها

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

ق  (  المناهج وطر أ 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2021مايو

جل لية برنامج تدريب عن بعد في تنمية مهارات التدريس من أفاع 369
 ربية بالمرحلة الثانوية للغة العلحكمة لدى معلمي اا

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
لى بمصر اللجنة العلمية رقم  األع
(  المناهج وطرق  أ 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2021مايو

ا بعد البنائية في تنمية  فاعلية نموذج تدريسي قائم على نظرية م 370
لبات المعلمات والتحصيل لدى الطاملي مهارات الكتابة والتفكير التأ

 بكلية التربية بالمجمعة 

س لجنة ترقيات األساتذة بالمجل
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

(  المناهج وطرق  أ 24)

  2022  -2019التدريس:  

 2021مايو
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صيل طلبة المرحلة الثانية في  أثر استعمال أنموذج ويتلي في تح 371
 وضالعر قسم اللغة العربية بمادة 

بالجامعة  الترقيات  لجنة
ترقية   -العراق  –المستنصرية 

 2021يونيو  أستاذ

تعمال إستراتيجيتين للتعلم النشط في التحصيل الدراسي لدى أثر اس 372
 سط في مادة قواعد اللغة العربية طالبات الصف الثاني المتو 

قيات بالجامعة  لجنة التر 
ترقية   -العراق  –المستنصرية 
 2021 أستاذ يونيو 

ل أنموذج كارين في تحصيل طالب الصف الخامس أثر استعما 373
 األدبي في مادة البالغة

لجنة الترقيات بالجامعة  
ترقية   -العراق  –المستنصرية 
 2021أستاذ يونيو 

ناقد لدى طالب عمال األسئلة السابرة في تنمية التفكير الأثر است 374
 الصف الخامس األدبي في مادة البالغة

ترقيات بالجامعة  ة اللجن
ترقية   -العراق  –لمستنصرية ا

 2021أستاذ يونيو 

الياءات الخمس ومخطط فن في تحصيل مادة  أثر إستراتيجيتي  375
 اإلمالء لدى طالب الصف الثاني متوسط 

ترقيات بالجامعة  لجنة ال
ية  ترق  -العراق  –المستنصرية 
 2021أستاذ يونيو 

ية بعض  ية الرقمية في تنم لعلمفاعلية استراتيجية المحطات ا 376
 ة الثانويةمهارات الكتابة التأملية والكفاءة الرقمية لدى طالب المرحل

  –كلية التربية  –المجلة التربوية 
 2021ديسمبر  جامعة سوهاج

 وي في تنمية برنامج مقترح قائم على فنيات الحجاج اللغ فاعلية 377

 لدى الطالباتاطي مهارات الكتابة االبتكارية والتفكير اإلح 

 ائقات بالصف األول الثانوي العام الف 

  –كلية التربية  –المجلة التربوية 
 2021جامعة سوهاج ديسمبر  

بني  جامعة  –مجلة كلية التربية   م بمدينة حائل لتعلم اإللکتروني بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظره 378
 2021سويف يونيو

ات القراءة ي لتنمية بعض مهار معرفاستخدام استراتيجية الصراع ال 379
 الناقدة لدي طالب الصف الثاني الثانوي 

  –بية كلية البنات مجلة العلوم التر 
 2021شمس يوليو  عين جامعة 

رسي مقرر التالوة والتجويد في  إجراءات التدريس ومهاراته لدى مد 380
 ن وجهة نظر الطلبة وعالقتها ببعض المتغيراتجامعة قطر م

النفسية  سات مجلة الدرا
جامعة السلطان  -والتربوية
 عمان –قابوس  

بع االبتدائي في التمكن من تقويم مستويات تالميذ الصف الرا 381
عمليات الفهم الالزمة الجتياز اختبارات "التقدم في الدراسة الدولية  

ر ا  (.PIRLSئي" )لقراللتنوُّ

  –التربية كلية  –المجلة التربوية 
 2022 يناير جامعة سوهاج 

تدريس التأملي لتنمية السلوك  عربية قائم على الة الغبرنامج في الل 382
 المرحلة اإلعدادية  القيمي لتالميذ

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  
 2021وليسويف يو
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األداء المهني واألكاديمي   اييرفعالية برنامج تدريبي في تنمية مع 383
 اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية لدى معلمي 

معة بني  جا –  مجلة كلية التربية
 2021وليسويف يو

  –كلية التربية  –المجلة التربوية  : بين الواقع والمأمولمسرحة المناهج في العالم العربي  384
 2022 يناير جامعة سوهاج 

وف  في كتب "القراءة لغتي العربية" في صف  ابيةتطور المهارات الكت 385
 اسع(تال –الثامن  –ابع المرحلة المتوسطة في الكويت )الس

جامعة   –ة  مجلة كلية التربي 
 2021اإلسكندرية يوليو 

ة استخدام إستراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات القراءة  فاعلي 386
ف الثالث المتوسط  بالصاإلبداعية لدى المتعلمات الموهوبات لغوًيا 

 سعودية بالمملكة العربية ال

  –لمية اللجنة الدائمة للترقيات الع
عودية ترقية  الس –جامعة جدة 

 2021مشارك يوليو   أستاذ

على المدخل الوظيفي في تنمية مهارات التحدث فاعلية برنامج قائم  387
  لدى متعلمات اللغة العربية الناطقات بغيرها في جامعة أم القرى 

 جاهاتهن نحوهاوات

  –ت العلمية اللجنة الدائمة للترقيا
رقية  السعودية ت  –جامعة جدة 

 2021  وليويأستاذ مشارك 

انوية بمدينة جدة  ستخدام معلمات اللغة العربية في المرحلة الثواقع ا 388
 للمواد األصيلة 

  –اللجنة الدائمة للترقيات العلمية 
السعودية ترقية   –جامعة جدة 
 2021يوليو  ارك أستاذ مش

ضوء  الجميلة في المرحلة االبتدائية في  تحليل محتوى كتب لغتي 389
 الشغف المعرفي 

  –ات العلمية نة الدائمة للترقياللج
السعودية ترقية   –جامعة جدة 

 2021تاذ مشارك يوليو  أس

ممارسة معلمات التعليم العام لمهارات التدريس عن بعد أثناء جائحة   390
 (COVID -19-يد )كوف كورونا 

 

  –بية مجلة البحث العلمي في التر 
مجلية كلية البنات جامعة عين  

 2021شمس أغسطس  

  تآلف األشتات في تدريس اللغة العربية لتنميةتخدام إستراتيجية اس 391
مهارات الحس واألداء اللغويين اإلبداعيين لدى تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية الفائقين لغوًيا

ادي  الو مجلة جامعة جنوب 
الدولية للعلوم التربوية سبتمبر  

2021 

في    النص على ضوء نظرية نحوكفاءة نموذج تدريسي مقترح  392
لمرحلة التحليل األدبي والتذوق البالغي لدى طالب ا تنمية مهارات

 الثانوية

  –كلية التربية  –المجلة التربوية 
 2022  مارسجامعة سوهاج 

النص في النصوص المضمنة في  ناء البنية الحجاجية ومعايير ب 393
  حليليةدراسة ت- العربية بالمرحلة الثانويةكتب اللغة 

  –كلية التربية  –ة ربويتالمجلة ال
 2022  مارس جامعة سوهاج 
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تالميذ الصف الرابع االبتدائي في التمكن من  تقويم مستويات 394
ية  لدولعمليات الفهم الالزمة الجتياز اختبارات "التقدم في الدراسة ا

ر القرائي   (PIRLS) "للتنوُّ

  –كلية التربية  –التربوية  المجلة
 2022  مارسوهاج جامعة س 

اتيجية اقتحم البنائية فى تصويب المفاهيم  علية استخدام إستر فا 395
بالغية الخطأ وتنمية مهارات العمل الجماعى لدى طلبة المرحلة  ال

 الثانوية

عة بني  جام –مجلة كلية التربية  
 2021مبرسبت سويف 

تنمية  ل المقلوب في تدريس اللغة العربية لاستخدام استراتيجية الفص 396
العقل لدى تالميذ المرحلة  لمکثفة وبعض عاداتءة اامهارات القر 

 اإلعدادية

جامعة بني   –لية التربية  مجلة ك
 2021سبتمبر سويف 

تطوير منهج الفقه في ضوء المستجدات والقضايا الفقهية   397
 وي األزهري ة، وتأثيره على وعي طالب الصف األول الثانالمعاصر 

نات جامعة  الب مجلة البحوث كلية
 2021مبر سدي عدد عين شمس 

 ات تحليل النص األدبي استخدام السرد التاريخي في تنمية مهار تأثير  398
 لدى طالب الصف الثاني الثانوي 

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  
 2021وفمبر ن  سويف 

 قرائي في تنمية مهارات الفهم ال SQ5Rستراتيجية  فاعلية ا 399
 االبتدائية.لدى تالميذ المرحلة 

جامعة بني   –ية  كلية التربمجلة 
 2021ديسمبر سويف 

 ة قائمة على نظرية الذكاء الناجح  إستراتيجية تدريسي  400
 لتنمية مهارات االستماع لدى طالب المرحلة الثانوية

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  
 2021ديسمبر ويف س

ي  قنية "الكوميكس" ف نمية مهارات توظيف تبرنامج تدريبي مقترح لت 401
في تنمية مهارات إنتاج النص  غة العربية وأثره الل التدريس لمعلمي

 المرحلة االبتدائية القصصي الموازي لتالميذ 

جامعة بني   –مجلة كلية التربية  
 2022يناير  سويف 

ح على ضوء استراتيجية التنمية  لية برنامج تدريبي مقتر فاع 402
تياجات  ة مفاهيم ذوي االحفي تنمي  2030مصر المستدامة ل

امعة  العربية بكلية التربية ج معلمين شعبة اللغةب الالخاصة للطال
الفيوم وتحسين اتجاهاتهم نحو أساليب التدريس لذوي االحتياجات 

 الخاصة . 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
ة العلمية رقم  األعلى بمصر اللجن

(  المناهج وطرق  ب 24)

  2022  -2019يس:  التدر

 2021ديسمبر  

لذهنية الحاسوبية في  ائم على الخرائط ا رح قفاعلية برنامج لغوي مقت 403
دى طالب شعبة اللغة العربية تعليم  نمية مهارات علم العروض لت

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
نة العلمية رقم  على بمصر اللجاأل
ب(  المناهج وطرق   24)
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عام بكلية التربية في جامعة الفيوم وتحسين اتجاهاتهم نحو دراسة  
 العروض. علم 

  2022  -2019:  دريسالت
 2021مبر  ديس

راتيجية البيت الدائري في تدريس التربية الدينية اإلسالمية  أثر است 404
على اكتساب المفاهيم اإلسالمية   2030في ضوء رؤية مصر  

 فكير البصري لدى طالبات المرحلة الثانوية.وتنمية مهارات الت

لس ات األساتذة بالمج لجنة ترقي
رقم    لميةاألعلى بمصر اللجنة الع

اهج وطرق  ب(  المن 24)
  2022  -2019التدريس:  
 2021ديسمبر  

فاعلية برنامج مقترح قائم على فنيات الحجاج اللغوي في تنمية   405
لطالبات الفائقات ي لدى امهارات الكتابة االبتكارية والتفكير اإلحاط

 ام .نوي العبالصف األول الثا

األساتذة بالمجلس لجنة ترقيات 
جنة العلمية رقم  الل األعلى بمصر

وطرق  ب(  المناهج  24)
  2022  -2019التدريس:  
 2021ديسمبر  

حدة إثرائية مقترحة في تعلم القواعد الصرفية قائمة على فاعلية و  406
ة في تنمية مهارات التفكير االستقرائي  استراتيجية الدعائم التعليمي 

نوي العام وتحسين اتجاهاتهم نحو  ب الصف األول الثاطال لدى
 ي .ة علم الصرف العربدراس

يات األساتذة بالمجلس لجنة ترق 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

ب(  المناهج وطرق   24)
  2022  -2019التدريس:  
 2021ديسمبر  

لمين تخصص اللغة العربية بكلية التربية  درجة ممارسة الطالب المع 407
رها وأث التعلم عن بعد في ضوء جائحة كورونا عة الفيوم لمهاراتمجا

 علمي يعابهم العلى تنمية است 

لجنة ترقيات األساتذة بالمجلس 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

ب(  المناهج وطرق   24)
  2022  -2019التدريس:  
 2021ديسمبر  

س األساتذة بالمجلت يالجنة ترق  كر التربوي في الشرق والغرب.أشهر رواد الف 408
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

المناهج وطرق  ب(   24)
   2022  -2019ريس:  التد

) باحث من كلية   2021  فبراير
أنجمينا  جامعة  –العلوم التربوية 
 بجمهورية تشاد 

ة الثانوية أثر االشراف التربوي في األداء المهني لمعلمي المرحل 409
 ا بالمدارس العربية بأنجمين

ساتذة بالمجلس يات األة ترق لجن
  رقم   األعلى بمصر اللجنة العلمية

ق  وطرب(  المناهج  24)
   2022  -2019التدريس:  

) باحث من كلية   2021  فبراير
أنجمينا  جامعة  –العلوم التربوية 
 بجمهورية تشاد 

اتذة بالمجلس يات األسق لجنة ترين وحماية الطفولة  دور مؤسسات الدولة في رعاية األطفال المشرد 410
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  األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  في تشاد نموذجا
  ب(  المناهج وطرق  24)

   2022  -2019التدريس:  
) باحث من كلية   2021  فبراير

أنجمينا  جامعة  –العلوم التربوية 
 بجمهورية تشاد 

العربية بالعاصمة يب التقويم المستخدمة في الثانويات فاعلية أسال 411
  علمين جهة نظر المأنجمينا من و 

يات األساتذة بالمجلس لجنة ترق 
العلمية رقم  جنة األعلى بمصر الل

(  المناهج وطرق  ب 24)
   2022  -2019التدريس:  

) باحث من كلية   2021  فبراير
أنجمينا  جامعة  –العلوم التربوية 
 بجمهورية تشاد 

عة  ة بكلية اللغات واآلداب جامتحليل وتقويم منهج اللغة العربي 412
 ة نظر أعصاء هيئة التدريس. جه و أنجمينا من 

س لمجليات األساتذة بالجنة ترق 
جنة العلمية رقم  صر اللاألعلى بم

ب(  المناهج وطرق   24)
   2022  -2019التدريس:  

) باحث من كلية   2021  فبراير
أنجمينا  جامعة  –العلوم التربوية 
 بجمهورية تشاد 

و الفكري  لحد من ظاهرة الغز التربية اإلسالمية في ا دور مناهج 413
ية وداي  ربية بوالالع ثانويةدراسة تطبيقية في المدارس ال-والثقافي  

 جمهورية تشاد

يات األساتذة بالمجلس لجنة ترق 
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

ب(  المناهج وطرق   24)
   2022  -2019التدريس:  

) باحث من كلية   2021  فبراير
أنجمينا   جامعة –العلوم التربوية 

 تشاد  بجمهورية 

بالمجلس  يات األساتذة ة ترق لجن وأسسه  -مبادئه -المنهج الدراسي الحديث مكوناته   414
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

ب(  المناهج وطرق   24)
   2022  -2019التدريس:  

) باحث من كلية   2021  فبراير
أنجمينا  جامعة  –العلوم التربوية 

 جمهورية تشاد ب

سبها تشاد وأثره في تحسين األداء جامعة  هج كلية التربية بمن 415
 ر الخريجيننظجهة المهني للخريجين من و 

يات األساتذة بالمجلس ترق  لجنة
األعلى بمصر اللجنة العلمية رقم  

ب(  المناهج وطرق   24)
   2022  -2019التدريس:  

) باحث من كلية   2021  فبراير
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أنجمينا  جامعة  –العلوم التربوية 
 مهورية تشاد بج

بكلية  تيجية؛ لتطوير برنامج إعداد معلم اللغة العربية خطة استرا 416
 رية في ضوء بعض التجارب الدولية.بية جامعة اإلسكندر الت

بني  مجلة كلية التربية جامعة 
 2022ف يناير يسو

برنامج قائم على نموذج مقترح لإلثراء التعليمي لتنمية مهارات  417
ربية للموهوبين هج اللغة العي تكييف تدريس مناالمعلمين ف الطالب

 لغوًيا 

 2022فبراير مجلة اسكندرية  

 كاجان لتنمية  تراكيب التدريس باستخدام عليةفا 418
 مهارات االستقبال اللغوي والتفكير التأملي 

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية منخفضي التحصيل 

بني  مجلة كلية التربية جامعة 
 2022  يرفبراف يسو

تديو التفكير والمنشطات اإلدراكية  بين إستراتيجيتي اسأثر التفاعل  419
رحلة االبتدائية ذوي  ية لدى تالميذ المللغو ارات افي تنمية المه

 اإلعاقة العقلية 

ة جامعة جنوب الوادي  مجل
 الدولية للعلوم التربوية 

فاعلية استخدام إستراتيجيات المخططات العقلية في تنمية مهارات   420
بمدارس   المرحلة االبتدائية لق الُلغوي لدى تالميذاالستماع وخفض الق

 التربية الفكرية 

  المساعدينألساتذة ات الجنة ترقي
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022فبراير  2022

اط التعليمية  في  ( رباعي األنم4Matفاعلية استخدام نموذج مكارثي ) 421
  بكلية  للطالب المعلمين شعبة اللغة العربيةارات علم العروض  تنمية مه

 التربية 

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022فبراير  2022

لدى طالب  الحياة الجامعية  مهارات التواصل اللغوي المرتبطة بمواقف 422
 بكلية التربية وتقويم مستواهم في ضوئها التعليم االبتدائي 

  المساعدينذة ساتلجنة ترقيات األ
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022فبراير  2022

ة  مية مهارات الطالقفاعلية برنامج قائم على التعليم المتمايز في تن 423
 ول اإلعدادي ذ الصف األ القرائية لدى تالمي

  لمساعدينالجنة ترقيات األساتذة 
ى بمصر اللجنة  ألعلبالمجلس ا

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )
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   -2019وطرق التدريس:  

 2022فبراير  2022

في تنمية مهارات استخدام أدوات  فاعلية برنامج قائم على التحليل اللغوي  424
 الناطقين بلغات أخرى   لدى دارسي اللغة العربية التعبيريةالربط في الكتابة  

  المساعدينت األساتذة لجنة ترقيا
جلس األعلى بمصر اللجنة  بالم

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022فبراير  2022

دى تالميذ  أثر استخدام مدخل التعلم لإلتقان في عالج صعوبات الكتابة ل 425
 المهني بمدارس التربية الفكرية  اإلعداد

  المساعدينترقيات األساتذة لجنة 
  لمجلس األعلى بمصر اللجنةبا
(  المناهج  ب  24لمية رقم )الع

   -2019وطرق التدريس:  

 2022فبراير  2022

نية لتنمية مهارات  ضوء اللسانيات العرفا فىإستراتيجية مقترحة   426
ة اللغوية اإلبداعية لدى  ص األدبية والكفاءللنصو  النقد التطبيقى

 طلبة كلية التربية شعبة اللغة العربية 
 

  –ة مجلة الدولية للعلوم التربويلا
جامعة  -ة كلية التربية بقنا  مجل

 2022جنوب الوادي عدد يونيو 

جامعة   –لجنة الترقيات العلمية  تعلم اللغة العربية لدى المتعلمين الناطقين بغيرها في األردن  427
لمملكة األردنية  ا -كاليرمو

)  ترقية  2022الهاشمية مارس 
 أستاذ(

كتابة في تدريس  ت الام معلمي اللغة العربية مدخل عمليادرجة استخد 428
 التعبير الكتابي 

جامعة   –لجنة الترقيات العلمية 
المملكة األردنية   -كاليرمو

)  ترقية  2022الهاشمية مارس 
 أستاذ(

ية لدى الطلبة الصينيين في األردن  علم القواعد النحو استراتيجيات ت 429
 وتقديراتهم لفائدتها 

جامعة   –ات العلمية لجنة الترقي
دنية  األرالمملكة  -كاليرمو

)  ترقية  2022الهاشمية مارس 
 أستاذ(

الموضوعية في التربية اللغوية في المملكة العربية    توجهات البحث 430
 ت الدكتوراه الماجستير وأطروحاالسعودية: دراسة تحليلية لرسائل  

جامعة   –ة الترقيات العلمية لجن
نية  المملكة األرد -كاليرمو

  2022الهاشمية مارس 
 أستاذ( )ترقية

التحدث لدى دارسي اللغة  مهارة  تحسينأثر استراتيجية المناظرة في  431
 العربية الناطقين بغيرها في األردن 

جامعة   –لجنة الترقيات العلمية 
  المملكة األردنية -كاليرمو

)  ترقية  2022س الهاشمية مار
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 أستاذ(

للنماذج   في المملكة العربية السعودية يةتصورات معلمي الصفوف األول 432
 تعليم القراءة لالنظرية  

جامعة   –مية لجنة الترقيات العل
المملكة األردنية   -كاليرمو

)  ترقية  2022الهاشمية مارس 
 أستاذ(

هرية لدى  الج  الطالقة في القراءة  الشريك في تنميةة  أثر استراتيجية قراء 433
 دن طلبة الصف الثالث األساسي في األر 

جامعة   –لجنة الترقيات العلمية 
المملكة األردنية   -كاليرمو

)  قيةتر   2022الهاشمية مارس 
 أستاذ(

ا في فهم المسموع  استراتيجيات الوعي ما وراء المعرفي  األكثر استخدامً  434
 ناطقين بغيرها اللغة العربي ة اللدى متعلمي  

جامعة   –ت العلمية رقيالجنة الت
ردنية  المملكة األ  -كاليرمو

)  ترقية  2022الهاشمية مارس 
 أستاذ(

جامعة   –لجنة الترقيات العلمية  مي اللغة العربية في األردن معل  تدريس األدب األكثر توظيفا لدى مداخل  435
المملكة األردنية   -كاليرمو

  ) ترقية  2022مارس   الهاشمية
 أستاذ(

لقراءة )بوصفها  لغة العربية أهمية أسئلة ما قبل ا ي الدرجة تقدير معلم 436
 لها  متنمية فهم المقروء وممارساتهسقالة تعليمية( في 

جامعة   –العلمية لجنة الترقيات 
المملكة األردنية   -كاليرمو

)  ترقية  2022الهاشمية مارس 
 أستاذ(

 مهارات الفهم االستنتاجي   الذهنية في تنمية  استخدام الخرائط 437
 ذ الصف التاسع بدولة الكويت لدي تالمي

بنها  جامعة  –لة كلية التربية  مج
 2022مارس   –

الث األساسي في مدارس لواء األعواز  ثصف الدرجة امتالك طالبات ال 438
 الشمالية لمهارات الفهم القرائي في اللغة العربية من وجهة نظر المعلمات  

ية جامعة أسيوط  مجلة كلية الترب
 2022فبراير  

المجودة للقرآن الكريم باستخدام    القراءةحليل التجويدي و تنمية مهاراتي الت 439
برنامج تدريسي قائم على نموذج التعلم التوليدي لدى طالب المرحلة  

 الثانوية 

مجلة كلية التربية جامعة أسيوط  
 2022فبراير  

ية مهارات التحدث والتفكير التأملي  ة التخيل الموجه في تنم أثر استراتيجي 440
 لطالب الصف الثالث المتوسط

كلية التربية جامعة أسيوط   مجلة
 2022  مارس

ز مقومات الهوية  سالمية في تعزيإسهام مقررات الثقافة اإلدرجة  441
 ت المعاصرة ااإلسالمية في ضوء بعض المتغير 

مجلة كلية التربية جامعة أسيوط  
 2022  مارس

ي اللغة العربية قائمة على استخدام بعض استراتيجيات  وحدة ف عالية ف 442
المتشعب واستراتيجيات التعلم الممتع في تنمية مهارات الطالقة  التفكير  

  –ة لمجلة الدولية للعلوم التربويا
جامعة  -التربية بقنا   ة كليةمجل

 2022جنوب الوادي عدد يونيو 
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 التعبيرية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 
تصور مقترح لتوظيف مناهج البحث المزجي في دراسات تعليم اللغة   443

 ربية وتعلمها في ضوء تقويم الواقع والمعوقات بالجامعات السعودية الع
مجلة جامعة الملك خالد للعلوم  

مارس  السعودية   – التربوية
2022 

 التعلم الممتع باستخدام  برنامج قائم على مدخل   444
 لتنمية مهارات اإلمالء    Gamficationمحفزات  األلعاب

 لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي 

جلة كلية الدراسات العليا  م
جامعة القاهر مارس  التربوية 
2022 

فاعلية استراتيجية اقتحم البنائية في تنمية مهارات علم العروض لدى   445
 طالب کلية التربية 

وعلم   بيةلبحث في الترمجلة ا
جامعة   –كلية التربية النفس 

 2022المنيا ابريل 

446 The Impact of Kagan's Cooperative Learning Method 
Strategies on Developing the Taste in Literature 

among High School Students in Saudi Arabia 

: Information Sciences 
Letters 

غة العربية لغير  ريبي مقترح في تنمية تصورات معلمي اللأثر برنامج تد 447
 الناطقين بها عن تعليم المفردات 

 

ة جامعة أسيوط  مجلة كلية التربي 
 2022عدد أبريل  

 استخدام الخرائط الذهنية في تنمية مهارات الفهم االستنتاجي   448
 لكويت لدي تالميذ الصف التاسع بدولة ا 

  -بنهاجامعة  –مجلة كلية التربية  
 2022مارس  

ة تآلف األشتات في تدريس اللغة العربية لتنمية  استخدام إستراتيجي 449
ى تالميذ المرحلة اإلعدادية  اللغويين اإلبداعيين لد  مهارات الحس واألداء

 الفائقين لغويا 

مجلة جامعة جنوب الوادي  
كلية  الدولية للعلوم التربوية، 

جنوب  جامعة  –بقنا التربية 
 2022فبراير   الوادي

يتي استديو التفكير والمنشطات اإلدراكية في  أثر التفاعل بين إستراتيج 450
 تنمية  

 ة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي اإلعاقة العقلية المهارات اللغوي

مجلة جامعة جنوب الوادي  
كلية  الدولية للعلوم التربوية، 

جنوب  جامعة  –بقنا التربية 
 2022  مارس الوادي

فانية لتنمية مهارات النقد  إستراتيجية مقترحة فى ضوء اللسانيات العر  451
ية اإلبداعية لدى طلبة كلية  التطبيقى للنصوص األدبية والكفاءة اللغو 

 التربية شعبة اللغة العربية 

مجلة جامعة جنوب الوادي  
كلية  الدولية للعلوم التربوية، 

جنوب  جامعة  –بقنا التربية 
 2022 أبريل  الوادي

لى استخدام بعض استراتيجيات  فعالية وحدة في اللغة العربية قائمة ع 452
لممتع في تنمية مهارات الطالقة  التفكير المتشعب واستراتيجيات التعلم ا 
 التعبيرية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

مجلة جامعة جنوب الوادي  
كلية  الدولية للعلوم التربوية، 

جنوب  جامعة  –بقنا التربية 
 2022يونيو الوادي
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ية في تعزيز صور االنتماء الوطني لدى طالب  لعلوم الشرعدور معلم ا  453
 عسير  المرحلة الثانوية بمنطقة

كلية   –لجنة الترقيات العلمية 
  –خالد  الملكجامعة  –التربية 
  –العربية السعودية  بالمملكة 
 2022يل أبر  –أستاذ ترقية 

فعالية التدريس المصغر في تنمية كفايات تدريس العلوم الشرعية لدى   454
 تربية الميدانية بجامعة الملك خالد طلبة ال

كلية   –لجنة الترقيات العلمية 
  –خالد  الملكجامعة  –لتربية ا

  –العربية السعودية  بالمملكة 
 2022يل أبر  –أستاذ ترقية 

دور أعضاء هيئة التدريس في نشر ثقافة التعايش السلمي لدى طلبة   455
 قررات الجامعية التخصصات الشرعية بجامعة الملك خالد من خالل الم

كلية   –لجنة الترقيات العلمية 
  –خالد  كالملجامعة  –التربية 
  –العربية السعودية  بالمملكة 
 2022يل أبر  –أستاذ ترقية 

مقررات العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية ودورها في التوعية بأضرار   456
 ية المخدرات والمؤثرات العقل

كلية   –لجنة الترقيات العلمية 
  –خالد  الملكجامعة  –بية التر

  –العربية السعودية  بالمملكة 
 2022يل أبر  – أستاذترقية 

دور معلم العلوم الشرعية في تنمية الوعي المهني لدى طلبة المرحلة   457
 الثانوية من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية بمنطقة عسير

كلية   –لجنة الترقيات العلمية 
  –خالد  الملكجامعة  –التربية 
  –العربية السعودية  بالمملكة 
 2022يل أبر  –أستاذ ترقية 

ية استخدام إستراتيجية التعليم المتمايز في تنمية المهارات الفقهية  فاعل  458
 لدى طالب الصف الثالث متوسط

كلية   –لجنة الترقيات العلمية 
  –خالد  الملكجامعة  –التربية 
  –العربية السعودية  بالمملكة 
 2022يل أبر  –أستاذ ترقية 

من خالل المقررات   دور معلمي العلوم الشرعية في تنمية الثقافة الصحية  459
 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظرهم بمنطقة عسير

كلية   –لجنة الترقيات العلمية 
  –خالد  الملكجامعة  –التربية 
  –العربية السعودية  بالمملكة 
 2022يل أبر  –أستاذ ترقية 

اسة تقويمية لمقرر حقوق اإلنسان بالمرحلة الجامعية في ضوء  در  460
 التربية المدنية مرتكزات 

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022  أبريل 2022

واعد النحوية لتنمية  استخدام إستراتيجية األبعاد السداسية في تدريس الق 461
 مرحلة الثانويةمهارات اإلعراب والدافعية العقلية لدى طالب ال

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  
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 2022  أبريل 2022

قة القرائية والتحدث  برنامج قائم على المهام اللغوية لتنمية مهارات الطال 462
 الوظيفي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

  المساعدينقيات األساتذة ترة لجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022  أبريل 2022

ية لتنمية  استخدام إستراتيجية تآلف األشتات في تدريس اللغة العرب  463
الحس واألداء اللغويين اإلبداعيين لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  مهارات 

 فائقين لغوًيا ال

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022  أبريل 2022

ات االستقبال  فاعلية التدريس باستخدام تراكيب كاجان في تنمية مهار  464
 ة منخفضي التحصيلاللغوي والتفكير التأملي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادي

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022  أبريل 2022

نشطات اإلدراكية في  أثر التفاعل بين إستراتيجيتي أستديو التفكير والم 465
 بتدائية ذوي اإلعاقة العقلية تنمية المهارات اللغوية لدى تالميذ المرحلة اال

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022  أبريل 2022

لعرفانية لتنمية مهارات النقد  إستراتيجية مقترحة في ضوء اللسانيات ا 466
لغوية اإلبداعية لدى طلبة كلية  التطبيقي للنصوص األدبية والكفاءة ال

 التربية شعبة اللغة العربية 

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022  أبريل 2022

العربيزي في مواقع التواصل االجتماعي وعالقته بأشكال الكتابة،   استخدام  467
 ُهوية الثقافية وال

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022 يونيو  2022

  المساعدينقيات األساتذة تر ةلجنستماع والتحدث،  لتنمية مهارتي: االفاعلية استخدام األلعاب اللغوية؛  468
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  
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(  المناهج  ب  24العلمية رقم ) وتنمية الوعي بمفهومات السالم لدى طفل الروضة 

   -2019وطرق التدريس:  

 2022 يونيو  2022

"؛ في التمكن  Gamificationأللعاب "فاعلية برنامج قائم على محفزات ا 469
عض القواعد النحوية، وتنمية االتجاه نحو تعلمها لدى تالميذ الصف  من ب

 سادس االبتدائي ال

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022 يونيو  2022

ية جامعة اإلسكندرية  الترب  تطوير برنامج إعداد معلم اللغة العربية بكلية  470
 في ضوء بعض التجارب الدولية

  المساعدينتذة قيات األساة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022 يونيو  2022

" "  COVID-19جائحة كورونا تقييم أثر تجربة التعليم عن ُبعد في ظل  471
التدريسي، واللغوي لدى الطالب معلمي اللغة العربية  على مهارات األداء 

 ، جامعة اإلسكندرية في كلية التربية

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022 يونيو  2022

نمية مهارات فهم المقروء  فاعلية برنامج قائم على العيادات القرائية في ت 472
 المرحلة االبتدائية لدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم ب

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022 يونيو  2022

473 The Impact of Kagan's Cooperative Learning Method 
Strategies on Developing the Taste in Literature 

among High School Students in Saudi Arabia 

Information Sciences 
Letters  2022 

مهارات الطالب   لتنمية  برنامج قائم على نموذج مقترح لإلثراء التعليمي؛ 474
 ن لغوًيا المعلمين في تكييف تدريس مناهج اللغة العربية للموهوبي

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 2022  اإلسكندرية

يمي )الهولوجرام( في إكساب مهارتي ربط  التصوير التجساستخدام  475
 العالقات في الشكل وإدراك وتفسير الغموض لطفل الروضة 

  –لية التربية بالغردقة  مجلة ك
ب الوادي عدد يونيو  جنومعة جا

2022 

  –لية التربية بالغردقة  مجلة كلمحطات العلمية لتنمية مهارات القراءة الناقدة  تدريس القراءة باستخدام ا 476
ب الوادي عدد يونيو  جنومعة جا
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 2022 امس االبتدائي   لدى تالميذ الصف الخ

فاعلية برنامج تدريب إلكتروني في إستراتيجيات تدريس اللغة العربية قائم   477
ريسية ومستوى التنور التقني  على التوأمة الرقمية لتنمية الكفايات التد

 لدى معلمي اللغة العربية 

  –ربية بالغردقة  لية الت مجلة ك
ب الوادي عدد  جنومعة جا
 2022 غسطسأ

برنامج مقترح في القراءة متحررة المحتوى لتنمية مهارات القراءة الناقدة   478
 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية في ضوء أبعاد التنمية المستدامة 

الفيوم  جامعة  –التربية   مجلة كلية
 2022مارس  

النظرية التداولية في تنمية مهارات القراءة    ر وحدة مقترحة قائمة علىأث 479
 الناقدة لدى طالب المرحلة الثانوية 

الفيوم  جامعة  –مجلة كلية التربية  
 2022مارس  

برنامج لتدريب الطالب المعلمين بشعبة التعليم األساسي على إجراء   480
عة لديهم في مواقف  بحوث   الفعل التشاركية، وتنمية فاعلية الذات المبدِّ

 يم اللغة العربية لذوي االحتياجات الخاصة تعل

الفيوم  جامعة  –مجلة كلية التربية  
 2022  يونيو

تدريس قواعد النحو العربي وفق المدخل القصصي باستخدام أدوات الويب   481
 المرحلة الثانوية مية مهارات التفكير النحوي لطالب في تن 2

مجلة البحث في التربية وعلم 
يونيو   – المنياجامعة  –النفس 
2022 

َيةِّ  َتْطوِّيُر َتْدرِّيسِّ ال 482 يَّاتِّ التََّعلُّمِّ الُمَنظَّمِّ َذاتِّيًّا لَتْنمِّ ةِّ باِّْستِّْخَدامِّ اِّْستَِّراتِّيجِّ قِّصَّ
يذ الَمْرَحَلةِّ  َمَهاَراتِّ القَِّراَءةِّ التَّأوِّيلِّيَّةِّ وَأْبَعادِّ الُمُرونَ  ةِّ الَمعرِّفِّيَّةِّ َلَدى َتالمِّ

يَّةِّ   اإلْعَدادِّ

لة البحث في التربية وعلم مج
  –المنيا جامعة  –النفس 

 2022 أغسطس

هارات الكتابة الرقمية  برنامج قائم على علم الذخائر اللغوية لتنمية م 483
 لطالب كلية التربية شعبة اللغة العربية 

  -تمجلة بحوث فى تدريس اللغا
عين شمس  جامعة  –كلية التربية 
 2022أغسطس 

 ( رباعي األنماط التعليمية 4Matموذج مكارثي )فاعلية استخدام ن 484
 في تنمية مهارات علم العروض للطالب المعلمين شعبة اللغة العربية  
 بكلية التربية  

  –كلية التربية -مجلة البحوث 
 2022يو اعين شمس مجامعة 

تنمية بعض مهارات القراءة الناقدة  يجية الصراع المعرفي ل استخدام استرات 485
 لصف الثاني الثانوي لدي طالب ا 

  –كلية التربية -مجلة البحوث 
  أغسطسعين شمس جامعة 
2022 

فاعلية برنامج تدريب إلكتروني في إستراتيجيات تدريس اللغة العربية قائم   486
ومستوى التنور التقني  على التوأمة الرقمية لتنمية الكفايات التدريسية 

 لدى معلمي اللغة العربية 

  –ي التربية مجلة البحث العلمي ف 
عين  جامعة  –التربية للبنات كلية 

 2022شمس يونيو 

تأثير أسلوب سرد القصة على مهارات االستيعاب القرائي ألطفال الروضة   487
من وجهة نظر معلمات الطفولة المبكرة في المملكة العربية السعودية  

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 2022  مايوأسيوط 



 

66 

 

 وجهات التحكيم ر العدد المنشو اسم البحث م

 )دراسة حالة( 
برنامج تدريبي مقترح في تنمية تصورات معلمي اللغة العربية لغير  أثر   488

 الناطقين بها عن تعليم المفردات 
جامعة   –مجلة كلية التربية  

 2022أسيوط أبريل 

تيجيات  مدى استخدام معلمي التالميذ ذوي صعوبات التعلم لالسترا  489
 علمًيا من وجهة نظر مشرفيهم   التدريسية المثبتة

جامعة   –تربية  مجلة كلية ال
 2022  مايوأسيوط 

تقييم برامج تدريب معلمات التربية اإلسالمية بالتعليم العام أثناء الخدمة   490
 بمحافظة الطائف من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات 

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 2022  يونيوط أسيو

ؤسسات المرحلة  مدى تأثير جائحة كورونا على المنهج الدراسي في م  491
 الثانوية بالعاصمة أنجمينا 

بني  جامعة  –مجلة كلية التربية  
 2022يونيو   -سويف

ساسية  خالق طالب المدارس األأن الكريم في  آ جوانب تأثير تدريس القر  492
 مور ولياء األأ من وجهة نظر ةالدنيا في لواء بني كنان

 

جامعة   –مجلة كلية التربية  
 2022  يونيوأسيوط 

جامعة   –مجلة كلية التربية   مهارة التواصل في القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية  493
 2022  طسأغسأسيوط 

دور أعضاء هيئة التدريس التربويين بجامعة الحدود الشمالية في تنمية   494
 طالبهم أبعاد المواطنة العالمية لدى 

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم  
 2022  يو ماالسعودية   –التربوية 

تحليل محتوى كتب اللغة العربية للسنة األولى المشتركة بالمرحلة الثانوية   495
 في ضوء أبعاد الشخصية السعودية 

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم  
  يونيو السعودية   –التربوية 
2022 

تيجيــات التفكيـر المتشعب في تنمية مهـارات القراءة  فاعلية استخدام استرا  496
 ـالب المرحلة المتوسطةالنـاقـدة لطـ

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم  
  يونيو السعودية   –التربوية 
2022 

 فاعلية األلعاب التعليمية اإللكترونية في اكتساب مفاهيم مقرر الفقه  497
 الرياض لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي بمدينة  

أسيوط  جامعة   –مجلة كلية اآلداب 
 2022مارس  

  –مجلة كلية التربية النوعية   وهوبين ذوي صعوبات التعلم يكومترية لمقياس األطفال المالخصائص الس  498
 2022ليو الزقازيق يوجامعة 

 برنامج قائم على مدخل التعلم الممتع باستخدام   499
 هارات اإلمالء  لتنمية م  Gamficationمحفزات  األلعاب

 لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي 

  –ات العليا  مجلة كلية الدراس
 2022القاهرة أبريل جامعة 

شارك فى تدريس القراءة على  -زاوج-برنامج قائم على استراتيجية فكر 500
تنمية بعض مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة 

  المساعدينتذة قيات األساة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

ناهج  (  المب  24العلمية رقم )
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   -2019وطرق التدريس:   االبتدائية 

 2022  يوليو 2022

ي تدريس النصوص األدبية  استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية ف  501
لتنمية بعض مهارات التذوق األدبي واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدي  

 ادية تالميذ المرحلة اإلعد 

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24لعلمية رقم )ا
   -2019وطرق التدريس:  

 2022  يوليو 2022

استخدام استراتيجية المساجلة الحلقية في تدريس القراءة لتنمية بعض   502
 مهارات االستماع الناقد لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

  المساعدينقيات األساتذة رة ت لجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24)العلمية رقم 
   -2019وطرق التدريس:  

 2022  يوليو 2022

للغة العربية بالمرحلة االبتدائية في ضوء  تقييم األداء التدريسي لمعلمي ا 503
 مهارات التفكير الجانبي 

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
على بمصر اللجنة  بالمجلس األ
(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022  يوليو 2022

استخدام نموذج ميرل وتنيسون فى تدريس اللغة العربية لتنمية مهارات   504
الفهم العميق للمفاهيم البالغية والتفكير اإليجابي لدى طالب المرحلة  

  الثانوية 

  نالمساعديقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )
   -2019تدريس:  وطرق ال

 2022  يوليو 2022

ضعاف القراءة  الكفايات الالزمة لمعلمي اللغة العربية للتدريس للتالميذ  505
 واتجاهاتهم نحو استخدام العيادات القرائية الرقمية بالمرحلة االبتدائية 

  المساعدين قيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

ج  (  المناهب  24العلمية رقم )
   -2019وطرق التدريس:  

 2022  يوليو 2022

وير وحدة في اللغة العربية باستخدام بعض استراتيجيات التفكير  فاعلية تط 506
المتشعب واستراتيجيات التعلم الممتع في تنمية مهارات الطالقة التعبيرية  

 المرحلة االبتدائية لدى تالميذ 

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بمصر اللجنة   بالمجلس األعلى
(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  

 2022  يوليو 2022

برنامج مقترح قائم على المدخل التفاعلي في أدب األطفال لتنمية مهارات   507
 ذ المرحلة االبتدائية الفهم االستماعي في اللغة العربية لدى تالمي

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
لى بمصر اللجنة  بالمجلس األع
(  المناهج  ب  24العلمية رقم )

   -2019وطرق التدريس:  



 

68 

 

 وجهات التحكيم ر العدد المنشو اسم البحث م

 2022  أغسطس2022

استراتيجية قائمة على نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات الطالقة   508
 اللغوية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

  المساعدينيات األساتذة ق ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24العلمية رقم )
   -2019وطرق التدريس:  

 2022  أغسطس2022

االستراتيجية التعاونية لتنمية مهارات   برنامج قائم على مدخل القراءة 509
 القراءة اإلبداعية وكفاءة الذات القرائية لدى  طالبات المرحلة الثانوية

  المساعدينقيات األساتذة ة ترنلج
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24رقم )العلمية  
   -2019وطرق التدريس:  

 2022  أغسطس2022

برنامج قائم على مدخل التعلم الممتع باستخدام محفزات    510
لتنمية  مهارات اإلمالء لدى تالميذ الصف    Gamficationاأللعاب

 الخامس االبتدائي 

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24قم )العلمية ر
   -2019وطرق التدريس:  

 2022  أغسطس2022

متحررة المحتوى قائم على أبعاد التنمية   برنامج مقترح في القراءة 511
 المستدامة لتنمية مهارات القراءة الناقدة  لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

  المساعدينقيات األساتذة ة ترلجن
بالمجلس األعلى بمصر اللجنة  

(  المناهج  ب  24ة رقم )العلمي
   -2019وطرق التدريس:  

 2022  أغسطس2022

استراتيجي ات تعليم المفردات اللغوية التي يمارسها معل ِّمو اللغة العربية   512
ن المرحلة  وعالقتها بمستوى الثَّراء اللغوي لدى تالميذ الصفوف العليا م

 االبتدائية 

  -المجلة الدولية لألبحاث التربوية
ت  ااإلمارجامعة  –كلية التربية 
 2022أغسطس 

ج قأئم على علم الذخائر اللغوية لتنمية مهارات الكتابة الرقمية  برنام  513
 لطالب كلية التربية شعبة اللغة العربية 

  –مجلة بحوث في تدريس اللغات 
شمس    ن عيجامعة  –التربية كلية 
 2022طس أغس

تطوير تدريس القصة باستخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لتنمية   514
ميذ المرحلة  الى تة التأويلية وأبعاد المرونة المعرفية لدمهارات القراء

 اإلعدادية 

مجلة البحث في التربية وعلم 
جامعة   –التربية كلية  –النفسة 

 2022طس المنيا أغس

الجمعي التشارکي لتنمية مهارات القراءة   يرعلى مدخل التفک  برنامج قائم 516
 الموسعة لدى طالب المرحلة الثانوية 

بني  جامعة  –مجلة كلية التربية  
 2022سويف سبتمبر 
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 المرحلة  بالشع اسم المقرر  م
    

  لرابعة شعبةالثالثة واوالثانية وللفرقة األولي  مية اإلسالية التربية الدين 1
 ريوس البكالو الطفولة

 الوريوس البك شعبة الطفولة للفرقة الرابعة  وين المفاهيم الدينية تك 2
 البكالوريوس  ولة للفرقة الرابعة شعبة الطف تكوين المفاهيم اللغوية  3
 البكالوريوس  التعليم األساسي  شعبة  نيةة األولي والثاللفرق ءة والكتابة تعليم القرا 4

 البكالوريوس  بعة شعبة اللغة العربية الثة والرافرقة الثلل يس اللغة العربية طرق تدر  5

 قصص األطفال  6
 لثة شعبة الطفولة والثالثة شعبة  رقة الثاللف

 التعليم األساسي
 بكالوريوس ال

 البكالوريوس  س النف علموالربعة شعبة  للفرقة الثالثة فس طرق تدريس علم الن 7

 ادراسات علي التربية الدبلوم الخاص فى  ة لغة العربي طرق تدريس ال 8
 ت علياراساد فى التربية  الدبلوم الخاص طرق تدريس علم نفس  9
 ادراسات علي ة نظام العام الواحد الدبلوم العام في التربي  طرق تدريس اللغة العربية  10

 البكالوريوس  لغة عربية الثة الثالفرقة  لتعليم تكنولوجيا ا 11

 عليادراسات  ية في التربالدبلوم العام  عليم ولوجيا التتكن 12
 ريوس البكالو ساسي ة التعليم األشعب إنتاج الوسائل التعليمية  13

 االبتدائية لمعلمي المرحلة  طرق التدريس اللغة العربية  14
 برنامج التأهيل 

 ربوي الت 

 بكالوريوس  دالملك خال وي السابع بكلية الشرعية جامعة المست ية س العلوم الشرع طرق تدري 15

 الوريوس بك دمعة الملك خالالمستوي والثامن بكلية الشرعية جا عية لعلوم الشرتدريس ا طرق  16

 وريوس بكال العربية جامعة الملك خالد  المستوي الثامن كلية اللغة  التربية وطرق التدريس  17

 لوريوس بكا ك خالدالثامن كلية العلوم جامعة الملستوي الم وطرق التدريس  التربية  18

 بكالوريوس  ثامن كلية الشريعة ) شريعة( المستوي ال العملية التربية  19
 بكالوريوس  توي الثامن كلية الشريعة ) أصول تربية ( المس لية العمالتربية  20

 ادراسات علي شريعة  دبلوم عام )  التربية العملية  21

 ت عليادراسا دبلوم عام ) لغة عربية (  ملية العالتربية  22

23 
ذوي  استراتيجيات تدريس 

 اصةتياجات الخاالخ
 وس بكالوري الفرقة الثالثة لغة عربية 

 دراسات عليا طالب الماجستير  التخصص في مادة تقدم مقرر ن 24

 دراسات عليا طالب الدكتوراه  ( 2قاعة بحث) 25

 ات عليادراس بية العام في التر الدبلوم المناهج 26
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 المرحلة  بالشع اسم المقرر  م
    

 يادراسات عل التربية  الدبلوم الخاص في مة يس  المتقداستراتيجيات التدر 27

28 
استراتيجيات تدريس الموهوبين  

 المتفوقين و
 دراسات عليا المهنية  بلومالد

 دراسات عليا اجستير م العالمية إلعداد المعلم المعايير 29

 ليادراسات ع توراه دك حثية في التخصص قضايا ب 30

 ماجستير  مقرر في التخصص  31

  -عليا دراسات
  –ة التربية كلي

نوب  جامعة ج 
 دي الوا

 

 
 عة أسيوط وغيرها منها:  مية بجامالعلوية والندوات شتراك في فعاليات بعض المؤتمرات الترباال

 

منصة    تنظمه ذي  بع بماليزيا اللمحفل العلمي الساللعلوم التربوية ضمن فعاليات ا  رئيس المؤتمر الدولي الثاني -1
معة  جامعة السلطان زين العابدين وجا  ون معبالتعا   بيةلغة العرباحثين الناطقين باللخبراء والأريد الدولية للعلماء وا

 . الجزائرا والجامعة العراقية بالعراق وجامعة العربي التبسي ببماليزي دريس السلطان ا

وا -2 األولى  الجلسة  ب رئيس  الثانية  لالمؤتمر  الثاني  اللعللدولي  العوم  المحفل  فعاليات  السابع تربوية ضمن    لمي 
تنظم  الذي  أه  بماليزيا  الدوليمنصة  الناطقي ريد  والباحثين  والخبراء  للعلماء  العرة  باللغة  جامعة    مع  بالتعاون  بية ن 

 ئرجزاربي التبسي بال العراق وجامعة العس بماليزيا والجامعة العراقية بالسلطان زين العابدين وجامعة السلطان ادري
التي نظمتها منصة أريد    صر الرقمنةءات في عالتواصل العلمي قرا  لية بعنوان مشاركة في الندوة العلمية الدوال -3

للعلم والدولية  والخبراء  بماالبااء  والسعودية ومحثين  والعراق  علماء من مصر  فيها  والمغرب ليزيا وحاضر  اليزيا 
 . 29/5/2020... وذلك يوم والجزائر وسوريا 

االم ي  ة فالمشارك -4 للدراسات  الرابع  الدولي  البما  م 2020ديسمبر    17-16للغوية  ؤتمر  امعة  ذي نطمتة ج ليزيا 
 المينة العالمية بماليزيا. 

جيا لجودة التعليم الذي نظمته  لي الثاني في التربية وتكنولوجيا التعليم : التكنولو تمر الدوللمؤ للجنة العليا  عضو ا -5
التربو ك العلوم  الطفلية  بجامعة  وباأل  يلةية  بريدج  بالتعاون مع جامعة  األمريردن  بن  كية وجامعة سيدى محم وتر  د 

 2021 ونيو ي  9-8فترة من  رب ومنصر أريد الدولية بماليزيا في الهللا بالمغعبد 
بجامعة طنطا ال -6 التربية  بكلية  العلمية  الندوة  التعليم في عصر األزما  مشاركة في  دواعي تطوير  بعنوان:   : ت 
 . 2021 يونيو  6لمنهج،  ا

في  ا -7 العالمشاركة  التوجهات  الندوة  في  والملمية  بالموهبة  مكتب ،  وهوبينعناية  الخليج    نظمها  لدول  التربية 
 2021العربي، مارس  

مركز التربوي للغة العربية  ال،نظمها    م2021  مارس  ليوم الخليجي للموهبة واإلبداعا" اليات فعي  المشاركة ف -8
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 ة الخليج في الشارق لدول
  موذجا" العربية إنناطقين بوائد " منصة أريد للي منافع وفلثقافي : التواصل العلمي األدبتقى الملالمشاركة في   -9

االتحا  2/2021/ 5في   نطمه  لالوالذي  العالمي  اريد بالتعاو   دباء د  منصة  مع  والباحثين    ن  والخبراء  للعلماء  الدولية 
 . الناطقين باللغة العربية

  12/2/2012يوم    اء المعرفيربي إلى التواصل العلمي واإلثرث العباحسبيل الدريبية  ركة في الدورة التالمشا -10
نظمته  والذ  الرخ ي  اريد   جامعة  منصة  مع  بالتعاون  والدو  العراقية  للعلماء  والب الخبلية  باللغة  راء  الناطقين  احثين 

 . العربية 
والتي    2020مبر  ديس  19  -18ترة من  في الف   اإللكتروني صناعة مناهج التعليم  التدريبية  المشاركة في الدورة   -11

المدين  جامعة  العالميةنظمتها  بالتعاون    ة  أريبماليزيا  الدولية  منصة  الناطقين  د  والباحثين  والخبراء  باللغة  للعلماء 
الدورة:من موضوعة، والعربي التعليم االلك   ات  التعليمي في  التعليم في    ،ترونيتصميم المحتوى  التعلم  استراتيجيات 

ال بعد:  االلكتر عن  عن  الت   ،ونيتعليم   التعليم  في  التربوية  والتعقنيات  اإللكترونيبعد،  االختتصم   ، ليم  بارات يم 
التعليمالتح الوحدات  الرقمية وطصيلية االلكترونية في  باستخدام    ،هااستخدام  رائقية  التعليم اإللكتروني  تحسين اداء 

 االصطناعي. الذكاء 
ا -12 عن  دولية  وسائورشة عمل  العربية  منظللغة  من  نشرها  الحضالتنمور  ل  النهوض  لتحقيق  الشاملة  ،  اريية 

 12/2020/ 31ماليزيا،  ر العلمي بات والنشز األكاديمي للمؤتمرالمرك
مدخل  -13 بعنوان  صعوبات    ندوة  ،منصة التععالم  الناطقين    لم  والباحثين  والخبراء  للعلماء  الدولية  باللغة  أريد 

 2020/ 7/ 11العربية السبت  
ليا  إيطا  -روما سابينزا  مويد جامعةمات،) البروفيسور الدكتور هنك  لمعلوت اة في علم قياساندوة بعنوان مقدم -14

 2020/ 10/7السبت   ةعربي قين باللغة اللية للعلماء والخبراء والباحثين الناطالدوأريد  منصة 
  براء والباحثين ولية للعلماء والخ الذي نظمته منصة أريد الد   لسادس المحفل الدولي االمشاركة في إدارة وتنظيم   -15

 غيرهم  عة سوهاج وداد وجامامعات منها جامعة بغلجهات والجن باللغة العربية برعاية بعض اناطقي ال
إلي  2020/ 7/ 24لم ارتقاء وتميز في الفترة من  لتطوير سن: اعن بعد( بعنواأسبوع البحث العلمي المتقدم )   -16
 . ة لعربية االناطقين باللغلخبراء والباحثين الدولية للعلماء وامنصة أريد  2020/ 7/ 30
التدر -17 الدورة  في  والتَّ َطَرائ"ة  ييب المشاركة  التَّعِليم  الُق   Modern Teaching and Learning | "َحِديثَةعَلم 

Methods  ت لمدة خمسة ايام في الفترة  الدولية للعلماء والخبراء والباحثين بماليزيا واستمرصة أريد  ا من التي نظمته

 17/5/2020-12من  
نصة  أنشطة م  ضمن   ي المغرب العربي صة أُريد فألعضاء من   في االلكتروني األولالثقاقى  الُملتاركة في  المش -18

 ة ربيالع ناطقين باللغة ال للعلماء والخبراء والباحثين  لدولية أريد ا
االصطناعي الم -19 الذكاء  أسبوع  في  من    شاركة  الفترة  الدولية  منم  2020يسمبر  د   7-3في  أريد  للعلماء  صة 

العربية ين بالطق االن  والباحثين والخبراء   التقنية الشماليةالجامن مع  بماليزيا وبالتعاو   لغة  را  ومن محاض    بالعراق  عة 

( االسبوع  عمل  الذكاء وورش  في  )  مقدمة  ، AIاالصطناعي  )التعلم    (  البيانات MLاآللي  وعلوم  الخوارزميات  ،  ( 

الب االصطن ،  حث ومحركات  الذكاء  منهجية  الجماع تحديد  العمل  ا،  ياعي:  والضخلالبيانات  االصطناعيمة  ،  ذكاء 
االفتر والواقالواقع  المعززاضي  ومم،  ع  المبادئ  الض ارسات  األبعاد   ، خمةبيانات  ثالثية  الطباعة  أدوات    ، أساسيات 

 خارطة الطريق صطناعي واال الذكاء
المس -20 الخطة  ندوة  فعاليات  في  الممالمشاركة    في  الجامعي  للتعليم  السعوتقبلية  العربية  والمنعقد لكة  ي  ف  ةدية، 

ال  رحاب  بالمملكة  خالد  الملك  السعجامعة  االثن عربية  يوم  وذلك  المواودية  عبد  1426/ 8/ 29فق  ين  الشيخ  بقاعة  هـ 
 العزيز بن باز. 
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جامعة الملك خالد بالمملكة  ء الذي أعدته وحدة القياس والتقويم بكلية  التربية بات اللقاعاليالمشاركة في ف -1
بعنوالعر السعودية  الطالبية  تقييم  بالكل   ألعضاء ب  ان  عقد  والذي  التدريس  الثهيئة  يوم  الموافق  ية  الثاء 
 هـ. 11/1426/ 11

والتي نظمتها جامعة الملك    م العاليتعلي في مؤسسات ال  في فعاليات ندوة اإلدارة اإلستراتيجية المشاركة   -2
-18في الفترة من  أبها    صرقارية في فندق  ربية للتنمية اإلد سعودية بالتعاون مع المنظمة العخالد بالمملكة العربية ال

 هـ.  1426ذي القعدة   20

فعاليات  ا -3 في  المشاركة  الذياللقاء  الموافق    لعلمي  الثالثاء  يوم  ال 1427/ 3/ 20أقيم  من  كجزء    نشاط هـ 
ب السالعام  العربية  بالمملكة  خالد  الملك  جامعة  التربية  النظكلية  "البنية  عنوانه  وكان  اإلداعودية  ألساليب  رة  رية 

 التعليم   يثة فيحد لوالتخطيط ا

فعاليات  -4 في  ال  المشاركة  يوم  اللقاء  أقيم  الذي  "تطوير  1427/ 27/3الموافق    الثالثاءعلمي  بعنوان  هـ  
تدريس بكلية التربية  ضمن برنامج لجنة تطوير األداء المهني ألعضاء هيئة اللجامعي "يم ااضرة في التعلطريقة المح
 ة. يلعربية السعود ا  بالمملكةك خالد جامعة المل

 

نوان "من المهارات  هـ بع1427/ 4/ 4وافق  يم يوم الثالثاء الممي الذي أقمشاركة في فعاليات اللقاء العلال -5
ية جامعة الملك  طوير األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس بكلية الترب ج لجنة ت رناملتقرير: ضمن باللغوية في كتابة ا

 لعربية السعودية. خالد بالمملكة ا
الملك  ع جامعة  الل فترة  التعاقد ما ونشرها خنتاج العلمي  والتي تم إنجازهمن اإل   ات صالمشاركة بملخ  -6

المقام    ،خالد  الدولي  الكتاب  معرض  في  الريوذلك  مدينة  بفي  المعاض  من  أرض  الفترة  في  وذلك  -10ارض 
 هـ  . 1427/ 5/ 25

القياسيةورشة عمل ع -7 األكاديمية  المعايير  الت  ن  كليات  فعالخريجي  التطوير  ت مشرو يالربية، ضمن  ع 
 . 4/2010/ 29الخميس  والتأهيل لالعتماد ،

ع -8 عمل  ترتيب  ورشة  نن  التد الجامعات  هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  مركز  أسظمه  بجامعة    يوط. ريس 
اذ المتفرغ بكلية  الستاذ الدكتور محمد حافظ االست كمال رئيس الجامعة وا   د فى محمطها االستاذ الدكتور مص حاضر في

 التدريس  لمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئةلسابق ا رالعلوم والمدي
ع بولمشاركة  ا -9 عمل  للدعم  رشة  من  في  نظمتها الفني  لالعتماد  والتأهيل  التطوير  التربية   شرع    كلية 
 مركز توكيد الجودة بجامعة أسيوط.   تعاون معبال

 

ها جامعة  ط نظمتيوساد في جامعة أ ر والتأهيل لالعتمم الفني  وتقييم مشروعات التطويورشة عمل للدع -10
 العالي. عات بوزارة التعليم ارة المشروأسيوط بالتعاون مع إد 

المؤت -11 بناء  مقرر  واعادة  التربية  كليات  الدولي  الذي  مر  اظمتن التعليم  كلية  في    لتربية،ه  أسيوط  جامعة 
 م 2014مايو  11-10الفترة من  

عاون مع مؤسسة د حنان  ط بالتيوس جامعة ا  –بية  ي نظمته كلية الترفي المؤتمر الدولي الذ   جلسة ئيس  ر -12
لل اللودرويش  بعنوخدمات  والتطوير  االتججستية  الحديان  الاهات  الخاصة  االحتياجات  ذوي  في رعاية  في  ثة  منعقد 

 بفندق الهلتون بالغردقة2014ونيو  ي23-21ن  رة م الفت
ا  -13 أسيوط   اندوة عمل  التعليم  بمدارس  الدمج  للطالحتياجات  الدامجة  االحتيلعام  ذوي  الخاجااب  صة   ت 

بين   مشروع  عقدت ضمن  األموالتي  للطفولة  منظمة  المتحدة   التريونيسيف  م  مقرر  وكلية   ( أسيوط  بجامعة  بية  
 الندوة( 
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ت الخاصة والتي  ج بمدار التعليم العام الدامجة للطالب ذوي االحتياجاجات الدمحتيا ة عمل سوهاج اندو -14
 ندوة( ) رئيس ال ف وكلية التربية  بجامعة أسيوط يونيسية  للمتحدة  للطفوبين منظمة األمم اعقدت ضمن مشروع  

 

 

تي عقدت  خاصة والت الذوي االحتياجابمدار التعليم العام الدامجة للطالب    اجات الدمجهرة احتي ندوة القا  -15
 أسيوط )منسقأ(  يونيسيف وكلية التربية  بجامعة  ضمن مشروع بين منظمة األمم المتحدة  للطفولة

قدت ضمن  في التعليم والتي ع  دني ودورهادراسة عن دور منظمات العمل المنتائج ض روة القاهرة لعند  -16
بين   للطفومشروع  العربي  والمجلس  اليونيسيف  والتنمنظمة  وم لة  )    التربية  كلية ية  العربي  المجلس  أسيوط  جامعة 

 مقررأ ( 
الذ المشاركة في    -17 الجامعات  التعليم الج مركز تطوي   هي نظم ندوة معايير ترتيب  افتتحها  ي والت معار  ي 

د رأفت محمد رئيس جامعة أسيوط السابق  لدكتور محمالستاذ الجامعة وحاضر فيها اميع رئيس ااالستاذ محمد عبدالس
 جامعات العربية. تحاد العد ال واألمين المسا

 جامعة أسيوط عضو هيئة تحرير بمجلة كلية التربية   -18
 جامعة أسيوط   مجلة كلية التربيةعضو هيئة التحكيم ب -19

 

 وقنا...... المنيا،  الجديد ، وسوهاج، و ية بالواديئة التحكيم بمجالت كليات الترب عضو هي  -20
لل  -21 الدولية  بالمجلة  تحكيم  هيئة  ب بعضو  التربية  المتحدة،    التربية   كلية حاث  العربية  اإلمارات  جامعة 

التربوية   بوالمجلة  التربية  كلية  ومجلة   ، كلية بالكويت  ومجلة  بالح  الطائف  العربية  الشما  ود د التربية  بالمملكة  لية 
د   السعودية ومجلة  وتربوية،  نفسية  ربالجزائ   راسات  ومجلة  الدولير،  والمجلة  العرب،  التربويين  للبحوث  ابطة  ة 

واالجتماعيةبإستونياوية  التر اإلنسانية  للبحوث  الدولية  أريد  ومجلة  و  ،،  اإلنسانية  للعلوم  ريمار  التطبيقية  مجلة 
 .....  .. ...... تركيا،  -إسطنبول

والملك عبدالعزيز  م  الد والقصي الملك خ  بكلية التربية جامعة ة التدريس  محكم في لجان ترقية أعضاء هيئ -22
ق، وجامعات  بالعرا  وجامعة بغداد    طنة عمان، والجامعة المستنصريةنزوي بسلمعة  السعودية، وجابالمملكة العربية  
 . شمية بالمملكة االردنية الها البيت  معة آل جاو  تة، واليرموك لحسن بن طالل، ومؤالطفيلة التقنية، وا

ة  تربي نوان كليات ال جامعة اسيوط بع –نظمته كلية التربية  لدولي الذيلمؤتمر اهيئة تحكيم أبحاث ا عضو  -23
 بجامعة أسيوط  2014مايو  11-10بناء التعليم المنعقد في الفترة من   وإعادة 

مؤسسة    جامعة اسيوط بالتعاون مع  –بية  ة التر ليك ي الذي نظمته  حاث المؤتمر الدولعضو هيئة تحكيم أب -24
قد  صة المنعالخاي االحتياجات  بعنوان االتجاهات الحديثة في رعاية ذو والتطوير    للوجستية نان درويش للخدمات اد ح

 دقة  بفندق الهلتون بالغر2014يونيو  23-21في الفترة من  
للمحف -25 التحضرية  اللجنة  اعضو  الدولي  العلمي  اقي ل  الذي  مب  م ألول  الفترة من  دولة  في    21  -19اليزيا 
   2017فمبر  نو
 

 

الع -26 اللجنة  للمعضو  العلميلمية  ا  حفل  في  ماليزيا  بدولة  اقيم  الذي  من  الدولي  وفمبر  ن  21  -19لفترة 
2017   

ي اقيم  الدولي الثاني الذ العلمي    واللجنة العلمية للمحفلعضو اللجنة االستشارية العليا واللجنة التحضرية   -27
   2018ابريل  29  -25الفترة من  يا في ركتبدولة  
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لجنة   -28 األوسمة  رئيس  نظام  منصة  تطوير  الدولفي  الناطق أريد  والباحثين  والخبراء  للعلماء  باللغة  ية  ين 
 . ربية الع
 ربية. والباحثين الناطقين باللغة الع نة إعداد موسوعة منصة أريد الدولية للعلماء والخبراءعضو لج  -29
 العلمية الجزائرية ة المجالت الجزائر التابعة لمنص  وتربويةنفسية  ت افي مجلة دراس محرر مساعد   -30
 ية علوم اإلنسانية واالجتماعدولية للد الر مجلة أريئيس تحرير -31
 علوم التربوية والنفسية  دولية لللة أريد امجل رئيس تحرير  -32
ين  لتربويا  ة اج وقنا ورابطوط وبني سويف وسوه ارية لمجالت كليات التربية بأسي عضو الهيئة االستش  -33

 .... العلوم التربوية.... ث ودراسات العرب والمجلة الدولية لبحو 
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ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

 وراه دكت

 

  الية برنامج قائم على االتصال الكلي لتالميذ المرحلةفع
القراءة  تنمية بعض مهارات االبتدائية المعاقين سمعيا في  

 فية المناسبة لهم . الوظي بةاوالكت

  أماني حامد
 مرغني 

  –لية التربية )ك 
 أسيوط(  جامعة

 

1 

 ه دكتورا

 

في  حلة الثانوية تقويم منهاج اللغة العربية في المر
 اليمنية في ضوء معايير الجودة الشاملة   لجمهورية ا

أحمد  عبد الكريم 
 العوني)يمني( 
  –ة )كلية التربي 
 جامعة تعز( 

2 

 ماجستير 

 

ف األول  القراءة الناقدة لدي طالب الص مهاراتم يتقو
 ثانوي بمنطقة عسير  ال

د جابر  جابر محم
ليمي  الس

 )سعودي(

  –)كلية التربية 
 لملك خالد( جامعة ا

3 

 ستير ماج

 
علية برنامج مقترح قائم علي األنشطة اللغوية لعالج  فا
 سطة الب المرحلة المتوألخطاء اإلمالئية الشائعة لدي طا

  بو أحسن عايض 
 )سعودي( فايدة

  –)كلية التربية 
 لد( ة الملك خاجامع

4 

 ماجستير 

 
ة التدريس التبادلي في تنمية بعض  إستراتيجي استخدام أثر

 الصف األول المتوسط لدي طالبائي ات الفهم القرمهار

 

علي أحمد عبدهللا  
المنتشري  

 ودي(  )سع

  –)كلية التربية 
 ملك خالد( جامعة ال

5 

 تير ماجس

 

في ضوء  العربية بالمرحلة االبتدائية   اللغة هجاتقويم من
 ة لهم المناسب رات التواصل الكتابيمها

أحمد علي  حسن 
 الحارثي)سعودي( 

  –ة )كلية التربي 
 الد( لك خجامعة الم

6 
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ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

 ماجستير 

 2008مايو  

في تنمية المفاهيم    فاعلية استخدام المنظمات المتقدمة
 ول الثانوي ى طالبات الصف األالبالغية لد

  شعبان مة طفا
محمد العسيري  

 )سعودي(  

  –التربية )كلية 
 جامعة الملك خالد( 

7 

 ه دكتورا

 

في اللغة   برنامج إثرائي قائم على معايير التفوق فاعلية 
مهارات األداء اللغـــــــــــــوي و التعلم  لتنمية   ربية الع

 الثانوي العاملدى الطالب المتفوقين بالتعليم الذاتي 

تة أحمد  شحا
  نالسما

  –التربية )كلية 
 جامعة أسيوط( 

8 

 وراه دكت

 

نمية مهارات  العالمي لت لمعايير مج تدريبي  في ضوء ابرنا
 بسلطنة عمانمشرفي التربية اإلسالمية 

السعدون  عيد س
 العكاكي

 ) عماني( 

  –)كلية التربية 
 جامعة أسيوط( 

9 

 كتوراه د

 2013اغسطس  

  متعددةال نشطة الذكاءاتمج قائم على بعض أفاعلية برنا 
اع االبداعي لدي وي واالستمفي تنمية مهارات االتصال اللغ

 لناطقين بلغات أخرى العربية ا مي اللغةمعل

مرزوق مطلق  
 المطري  مرزوق 

 ي( )كويت 

  –ربية كلية الت)
 جامعة أسيوط( 

10 

 ماجستير 

 2010مارس  

مستويات األداء  تخدام عملية المراجعة في تنمية  كفاءة اس
 لة اإلعدادية  المرح يذ مكتابي لدى تال ال

 سكينة محمد علي  

ربية  )كلية الت
ة  جامع –بالعريش 

 لسويس( قناة ا

11 

 ماجستير 

 

  المراجعةلية التصحيحية وعم" برنامج قائم علي القراءة 
لعالج صعوبات الكتابة لدى تالميذ المدارس الصديقة  

 لفتياتل

 صابر  عالم فتحي 

  –لتربية )كلية ا
 يوط( جامعة أس

12 

 اه ردكتو

 

ر  موذج سكامب نامج باستخدام تألف األشتات ون" بر

SCAMPER التالميذ  بداعي لدى تفكر اإللتنمية ال

 إلعدادية". الموهوبين لغوياً بالمرحلة ا 

ي  رحيم فتح د العب
 محمد إسماعيل  

  –)كلية التربية 
 جامعة أسيوط( 

13 



 

77 

 

ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

 كتوراه د

 2014يوليو 

رية  نظ  نامج قائم علىح لتدريس األدب برفاعلية  مقتر 
لطالب قسم   كير الجمعيود الشعر في تنمية مهارات التفعم

 ة بالوادي الجديد لية التربي عربية بكاللغة ال

اسماء برنس  
 عبدهللا  

ة  )كلية التربي 
  –جديد لوادي البا

 جامعة أسيوط( 

14 

 ماجستير 

 2015اغسطس 

ذكاءات المتعددة  برنامج مقترح قائم على أنشطة الفعالية  
وتقدير الذات لدي تالميذ الصف  لتحدث  ا تي تنمية مهاراف

 بتدائي الخامس اال

زهراء مصطفي  
 دالرحيم محمود عب

  –ية التربية كل
 جامعة سوهاج 

16 

نظرية التعلم المستند إلي  ائم علي  رح ق" برنامج مقت  ماجستير 
م القرائي اإلبداعي وعادات  الدماغ لتنمية مهارات الفه

 نوي". ثالالصف األول ا ل المنتج لدى طالب العق

فاطمة محمد محمد  
تربية  سعيد )كلية ال

 معة أسيوط( جا –

17 

تعبير  علي الخرائط الذهنية لتنمية مهارات النامج قائم " بر تير ماجس
 ى تالميذ المرحلة اإلعدادية" بداعي لداإل الكتابي

عبدالتواب محمد  
ري )كلية  عبدالبا
جامعة   –التربية 
 (أسيوط

18 

خدام استراتيجيات ما وراء  ح باستتر ق علية برنامج م"فا دكتوراه 
الخطأ  ج الفهم مة بالويب كويست لعالرفة المدعو المع
دى فكير العليا لض المفاهيم الدينية وتنمية مهارات التلبع

 مرحلة اإلعدادية" الميذ الت

عزت صالح عبد  
اللطيف عمر )كلية  

جامعة   –ربية الت
 أسيوط(

19 

ياتية في تدريس  ات الحارهقائم علي الم  " فاعلية برنامج ه دكتورا
مل  ة علي تحألداء اللغوي والقدرفي تنمية االلغة العربية 

 بتدائية ". ية نحو التعلم لدى تالميذ المرحلة االالمسئول

  حمد أحمدمد أأح
 السيد

  –)كلية التربية  
 جامعة أسيوط( 

21 

 ماجستير 

 2014غسطس ا

لي بعض  يس البالغة قائم عفاعلية برنامج في تدر 
  م البالغيةوراء المعرفة في تنمية المفاهيات ما  جيياسترات

 األول الثانويطالب الصف دبي لدي ومهارات التذوق األ

اسماء محمد  
 محروص  

  –ة التربية )كلي
 المنيا(  امعةج

 

 ماجستير 

 2017اكتوبر 

ر في تدريس اللغة العربية  فاعلية استخدام برنامج سكامب
يذ المرحلة  ى تالملد اءة اإلبداعية ة بعض مهارات القرلتنمي 

 اإلعدادية   

لى أحمد  أحمد ع
 راهيم إب

  )كلية التربية
  –الجديد  بالوادي

 جامعة أسيوط(  

22 
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ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

ثقافية في ضوء  غراض الى األامج قائــم علفاعلية برن دكتوراه 
ن بغير اللغة  تحديات القرن الحادي والعشرين للناطقي

لغوي وإثراء  مهارات التواصل الالعربية في تنمية  
 سهم مواق

 عثمان بر عالم صا

  –)كلية التربية 
 وط( جامعة أسي 

23 

 مة على السياقية لتنمية مهاراتمقترحة قائ راتيجية  إست ماجستير 

 حلة اإلعدادية  ميذ المرتال  ر الكتابي لدىالتعبي

 

إسالم جمال  
 محروص فراج 

ات  معهد  الدراس
العربية ) جامعة  

 ية( الدول العرب

24 

 ماجستير 

 2016غسطس ا

و  تدريس النح تيجية التعلم المنظم ذاتيا في استرا يةلفاع
ني اإلعدادي على بالصف الثاالتعلم  للطالب ذوي صعوبات 
 هم ل نجازودافعيت تابي ي وأدائهم الكتنمية تحصيلهم المعرف

احمد السيد  
 عبدالحميد

كلية التربية  
جامعة   –دقة بالغر

 جنوب الوادي 

25 

ارات فهم المقروء  مية مهتن  لم المقلوب في فعالية التع جستير ما
ميذ  لدي تال  ه نحو التعلم الذاتيية واالتجاباللغة العرب

 ة االبتدائية المرحل

نجالء  يحى  
 وهمان على  

  عهد  الدراساتم
امعة  ربية ) جالع

 الدول العربية( 

26 

ي  على نظرية الذكاءات المتعددة ف  فاعلية برنامج قائم  ماجستير 
ية لدى طالب المرحلة  إلبداعا ةلغوية والكتاب تنمية الثروة ال

 األزهرية. الثانوية 

 خالد الشاذلي 

بقنا    التربية )كلية
معة جنوب  جا –

 الوادي( 

27 

 ماجستير 

 2018ابريل 

العربية لتنمية بعض مهارات   في اللغةئية وحدة إثرا
اإلبـداعـي لــدى التالميذ   االتصال الشفهي والتفكير 

 االبتدائية  رحلــةلم االتجريبيــة بتفوقين بالمـدارس الم

فتحي إسماعيل  
 رعبد القاد سعيد

)كلية التربية  
جامعة   –غردقة بال

 الوادي(  جنوب

28 

 دكتوراه 

 2018يناير 

ط الذهنية الرقمية لتنمية  ى الخرائم علية برنامج قائفاعل
بة اإلبداعية لدى طالب شعبة  بعض مهارات القراءة والكتا

 التربية غة العربية بكلية الل

 د حسين حممشفاء 

  –كلية التربية 
جامعة جنوب  

 وادي ال

29 
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ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

 اجستير م

 2018يونيو  
يل الموجه في تنمية بعض مهارات  تخدام التخاعلية اسف

 صف الثاني اإلعداديالميذ الدى تة اإلبداعية لالكتاب
أسماء حسن عبد  

 العال علي

  –تربية كلية ال
 جامعة المنيا 

30 

 ير ماجست

 2018يونيو  
اتيجيات القائمة على عادات  االسترض علية استخدام بفاع
داعية  قراءة اإلبهارات الالقراءة في تنمية  مقل لتدريس الع

 االبتدائي  والتحدث لدى تالميذ الصف السادس

ي منصور  ة علعز
 سالمة علي 

  –كلية التربية 
 جامعة المنيا 

31 

ي  ثات التكنولوجية ف فاعلية برنامج قائم علي المستحد دكتوراه 
الوحدات الرقمية لدى معلمي   ستخدام ا تتنمية مهارا
 وهادادية واتجاهاتهم نح مرحلة اإلعال

 عبدهللا  محمد 

  –لية التربية ك
جامعة جنوب  

 الوادي 

32 

 دكتوراه 

 2016  يونيو

استخدام ادوات الجيل الثاني القائم على المدخل   فاعلية
  ة الحوار والكتابةاعلي في تدريس القراءة على تنميالتف

 لثانويألول اا فلدى طالب الص

محمد أحمد علي  
 األزرق  

  –بية )كلية التر 
 جامعة سوهاج( 

33 

 راه دكتو

 2016 أكتوبر 

ي  ني في القصص القرآفاعلية برنامج إلكتروني قائم عل
بعض المفاهيم العقائدية والذكاء األخالقي لدى طالب  تنمية 

 لية التربية ك

شيماء  حسن  
 اد محمود ح

)كلية التربية  
  عة مجا  –بالغردقة 
 الوادي( جنوب 

34 

 ماجستير 

 2018يناير 

في ضوء   اللغوية  ائم على سالسل أنشطةبرنامج ق
لمهارات  تراتيجية التواصل اللفظي لتنمية بعض ااس
العربية لدى األطفال المصابين بالتوحد )   في اللغةتية  الحيا

 األوتيزم( 

والء محمد محمود  
 اسماعيل 

  –التربية )كلية 
 سيوط( جامعة أ

35 

 ر تيسماج

 2017  مايو

تدريس القواعد   الذهنية في فاعلية استخدام الخريطة 
ات الكتابة لدي تالميذ المرحلة  تنمية مهاروية على النح

 ديةاإلعدا

ارس  هند على ف
 محمد 

  –ية التربية )كل
 جامعة السويس( 

36 

دريس النحو  راتيجية شكل البيت الدائري في تاستخدام إست ماجستير 
ارات التفكير االستداللي لدى   ة  ومهويحالمفاهيم الن لتنمية

 هرية. رحلة اإلعدادية األزتالميذ الم

تاح  مد عبد الفأح
 عبد الوهاب 

  –)كلية التربية 
 أسيوط(  جامعة

37 
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ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

ام إستراتيجية التناقض المعرفي في عالج المفاهيم  استخد ير اجستم
ية لدى تعلم اللغة العرب  حوية الخطأ وتنمية الدافعية نحو الن

 االعدادية. مرحلة ال تالميذ 

 دعاء رجب محمد 
  –ة التربية )كلي

 جامعة أسيوط( 

38 

خطاء  م على اإلستراتيجيات البصرية لعالج األبرنامج قائ ماجستير 
هارات التفكير البصرى لدى  التالميذ  وتنمية م ية  اإلمالئ

 بالمرحلة االبتدائية. منخفضي التحصيل 

ق  مرفت فارو 
 محمد 

  –بية )كلية التر 
 ط( يوسجامعة أ

39 

  جه في تدريس القراءة لتخيل المواستخدام إستراتيجية ا ماجستير 
  هم القرائي اإلبداعي والتفكير التأمليمهارات الفلتنمية  

 ادية. لة اإلعدلمرحلدى تالميذ ا

 علي عمر هشام. 
  –)كلية التربية 
 جامعة أسيوط( 

40 

ئية  راق مة باألشطة التنال القمر المدعو استخدام إستراتيجية  ماجستير 
 التجاه نحو الناقدة واالصفية لتنمية مهارات القراءة ال

المرحلة االعدادية مرتفعي    لدى تالميذلتعاوني العمل ا 
 االنتباه 

اطمة جميل  ف
 من. الرحعبد
  –ة التربية )كلي

 جامعة أسيوط( 

41 

  تجية  بول سكيل مدعومة باألنشطةاستخدام إسترا ماجستير 
مهارات التعلم  لغوي وال مستوى التنور االثرائية لتنمية 

 دية قين بالمرحلة اإلعداميذ الفائالذاتي لدي التال

ء جمال  أسما
 .حسن

  –)كلية التربية 
 جامعة أسيوط( 

42 

دي والعقول المدعوم بعملية المراجعة  وذج األيم نماستخدا اجستير م
 لكتابة وتنمية الدافعية ل نجاز في عالج أخطاء ا

 ة االبتدائية لدى طالب المرحل 

 سيد.  د صالح حمم

  –)كلية التربية 
 سيوط( جامعة أ

43 

ات لتنمية مهارات التعبير  جدار الكلمراتيجية استخدام إست ماجستير 
  تالميذ مدارس وية لدى اللغظيفي والثروة الكتابي الو

 التعليم المجتمعي 

 رشا محمد عماد. 

  –التربية  )كلية
 جامعة أسيوط( 

44 

ة قائم على أسس  العربية غبي لمعلمي اللبرنامج تدري جستير ما
  هارات اكتشاف ورعاية ي لتنمية مالمنهج اإلثرائ 

  أثره في تنمية األداء اللغوي اإلبداعيين لغويا والموهوب 
 عدادية مرحلة اإلبال لدى تالميذهم 

أسماء عثمان  
 محمد 

  –)كلية التربية 
 وط( جامعة أسي 

45 

ات  ارهعالة لتنمية ميجيات القراءة الفاستخدام إسترات ماجستير 
المرحلة   لدى تالميذ حدث اإلبداعي والذات القرائية الت

 اإلعدادية. 

فرغلي  إنتصار  
 لعظيم.عبدا

  –)كلية التربية 
 جامعة أسيوط( 

46 
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ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

ني في اللغة العربية مدعوم ببعض  ج إلكترو رنامب ماجستير 
  المعرفة لتسريع القراءة وتنمية  إستراتيجيات ما وراء 
يذ المرحلة  ى تالملد رائي اإلبداعيمهارات الفهم الق

 دراسيا  االعدادية الفائقين 

ح إبراهيم  صال
 ممحمد سال

  -لتربية كلية ا
 سيوط أامعة ج

47 

تنمية مهارات   ذاتيا في نظم لى التعلم المبرنامج قائم ع ماجستير 
طالب الصف األول   التذوق األدبي والمفاهيم البالغية لدى

 الثانوي

الدين حسام 
 ي  مصطفى البدر

  -ة ي كلية الترب
 سيوط أة جامع

50 

فية(  ة والالصطة القرائية ) الصفيئم على أنشبرنامج قا ماجستير 
 ة اإلعدادية األخطاء اإلمالئية لدى تالميذ المرحل لعالج

مدوح  مر م س
 المالك عبد

  -كلية التربية 
 سيوط أجامعة 

51 

 ماجستير 

 2019ر يناي

تدريس    القصص القرآني في فاعلية برنامج  قائم على 
ى  التأملي لدية لتنمية بعض مهارات التفكير إلسالم ا ة التربي

 ثانوية. المرحلة الصريًّا بالطالب المعاقين ب

ثناء فؤاد سراج  
 الدين 

  -لتربية كلية ا
 يوط سأة جامع

52 

 ماجستير 

 2018نوفمبر  

سوم الكاريكاتيرية في  إستراتيجية مقترحة باستخدام الر
ا  القضايض عاعي والوعى ببرات التعبير اإلبدتنمية مها

 دياني اإلعداالمحيطة لدى تالميذ الصف الث

هاني عبدالحيكم  
 ة  حمد سالم م

  –تربية كلية ال
 جامعة سوهاج 

53 

لعربية  قائم على التعلم  اللغة ا س فيية نموذج تدريفاعل ماجستير 
ة مهارات اإلبداع اللغوي  المستند إلى الدماغ في تنمي 

 ألزهرية نوية اثالالب المرحلة اعية ل نجاز لدى طوالداف

شيماء محمود  
 اجي سيد أبو ن

54 

 جستير ما

 2019أبريل 

لتعلم المقلوب في تدريس النحو  تراتيجية اتخدام إساس
تابي لدى تالميذ المرحلة  داء الكت األلتنمية مهارا الوظيفي

 اإلعدادية  

دعاء محمد  
 ن محمد  سليما

تربية الوادي 
 الجديد

55 

دكتوراه أبريل  
2019 

  للغة العربية قائم على التدريس ج في اامنفاعلية بر
كتابة  لقرائي والالفهم ا في تنمية بعض مهاراتالمتمايز 

 عداديةاإلبداعية لتلميذات المرحلة اإل

زي  سحر فو
 رزق   بدالحميدع

 تربية المنيا 

56 



 

82 

 

ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

ماجستير جامعة  
 ا جنوب الوادي قن

المفاهيم  نية في تنمية بعض أثر الخرائط الذهنية اإللكترو
 ات التفكير البصري ومهار  يةوالنح

 عدادية المرحلة اإللدى تالميذ 

زكي  إسراء محمد 
 د محمو

 

57 

ستير تربية  ماج
 سوهاج 

من الحلقة   ة األولى ثالثية بالصفوف التقويم برنامج القرائ
 لمنهج االبتدائية في ضوء المستويات المعيارية ل

محمد    ز فاطمة معا
 محمد 

 

58 

ماجستير تربية  
 لوادي الجديد ا

نظم  ائم على النامج في تدريس اللغة العربية قلية براعف
القراءة الناقدة والكتابة   مية مهارات ترية لتنالخبيرة الكمبيو

 دية ة اإلعدامرحللدى تالميذ الاإلبداعية 

أسامة أحمد محمد  
 عبدالمتجلي  

  –) كلية التربية 
امعة الوادي  ج

 الجديد(

59 

ر تربية  ماجستي
 سوهاج 

للصف األول اإلعدادي األزهري  عربية ال يم منهج اللغة تقو
 بات اقتصاد المعرفة  ي ضوء متطلف

محمود   حي تهالة ف 
 حمد  م

  –كلية التربية 
 جامعة سوهاج 

60 

  ماجستير تربية 
 يومالف

مج مقترح قائم علي نظرية التعلم المستند إلي الدماغ برنا
لدي الطالب ذوى    في تنمية بعض المفاهيم البالغية

 لة الثانوية المرح في  صعوبات التعلم

وليد أحمد حسن  
 نحسي

61 

تير تربية  ماجس
 أسيوط

( في تدريس اللغة  Forest) وذج فورست تخدام نماسـ

اإلبداعي وطالقة  الستماع ات ا ميـــة مهــارالعربيـة لتن
 ية المتفوقين لغويًا األفكار لدى تالميذ المرحلة اإلعداد

سيد  فاطمة حسن 
 أحمد

 

62 

ستير تربية  ماج
 وطيأس

  ب المفاهيم في تصوي  Woodsام أنموذج وودز استخد

مهارات التفكير  تنمية بعض  الخاطئ والنحوية ذات الفهم 
 ائي بتدلصف السادس االالتحليلي لدى تالميذ ا

 63 ء فرحات أسما

دكتوراه تربية  
جامعة  الغردقة 

 ي جنوب الواد

ن  تحسيفي التعليمي  الدعم على برنامج قائم فاعلية 
العربية  المتالزمات اللفظية في اللغة  وبناء  ويغالتفاعل الل
بالتوحد  المصابين  بتدائيةى تالميذ المرحلة االلد

 "األوتيزم" 

 64 إسماعيل  والء 
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ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

  ماجستير تربية 
عة  جام ردقةالغ

 جنوب الوادي 

إللكترونية على  فاعلية نموذج فورست في تدريس القصة ا
 ات لتنمية بعض مهار

الوظيفي لدى  للغوي ا لرونية والتواصالقراءة اإللكت
 بية بغير العر  الناطقين التالميذ

 

نجالء فتحي  
 صبح  عوض

 

65 

تربية  دكتوراه  
 المنصورة 

مية  ره في تن وأث  السبك النحوي برنامج مقترح قائم على
العربية   مهارات التعبير الكتابي الوظيفي لدى دارسي اللغة

 الناطفين بغيرها

رقيب سعيد  عبدال
 مد ناصر مح

 اليمن

66 

لية  ستير كاجم
التربية جامعة  

 سوهاج 

ريس اللغة  دي في تدنموذج التعلم التولية استخدام  فاعلي
  ألولتالميذ الصف اوية لدى غَ العربية لتنمية القوة اللُّ 

 ي اإلعداد

ليلى مصطفى  
 أحمد عبد القادر

 

67 

ماجستير تربية  
 يوطأس

(  SRQ2Rالخطوات الخمس) استخدام إستراتيجية         

 المدعومة 

 ميذ ي لدى التاللقرائية في تنمية األداء اللغونشطة ابأ

 االبتدائية المرحلة بطيئي التعلم ب

 فاطمة حسنى  

 حسين محمد 

 

68 

معهد  ماجستير  

اسات الدرالبحوث و

جامعة   –ربية  الع

    الدول العربية

 غة  الل جية التصور الذهني في تدريس استخدام إستراتي      

 صور والكتابة اإلبداعية اءة القر  لتنمية مهارات العربية      

 لة االبتدائية ميذ المرحلدى تال

 69 وز أشرف عز  شيماء

ستير معهد  ماج

البحوث والدراسات 

جامعة   –العربية  

 بية العرالدول 

 دام إستراتيجية اإلثارة العشوائية لتنمية استخ

 ىالقة اللغوية والذكاء اللغوي لدمهارات الط

 يل التحص عيفاإلعدادية مرتتالميذ المرحلة 

 على عبدالرحيم     

 مهني 

70 

كلية   –ماجستير  

  التربية جامعة

 رية االسكند

 واصل اللغوي،برنامج عبر المنهج: لتنمية كفايات الت      

 الب المعلمين غير المتخصصين في تدريس لدى الط     

 في كليات التربية   اللغة العربية 

 71 محمد خميس  هيثم       

كلية   –جستير  ما

جامعة   –ربية  لتا

 اسيوط

 الرقمية وم باألنشطة توني المدعاستخدام نموذج أن 

 مهارات القراءة اإللكترونية تنمية لية الالصف 

 في لدى طالب المرحلة الثانوية وي الوظياللغوالتواصل              

 

                  
مصطفى  د  محم

    عبدالرازق

72 

كلية   –ر  ماجستي

جامعة   بقنا  التربية

 الواديب وجن

ى اللغة النحوية وتوظيفها ف ة المفاهيمفاعلية القصة الرقمية فى تنمي

 دى تالميذ المرحلة االبتدائية المكتوبة ل

 

 حمود  مروة م
 وىراوى را 

 

73 
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ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

راه كلية التربية  دكتو

 جامعة السويس  –

قائم برنامج  تنم   فعالية  في  التعلم  أبعاد  نموذج  ية   على 
مهارات  اإلبداعال  بعض  لدى   التذوق و  يتفكير  األدبي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     نوية      طالب المرحلة الثا

ت  عصم  مروة 
 حمد شوكت أ

74 

كلية   –جستير  ما

جامعة   بقنا  التربية

 الوادي جنوب

مدفاعلي المواة  اإلمالء  خل  تنمية مهارات  في  األصيلة   د 
لم اللغة  تع  نحو  رحلة اإلعدادية واتجاههملدى تالميذ  الم 

 العربية 

 

محمد   شيرين 
محمد    براج

 الطيب

 

75 

كلية   –ماجستير  

عة  امج -ربية الت

 سيوطأ

مقت برن قائم  امج  نموذج  رح  المفاهيم  لتنمية    درايفر على 
منخفضي التحصيل  لتالميذ  دى اأثر التعلم ل  النحوية وبقاء

 بالمرحلة اإلعدادية 

 

حمد  أمصطفى  
 حمد أة شحات

 

76 

كلية   –ماجستير  

امعة  ج -ربية الت

 طسيوأ

قائم  المععل  برنامج  للصى  واإلبداعية  التعبيرية  ور  الجة 
االتعليم اللغة  تدريس  في  لية  األدلعربية  اللغوي  تنمية  اء 

ئية  االبتدا   رحلة دى تالميذ الماإلبداعي والتفكير البصري ل
 بالمدارس الدولية 

سيد  أ سماء 
 عبدهللا خليفة 

77 

كلية   –اجستير  م

جامعة   -التربية 

 أسيوط

استخدام أ  أثر  التتدسإستراتيجية  عالج  يو  في  فكير 
النح تعلم  بصعوبات  وتنمية  لدى و  العقل  عادات  عض 

 اإلعداديلصف األول ا تالميذ 

 

العزيز   عبد  عزة 
 عزيز فتحي عبد ال

 

78 

كلية   -وراهدكت

جامعة   -لتربية ا

 الوادي الجديد

ية في ضوء برنامج كورت وأثره  تطوير مقرر اللغة العرب
الق  في ة لدى تالميذ  بداعي اإل  راءة والكتابةتنمية مهارات 

 تدائي الصف الخامس االب
 

أحمد عطية  بهي  ة 
 عبدهللا 

 

79 

ية  كل –توراه دك

جامعة   –التربية  

 أسيوط

قائم  األلعاب    برنامج  االلاللغعلى  تنمية  وية  في  كترونية 
ال والذات  الموسعة   القراءة  تالميذ  مهارات  لدى  قرائية 

 دادية  المرحلة اإلع

محمود    محمد 
 حسن الزهري 

80 

كلية   -رماجستي

 -التربية بالغردقة 

 واديعة جنوب الجام

التفاعلية لتنمية بعض    ط المتعددةى الوسائبرنامج قائم عل
لمرحلة االبتدائية  تالميذ الدى  اإللكترونية    مهارات القراءة

 وأثره على تحصيلهم اللغوي

مح  مد  فخري 
 فريد أحمد 

81 
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ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

ة  كلي  –دكتوراه 

امعة  ج -التربية بقنا

  دياجنوب الو

لتنميةبرنا المعرفية  التلمذة  في  الكفا  مج  يات بعض 
التربيلمعلم  ة التدريسي اإلسالمي ي  تحقيق  ة  في  وأثرة  ة 

 يت  ولة الكوة بدمرحلة الثانويأهدافها لدى طالب ال

ناصر   مبارك 
 مبارك العازمي 

82 

كلية   –دكتوراه 

جامعة   -تربية بقناال

 جنوب الوادي

واصل اللفظى  ات التارهرح قائم على مفاعلية برنامج مقت 
ال الحصيلة  ومهالتنمية  التعبيرية لغوية  اللغة  لطفل    رات 

 ف التوحد طي

محمود  م روة 
 راوى راوى

83 

  ماجستير معهد

 اساتالبحوث والدر

جامعة   –  العربية

    الدول العربية

إس على  قائم  برنامج  المتشعب  فاعلية  التفكير  تراتيجيات 
ت التحدقي  مهارات  لدنمية  اإلبداعي  الصف  الميذ  ت  ىث 

 ن لغويا  الثاني اإلعدادي  الفائقي

ارة ياسر محمد  س
 فتاحعبدال

84 

عهد  ماجستير م

البحوث والدراسات 

  جامعة –العربية  

    ةالدول العربي

المفاهيم  استخدام   الدائري لتنمية  إستراتيجية شكل البيت 
 تدائي ية لدى تالميذ الصف السادس االبالنحو

ناصر   رشا 
 فيق تو

85 

  كلية –ه ادكتور

جامعة   -التربية بقنا

 اديجنوب الو

المعرف  برنامج  التلميذة  لتنميفي  الكفية  بعض  ايات ة 
اإلسال التربية  لمعلمي  في  التدريسية  وأثرة  ق  تحقي مية 

 ا لدى طالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت أهدافه

ناص ر  مبارك 
 مصلح العازمي 

 ) الكويت( 

86 

اجستير معهد  م

ث والدراسات البحو

جامعة   –بية  عرلا

    الدول العربية

إسفاعلية   االستاستخدام  مثلث  المدتراتيجية  عومة  ماع 
ذ  وية لدى تالمي شطة اإلثرائية في تنمية الكفاءات اللغباألن
 عدادية مرتفعي التحصيل. مرحلة اإلال

عبد   العظيم  عبد 
عبد  العاطي 

 العظيم.

87 

دكتوراه تربية  

على  طأسيو قائم  كمبورن  برنامج  اللغة    تدريس  في   نموذج 
مهارات   لتنمية  الفالعربية  والصحة  مراقبة  اللغوي  هم 

 ذ الصم بالمرحلة االبتدائية دى التالميكتابية لال

جما ل  أسماء 
 حسن

88 

تربية   وراهدكت

للتالم سيوطأ العربية  اللغة  مقررات  لتطوير  مقترح  يذ  تصور 
اإل بالمرحلة  بصريًا  مسالمعاقين  في ضوء  تويات  عدادية 

 ثره في تنميتها لديهم وية وألغلالقوة ا

ف  رغلي  إنتصار 
 عظيمعبدال

89 

بية  دكتوراه تر

ق طأسيو للتعلم  برنامج  الشامل  التصميم  مبادئ  على    URL  ائم 

اء االصطناعي لتنمية الخيال األدبي  قات الذكتطبيالمعزز ب
والذات   االتفاعلي  الطالب  لدى  اإلبداعية  لفائقين  اللغوية 

 ة ريهالثانوية األز بالمرحلة 

 عبدالفتاح  أحمد
90 
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ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

دكتوراه تربية  

ريس اللغة  لنصي في تد لتماسك امج قائم على نظرية ابرنا أسيوط
الكت مهارات  لتنمية  التحليلية العربية  بعتبوال  ابة  ات  وعي 

بالمرحلة   التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  لدى  النص 
 عداديةاإل

 نوره عامر 

91 

تربية  ماجستير 

نمبرنام أسيوط على  قائم  المدعوم  هاريس  ذج وج  وبرامسون  ون 
مستويات  اللفظي و نمية أنماط التفاعل  اللغوية لت باألنشطة  

 يرهاة الناطقين بغ تمثيل العقلي لدى متعلمي اللغة العربيال

 نور شيماء أ
92 

 

دكتوراه كلية التربية  

بالغردقة جامعة 

 الواديجنوب 

إستراتي  على  قائم  المجزبرنامج  المهام  وجدار  جيتي  أة 
لة  ميذ المرح ة مهارات األداء اللغوي لدى تال لتنمي  اتمالكل

 اين بغيرهاإلعدادية الناطق

إسم اعيل  فتحي 
 سعيد

93 

معهد  –ماجستير  

والدراسات البحوث 

   ربيةالع

استخدام التعليم المدمج في تنمية بعض المهارات   فاعلية
صف األول الثانوي لدى طالب ال وية وزيادة التحصيل النح

 األزهري 

محمد  
  الراضيبدع

 محمود محمد 

94 

  –كلية التربية 

جيات كاجان التعاونية  لى استراتيج قائم عفاعلية برنام زقازيق جامعة ال
الت القرائية  والتفضي  اعيةالقراء اإلبد في تنمية مهارات

 لدى طلبة الصف األول الثانوي

 أحمد بدوي 
95 

معهد  –ماجستير  

دراسات البحوث وال

 العربية  

ات البصرية المدعومة بعملية  راتيجيستثر استخدام اإلأ
ألخطاء  لعالج ا تدريس اللغة العربية مراجعة في ال
ميذ المرحلة  مالئية وتنمية التفكير البصري لدى تال اإل
 زهرية دائية األ البتا

فرغلي   أسماء 
 فتحي 

96 

معهد  –ماجستير  

والدراسات البحوث 

 العربية  

دعومة  لماعلم المفردات دام إستراتيجيات تفعالية استخ
ابة وتنمية  أخطاء الكتببعض الوسائط الفائقة في عالج 

عربية لدى تالميذ المرحلة  م اللغة النحو تعل الدافعية
 لتحصيل ضي ااألزهرية منخفاالبتدائية 

محمد    ناءه
 محفوظ 

97 

دكتوراه كلية التربية  

ها ) جامعة بن –

مسابقة الجامعة  

ة  ألفضل رسال

 ( 2020دكتوراه 

غراض الكلي لتعليم اللغة العربية لأللمدخل ا ىرنامج قائم علب

إسماعيل    منار خرىية للناطقين بلغات أالطب
 حمد الشيخم

98 
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ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

ماجستير كلية  

جامعة   –التربية  

بقة  مسا بنها )

معة ألفضل  الجا

رسالة 

 ( 2021ماجستير 

في تنمية مهارات التواصل    استخدام القصص الرقمية 
التربية   بمدارس ة  ي رحلة االبتدائلدى تالميذ الم ويالشف

 الفكرية 

محمد    اسماء
 بدالمنعمع

99 

ربية  كلية الت دكتوراه

) امعة بنها ج –

مسابقة الجامعة  

ألفضل رسالة  

 ( 2021 دكتوراه

منصات التعليمية اإللكترونية لتنمية  م على القائ برنامج 
الميذ ذويا  قرائي والتعبير الكتابي لدى التمهارات الفهم ال

 دادية ة اإلعحلرالسمعية بالم  إلعاقة

أحمد    رحاب
 د عبدالحميد محم

100 

ستير كلية  ماج

جامعة   –التربية  

قة  نها ) مسابب

الجامعة ألفضل  

رسالة ماجستير 

2021 ) 

القرآن الكريم والسنة النبوية  ربوي في  الت  مقومات العدل
 ع المصري ) دراسة تحليلية( وتداعياتها على المجتم 

محمد سعد    شحته
 موافي 

101 

هد مع  –ماجستير  

حوث والدراسات الب

 العربية 

تعلم  ذاتي والراتيجيتي التساؤل المج بين إستاثر الد
فقهية  ج في تنمية مهارات استنباط األحكام الالمدم
 دى تالميذ المرحلة اإلعدادية  خالقي لر األوالتفكي

أحمد   عادل  زايد 
 حمنعبدالر

102 

ماجستير كلية  

جامعة   –التربية  

 الزقازيق 

ئم على الخرائط الذهنية  ترح قامق  فاعلية برنامج
اللغوية  الثروة  للغة العربية لتنمية رونية في ااإللكت
 لة اإلعدادية هارات الفهم القرائي لدى تالميذ المرحوم

علي   هالة   حسن 
 بدران

103 

كلية   –  ماجستير

البنات جامعة عين 

 شمس 

لتنمية بعض   دام استراتيجية الفصل المقلوب تخسا
التعلم لدى طالب الصف   هيم النحوية واستقالليةالمفا

 لثانوي األول ا

شوفين  عبد هللا 
 دي محمد هري

105 

ية التربية  دكتوراه كل

الممتع واأللعاب  التدريس يات على إستراتيج برنامج قائم  جامعة اسيوط  –
وي اإلبداعي و  لغلغوية اإللكترونية لتنمية الحس االل

 ائية وهوبين بالمرحلة االبتدلدى التالميذ الم اليقظة العقلية 

 علي عمر هشام
106 

ربية  ه كلية التدكتورا

على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ قترح قائم برنامج م  جامعة اسيوط  –
تالميذ   سين جودة الحياة لدىتابة وتح الك لتنمية مهارات 

 ي صعوبات التعلمذو مدارس التعليم المجتمعي 

 د رشا محمد عما
107 
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ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

ية التربية  دكتوراه كل

رونية واألنشطة  مية اإللكتبرنامج قائم على القصص الرق وط جامعة اسي –
ة اللغوية والتفاعل اللفظي لدى  نمية الثرورائية لت اإلث

 بصريًا لمعاقين ية المرحلة الثانوطالب ا

بحبي   نجالء 
 همان و

108 

  دكتوراه كلية التربية

التساؤل الذاتي في  تراتيجيتي ميردر وأثر الدمج بين إس جامعة اسيوط  –
ارات  بداعي ومهس النصوص في تنمية االستماع اإلتدري

 فوقين بالمرحلة اإلعدادية الميذ المتلدى الت التفكير العليا

الدين  حسام 
 مصطفي البدري 

109 

كلية   ماجستير

  التربية جامعة

 الوادي الجديد

الرحالت المعرفية عبر الويب   ية جاستخدام إستراتي

(Web-Questsلتنم )هم القرائي  ية المهارات العليا للف

ناطقين  مي اللغة العربية الة لدى متعلواالتجاه نحو الماد
 لغات أخرىب

 علي محروص 
110 

كلية   –ماجستير  

جامعة عين  البنات

 س شم

لوب لتنمية بعض  تراتيجية الفصل المقتخدام اساس
صف  استقاللية التعلم لدى طالب الو  ةالمفاهيم النحوي 
 األول الثانوي 

شوفين   عبدهللا 
 دي محمد هري

 

111 

  دكتوراه كلية التربية

سالمية قائم على التعلم التربية اإللتدريس  فاعلية برنامج لمنياجامعة ا –
نفوجرافيك في  قنية اإلام تالدماغ باستخدالمستند إلى 

لتفكير اإلبداعي  ا ت المفاهيم الدينية وتنمية مهارا اكتساب
لة  ف الرابع االبتدائي بدوية لدى تالميذ الصوالقيم الخلق
 الكويت.  

شاهين   بشائر 
 ن التميمي سليما

 

112 

ماجستير كلية  

عة  جام – بقنا  التربية

 جنوب الوادي

 نوية  حلة الثاللمرية اإلسالمية تقويم محتوى كتب الترب

 ا االجتماعية المعاصرة في ضوء القضاي

مح  د  مفاطمة 
 محمود سالمان

113 

كلية   –دكتوراه 

معة  جا –التربية  

 المنصورة 

  ي األوروبي كتروني قائم على اإلطار المرجع برنامج إل
عن األزمنة الفعلية   والتعبير   ةالنصي ءة للغات لتنمية الكفا
 ها بغيرلناطقين ية اي اللغة العربالمركبة لدى دارس 

هدى محمود 

 سعيد أبو العز ال

 

114 

ة التربية  يدكتوراه كل

ئم على نموذج سكامبر  برنامج تدريبي قا فاعلية جامعة أسوان  –

(SCAMBER وأدوات الجيــل الثاني ) (Web2.0 )  في

معلمي اللغـة  بداعي لدى دريس اإلتنمية مهارات الت
 ذهم المياللغوي لدى ت العربية ومهارات اإلبداع

ري  نصا  والء 
 محمد على 

115 
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ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

رسالة دكتوراه كلية  

جامعة   ةالتربي

 السويس

تدريس النصوص  التصور العقلي في برنامج قائم على 
ت  لدى طالبا والخيال األدبي   تنمية التحصيل األدبية ل

 المرحلة الثانوية 

زكى    صابر  سمر
 يوسف 

117 

رسالة دكتوراه كلية  

ة  التربية جامع 

 سكندرية اال

العربيــة في ضوء التعلم  رح لمنهـــج اللغــةمقتــــ تصور 
لقيها، والكفاءة  لتنمية مهارات إنتاج اللغة وت ؛يصالشخ

 رحلة االبتدائية لدى تالميذ الم لذاتية  ا

أحمد   محمد 
 وس رشوان محر

118 

  رسالة ماجستير كلية

بية جامعة  التر

 سوهاج 

يس  تدر يت الدائري في أثر استخدام إستراتيجية شكل الب
صيل المعرفي وتنمية مهــارات  عد النحوية علي التح القوا
 ائية األزهرية حدث لـدى تالميذ المرحلة االبتدتال

جاد  مصط في 
 علي محمد حسن 

119 

رسالة ماجستير كلية  

للطفولة   التربية

لمبكرة جامعة  ا

 أسيوط

ونية لتحسين بعض اضطرابات  نشطة إلكترامج أبرن
 روضة م لدى طفل الالنطق والكال

هللا  ابتسام   عباد 
 محمد حسن

120 

رسالة دكتوراه كلية  

جامعة   ةالتربي

 الزقازيق 

لعقل في تصويب  قائم على نظرية ا امج  فاعلية برن
ج  ية االندماالخطأ للمفاهيم اللغوية  وتنم  التصورات

 ائية حلة االبتدالمر األكاديمي لدى تالميذ

 شيماء محمود 
121 

كلية  رسالة دكتوراه 

ة  جامع التربية 

 سوهاج 

  عامات التعليمية اإللكترونية استخدام استراتيجية الد
في تدريس التربية  ائمة على النظرية التواصلية  قال

حصيل الدراسي ومهارات القرن  اإلسالمية وأثره في الت
طالب   ة لدىرين واالتجاه نحو المادحادي والعشال

 حلة الثانوية المر

عبدالرحمن  
مسرع   محمد 

)    جميالع
 الكويت(

122 

كلية  دكتوراه رسالة 

امعة عين  التربية ج

 شمس 

ة مهارات  على النظرية البنيوية لتنمي  م ائفاعلية برنامج ق
ي لدى طالبات الصف  النحوي والتحليل الداللالتحليل 

 ميالخامس العل

ح سون  خديجة 
العبوسي    علوان 

 عراق( ) ال

123 

رسالة ماجستير كلية  

 –التربية النوعية  

 الزقازيق جامعة 

 اعلي قائم على برنامج القرائية لتنمية تصميم كتاب تف

 مهارات القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

عطية   محمد 
أحمد   السيد 

 عطية 

124 

كلية   -تيرماجس

عة  جام –التربية  

 مياطد

يات التكاملية لتنمية  نامج قائم علي األلعاب والمباربر
واصل اللغوي لدى األطفال ذوي اضراب  مهارات الت

 حدالتو

 

 ح صال  اية
125 
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ث اسم الباح عنوان الرسالة  درجة العليمة ال
 والجامعة

 م

كلية   -تيرماجس

 –الدراسات العليا 

 القاهرة امعة ج

رعاية األيتام)   سسة فتيات بمؤللتنمية المهارات الحياتية 
 تصور مقترح( 

ميخائيل   ماري 
 ر  منصو جيد 

126 

وراه كلية التربية  دكت

معة جنوب بقنا جا

 الوادي 

مية  لة إستراتيجيات القراءة الفعالة لتنبرنامج قائم ع
لدي  داعي والذات األدبية ب تعبير الشفوي اإل ارات المه
 ة ديالميذ الموهوبين لغويا بالمرحلة اإلعداالت

دكتو راه  شيرين 
 قنا

127 

دكتوراه تربية  

ي تصويب  قائم على نظرية العقل ف  نامجاعلية برف الزقازيق 
وتنمية االندماج   ورات الخطأ للمفاهيم اللغويةالتص

 بتدائية حلة االذ المري لدى تالمياألكاديم

 ود حمشيماء م
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دكتوراه كلية  

الدراسات العليا  

 جامعة القاهرة 

برنامج مقترح في الثقافة اإلسالمية متطلبًا جامعيًا  
 للجامعات المصرية 

محمد   فيروز 
 محمد أبو العينين 

129 

  ماجستير كلية

جامعة   –التربية  

 دمياط

برنامج قائم على األلعاب والمباريات التكاملية لتنمية  
 هارات التواصل اللغوي   م

 لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد 

 آية صالح 
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رسالة دكتوراه كلية  

جامعة   –التربية  

 األزهر 

تطوير منهج أصول الدين للمرحلة اإلعدادية األزهرية في  
وفاعليته في تنمية التحصيل   ضوء المدخل التكاملي 

 واالتجاه نحو المنهج المطور 

أحمد  عصام 
 محمد محمود 
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تير كلية  ماجسرسالة 

جامعة   –التربية  

 مدينة السادات

فاعلية استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض  
فوي في اللغة العربية لدى تالميذ  مهارات التعبير الش

 اصة للغات مدارس الخبال   اإلعداديةالمرحلة 

مصطفي   مروة 
   إبراهيم
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رسالة دكتوراه كلية  

  ةباإلسماعيليالتربية  

قناة جامعة  –

 السويس

برنامج في اللغة العربية قائم على أبعاد األمن الفكري  
 لتنمية مهارات الحوار وقيم المواطنة اللُّغوية لدى تالميذ  

 رحلة التعليم األساسي م

يحيى   مروة 
عبد   مبروك 

 العزيز 
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كلية   –ماجستير  

جامعة   –التربية  

 الوادي الجديد

برنامج مقترح في تدريس التربية اإلسالمية الكتساب  
 المفاهيم الدينية الصحيحة  وخفض التجول العقلي  

 األزهرية  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

بهي   إخالص 
 الدين أحمد سيد 
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 2013/ 8/10بتاريخ   جامعةال م والطالب والصادر بقرار رئيس ن التعليأسيوط لشئو ةلتربية بجامع وكيل كلية ا 
 فويض  ار تبقر  12/2013/ 7إلى    23/11/2013ميد كلية التربية بجامعة أسيوط في الفترة من  قائم بعمل ع

 11/2013/ 19لكلية بتاريخ من األستاذ الدكتور عميد ا
 يوط. ية جامعة اسب ب بكلية التررئيس لجنة  شئون التعليم والطال 
 بقرار محافظ أسيوط  عليم لتاشار محافظ أسيوط لشئون تطوير مست 
  الخدمة العامة بكلية التربية جامعة أسيوط.  مدير مركز 
 ة إنقاذ الطفولة  مع هيئ  عة أسيوط بالشراكةكتابة التابع لكلية التربية جاموال  مدير مركز تحسن مهارات القراءة

 رئيس الجامعة . افقة  موبو  7/2014/ 12ة التربية بتاريخ مجلس كلي مشكل بقرار  لوالتعليم وا ووزارة التربية 
 التنفيذ والمدير  أسيوط.  جامعة  التربية  بكلية  لالعتماد  والتأهيل  المستمر  التطوير  لمشروع  بقرار  الصاي  در 

 2010/ 13/10الكلية بتاريخ  األستاذ الدكتور عميد 
 

 

 2019ر )  عش   الدورة الثالثة  لتعليم العاليبوزارة االمساعدين    ةاألساتذقيات  تر   نة عضو لجان تحكيم في لج-  
2022 ) 

  ة دور ألكثر من  لجان ترقيات األساتذة واألساتذة المساعدين بوزارة التعليم العاليعضو لجان تحكيم في 
  بية لماء والباحثين الناطقين بالعرراء والعا لمنصة أريد للخباالستشارية العلية رئيس الهيئ 
 لعربية لماء والباحثين الناطقين باالعراء وخبلستشارية العليا لمنصة أريد لاالة  لهيئرئيس ال ول ألا نائبال 
 لناطقين بالعربية ين الماء والباحثضو اللجنة االستشارية العليا لمنصة أريد للخبراء والعع 
 عرب كيم مجالت وإصدارات رابطة التربويين الستشارية ولجان تحعضو الهيئة اال 
 الم التنفيذي د نائب  لاللمشروع    ير  والتأهيل  المستمر  بكتمعالتطوير  والصاد  أسيوط.  جامعة  التربية  ادر  لية 

 . 2010/ 9/ 21بقرار األستاذ الدكتور عميد الكلية بتاريخ 
 سيق لزيارة فريق المراجعين من الهيئة  وط لالعتماد والتنجامعة أسي–العداد كلية التربية  ليا  س اللجنة العرئي
لضمانا واال  لقومية  واالجودة  الدكتور عتماد  االستاذ  بقرار  العم   لمشكلة  بتاريخ  يد  وقد  2013/ 3/ 28كلية   ،

 ة هوري ى مستوي الجملت الكلية على االعتماد كأول كلية تربية تحصل على االعتماد علحص
 

 

  ادر بقرار  صة أسيوط. والر واـاهيل لالعتماد بكلية التربية جامعوع التطوير المستمرئيس لجنة المتابعة  لمشر
 ريخ  تاب6لدكتور عميد الكلية تحت رقم  ألستاذ اا
 التعلم االلكتروني  عضو الجمعية الدولية للتعليم و 
 ط. أسيوفسية بجامعة عضو مجلس إدارة مركز البحوث التربوية والن 
 التربوية والنفسية بجامعة أسيوط.    داء بمركز  البحوثرئيس شعبة المناهج وبحوث األ 
 ية التربية بجامعة أسيوط  وهبة بكلة بمركز المرو مجلس االداعض 
 التنفيذي لمحافظة أسيوط. مجلس ال عضو 
 بية والتعليم  التربقرار وزير  للجنة العليا لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم الصادرةعضو ا 
 حافظة أسيوط الصادرة بقرار محافظ أسيوط لقيادات العليا بمعضو لجنة تعيين ا   
 بجامعة اسيوط  والطالب ون التعليم  ئعضو مجلس ش 
 عة لكلية التربية جامعة اسيوط. بن خلون للتنمية البشرية التابعية ا جم عضو مجلس إدارة 
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 جامعة أسيوط. لتأهيل لالعتماد بكلية التربية  ر واتطوير المستمالتنفيذي لمشروع ال قفري ال عضو 
 يخ يوط بتار من محافظ أس   لصادرة بقرارمجلس أمناء جوائز التميز في التعليم ا  أمين 
  أسيوط ذوي االحتياجات الخاصة بمحافظةودعم    ةأمين اللجنة العليا لرعاي 
 عة أسيوط . عضو بمجلس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جام 
 ة أسيوط . كلية التربية جامعمجلس قسم المناهج وطرق التدريس مين  أ 
  يوط .  جامعة أسية التربية لالمجتمع في كعضو لجنة شؤون البيئة وخدمة 
  أسيوط . لمجتمع في كلية التربية جامعة دمة اوخ  أمين لجنة شؤون البيئة 
 لمملكة العربية السعودية . د باعة الملك خالعضو مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بكاية التربية جام 

 

 الملك خالد لتربية جامعةعية بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية اضو اللجنة االجتماع 
 الل المناهج  مقرر  بقسم  االجتماعية  التطر وجنة  الملق  جامعة  التربية  بكلية  العربية  دريس  بالمملكة  خالد  ك 

 السعودية 
 ا بقسم  الثقافية  اللجنة  وطرق  عضو  الملك  التدلمناهج  جامعة  التربية  بكلية  العريس  بالمملكة  ربية  خالد 

 السعودية 

 

   االختبارات لجنة  المناه  عضو  التدر   ج بقسم  بكلية وطرق  با  يس  خالد  الملك  جامعة  امملالتربية  لعربية  لكة 
 السعودية 

 بية السعودية ختبارات العامة بكلية التربية جامعة الملك خالد بالمملكة العرمنسق لجنة اال 
 جامعة أسيوط.  فية بكلية التربيةلجنة العالقات العلمية والثقا  عضو 

 

 ة أسيوط. لتربية جامعالعليا بكلية عضو  لجنة الدراسات ا 

   عضو الفريق اإلداري لمشروعTEMPUS واستكهولم وبيرزت والجامعة    لتعاون مع جامعات: مالطا ولندنبا

 2013/ 9/12 تمد من رئيس جامعة أسيوط بتاريخ المعديس يوسف(  واألمريكية ببيروت وسان جوزيف )الق
 

 

 

 

 حلة الليسانسعضو بعض لجان مقابلة الطالب الجدد بمر. 
 ا.العليت اة الطالب الجدد بمرحلة الدراسان مقابلعضو بعض لج 
 تحانات بمرحلة الليسانس.عضو بعض لجان وضع وتصحيح ام 
 علياالدراسات ال عضو بعض لجان وتصحيح امتحانات بمرحلة. 
 سانس.لطالب بمرحلة الليعضو بعض كنتروالت رصد نتائج ا 
 ا.راسات العليدب بمرحلة العضو بعض كنتروالت رصد نتائج الطال 
 

 

 ة.مركزيال ضو وحدة تقويم األداء الجامعيع 
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 لتابعة لرعاية الشباب.ريادة بعض األسر الطالبية ا 
 التربيـة جامعـة ة البيئة وخدمة المجتمع  بكلية لجن  التي تصدرها  عضو تحرير ومؤسس لمجلة التربية والبيئة

 وط أسي
 الجامعـان السـادس فبرايـر   بوع شـبابالمسـرحي بأسـ  بحـث والتـأليفرئيس لجنة الشعر والزجل والقصـة وال

2003 
 2003باب الجامعات السادس فبرايرن تحكيم أعمال الطالب بأسبوع شو لجاعض 
 

 

 معيـة وكليـة وإدارة المـدن الجابإدارة رعاية الشباب المركزيـة   دبيةل الطالب األرئيس بعض لجان تحكيم أعما
 التربية

 (2004عام)امعة أسيوط جة العاملين بمشرف مشروع محو أمي 
 امعة أسيوط .ة ـ جبيرعضو لجنة الجداول بكلية الت 
 نوحتي األ 2009ومن  2005إلى  2002أعمال االمتحانات والمراقبات في الفترة من االشتراك في جميع 

 

 ن مـط فـي الفتـرة  التي تطرحهـا كليـة التربيـة ـ جامعـة أسـيوشراف على برامجها  تنظيم التربية العملية ، واإل
 م . 2005 – 1995

 ج وطرق التدريس ـ كليـة التربيـة ـ لعلمية التي يعقدها قسم المناهاش( انقلضور معظم السيمنارات )حلقات اح
 جامعة أسيوط . 

 عـاون الخليجـى الـذي ئيـة لـدول مجلـس التنشـطة اإلضـافية بالمرحلـة االبتدااأل  لعلمى لمشـروععضو الفريق ا
اق ) األسـوي فـمبطوعـات المكتـب ويبـاع حاليـاً صدر ضـمن ول الخليج ودبية العربي ليشرف عليه مكتب التر

 وعضو في التربية اإلسالمية(. رئيس فريق اللغة العربية 

 

 فـى التربيـة ة والـدبلوم العـام ب العلوم الشرعية واللغـة العربيـة شعبية الميدانياإلشراف الفنى على طالب التر
 . طالد وكلية التربية جامعة أسيوالملك خ بية ، جامعةر، بكلية الت تخصص لغة عربية وعلوم شرعية

   لغـة العربيـة والعلـوم الشـرعية لمرحلـة الليسـانس والـدبلوم العـام لجنة تطوير مقرري طرق تـدريس العضو
 ودية.ملكة العربية السعالتربية جامعة الملك خالد بالم كليةه ب1425/1426

 ةديوك خالد بالمملكة العربية السعمعة الملالتربية جا ةيدانية  بكليعضو لجنة تطوير مقرر التربية الم 
 تبـارات الموضـوعية والتخطـيط البيـاني لمقـررات قسـم المنـاهج وطـرق لجنة دراسة تقارير تقيـيم االخ  عضو

 لجامعي بكلية التربية جامعة الملك خالـدالثاني من العام االدراسي األول والفصل الدراسي   لفصلالتدريس في ا
 ية.ربية السعودعبالمملكة ال

   عة ولغـة عربيـة فـي مقـرر لدبلوم الدبلوم العام تخصص شريالب اوط  لجان تسجيل طالب كلية الشرعيةعضو
 مملكة العربية السعودية.بال الملك خالد. التربية الميدانية بكلية التربية جامعة

  ربية ة ولغة عم تخصص شريعاالدبلوم الع  ات التوجيهية لطالب كلية الشرعية وطالبالعديد من المحاضرإلقاء
 لد بالمملكة العربية السعودية.بكلية التربية جامعة الملك خا يدانيلماقبل التوجه إلي التدريب 

 وحتى اآلن 1995في الفترة من بات انات والمراقاالشتراك في جميع أعمال االمتح 
 السعودية.العربية د بالمملكة لمعة الملك خالي بعض طالب الماجستيربكلية التربية جاشراف األكاديمي عاإل 
 ة ( قـي الملتقـي الرابـع والخـامس والسـادس الشعر والمقال والقصـ  –العامة    لوماتمعلعضو فريق تحكيم ) ا

بالتعـاون مـع وزارة نطمه جامعة أسيوط ة )إحياء لغتنا الجميلة ( الذ تمصريهد العليا اللطالب الجامعات والمعا
 التعليم العالى
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 الدراسـات اإلسـالمية والخـط بيـة وعرللتعليم المفتوح تخصص )اللغـة ابرنامج افتح شعبة ب  ةضو لجنة دراسع
 .24/12/2013وط بتاريخ  بي(  المشكلة بقرار من مجلس شئون التعليم والطالب  بجامعة أسيالعر

 ية ومتحانـات الشـفتحانات التحريريـة مسـتقلة عـن مكأفـاة االتكون مكأفاة االم  عضو لجنة دراسة موضوع أن
 .24/2/2014سيوط بتاريخ  معة أجابمجلس شئون التعليم والطالب   بقرار منالمشكلة 

 لطـالب  بجامعـة م واشـئون التعلـي جنة دراسة إنشاء كلية الهندسة الرياضية المشكلة بقرار من مجلسعضو ل
 .22/4/2014أسيوط بتاريخ  

 ن مجلـس كليـة بقـرار مـ ي ( المشـكلةوثـان –إعـدادي نة دراسة فـتح شـعبة معلـم الحاسـب اآللـى )رئيس  لج
 .17/11/2013ريخ  بتا  وطيجامعة أس-التربية

 ط  بتاريخ  أسيوجامعة  -تربيةراسة فتح شعبة التعليم الصناعي المشكلة بقرار من مجلس كلية الرئيس  لجنة د
17/11/2013. 

 ليـة ر مـن مجلـس كاالمشـكلة بقـر ة التربيـة الخاصـة ضـمن شـعب كليـة التربيـةجنة دراسة فتح شعبرئيس  ل
 .17/11/2013جامعة أسيوط  بتاريخ  -بيةالتر

 

 

 

  والنظار المديرين  التدري  تدريب  بمركز  الجدد  اإلسالمية  والتربية  العربية  اللغة  الرئيسي، موموجهي  ة  ديري ب 
 التربية والتعليم ، أسيوط. 

 اللغة اتد الت  ( ثناء الخدمة  لعربية والتربية اإلسالمية ) اإلعداد أريب معلمي  الر ، مركز  ـ مديرية  دريب  ئيسي 
 . م يالتربية والتعل

 ااال معلمي  تدريب  برنامج  في  الشتراك  لتدريس  وتأهيلهم   ) الفصول  معلمي   ( الجدد  االبتدائية  لغة  لمرحلة 
 ربية اإلسالمية. والتالعربية 

 ط، حافظتي أسيوماليونسيف، ب   بالبرامج التدريبية التي تنظمها منظمة   دارس الفصل الواحدتدريب ميسرات م
 وقنا. 
 ينة أسيوط . ع بمدتمجتدريب معلمات مدارس خدمة الم 
 ش عمل لمعلمات جمعية األمومة والطفولة بمدينة أسيوط . تقديم محاضرات وور 

 

 الفتيات في الصعيدل تعليم األطفال واديث اإلذاعية والتليفزيونية حواألحء العديد من إجرا 
 الن بعض  في  تنالمشاركة  التي  المظدوات  بعض  المها  ومنها  ؤسسات  التعليم  مجال  في  رامع جمدنية  بطة  ية 

 فة. ية الصعيد للتربية والتنمية ومركز النيل ل عالم ومراكز الثقاالمرأة والبنك الدولي وجمع
 المعلمين  في    المشاركة لتدريب  تدريبية  تربو دورات  المؤهلين  بمحافظة  غير  الخاصة  المدارس  بعض  في  يا 

 طأسيو
 ة أسيوط محافظب  ةالتابعين لجمعيات تنمية المرأالمسنين ت األطفال واتدريب جليس 

 

 العلمية. عة أسيوط علي فن كتابة القصة والمسرحية والمقال وكذلك البحوث تدريب بعض طالب جام 
 القاهرة   تقويم التربوي وزارة التربية والتعليم،ظة أسيوط، مركز الك في تقييم عشرات المدارس بمحافشترااال 
 تقاال في  أداءشتراك  والتربي  ييم  العربية  اللغة  والثانإلسال ا  ةمعلمي  اإلعدادية  بالمدارس  بمحافظة  مية  وية 

 أسيوط، مركز التقويم التربوي،القاهرة. 
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 ا شارك  العكما  في  شبكةديد  لباحث  علي  التربوية  المنتديات  وكذلك    من  المهتمة  االنترنت،  المواقع  بعض 
التربوية  المع  بالجوانب  ممين وخصوصا  لوإعداد  والالمهتم  العربية  اللغة  بتعليم  اإلربتنها  تم نشر  ية  كما  سالمية 

 المقاالت علي شبكة االنترنت . العديد من 
  عتماد بجمهورية مصر العربية.  واال لضمان الجودةمراجع معتمد في الهيئة القومية 
   عة أسيوط بمركز الخدمة العامة بكلية التربية جامعضو مجلس االدارة 
 ة بكلية التربية جامعة أسيوط.مة العاممركز  الخد  ر مدي . 

 

 الم  عضو لمبادرة  الفني  الدعم  للمعلمين فريق  المهنية  التنمية  تحسين  إلى  تهدف  والتي  المحورية   درسة 
 التربية والتعليم اذ الطفولة ووزارة ي المدارس بالتعاون مع هيئة إنقمديروالموجهين و 

 الفن الدعم  فريق  شم عضو  لمبادرة  العر  سي  تشرق اللغة  تحسي  بية  إلى  تهدف  والتي  جديد    هارات م   ن من 
 هيئة إنقاذ الطفولة ووزارة التربية والتعليم.  القراءة والكتابة بالتعاون مع

 ب بالتعاون مع هيئة  هارات العد والحسالحسابية والتي تهدف إلى تحسين مرة االفني لمباد  عضو فريق الدعم
 لتعليم. ارة التربية وإنقاذ الطفولة ووزا 

 

 

 جمعيـات المجتمـع عيد عـن دور الجمعيـات األهليـة وت الصـظـافركزي ومنسق لبحـث علمـي علـى محاباحث م
 العربي للطفولة والتنميةجلس يونيسيف والمالمدني في مجال التعليم بالمشاركة مع منظمة ال

 فولـة العربـي للط  سوكـذلك المجلـ  ل بالتعـاون مـع منطمـة اليونيسـف بالقـاهرةلعديـد مـن ورش العمـحضور ا
 تنمية.وال
  وع شــرمعضــو الفريــق األكــاديميTEMPUS ا ولنــدن واســتكهولم وبيــرزت بالتعــاون مــع جامعــات: مالطــ

بتـاريخ   والمعتمـد مـن رئـيس جامعـة أسـيوط   وسـف(يـف )القـديس يوالجامعة األمريكيـة ببيـروت وسـان جوز
9/12/2013 
 العربية المتحدة اإلماراتربية بدولة عليم اللغة المنسق بمشروع إشراقة العربية لتطوير تع 

 

 

 ضة إلى المرحلة الثانوية مكتب تعليم أبوظبي بدولـة االمـارات اهج التربية اإلسالمية من الروير منايعمحكم لم
 ة.عربية المتحدال

 مويـل مـن ببيـروت والجامعـة االمريكيـة بالقـاهرة بتلجامعـة االمريكيـة  ستشار بمشـروع تمـام الـذي تـديرة ام
 بي.الفكر العر ةمؤسس

 ي محافظـات أسـيوط سـوهاج ارس التعليم العام الذي ينفـذ فـة بمداصخمشروع دمج ذوي االحتياجات ال  منسق
لي(. يوط )المرحلة األوالتعليم وكلية التربية جامعة أسية وووزارة التربوالقاهر بالتعاون مع  منظمة اليونيسيف  

 .82م قميد الكلية روالصادر بقرار  االستاذ الدكتور ع

   أسـيوط سـوهاج  يم العام الذي ينفـذ فـي محافظـاتالتعلس رج ذوي االحتياجات الخاصة بمدامشروع دممنسق
 حلة الثانية(. كلية التربية جامعة أسيوط )المريم وتربية والتعلوالقاهر بالتعاون مع  منظمة اليونيسيف ووزارة ال
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 ة تـرفبناء التعلـيم والمنعقـد فـي ال  ة وإعادةليات التربيكربية بعنوان  رر المؤتمر الدولى الذي نظمته كلية التمق
 بجامعة أسيوط.2014مايو 11-10من 

 

 خبرات في المراجعة واالعتماد 
 والتدريب بالمملكة العربية السعوديةلدي هيئة تقويم التعليم  معتمد  مراجع دولي. 
 لغة العربية بجامعة الملك خالدال ق طرق تدريسالمناهج وطر رنامج دكتوراه مراجعة وتحكيم ب 
  مملكة العربية السعوديةبال لغة العربية بجامعة الملك خالدالاه مراجعة وتحكيم برنامج دكتور 
 مملكـة العلوم الشرعية بجامعـة الملـك خالـد بال دريسق طرق تالمناهج وطر  ة وتحكيم برنامج ماجستيرمراجع

 بية السعوديةالعر

 دولـة االمـارات ي بلة الثانوية مكتب تعليم أبوظبضة إلى المرحية اإلسالمية من الرواهج التربايير منمحكم لمع
 عربية المتحدة.ال

 ارس ضـمن فـرق الهيئـة دت مراجعة بعض المـمراجع معتمد بالهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد وقد تم
 .يد ومحافظة قناالجدرس بمحافظة الوادي لبعض المدا

 والتعليم بجمهوريـة ية رار من وزير التربالصادر بقو ج وزارة التربية والتعليموير مناهعضو اللجنة العليا لتط
 مصر العربية

 بية والتعليم بجمهورية مصر ار من وزير الترهج التربية والتعليم والصادر بقرعضو اللجنة القومية لتحكيم منا
 العربية

 داالعتماة القومية لضمان الجودة والهيئارجيين براجعيين الخميم تقارير الوتقيضو لجنة فحص ع. 

 در بقـرار ر المستمر والتأهيل لالعتمـاد بكليـة التربيـة جامعـة أسـيوط. والصـاطويي لمشروع التالمدير التنفيذ
 الكلية األستاذ الدكتور عميد 

 ر ادليـة التربيـة جامعـة أسـيوط. والصـمـاد بكتالعالتطـوير المسـتمر والتأهيـل للمشروع  ير التنفيذيدمنائب ال
 لية بقرار األستاذ الدكتور عميد الك

 ادر بقرار صالتطوير المستمر واـاهيل لالعتماد بكلية التربية جامعة أسيوط. وال وعررئيس لجنة المتابعة  لمش
 لدكتور عميد الكلية ألستاذ اا
 ين من الهيئـة لالعتماد والتنسيق لزيارة فريق المراجعوط  يجامعة أس–العداد كلية التربية  س اللجنة العليا  ئير

، وقـد 28/3/2013كليـة بتـاريخ عميـد التاذ الـدكتور السـلمشـكلة بقـرار اعتماد واة واالالجود  القومية لضمان
 ةى مستوي الجمهوريعللت الكلية على االعتماد كأول كلية تربية تحصل على االعتماد حص

 فولـة العربـي للط  سلمجلـون مـع منطمـة اليونيسـف بالقـاهرة وكـذلك التعـالعديـد مـن ورش العمـل باحضور ا
 تنمية.وال
 شــروع ضــو الفريــق األكــاديمي معTEMPUS ا ولنــدن واســتكهولم وبيــرزت بالتعــاون مــع جامعــات: مالطــ

بتـاريخ   لمعتمـد مـن رئـيس جامعـة أسـيوطوا   يـف )القـديس يوسـف(والجامعة األمريكيـة ببيـروت وسـان جوز
9/12/2013 
 المتحدة العربية اإلماراتربية بدولة عة الشروع إشراقة العربية لتطوير تعليم اللغق بممنس 

 درسـة المحوريـة والتـي تهـدف إلـى تحسـين التنميـة المهنيـة للمعلمـينمبـادرة المي لفريق الـدعم الفنـ  عضو 
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 اذ الطفولة ووزارة التربية والتعليمع هيئة إنقي المدارس بالتعاون موالموجهين ومدير
 مهـارات تحسـينمـن جديـد والتـي تهـدف إلـى   بيـة تشـرقاللغـة العر  سيق الدعم الفني لمبادرة شـمو فرعض 

 هيئة إنقاذ الطفولة ووزارة التربية والتعليم. التعاون معة بالقراءة والكتاب
 نقاذهارات العد والحساب بالتعاون مع هيئة إلى تحسين ملحسابية والتي تهدف إالفني لمبادرة ا  عضو فريق الدعم

 لتعليم.االطفولة ووزارة التربية و
 ات المجتمع المدني.ؤسسؤسسات التعليمية والتربوية وميئات والمشار تربوي للعديد من الهمست 
 ء هيئة التدريسلمركز القومي لتنمية قدرات أعضامدرب معتمد لدي ا 
  االقليميوي القومي وتالمؤسسات والهيئات على المسمدرب معتمد لدي العديد من 
 

 

 

 
احث مدرباً أو متدرباً يمكن فيها الب رات التدريبية التي شاركن الدولعديد مكما تمت المشاركة في ا

 ي:حها في الجدول التالوضيت
 م اسم الدورة  لمنظمة الجهة ا المدة

 شهور 3
بجامعة  مرك  اإلنجليزية  اللغة  ز 

 أسيوط
 غة اإلنجليزية )متدربا ( دورة الل

1 

 شهور 3
مركز  بال  ت االميديسهيئة   مع  تعاون 

 أسيوط بجامعة جليزية  اللغة اإلن
 تدربا ( )م دورة التويفول

2 

 أيام3
الكمبيوتر    علي التدريب   جامعة أسيوط  في  استخدام 

 التعليم
 با ( )متدر

3 

 يوما 21
اليونيسيف  مع    منظمة  باالشتراك 

 فولةالمجلس القومي لألمومة والط
إلعداد   األولي  ميسرات مالدورة    دربي 

 4 ة للفتيات )متدربا ( صديق لمدارس ا

 أيام 10
ام مع  نظمة  باالشتراك  ليونيسيف 
 ومي لألمومة والطفولةلمجلس القا

مالثالدورة   مدربي  إلعداد  يسرات  انية 

 )متدربا (  ( tot)يقة للفتيات مدارس الصد
5 

 أيام7
مع   باالشتراك  اليونيسيف  منظمة 

 ةجلس القومي لألمومة والطفولالم
الث إلعالدورة  مدالثة  ميسرات  اد  دربي 

 متدربا ( )  ( tot)ات ة للفتيمدارس الصديق 
6 

 حديوم وا
والتنمية  جمعية   للتربية  الصعيد 

 الكندية اك مع هيئة المعونة شترباال
عمل  للتعليم    ورشة  القومية  المعايير  عن 

 )مدرباً (  دور الجمعيات األهلية و
7 

 حديوم وا
عمل   ط ومركز النيل ل عالم بأسي  األبعورشة  الاعن  محو  د  في  غائبة 

 باً ( )مدر  األمية 
9 
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 م اسم الدورة  لمنظمة الجهة ا المدة

الدورة الواحدة  مدة 
 امأي ثالثة 

مع  جامعة   بالتعاون  أسيوط 
ال قدرات  قوم المشروع  لتنمية  ي 

 ء هيئة التدريس أعضا

هيئة    دة دورات تدريبية لتدريب ألعضاء ع
علي   ومعاونيهم   مهارات  التدريس 

درات  قضمن مشرع تنمية    اصل الفعالالتو
التأعضاء   بالجامعات  ريس  دهيئة 
ً المصرية  (  )مدربا

10 

 حديوم وا

العالي التعليم  مع    بالتعاون  وزارة 
كل الدولية)  المؤسسات  ية  بعض 

 هرة( جامعة القا–الزراعة 

دربي مشروع تنمية قدرات  ورشة عمل لم
ه بالجامعات  أعضاء  التدريس  يئة 

 ربا ( )متد (  tot) المصرية
11 

ة  رأيام )مدة الدو10
 ومان الواحدة ي

مدا يونيسيف ة الم منظ ميسرات  المجتدريب  عل رس  ي  تمع 
التأمل التفكير  ومهاراتمهارات  الحوار    ي 

 )مدرباً (  الجيد
12 

الدورة الواحدة   مدة
 ة أيامخمس

أسي مع  جامعة  بالتعاون  وط 
القومي   قدرات  المشروع  لتنمية 
 أعضاء هيئة التدريس 

دورا هيئة  عدة  ألعضاء  تدريبية  ت 
ومعاونيهرالتد علي  يس    ارات همم  

الفعال مشرو  التدريس  تنمية ضمن    ع 
 رباً( )مد  أعضاء هيئة التدريس قدرات

13 

 عدة أيام
لتد عد مركز النيل ل عالم تدريبية  دورات  المعلمين  ة  ريب 

مثل وال الظواهر  بعض  لمواجهة    معلمات 
 )مدرباً ( التسرب والعنف وغيرها 

14 

 متفرقة  أيام
المرأة  رابطة  بأسيوط      جمعية 

 ك الدولي البن تعاون مع بال
عن   عمل  ورش  اعدة    لفتيات تسويق 

جمع مشروع  في  رابطة  المتدربات  ية 
 )مدرباً ( المرأة  

15 

 أيام3
مجام بالتعاون  أسيوط  ع  عة 

القومي قدرات    المشروع  لتنمية 
 يس أعضاء هيئة التدر 

 دورة عن إدارة الوقت وحل المشكالت 
 16 ربا( )متد 

 أيام3
أسيوط مع   جامعة    بالتعاون 

قدرات  القو  المشروع لتنمية  مي 
 ريس ئة التدأعضاء هي

 ا ( )متدرب يارة عن استخدام التكنولوجدو
17 

 أيام3
با أسيوط  مع  لتعجامعة  اون 

القو قدرات  المشروع  لتنمية  مي 
 أعضاء هيئة التدريس 

 )متدربا (  يم المقررات دورة عن تصم
18 

 أيام3
أس مع  جامعة  بالتعاون  يوط 
ال لتنمية  قالمشروع  قدرات  ومي 

 يئة التدريس اء هضأع

 متدربا ( )  ارية ام اإلددورة عن المه
19 

 أيام3
بجامع أسيوط  مع  ة  التعاون 

لت  القومي  قدرات  نميالمشروع  ة 
 التدريس أعضاء هيئة 

 )متدربا (  توكيد الجودة دورة عن 
20 

 يام أ 5
االلكتروني   والتعليم  التدريب  مركز 

 عة الملك جام
 ياً( متدر)  تروني كدورة التعليم االل

 
21 



 

99 

 

 م اسم الدورة  لمنظمة الجهة ا المدة

 يام أ 3
التواصل  المعل   تدريب  ر مدارس الحرمين باألقص  مهارات  على  مين 

 ) مدرباً (  يات التدريسواستراتيج 
22 

 ام أي 3
بال التربية  وزارة  كلية  مع  تعاون 

 لتربية والتعليم ا
االحتي ذوي  مع  دمج  الخاصة  اجات 

 العاديين    
 ) مدرباً ( 

23 

 أيام5

للترب التدريب  والتعليم  ي مركز  ة 
 سيوط أبمحافظة 

لمعلمي   المهنية  النالتنمية  فس  علم 
 جتماع تعليم عام واال

  تحقيق الجودة الشاملة(   المعلم في ) دور  
 اً()مدرب

24 

 أيام5

الت والمركز  للتربية  تعليم  دريب 
 بمحافظة أسيوط 

ال النفس  التنمية  علم  لمعلمي  مهنية 
 ام واالجتماع تعليم ع

اإلجرائ األهداف  تفعيل  العملي ي )  في  ة  ة 
 )مدرباً(  ية( مالتعلي

25 

 أيام3
مع  بالتعاأسيوط    جامعة ون 

لت  القومي  قدراالمشروع  ت  نمية 
 أعضاء هيئة التدريس 

 تعليم االلكتروني ال دورة عن 
 26 متدربا(   ) 

 امأي3
مع   بالتعاون  أسيوط  جامعة 

قدرات  الم لتنمية  القومي  شروع 
 ريس أعضاء هيئة التد

 متدربا(   )  دورة عن النشر العلمي
27 

 أيام  5
الجودة  لهيئا لضمان  القومية  ة 
مر  التعاونب قدرات  مع  تنمية  كز 

 س بأسيوطئة التدريأعضاء هي

المراجعي إعداد  لدورة  قبل  ن  لتعليم 
 28 )متدرباً(  () التقييم الذاتيالجامعي 

 أيام  5
الجودة  الهيئة   لضمان  القومية 

تن مركز  مع  قدرات  بالتعاون  مية 
 س بأسيوطيأعضاء هيئة التدر 

إعداددو قبل  المر  رة  للتعليم  اجعين 
 29 )متدرباً(  علم(تج التي ) نواالجامع

 ام أي 5
الجودة    الهيئة  لضمان  القومية 
قدراتون  بالتعا تنمية  مركز    مع 

 ريس بأسيوطأعضاء هيئة التد

المراجعي إعداد  قبل  دورة  للتعليم  ن 
 30 )متدرباً( ة( الجامعي ) المراجعة الخارجي

 أيام3
بالعجام أسيوط  مع ة    تعاون 
قدرات  المش لتنمية  القومي  روع 

 تدريس يئة الأعضاء ه

الم تنظيم  عن  الدورة    علمية ؤتمرات 
 31 )متدربا( 

 أيام3
مع  عة  جام بالتعاون  أسيوط 
لت ا القومي  قدرات  لمشروع  نمية 

 أعضاء هيئة التدريس 

 دورة عن تصميم المقررات الدراسية 
 32 ( ) متدربا

 أيام3
با أسيوط  مع  لجامعة  تعاون 

الال قدرات  ومي  قمشروع  لتنمية 
 التدريس أعضاء هيئة 

 متدربا( )  عن التخطيط االستراتيجيدورة 
34 
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 م اسم الدورة  لمنظمة الجهة ا المدة

 أيام  3

جامع  التربية  اكلية  خالد ة  لملك 
مك   بالسعودية  مع   تب  بالتعاون 

 التربية لدول الخليج العربي 

دورة تدريبية لخبراء التعليم في السعودية  
يمن وعمان  لواالمارات وقطر والبحرين وا

عو االضافية  توظ  نالكويت  األنشطة  يف 
االبتدائية بدول الخليج مرحلة  ناهج الفي م 
 درباً( )م  العربي

35 

 أيام 10

ا للمدربين  لقوالمشروع  مي 
أفالمعتمد وشمال  بمصر  ريقيا  ين 

 التدريس لتنمية قدرات أعضاء هيئة  

المعتمدين  المدربين  اعداد  عن    دورة 
   مية القدراتنالتابعين للمركز القومي لت

(tot  ) 
36 

 لكل دوره  أيام 4
الت بالكلية  أكاديمية  تعاون  ربة  مع 

 اهرةالمعلم بالق
استراتيجيات عدة   عن  تدريبية    دورات 

للموجهين ال النشط  المرحلة    تعلم  ومعلمي 
 مدرباً( ) الثانوية 

37 

 أيام  5
 كل دورة ل

اع المجلس القومي للطفولة واألمومة  لميسرات  تدريبية  دورات  مدارس  لدة 
للفتيالصدي عناقة  التفكير    ت  تنمية 

ً )  االبتكاري  ( مدربا
38 

 أيام  5
 لكل دورة 

ا الطفهيئة  مع  نقاد  بالتعاون  ولة 
 التعليم  ة ووزارة التربي

ع شمس  ضمن مشرو  ( tot)ة  دورة تدربي

 باً( مدر) ق من جديد صحي تشرالف
39 

ظات  عدة ورش في محاف
وقنا   أسيوط وسوهاج 

 يوم واحد لكل ورشة 

العربي  مال مية  التن وللطفولة  جلس 
 يونيسيف بالتعاون مع منظمة ال

و الجمعدة  دور  لتفعيل  عمل   عيات  رش 
 40 مدرباً( ) لية في التعليم األه

 يام أ 3
االميري بالتعاالجامعة  بيروت  ون  كية 

بالقاه االمريكية  الجامعة  رة  مع 
 بتمويل من  مؤسسة الفكر العربي 

عم عن  ورشة  التغيير  ل  نحو  التحرك 
   المدرسة افة قمام في ثحولي لدمج تتال
 متدرباً( )

41 

 أيام  3
بالتع  لجامعةا بيروت  اون  االميريكية 

ال بالقاهرة  مع  االمريكية  جامعة 
 عربي من  مؤسسة الفكر ال ويل بتم 

بع عمل  عملية  ورشة  قيادة  :نحو  نوان 
:قيادة  التطوير   المدرسة  إلى  المستند 
 متدرباً( )  رحلة التعلم

42 

 يومان 
ال بالتعاتكلية  اربية  مع  ة  جامعلون  

 األمريكية بالقاهرة  
   منسقاً( )  الفعل  شة بحوثور

43 

ت  في محافظاعدة ورش 
أسيوط والقاهرة  

رشة  الووسوهاج مدة 
 يوم واحد

ووزارةمنظمة   التربية    اليونيسيف 
مع   بالتعاون  التربية  والتعليم  كلية 

 جامعة اسيوط 

ضمن عمل  ورش  دمج    عدة  مشروع  
بمدار ال  سالمعاقين  حلة  ر)المعام  التعليم 

 مدرباً( ) االولى ( 
44 

ية في  تدريب  ة دورات عد
محافظات أسيوط  

هاج مدة  قاهرة وسووال
 مأيا 5الدورة الواحدة 

ووزام اليونيسيف  التربية  نظمة  رة 
التربية  والتع كلية  مع  بالتعاون  ليم 
 امعة اسيوط ج

شروع   ضمن م( tot)  عدة دورات تدريبية  

بمدارس  دمج   العااالمعاقين  م   لتعليم 
 مدرباً( )  لثانية (لة اح)المر

45 

 م واحديو
ا مهيئة  بالتعاون  الطفولة  ع  نقاذ 
 طاء بال حدود جمعية ع

اس عن  عمل   االلعاب تخدورشة  ام 
االتعليمي تعليم  لتحسين  العربية  ة  للغة 

 مدرباً()
46 
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 م اسم الدورة  لمنظمة الجهة ا المدة

 واحديوم  
مع   بالتعاون  الطفولة  انقاذ  هيئة 

 ة عطاء بال حدود جمعي
عمل    الشرالورشة  كتفعيل  بين  ية  لكة 

األهلية ا والجمعيات  انقاذ  وهيئة    لتربية 
 مدرباً( ) الطفولة  

47 

 أيام  6

بالتعاون  جمع بأسيوط  السلطان  ية 
 اعي زارة التضامن االجتمع وم

تدريبية  مع    دورة  التعامل  مهارات  عن 
التوصل  األطفال) صناعة    -مهارات 
ا  -اإلبداع المحرجة( تساؤالت    ألطفال 

 مدرباً()

48 

 

  ي الوطن العربيلتنمية ف ولة وايا الطفيز للبحوث العلمية في قضاالعز لملك عبدجائزة ا  . 
   كة الفاعلة في تدريب أعضاء تدريس علي المشارقدرات أعضاء هيئة ال ية  تقدير من المشروع القومي لتنم شهادتي
   لواصل ومهارات التدريس الفعاالتدريس ومعاونيهم في برنامجي مهارات الت هيئة
  المصرية .  جامعاتن في ال اكتوبر للباحثين المتفوقي6عة مير من جاشهادة تقد 
  ة أسيوط. ة العاملين بجامعط علي مشروع محو أميسيو لبيئة وخدمة المجتمع بجامعة أمن لجنة ا شهادة تقدير 
 ا لجنة  من  تقدير  بمناسبةشهادة  أسيوط  بجامعة  المجتمع  وخدمة  علي  لبيئة  أقوم  التي  األسرة  ريادتها   حصول 
 . الجامعة التميز األسري علي مستوي كأس  حصول عليبال
   لمجلس الخاصة  العديد من مشروعات ا في  طفولة واألمومة علي المشاركة  القومي للشهادات تقدير من المجلس  عدة
 ليم الفتيات. بتع
  ها رنمية وغيالصعيد للت ة عالم ورابطة المرأة وجمعيمن بعض المؤسسات المدنية مثل مركز النيل لعدة شهادات تقدير 

 كزية بجامعة أسيوط.ب المرالشبا  دة شهادات تقدير من رعاية ع 
   قصة ( قي الملتقي الرابع لشعر والمقال والا  –لمعلومات العامة  ) ادير للمشاركة  ضمن فرق تحكيم  شهادات تقعدة

سيوط بالتعاون  عة أمتنطمه جالة ( الذ ي  يالمصرية )إحياء لغتنا الجم  س والسادس لطالب الجامعات والمعاهد العلياوالخام
 العالى لتعليم  مع وزارة ا

 

 مينلتربية والتعليم ونقابة المعلمديرية ا عدة شهادات تقدير من  . 
   طفولة والتنمية.  المجلس العربي للشهادة  تقدير من 
 ن هيئة انقاذ الطفولة. شهادة تقدير م 
 ة.  يالتربية لدول الخليج العرب شهادة  تقدير مكتب 
   لمتحدة. امعة االمارات العربية ا درها جالتي تصالدولية للبحوث التربوية  جلة متقدير الشهادة 
 اد. ضمان الجودة واالعتم ة لشهادة تقدير من الهيئة القومي 
 ماء والباحثين الناطقين بالعربية ادر من منصة أريد للخبراء والعلوسام باحث مب 

 

  لناطقين بالعربية ين ا ثء والباحراء والعلمابباحث ناشط من منصة أريد للخوسام 
 الناطقين بالعربية الباحثين أريد للخبراء والعلماء ومنصة  تشار من وسام مس 
  اء والباحثين الناطقين بالعربيةد للخبراء والعلم من منصة أري لمتميزةة ا الصفحوسام 
 2017نوفمبر    21  -19ن  مالفترة    ماليزيا في   ة علمي الدولي الذي اقيم بدولشهادة تقدير من األمانة العامة للمحفل ال  

 نحاج أنشطة المحفل  ساهمة في جنة العلمية للمحفل والمفي اللمشاركة على ال
 ُمْنتََدى (اليمن ير) شهادة تقد أْجِل السَّالِم وُحقُوقِ   أَكاِدْيِميُّون  من  الشَّْرِق األْوسَ  اإلْنَسانِ   ِمْن  الَجِدْيِد، وَصِحْيفَةُ  الدَّْوُر  ِط 

ِ ِة مَ  ِلِخدْ لُمتََمي ِزُ ا عِ ورَ ثَقَافَةِ   ِم، واالْعتَِماد َعلَىالعَالِ  فِي الُمْجتََمعِ اإلْنَسانِي   2017 التََّساُمحِ يناير  ْوح الحَواِر والتَّنَوُّ
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  ير من مؤسسة مصر الخير. شهادة  تقد 
 شها مثل:  عدة  األهلية  الجمعيات  بعض  من  تقدير  المجتمع  دات   مدارس  خريجي  كفال،جمعية  األيتاجمععية   مة 
بال حدو،  بأب  انوب،جمعية عطاء  الشباب  جمعية  ووالسكان، وجمعية سيدات  السألعمال،  النسائية، وجمعية  ن  لطاالجمعية 

   .............إلخ.
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