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 جنوب الوادي  :اجلامعة
 الرتبية  :الكلية
 املناهج وطرق التدريس  :القسم

 

 درجة أستاذ مساعد  :نوع الدرجة
  1995مارس  :اتريخ احلصول على الدرجة
 املناهج وطرق التدريس  :التخصص العام
تماعية املناهج وطرق تدريس الدراسات االج :التخصص الدقيق  
 مجهورية مصر العربية  :الدولة
 أسيوط  :اجلامعة
 الرتبية  :الكلية
 املناهج وطرق التدريس  :القسم
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 دكتوراه  :نوع الدرجة
أثررر اسررت دال أسررلوب الررتعلم الررةام ا تنميررة مهررارات الى ررم التررار   لررد  ت ميررة   :عنوان الرسالة )إن كان ينطبق(

هم ا مادة التاريخ واجتاهاهتم حنوها التعليم األساس  وحتصيل  
  1989ديسمرب  :اتريخ احلصول على الدرجة
 املناهج وطرق التدريس  :التخصص العام
 املناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية  :التخصص الدقيق
 مجهورية مصر العربية  :الدولة
 أسيوط  :اجلامعة
 الرتبية  :الكلية
لتدريس املناهج وطرق ا :القسم  

 

 ماجستري  :نوع الدرجة
أثرررر اسررررت دال الدصررررة ا تررردريس الترررراريخ  لتعلرررريم األساسررر  علرررر  حتصرررري  الت ميررررة   :عنوان الرسالة )إن كان ينطبق(

 وتنمية ميوهلم حنو مادة التاريخ 
  1987يوليه  :اتريخ احلصول على الدرجة
 املناهج وطرق التدريس  :التخصص العام
قالتخصص الدقي  املناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية  :

 مجهورية مصر العربية  :الدولة
 أسيوط  :اجلامعة
 الرتبية  :الكلية
 املناهج وطرق التدريس  :القسم

 

  هدبلوم :نوع الدرجة
 دبلول عال ا الرتبية   :عنوان الرسالة )إن كان ينطبق(
  1985سىتمرب  :اتريخ احلصول على الدرجة
 املناهج وطرق التدريس  :التخصص العام
 املناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية  :التخصص الدقيق
 مجهورية مصر العربية  :الدولة
 أسيوط  :اجلامعة
 الرتبية  :الكلية
 املناهج وطرق التدريس  :القسم

 

 ليسانس  :نوع الدرجة
والرتبية  ليسانس اآلداب  :عنوان الرسالة )إن كان ينطبق(  
  1982مايو  :اتريخ احلصول على الدرجة
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 ليسانس اآلداب والرتبية  :التخصص العام
 قسم التاريخ  :التخصص الدقيق
 مجهورية مصر العربية  :الدولة
 أسيوط  :اجلامعة
 الرتبية  :الكلية
 التاريخ  :القسم

 الوظائف األكاديمية

 إىل من كلية/جامعة املسمى الوظيفي
 2015نوفمرب  2015أغسطس  جامعة سوهاج -كلية الرتبية بسوهاج   -املناهج وطرق التدريس  س قسمرئي

املشرف عل  وحدة 
 التعلم اإللكرتوين

 2015أغسطس  2014أكتوبر  اململكة العربية السعودية -جامعة امللك خالد  -كلية الرتبية 

عضو جلنة الت طيط 
االسرتاتيج  
 للجامعة

 2015أغسطس  2010أكتوبر  اململكة العربية السعودية - دجامعة امللك خال

عضو جلنة اجلودة 
 األكادمي  واالعتماد

 2015أغسطس  2007أكتوبر  اململكة العربية السعودية -جامعة امللك خالد -كلية الرتبية 

عضو جلنة 
 2015أغسطس  2006توبر أك اململكة العربية السعودية -جامعة امللك خالد -كلية الرتبية  الدراسات العليا

 وكي  كلية
جامعة  -كلية الرتبية بسوهاج   -للدراسات العليا والى وث 

 جنوب الوادي
 2006سىتمرب  2003مارس 

رئيس وحدة املناهج 
 وطرق التدريس

 1999أغسطس  1997سىتمرب  سلطنة عمان -كلية الرتبية للمعلمني واملعلمات بص بة 

 الرسائل العلمية

الة ابللغة العربيةعنوان الرس فاعليرررة برررررتمج مدررررتى قرررائم علررر  نملريرررة الرررةكا ات املتعرررددة ا الت صررري  وتنميرررة بعررر    :
  املهارات اجلغرافية لد  ط ب الصف الثالم الثانوي 

 Effectiveness based on multiple in achievement and the  :عنوان الرسالة ابللغة اإلجنليزية
development of some geographical skills intelligences 
among third grade secondary students the theory of a 
proposed program  

 

اململكة العربية السعودية  -جامعة اإلمال   :اجلامعة  
 

  االجتماعيةالعلول   :الكلية
 

 املناهج وطرق التدريس   :القسم
 

  2010يناير   :اتريخ التسجيل
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خ املنحاتري   2012يوليه   :
 

 مناقش  :نوع اإلشراف
 

 

 مد  توافر مكورتت االنتما  الوطين ا مدرر التاريخ للصف الثالم متوسط   :عنوان الرسالة ابللغة العربية 
 

 The availability of national belonging components in  :عنوان الرسالة ابللغة اإلجنليزية
the decision of the third-grade history Average   

اململكة العربية السعودية  -جامعة امللك خالد   :اجلامعة  
 

 كلية الرتبية   :الكلية
 

 املناهج وطرق التدريس   :القسم
 

  2007أبري    :اتريخ التسجيل
 

  2008أكتوبر   :اتريخ املنح
 

 مشرف رئيس    :نوع اإلشراف
 

 

غة العربيةعنوان الرسالة ابلل  املرائ  لرد  ت ميرة الصرف  والروع أثر است دال وحردة تدريسرية ا تنميرة امليراهيم املائيرة   :
  األول اإلعدادي 

 The effect of using the unit of work in the  :عنوان الرسالة ابللغة اإلجنليزية
development of water concepts and awareness of the 
water at the first-grade secondary pupils  

 

 جنوب الوادي   :اجلامعة
 

 الرتبية   :الكلية
 

 املناهج وطرق التدريس   :القسم
 

  2003سىتمرب   :اتريخ التسجيل
 

  2006ديسمرب   :اتريخ املنح
 

 مشرف رئيس    :نوع اإلشراف
 

 

لم الرررةام لتنميرررة بعررر  املهرررارات الوطيييرررة لرررد  الطررر ب برررررتمج مدررررتى قرررائم علررر  الرررتع  :عنوان الرسالة ابللغة العربية 
  املعلمني بكلية الرتبية بسوهاج 

 A proposed program based on self-learning to the  :عنوان الرسالة ابللغة اإلجنليزية
development of some functional skills of the student 
teachers at the Faculty of Education in Suhag  

 

 جنوب الوادي   :اجلامعة
 

 الرتبية   :الكلية
 

 املناهج وطرق التدريس   :القسم
 

  2002سىتمرب   :اتريخ التسجيل
 

  2004ديسمرب   :اتريخ املنح
 

 مشرف رئيس    :نوع اإلشراف
 



5 

 

 

ا علرر  الت صرري  املعرررا وتنميررة التيكررري أثررر اسررت دال خرررائط امليرراهيم ا ترردريس اجلغرافيرر  :عنوان الرسالة ابللغة العربية 
  االستداليل لد  ت مية الصف الثاين اإلعدادي 

 The effect of using concept maps in the teaching of  :عنوان الرسالة ابللغة اإلجنليزية
geography in the collection of knowledge and the 
development of deductive thinking for Second Prep 
students  

 

 جنوب الوادي   :اجلامعة
 

 الرتبية   :الكلية
 

 املناهج وطرق التدريس   :القسم
 

  2002نوفمرب   :اتريخ التسجيل
 

  2004ديسمرب   :اتريخ املنح
 

 مشرف رئيس    :نوع اإلشراف
 

 

لتلميرررةات الصرررف األول اإلعررردادي الصرررم و رررعاف  برررررتمج مدررررتى ا االقتصررراد املنررر يل  :عنوان الرسالة ابللغة العربية 
  السمع ا  و  حاجاهتن وأثره عل  الت صي  املعرا وتنمية بع  املهارات العملية 

 A proposed program in home economics for first grade  :عنوان الرسالة ابللغة اإلجنليزية
students preparatory for the Deaf and Hard of Hearing 
in the light of their needs and its impact on the 
collection of knowledge and the development of some 
of the practical skills  

 

 جنوب الوادي   :اجلامعة
 

 الرتبية   :الكلية
 

 املناهج وطرق التدريس   :القسم
 

  2001سىتمرب   :اتريخ التسجيل
 

  2004ونيو ي  :اتريخ املنح
 

 مشرف رئيس    :نوع اإلشراف
 

 

اسررت دال أسررلوب دورة الررتعلم ا ترردريس امليرراهيم اجلغرافيررة وأثررره علرر  الت صرري  املعرررا   :عنوان الرسالة ابللغة العربية 
  واجتاهات ت مية الصف الثاين اإلعدادي حنو مادة اجلغرافيا 

 The use of the learning cycle method in teaching  :عنوان الرسالة ابللغة اإلجنليزية
geographical concepts and their impact on the 
collection of knowledge and trends of the second-row 
secondary students about geography  

 

 جنوب الوادي   :اجلامعة
 

 الرتبية   :الكلية
 

 املناهج وطرق التدريس   :القسم
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  2002أكتوبر   :اتريخ التسجيل
 

  2004مارس   :اتريخ املنح
 

 مشرف رئيس    :نوع اإلشراف
 

 

أثر است دال أسلوب التعليم اليردي  حلدائب التعليمية ا تدريس االقتصراد املنر يل علر    :عنوان الرسالة ابللغة العربية 
ات الصف األول اإلعدادي الت صي  املعرا وتنمية بع  املهارات اليدوية لد  تلمية   

 The effect of using individualized education teaching  :عنوان الرسالة ابللغة اإلجنليزية
style bags in teaching home economics at the 
collection of knowledge and the development of some 
manual skills of first grade students preparatory  

 

 جنوب الوادي   :اجلامعة
 

 الرتبية   :الكلية
 

 املناهج وطرق التدريس   :القسم
 

  2000مارس   :اتريخ التسجيل
 

  2002سىتمرب   :اتريخ املنح
 

 مشرف رئيس    :نوع اإلشراف
 

 

كلية الرتبية بسوهاج تنمية بع  كياايت اإلبداع لد  ط ب شعىة اجلغرافيا ب  :عنوان الرسالة ابللغة العربية   
 

 Development of Some efficiencies of creativity among  :عنوان الرسالة ابللغة اإلجنليزية
students of the Faculty of Education Geography 
Division Suhag  

 

 أسيوط   :اجلامعة
 

 الرتبية   :الكلية
 

 املناهج وطرق التدريس   :القسم
 

جيلاتريخ التس   1990يناير   :
 

  1993نوفمرب   :اتريخ املنح
 

 مشرتك ا اإلشراف   :نوع اإلشراف
 

 األبحاث العلمية

 التعلم اخلليط وتدريس الدراسات االجتماعية   :عنوان املقالة ابللغة العربية
عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  The mixture of learning and teaching social studies  :اإلجنليزية

  1 :الرتتيب بني املشاركني       2  :عدد املشاركني يف البحث
 جملة علمية حملية   :جهة النشر
املناهج وطرق التدريس، تصردرها اجلمعيرة املصررية للمنراهج وطررق التردريس، كليرة  ادراسات   :اسم جهة النشر

  .الرتبية جامعة عني مشس
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  2008يوليه   :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
  62 إىل    15من   :الصفحات
  102  :جملد رقم

 

اكتسرررراب امليرررراهيم األساسررررية ا مدرررررر  طرررررق  علرررر فعاليررررة اسررررت دال بررررررتمج تعلررررم إلكرررررتوين   :عنوان املقالة ابللغة العربية
تررردريس الدراسرررات االجتماعيرررة  وتنميرررة االجتررراه حنرررو الرررتعلم اإللكررررتوين لرررد  طررر ب الررردبلول 

اصة بكلية الرتبية بسوهاجاخل .  
عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  :اإلجنليزية

Effective use of e-learning on the acquisition of basic 
concepts in the decision of "Social Studies Teaching 
Methods" and the development trend of e-learning to the 
Special Faculty of Education in Suhag Diploma program 
students.  

  1 :الرتتيب بني املشاركني       1  :عدد املشاركني يف البحث
 جملة علمية دولية   :جهة النشر
  .اجمللة الرتبوية، تصدرها كلية الرتبية بسوهاج، جامعة جنوب الوادي  :اسم جهة النشر
  2006يناير   :اتريخ النشر
  العربية  :لغة البحث
  55إىل    3من   :الصفحات
  22  :جملد رقم

 

  .نملرية الةكا ات املتعددة وتطىيداهتا ا بيئة التعليم والتعلم  :عنوان املقالة ابللغة العربية
عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  :اإلجنليزية

The theory of multiple intelligences and their applications 
in teaching and learning environment.  

  1 :الرتتيب بني املشاركني       1  :عدد املشاركني يف البحث
 جملة علمية دولية   :جهة النشر
  .اجمللة الرتبوية، تصدرها كلية الرتبية بسوهاج، جامعة جنوب الوادي  :اسم جهة النشر
  2003يوليه   :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
  45إىل    1من   :الصفحات
  19  :جملد رقم

 

أثررررر اسررررت دال مرررردخ  الطرائررررف التار يررررة ا ترررردريس الترررراريخ علرررر  الت صرررري  وتنميررررة بعرررر    :عنوان املقالة ابللغة العربية
  .مهارات التيكري التار   لد  ت مية الصف الثاين اإلعدادي

عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة  The effect of using the entrance of the historical anecdotes 
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 in the teaching of history on the achievement and the  :اإلجنليزية
development of some historical thinking for Second Prep 
student's skills.  

  1 :الرتتيب بني املشاركني       1  :عدد املشاركني يف البحث
  جملة علمية دولية  :جهة النشر
  .جملة كلية الرتبية، تصدرها كلية الرتبية أبسيوط جامعة أسيوط  :اسم جهة النشر
  2002يناير   :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
  66إىل    35من   :الصفحات
  18  :جملد رقم

 

لمني بكلية الرتبية بسوهاجتنمية بع  مهارات ما ورا  املعرفة لد  الط ب املع  :عنوان املقالة ابللغة العربية .  
عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  :اإلجنليزية

Some skills development beyond the knowledge of the 
student teachers at the Faculty of Education in Suhag.  

  1 :الرتتيب بني املشاركني       1  :عدد املشاركني يف البحث
ولية جملة علمية د  :جهة النشر  
دراسات ىف املناهج وطرق التدريس، تصردرها اجلمعيرة املصررية للمنراهج وطررق التردريس، كليرة   :اسم جهة النشر

  .الرتبية جامعة عني مشس
  2002يناير   :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
  45إىل    3من   :الصفحات
  67  :جملد رقم

 

فعاليرررة اسرررت دال عررروذج تعلررررم  لوسرررائط اليائدرررة ا تررردريس الترررراريخ علررر  اكتسررراب امليرررراهيم   :عنوان املقالة ابللغة العربية
لد  ت مية الصف األول اإلعدادي  التىاعديالتار ية وتنمية بع  مهارات التيكري   

عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  :اإلجنليزية

Effective use of high-media learning model in the 
teaching of history on the acquisition of the historical 
development of concepts and some divergent thinking 
skills at the first-grade secondary pupils  

  1 :الرتتيب بني املشاركني       1  :عدد املشاركني يف البحث
 جملة علمية دولية   :جهة النشر
 املناهج وطرق التدريس، تصردرها اجلمعيرة املصررية للمنراهج وطررق التردريس، كليرة دراسات ا  :اسم جهة النشر

  .الرتبية جامعة عني مشس
  2001ديسمرب   :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
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  77إىل    12من   :الصفحات
  76  :جملد رقم

 

االجتماع  وأثرره علر  الت صري  وتنميرة بعر   الىنائ ج التعلم است دال بررتمج قائم عل  عوذ   :عنوان املقالة ابللغة العربية
  .املهارات احلياتية لد  ت مية الصف اخلامس االبتدائ 

عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  :اإلجنليزية

The use of a program based on a certain amount of social 
learning model and its impact on the achievement and the 
development of life skills for some fifth graders.  

  1 :الرتتيب بني املشاركني       1  :عدد املشاركني يف البحث
 جملة علمية دولية   :جهة النشر
دراسات ا املناهج وطرق التدريس، تصردرها اجلمعيرة املصررية للمنراهج وطررق التردريس، كليرة   :اسم جهة النشر

ة عني مشسالرتبية جامع .  
  2001سىتمرب   :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
  102إىل    73من   :الصفحات
  73  :جملد رقم

 

ا ترررردريس الترررراريخ علرررر  الت صرررري  وتنميررررة التيكررررري  التىاعررررديأثرررر اسررررت دال أسررررئلة التيكررررري   :عنوان املقالة ابللغة العربية
وي لد  ط ب الصف األول الثان التىاعدي  

عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  :اإلجنليزية

The effect of using divergent thinking in the teaching of 
history on the achievement and the development of 
divergent thinking at first grade secondary student's 
questions  

  1 : املشاركنيالرتتيب بني       1  :عدد املشاركني يف البحث
 جملة علمية دولية   :جهة النشر
دراسات ىف املناهج وطرق التدريس، تصردرها اجلمعيرة املصررية للمنراهج وطررق التردريس، كليرة   :اسم جهة النشر

  .الرتبية جامعة عني مشس
  2000ديسمرب   :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
  55إىل    5من   :الصفحات
  67  :جملد رقم

 

  .أبعاد الةاتية الثدافية ا مدررات الدراسات االجتماعية واللغة العربية  ملرحلة اإلعدادية  :عنوان املقالة ابللغة العربية
عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  :اإلجنليزية

Self-cultural dimensions in the decisions of the Social 
Studies and Arabic preparatory stage.  

  2 :الرتتيب بني املشاركني       3  :عدد املشاركني يف البحث
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 مؤمتر علم  دويل   :جهة النشر
املررؤمتر العلمرر  الثرراين   الرردور املتغررري للمعلررم العررر_ ا جمتمررع الغررد ة رليررة عربيررة   كليررة الرتبيررة   :اسم جهة النشر

اهد الرتبية ا اجلامعات العربية  لتعاون مع مجعية كليات ومع أسيوط،جامعة  –أبسيوط   
  2000أبري    :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
  366إىل    300من   :الصفحات
  1  :جملد رقم

 

أثر تدريب معلم  الدراسات االجتماعية  ملرحلة اإلعدادية عل  است دال عروذجني تعليميرني   :عنوان املقالة ابللغة العربية
وميوهلم حنو تدريس الدراسات االجتماعية التدريس  ا أدائهم .  

عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  :اإلجنليزية

The impact of the training of social studies teachers on the 
use of middle school instructional models in their teaching 
and their orientation towards the teaching of social 
studies.  

  1 :الرتتيب بني املشاركني       1  :عدد املشاركني يف البحث
 جملة علمية دولية   :جهة النشر
  .اجمللة الرتبوية، تصدرها كلية الرتبية بسوهاج  :اسم جهة النشر
  2000يناير   :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
  50إىل    5من   :الصفحات
  5  :جملد رقم

 

فعاليرررة اسرررت دال األدب الشرررع  ا تررردريس التررراريخ ا تنميرررة مهرررارة التعليررر  و ايدة امليررر  حنرررو   :عنوان املقالة ابللغة العربية
  .مادة التاريخ لد  الت مية

عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  :اإلجنليزية

The effectiveness of the use of popular literature in the 
teaching of history in the development of the skill of 
reasoning and an increased tendency toward history 
among students.  

  1 :الرتتيب بني املشاركني       2  :عدد املشاركني يف البحث
 جملة علمية دولية   :جهة النشر
بسوهاج، جامعة جنوب الوادياجمللة الرتبوية، تصدرها كلية الرتبية   :اسم جهة النشر .  
  1999يوليه   :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
  45إىل    15من   :الصفحات
  14  :جملد رقم
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برررررتمج مدررررتى لتنميرررة بعررر  مهرررارات التواصررر  الىصررررية لرررد  الطالىرررات املعلمرررات  لكليرررات   :عنوان املقالة ابللغة العربية
 املتوسطة بسلطنة عمان 

عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  :اإلجنليزية

A proposed program for the development of some visual 
communication skills with student's parameters middle 
colleges in Oman  

  1 :الرتتيب بني املشاركني       1  :عدد املشاركني يف البحث
 جملة علمية حملية   :جهة النشر

م جهة النشراس التعلرريم اجلررامع ، يصرردرها مركرر  تطرروير التعلرريم اجلررامع ، كليررة الرتبيررة جامعررة عررني  ادراسررات   :
  .مشس

  1996يوليه   :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
  145إىل    95من   :الصفحات
  1  :جملد رقم

 

اركة اجلماعيرررة ا تررردريس الدراسرررات االجتماعيرررة  لصرررف الثررراين أثرررر اسرررت دال أسرررلوب املشررر  :عنوان املقالة ابللغة العربية
  .اإلعدادي عل  حتصي  الت مية وتنمية اجتاهاهتم حنو العم  اجلماع 

عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  :اإلجنليزية

Effect of using the method of collective participation in 
the teaching of social studies preparatory to the second-
grade pupil achievement and the development of attitudes 
towards teamwork.  

  1 :الرتتيب بني املشاركني       2  :عدد املشاركني يف البحث
 جملة علمية دولية   :جهة النشر
  .جملة كلية الرتبية، تصدرها كلية الرتبية أبسيوط جامعة أسيوط  :اسم جهة النشر
  1994يناير   :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
  145إىل    103من   :الصفحات
  10  :جملد رقم

 

إعررررداد بررررررتمج لتنميررررة ميرررراهيم االنتمررررا  واملسررررئولية االجتماعيررررة لررررد  ت ميررررة الصررررف الرابررررع   :عنوان املقالة ابللغة العربية
يةاالبتدائ  ا جمال مناهج الدراسات االجتماع .  

عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  :اإلجنليزية

program for the development of belonging and social 
responsibility concepts of fourth grade students in social 
studies curriculum.  

  1 :الرتتيب بني املشاركني       1  :عدد املشاركني يف البحث
دولية جملة علمية   :جهة النشر  
  .اجمللة الرتبوية، تصدرها كلية الرتبية بسوهاج  :اسم جهة النشر
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  1993يناير   :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
  155إىل    105من   :الصفحات
  8  :جملد رقم

 

ترراريخ  لصررف األول الثررانوي أثررر اسررت دال اسرررتاتيجية الررتعلم مررن أجرر  اإلتدرران ا ترردريس ال  :عنوان املقالة ابللغة العربية
  .عل  الت صي  وبدا  أثر التعلم

عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  :اإلجنليزية

The effect of using the learning strategy for excellence in 
the teaching of history in the first-grade secondary 
attainment and the survival of the impact of learning.  

  1 :الرتتيب بني املشاركني       1  :عدد املشاركني يف البحث
 جملة علمية دولية   :جهة النشر
  .اجمللة الرتبوية، تصدرها كلية الرتبية بسوهاج  :اسم جهة النشر
  1992يناير   :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
  99إىل    55من   :الصفحات
  7  :جملد رقم

 

مرررد  فعاليرررة مدرررررات الدراسرررات االجتماعيرررة ومعلميهرررا ا تنميرررة الدررريم اخللديرررة واالجتماعيرررة   :عنوان املقالة ابللغة العربية
  . حللدة الثانية من التعليم األساس 

عنوووووووووووووووان املقالووووووووووووووة ابللغووووووووووووووة 
  :اإلجنليزية

The effectiveness of the decisions of the social studies 
teachers in the development of moral and social values, 
the second episode of basic education.  

  1 :الرتتيب بني املشاركني       1  :عدد املشاركني يف البحث
 جملة علمية حملية   :جهة النشر
  .اجمللة الرتبوية، تصدرها كلية الرتبية بسوهاج  :اسم جهة النشر
  1991 يناير  :اتريخ النشر
 العربية   :لغة البحث
  55إىل    12من   :الصفحات
  6  :جملد رقم

 المؤلفات العلمية

أساسيات وتطىيدات  –تكنولوجيا التعليم واملعلومات   :عنوان املؤلف ابللغة العربية  
 Education and information technology - Fundamentals  :عنوان املؤلف ابللغة اإلجنليزية

and Applications  
  1  :عدد املشاركني يف املؤلف
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 دار حمسن للطىاعة والنشر   :اسم جهة النشر
  2005يوليه   :اتريخ النشر

الصفحاتعدد  :  300  
 العربية   :لغة املؤلف

 

رلية لتطوير وإدارة املنهج املدرس   -آفاق املناهج املدرسية  -  :عنوان املؤلف ابللغة العربية  
 The prospects of the curriculum - a vision for the  :عنوان املؤلف ابللغة اإلجنليزية

development and management of the school curriculum  
  1  :عدد املشاركني يف املؤلف
 دار حمسن للطىاعة والنشر   :اسم جهة النشر
  2005يناير   :اتريخ النشر

الصفحاتعدد  :  300  
 العربية   :لغة املؤلف

 

 أساليب تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية )اجل   الثاين(  -  :عنوان املؤلف ابللغة العربية
  Teaching methods and learning social studies (Part II)  :عنوان املؤلف ابللغة اإلجنليزية
  1  :عدد املشاركني يف املؤلف
حمسن للطىاعة والنشر  دار  :اسم جهة النشر  
  2003يوليه   :اتريخ النشر

الصفحاتعدد  :  300  
 العربية   :لغة املؤلف

 

 أساليب تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية )اجل   األول(  -  :عنوان املؤلف ابللغة العربية
  Teaching methods and learning social studies (Part I)  :عنوان املؤلف ابللغة اإلجنليزية
  1  :عدد املشاركني يف املؤلف
 دار حمسن للطىاعة والنشر   :اسم جهة النشر
  2003يناير   :اتريخ النشر

الصفحاتعدد  :  300  
 العربية   :لغة املؤلف

 التحكيم

ا  تصرور مدرررتى لتطرروير تدرو  مدرررر الرتبيررة االجتماعيرة والوطنيررة للصررف الرابرع االبترردائ  وبنرر  :عنوان البحث/الرسالة
 مكورتته ا  و  معايري اجلودة لتنمليم املدررات الدراسية 

اململكة العربية السعودية  -جامعة امللك سعود  -كلية الرتبية   :اسم جهة النشر  
اململكة العربية السعودية  -الرايض   :مكان النشر  
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 العربية   :لغة البحث/الرسالة
  0152أبري    :اتريخ التحكيم
 املناهج وطرق التدريس  :التخصص العام
 مناهج وطرق تدريس  :التخصص الدقيق

 

فعاليررة بررررتمج ع جرر  للسررلوكيات السررلىية لررد  أطيررال رايض األطيررال ا حمافملررة الدريررة   :عنوان البحث/الرسالة
 العليا 

 املؤمتر العلم  السادس لط ب وطالىات التعليم العايل   :اسم جهة النشر
اململكة العربية السعودية  -و ارة التعليم العايل   :مكان النشر  
 العربية   :لغة البحث/الرسالة
  2015فرباير   :اتريخ التحكيم
 الدراسات الرتبوية ا الطيولة املىكرة  :التخصص العام
 العلول الرتبوية املرتىطة  لطيولة  :التخصص الدقيق

 

  اسرررت دال طالىرررات السرررنة الت ضرررريية ا جامعرررة امللرررك سرررعود السرررررتاتيجيات إدارة مرررد  :عنوان البحث/الرسالة
 الغضب 

 املؤمتر العلم  السادس لط ب وطالىات التعليم العايل   :اسم جهة النشر
اململكة العربية السعودية  -و ارة التعليم العايل   :مكان النشر  
 العربية   :لغة البحث/الرسالة
  2015فرباير   :اتريخ التحكيم
 علم النيس الرتبوي والص ة النيسية  :التخصص العام
 الص ة النيسية  :التخصص الدقيق

 

دراسة ميدانية  -بني الواقع واملأمول  -الدمج االجتماع  لةوي مت  مة داون   :عنوان البحث/الرسالة  
لعايل املؤمتر العلم  السادس لط ب وطالىات التعليم ا  :اسم جهة النشر  
اململكة العربية السعودية  -و ارة التعليم العايل   :مكان النشر  
 العربية   :لغة البحث/الرسالة
  2015فرباير   :اتريخ التحكيم
 علم النيس الرتبوي والص ة النيسية  :التخصص العام
 الص ة النيسية  :التخصص الدقيق

 

الت ضريية جبامعة اإلمال حنو اسرتاتيجية التعلم التعاوين  اجتاهات طالىات السنة  :عنوان البحث/الرسالة  
 املؤمتر العلم  السادس لط ب وطالىات التعليم العايل   :اسم جهة النشر
اململكة العربية السعودية  -و ارة التعليم العايل   :مكان النشر  
 العربية   :لغة البحث/الرسالة
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  2015فرباير   :اتريخ التحكيم
العام التخصص  املناهج وطرق التدريس  :

 مناهج وطرق تدريس  :التخصص الدقيق
 

دراسة تطىيدية علر    "است دال بطاقة األدا  املتوا ن ا تدييم أدا  مؤسسات التعليم العايل   :عنوان البحث/الرسالة
  "كلية الرتبية جامعة امللك خالد

اململكة العربية السعودية  - جامعة امللك خالد -كلية الرتبية   :اسم جهة النشر  
اململكة العربية السعودية  -جامعة امللك خالد  -كلية الرتبية   :مكان النشر  
 العربية   :لغة البحث/الرسالة
  2015يناير   :اتريخ التحكيم
 أصول الرتبية والت طيط الرتبوي  :التخصص العام
 أصول الرتبية  :التخصص الدقيق

 

رسالةعنوان البحث/ال  حتكيم اإلنتاج العلم  املددل من د. حامد ط ف ة للرتقية لدرجة أستاذ   :
اململكة األردنية اهلامشية  -اجلامعة األردنية   :اسم جهة النشر  
اململكة األردنية اهلامشية  -اجلامعة األردنية   :مكان النشر  
 العربية   :لغة البحث/الرسالة
  2014مايو   :اتريخ التحكيم
 املناهج وطرق التدريس  :التخصص العام
 مناهج وطرق تدريس  :التخصص الدقيق

 

مرن وجهرة نملرر أعضرا  هيئرة التردريس  والضروابط( )األسرساختيار مو وع الى م العلم    :عنوان البحث/الرسالة
  لسنة الت ضريية ا جامعة طيىة 

التعليم العايل املؤمتر العلم  اخلامس لط ب وطالىات   :اسم جهة النشر  
اململكة العربية السعودية  -جامعة طيىة   :مكان النشر  
 العربية   :لغة البحث/الرسالة
  2013ديسمرب   :اتريخ التحكيم
 املناهج وطرق التدريس  :التخصص العام
 مناهج وطرق تدريس  :التخصص الدقيق

 

رحلرررة الثانويرررة وع قتهرررا بىنرررا  اهلويرررة الوطنيرررة والثدافيرررة لرررد  حمترررو  املرررواد االجتماعيرررة ا امل  :عنوان البحث/الرسالة
 الطلىة  ململكة العربية السعودية 

اململكة العربية السعودية  -جامعة طيىة  -عمادة الى م العلم    :اسم جهة النشر  
اململكة العربية السعودية  -جامعة طيىة  -عمادة الى م العلم    :مكان النشر  

رسالةلغة البحث/ال  العربية   :
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  2013يناير   :اتريخ التحكيم
 املناهج وطرق التدريس  :التخصص العام
 مناهج وطرق تدريس  :التخصص الدقيق

 الجوائز

جامعررة  -عمررادة الررتعلم اإللكرررتوين  -جررائ ة التميرر  ا تصررميم مدررررات الررتعلم االلكرررتوين   :اسم اجلائزة
 امللك خالد 

  2010مايو   :اتريخ احلصول عليها
اململكة العربية السعودية  -جامعة امللك خالد  -عمادة التعلم االلكرتوين   :اجلهة املاحنة  
 جائ ة التمي  ف تصميم مدررات التعلم االلكرتوين   :سبب احلصول عليها

 المشروعات 
ت الرتبية املنىثدرة عرن اجمللرس عضو اللجنة اليرعية )الينية( لتطوير بررتمج إعداد املعلم بكليا  :اسم املشروع

  .األعل  للجامعات التابع لو ارة التعليم العايل
  .اجمللس األعل  للجامعات التابع لو ارة التعليم العايل  :اجلهة املستفيدة
2002يناير  :من  :املدة   2004أغسطس  :إىل    
ايلاجمللس األعل  للجامعات التابع لو ارة التعليم الع  :جهة التمويل .  
  2000000  :مقدار التمويل )ابأللف جنيه(
 عضو اللجنة اليرعية )الينية(   :دور املتقدم

ومهام املتقدمتفاصيل الدور   عضو اللجنة اليرعية )الينية(   :
تطرروير بررررتمج إعررداد املعلررم بكليررات الرتبيررة املنىثدررة عررن اجمللررس األعلرر  للجامعررات التررابع   :نبذة عن املشروع

ة التعليم العايللو ار  .  
 اجمللس األعل  للجامعات التابع لو ارة التعليم العايل   :املرجع

 

 مشروع تطوير كليات الرتبية   :اسم املشروع
 و ارة التعليم العايل بسلطنة عمان   :اجلهة املستفيدة
1995أكتوبر  :من  :املدة   1997يونيو  :إىل    
عايل بسلطنة عمان و ارة التعليم ال  :جهة التمويل  
  8000000  :مقدار التمويل )ابأللف جنيه(
 عضو اللجنة العليا للمشروع   :دور املتقدم

ومهام املتقدمتفاصيل الدور   عضو اللجنة العليا للمشروع   :
 تطوير كليات املعلمني املتوسطة إىل كليات جامعية   :نبذة عن املشروع
سلطنة عمان و ارة التعليم العايل ب  :املرجع  

 األنشطة الفنية

( االجتماع عضو اللجنة العلمية ملؤمتر )التعليم والتوطيف والتمكني   :اسم النشاط  
جامعة سوهاج  -كلية الرتبية   :اجلهة املستفيدة  
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إىل    2016أبري   :من  :املدة   2026أبري   :
( االجتماع يف والتمكني عضو اللجنة العلمية ملؤمتر )التعليم والتوط  :دور املتقدم  

ومهام املتقدمتفاصيل الدور  ( االجتماع عضو اللجنة العلمية ملؤمتر )التعليم والتوطيف والتمكني   :  
( االجتماع عضو اللجنة العلمية ملؤمتر )التعليم والتوطيف والتمكني   :نبذة عن النشاط  
 عميد كلية الرتبية بسوهاج   :املرجع

 

ضو اللجنة املنملمة ملؤمتر املدخ  املنملوم  ا التدريس والت دايت الرتبوية املعاصرة ع  :اسم النشاط  
جامعة جنوب الوادي  -كلية الرتبية بسوهاج   :اجلهة املستفيدة  
إىل    2002فرباير  :من  :املدة   2002فرباير  :
 عضو اللجنة املنملمة للمؤمتر   :دور املتقدم

مومهام املتقدتفاصيل الدور   عضو اللجنة املنملمة   :
 عضو اللجنة املنملمة   :نبذة عن النشاط
كتاب املؤمتر   -عميد كلية الرتبية بسوهاج   :املرجع  

 معلومات أخرى

 :ةوية اللجان التنظيمية أو اإلداريعض -
  .رئيس جلنة الدراسات العليا والى وث املنىثدة عن جملس الكلية -
  .ة املنىثدة عن جملس الكليةرئيس جلنة الع قات الثدافي -
  .عضو جملس قسم املناهج وطرق التدريس -
  .عضو جلنة املكتىات املنىثدة عن جملس الكلية -
عضو اللجنة اليرعية )الينية( لتطوير بررتمج إعداد املعلم بكليات الرتبية املنىثدة عن اجمللس األعل  للجامعات التابع لو ارة  -

  .التعليم العايل
  .ري حترير اجمللة الرتبوية اليت تصدر عن كلية الرتبية بسوهاج جامعة جنوب الواديسكرت -
 :يف دورات إعداد املعلمنياملشاركة  -
ل مب ا رة بعنوان  مهارات 1999/2000املشاركة ا دورة الرتقية إىل معلم أول اثنوي مبديرية الرتبية والتعليم بسوهاج عام   -

  ."أمهية التدريب عليها-بعملية التعلمع قتها -التواص : ميهومها
ل مب ا رة بعنوان  تكنولوجيا 1999/2000املشاركة ا دورة الرتق  إىل مدير مدرسة مبديرية الرتبية والتعليم بسوهاج عام   -

  ." التعليم والوسائ  التعليمية التعلمية
 :املشاركة يف دورات إعداد املعلم اجلامعي ابلكلية -
  ." ل مب ا رة عنواهنا  مهارات التدريس1999/2000دورات إعداد املعلم اجلامع   لكلية العال الدراس  املشاركة ا  -
  ."ل مب ا رة عنواهنا  التدريس املصغر2000/2001املشاركة ا دورات إعداد املعلم اجلامع   لكلية العال الدراس   -
ل مب ا رة عنواهنا  الت طيط إلنتاج الوسائ  2001/2002عال الدراس  املشاركة ا دورات إعداد املعلم اجلامع   لكلية ال -

  ."التعليمية
  .ل ا عدة حما رات2002/2003املشاركة ا دورات إعداد املعلم اجلامع   لكلية العال الدراس   -
  .ل ا عدة حما رات2003/2004املشاركة ا دورات إعداد املعلم اجلامع   لكلية العال الدراس   -
  .ل ا عدة حما رات2004/2005املشاركة ا دورات إعداد املعلم اجلامع   لكلية العال الدراس   -
  .ل ا عدة حما رات2005/2006املشاركة ا دورات إعداد املعلم اجلامع   لكلية العال الدراس   -
 :فحص بعض الرسائل العلمية -
  محاد عل  النجدي املدرس املساعد بكلية الرتبية أبسيوط لتعيينه ا ف ص رسالة الدكتوراه اخلاصة  لسيد / عادل رمس -
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  .االجتماعية  اتريخ ( )الدراساتوطيية مدرس بدسم املناهج وطرق التدريس ختصص 
ف ص رسالة الدكتوراه اخلاصة  لسيد حسني عىد الىاسط املدرس املساعد بكلية الرتبية بدنا لتعيينه ا وطيية مدرس بدسم  -
  .("الدراسات االجتماعية  جغرافيا)ناهج وطرق التدريس ختصص امل
 :املؤمترات العلمية يفاملشاركة  -
حضور املؤمتر العلم  إحلادي عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ومو وعه:  مناهج التعليم والعوملة  ا اليرتة من  -
  .1999يوليو  20-22
شر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ومو وعه:  مناهج التعليم وتنمية التيكري  ا حضور املؤمتر العلم  الثاين ع -

  .2000يوليو  26-25اليرتة من 
حضور املؤمتر العلم  الثالم عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ومو وعه:  مناهج التعليم والثورة املعرفية  -

  .2001يوليو  25-24من ا اليرتة  "والتكنولوجية املعاصرة
  .ل19/2/2002املشاركة ا ندوة   املدخ  املنملوم  ا التدريس والت دايت الرتبوية املعاصرة   اليت أقامتها الكلية يول  -
معة جا –املشاركة ا املؤمتر العلم  الثاين   الدور املتغري للمعلم العر_ ا جمتمع الغد ة رلية عربية   كلية الرتبية أبسيوط  -

ل ، وعرض حبم بعنوان   2000أبري   (20-18)أسيوط ،  لتعاون مع مجعية كليات ومعاهد الرتبية ا اجلامعات العربية ، 
  ." أبعاد الةاتية الثدافية ا مدررات الدراسات االجتماعية واللغة العربية  ملرحلة اإلعدادية

 :عضوية بعض اجلمعيات الثقافية والعلمية -
  .الثدافية جبمعية الثدافة من أج  التنمية عضو اللجنة -
  .عضو اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس -
  .عضو اجلمعية املصرية للدراسات االجتماعية -
 :املشاركة يف مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات -
  .درب(املشاركة ا دورة اجلوانب الدانونية واإلدارية ا اجلامعات )كمت -
  .املشاركة ا دورة التدريس اليعال )كمدرب( -
  .املشاركة ا دورة اجلامعة واجملتمع )كمدرب( -
  .املشاركة ا دورة اجتاهات حديثة ا التدريس )كمدرب( -
 :حتكيم البحوث العلمية -
  .أستاذ مساعد حتكيم العديد من الى وث العلمية املرسلة من اللجنة العلمية الدائمة للرتقية لوطيية -
  .حتكيم العديد من الى وث العلمية مل تلف اجمل ت واملؤمترات العلمية ا مصر والوطن العر_ -
 
 


