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 .2012عام منذ جامعة بنها  – ، كلية الرتبية   وتكنولوجيا التعليم بقسم املناهج وطرق التدريس  ستاذ أ -1
 وحىت اترخيه .  2018عضو جملس جامعة بنها منذ  -2
   حمكم اللجنة العلمية لرتقية السادة أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات املصرية لدرجة األساتذة واألساتذة املساعدين. -3
امعات العربية ومنها جامعة مؤته، جامعة  قية السادة أعضاء هيئة التدريس ببعض اجلالعلمية لرت  حمكم اللجان   -4

 احلسني ابن طالل. 
 حمكم يف العديد من اجملالت العلمية املتخصصة يف الرتبية ومنها:   -5

 وحىت اترخيه.  2013جملة كلية الرتبية جامعة بنها والصادرة عن كلية الرتبية منذ   -
 صادرة عن اجلمعية املصرية للرتبية العلمية. العلمية وال  جملة الرتبية -
 جملة املناهج وطرق التدريس والصادرة عن اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس.  -
وحىت   2013مؤسسة الرتبية اخلاصة والتأهيل منذ العام جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل الصادرة عن مؤسسة   -

 جلة.  ستشارية للميف اهليئة اال  عضووأيضا  اترخيه
 جملة كلية الرتبية النوعية جامعة القاهرة. -
 الصادرة عن املؤسسة العربية للرتبية والعلوم واآلداب.  العربية للعلوم الرتبوية والنفسية  لةاجمل -

 والتعليم. مدرب معتمد يف جامعة بنها ويف األكادميية املهنية للمعلمني ويف مديرية الرتبية  -6
 لم يف كليات الرتبية وكليات االقتصاد املنزيل   . لربامج اعداد املع   مراجع خارجي / داخلي  -7
 0   2006جامعة بنها عام   -، كلية الرتبية  بقسم املناهج وطرق التدريس   أستاذ مساعد -8
 . 2004يف عام   ICDLالرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر املعرفة ابسم احلصول علي شهادة  -9

"منهج مقرتح  كلية الرتبية ببنها بعنوان  –صص مناهج وطرق التدريس العلوم دكتوراه الفلسفة يف الرتبية ت  -10
 2000" عام  يف العلوم للطالب املعاقني مسعيا ابملرحلة الثانوية املهنية يف ضوء احتياجاهتم الثقافية واملهنية  

 0البحثية بتقدير منح الدرجة مع الوصية ابلطبع علي نفقة اجلامعة وتداوهلا بني اجلامعات واملراكز 
تنمية بعض  كلية الرتبية ببنها بعنوان "   –لوم  ختصص مناهج وطرق تدريس العاملاجستري يف الرتبية  -11

 " ممتاز بتقدير "  1996" عام عناصر التنور العلمي لدي تالميذ اإلعدادية املهنية  
جيد جدا مع   مبتقدير عا  1990جامعة الزقازيق سنة   –كلية الرتبية ببنها    –بكالوريوس العلوم والرتبية  -12

 0 مرتبة الشرف 
 

 

 
 يف كلية الرتبية .  املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليمرئيس قسم  -1
 .  وحىت اترخيه 2018منذ عام  امعة بنهاجلمدير التخطيط االسرتاتيجي  -2

 ةالمؤهالت العلمية والدراسيثانيا: 

 ثالثا : الوظائف اإلدارية 
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 برامج. ست الربامج املميزة يف كلية الرتبية جامعة بنها وعددها  عام منسق -3
 .2018ابريل وحىت  2017ي ، كلية الرتبية / جامعة بنها مايو املدير التنفيذي لوحدة التخطيط االسرتاتيج -4
وحىت ديسمرب   2017رئيس جلنة التدريب ابلوحدة املركزية للتخطيط االسرتاتيجي جلامعة بنها ، مايو  -5

2018 . 
 . 2019يوليو وحىت  2013منذ عام   بكلية الرتبية انئب املدير التنفيذي لوحدة ضمان اجلودة -6
 جلامعة بنها.  2017/2022طة االسرتاتيجية عضو فريق إعداد اخل -7
 لكلية الرتبية/ جامعة بنها.  2017/2022إعداد اخلطة االسرتاتيجية عضو فريق  -8
 .2022 -2017عضو مراجع للخطط االسرتاتيجية جلامعة بنها وكلياهتا  -9

 .2018/ 2016عضو الوحدة املركزية للتخطيط االسرتاتيجي جبامعة بنها،  -10
 .2022/ 2017ية ببنها رتاتيجية لكلية الرتبية الرايضعة تنفيذ اخلطة االسانئب رئيس فريق متاب -11
 .2022/ 2017انئب رئيس فريق متابعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لكلية احلقوق   -12
 .2022- 2017عضو فريق متابعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية هلندسة شربا  -13
بكلية الرتبية  مشروع تطوير نظم القياس والتقومي  ئبوان انئب مدير مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية   -14

من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العايل، برانمج التطوير املستمر والتأهيل لإلعتماد، والذي   جامعة بنها
   فازت به كلية الرتبية، جامعة بنها ، واملمول من قبل وزارة التعليم العايل، مجهورية مصر العربية.

 اجملتمعية ابلكلية. املشاركة رئيس فريق -15
/ 11/ 29قائم أبعمال رئيس قسم الدراسات الرتبوية بكلية العلوم التطبيقية ابلرستاق يف الفرتة من  -16

 2012/ 4/ 15إىل  2011
وحىت يوليو   2005، من سبتمرب 0سلطنة عمان   –أستاذ مشارك بكلية العلوم التطبيقية  ابلرستاق   -17

2012  . 
جامعة بنها     – ق التدريس تصص مناهج وطرق تدريس العلوم كلية الرتبية ناهج وطر د بقسم املأستاذ مساع -18

  2006منذ العام 
إيل العام   2000جامعة الزقازيق من  –كلية الرتبية ببنها    –مدرس املناهج وطرق التدريس )علوم (  -19

2005 0  
 م. 2000 – 1997ة من يف الفرت  -بكلية الرتبية ببنها –مدرس مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس  -20
 0م   1996 -1991يف الفرتة من  –بكلية الرتبية ببنها   -معيد بقسم املناهج وطرق التدريس  -21
    1991إيل شهر ابريل سنة  1990مدرس العلوم ابملرحلة االعدادية يف الفرتة من شهر اكتوبر عام  -22

 
 
 
 

 :الجمعيات العلمية : رابعا 
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 ابجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس . عضو  -23
 ية العلمية املصرية للرتبعضو ابجلمعية  -24
 عضو ابجلمعية املصرية للرتبية احلديثة  -25
 عضو ابالحتاد العريب للهيئات العامة يف رعاية املعاقني ابلقاهرة .  -26

عضو يف اللجنة العلمية لتحكيم االنتاج العلمي للمتقدمني إىل الرتقية للدرجة األعلى ببعض اجلامعات  -27
 وحىت اترخيه.  2013العربية عام 

   وحىت اترخيه.  2014" اجلمعية العربية للقياس والتقومي " منذ العام عية  عضو مج -28
/  11/ 24 -2016/ 11/ 22 الفرتة من لكلية اآلداب جامعة بنها يفلزايرة اجلودة عضو فريق احملاكاة  -29

2016 . 
 جلامعة بنها.  2017/2022عضو فريق إعداد اخلطة االسرتاتيجية  -30
 بنها.  لكلية الرتبية/ جامعة  2017/2022ة عضو فريق إعداد اخلطة االسرتاتيجي -31
 جلامعة بنها.  2017/2022عضو جلنة مراجعة صياغة اخلطة االسرتاتيجية  -32
 جلامعة بنها.  2017/2022سرتاتيجية عضو جلنة ترمجة اخلطة اال -33
 .2017/ 2016عضو الوحدة املركزية للتخطيط االسرتاتيجي جبامعة بنها،  -34
 .2022/ 2017نها طة االسرتاتيجية لكلية اآلداب بب انئب رئيس فريق متابعة تنفيذ اخل -35
 . 2022/ 2017انئب رئيس فريق متابعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لكلية اهلندسة بشربا  -36
ئب رئيس جلنة التخطيط الدراسات االسرتاتيجية ابلوحدة املركزية للتخطيط االسرتاتيجي جبامعة بنها  ان -37

2016 /2017. 
 .2016/ 2015معة بنها العام عضو جملس كلية الرتبية جا  -38
 . 2018/ 2017عضو جلنة شؤون الطالب كلية الرتبية للعام  -39
 .2017/ 2016/  2015للعام  كلية الرتبية  عضو جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة -40
 . 2015/ 2014عضو جلنة العالقات الثقافية والبعثات كلية الرتبية للعام  -41
 ية الرتبية جامعة بنها. عضو تطوير الئحة الدراسات العليا بكل -42
 عضو تطوير الئحة املرحلة اجلامعية اآلوىل بكلية الرتبية جامعة بنها.  -43
 الرتبية الرايضية جامعة بنها.   رئيس فريق إعداد الئحة كلية -44
 كلية الرتبية جامعة بنها ) مدرب(.   11/10/2016ورشة عمل بعنوان" مصفوفات الربامج" واملنعقدة بتاريخ   -45
  –  2016السرتاتيجي املكلف بوضع اخلطة االسرتاتيجية جلامعة بنها )ركزي للتخطيط اعضو الفريق امل  -46

2022) 
 وحىت اترخيه .  2012اجلامعي واليت تقيمها كلية الرتبية بشكل دوري منذ عام مدرب يف دورات اعداد املعلم  -47
 (2022 -2016عضو يف جلنة إعداد اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية جامعة بنها )  -48
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استبيان لكل معيار+ مقابالت+ مجع واثئق +  21عضو يف إعداد أدوات الدراسة الذاتية واليت اشتملت على )  -49
 .2015وحىت يوليو  2013.....( وتنفيذها بكلية الرتبية جامعة بنها يف الفرتة من ديسمرب بطاقات مالحظة

 . 2015وحىت يوليو  2013ة من يف الفرت واملخطط تنفيذها عضو يف جلنة التحليل البيئي لكلية الرتبية   -50
 وحىت اترخيه.  2015رئيس فريق املشاركة اجملتمعية بوحدة ضمان اجلودة ابلكلية  -51
املؤمتر العلمي األول للجمعية العربية للقياس والتقومي واملنعقد حتت عنوان" شبكات التواصل  مقرر  -52

العلوم مبدينة العاشر من رمضان يو السبت  االجتماعي واألسرة واجملتمع" الواقع والتحدايت. واملنعقد يف اندي 
19  /12 /2015. 

رة عن مؤسسة الرتبية اخلاصة والتأهيل منذ عام  عضو يف هيئة حترير جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل الصاد -53
 وحىت اترخيه. 2015

  – دبلوم مهىن  –الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة بنها  ) دبلوم عام    إعداد ربامج لاملشاركه ىف معايري  -54
 الربامج لقسم املناهج.( ىف كافة دكتوراه  -ماجستري  – دبلوم خاص 

وحىت   2015املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة بنها منذ عام رئيس جلنة حتديث بياانت قسم  -55
 اترخيه. 

 عضو يف هيئة حترير جملة كلية الرتبية جامعة بنها .  -56
املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا  بقسمربامج الدراسات العليا لوتوصيفات املشاركه ىف وضع معايري  -57

 دبلوم خاص ( ىف كافة التخصصات. –دبلوم مهىن   –ام  بكلية الرتبية جامعة بنها  ) دبلوم عالتعليم 
وحىت   2015رئيس جلنة حتديث بياانت قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة بنها منذ عام  -58

 اترخيه. 
 .2014الدراسة الذاتية لكلية الرتبية جامعة بنها،  وتطبيق أدوات التيسري املكلفة إبعدادجلنة عضو يف  -59
 املرحلة اجلامعية األوىل. منسق برانمج " إعداد معلم التعليم االبتدائي شعبة العلوم"  -60
 املرحلة اجلامعية األوىل. إعداد معلم التعليم االبتدائي شعبة الرايضيات" مراجع برانمج "  -61
 .2014ة الذاتية لكلية الرتبية جامعة بنها، التيسري املكلفة إبعداد الدراس جلنة و يف ضع -62

عضو يف جلنة " شؤون التعليم والطالب " كلية الرتبية جامعة بنها بداية من العام األكادميي   -63
 وحىت اترخيه.  2013/2014

 . 2015/ 2014األكادميي  عضو يف جلنة " العالقات الثقافية" كلية الرتبية جامعة بنها يف العام -64
 . بكلية الرتبية ببنها وتكنولوجيا التعليم  عضو جملس قسم املناهج وطرق التدريس  -65
 . 2005/ 2002 يف الفرتة من عضو جلنة املكتبات بكلية الرتبية ببنها -66
 عمان. عضو اللجنة الفرعية لالعتماد األكادميي وضمان اجلودة / كلية العلوم التطبيقية  ابلرستاق .سلطنة  -67
 سلطنة عمان.، بكلية العلوم التطبيقية ابلرستاق  لمي جلنة البحث الععضو  -68
 17" واليت عقدت يوم األحد املوافق  يوم املرأة العمانيةعضو جلنة اإلعداد والتحضري للندوة العلمية عن " -69

 . مبناسبة يوم املرأة العمانية بسلطنة عمان . 2010/  10 /
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يف الفرتة من   وم التطبيقية ابلرستاق للعام الدراسي" كلية العلواإلبداعية  ةدعم األنشطة الطالبيعضو جلنة " -70
 . 2012إىل  2009

 . 2010/2011عضو جلنة إعداد التقرير الذايت للجودة بكلية العلوم التطبيقية ابلرستاق للعام األكادميي  -71
   ،بيقية ابلرستاق بكلية العلوم التطمركز تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعضو جلنة إعداد  -72

2009/2010 . 
 .2010عضو اللجنة التحضريية لندوة " السالمة املرورية بني أمهية املعرفة وضرورة التطبيق " للعام  -73
 / وحىت اترخيه. 2012عضو يف جملس قسم املناهج وطرق التدريس ابلكلية من العام األكادميي  -74
 وحىت اترخيه.  2013بية جامعة بنها" منذ العام رت ث جمللة " كلية العضو يف اللجنة العلمية وحتكيم البحو  -75
عضو جلنة األساتذة بقسم املناهج وطرق التدريس واملسؤولة عن تقييم أنشطة األساتذة املساعدين  -76

ومن امساء الزمالء وحىت اترخيه. 2012واملدرسني املتقدمني للرتقية للدرجات األكادميية األعلى منذ عام 
 :يم أنشطتهم للرتقية ومت تقياملتقدمني

 2018.أكتوبر للرتقية لدرجة استاذ اللغة العربيةاملناهج وطرق تدريس  استاذ مساعدماهر شعبان  .1
 2018سبتمرب .للرتقية لدرجة استاذ مساعد الفلسفةمدرس املناهج وطرق تدريس ميساء محزة  .2
 . 2018يوليو  للرتقية لدرجة استاذ مساعدلعلوم سحر يوسف عز الدين مدرس املناهج وطرق تدريس ا .3
 .2018يوليو مدرس املناهج وطرق تدريس العلوم للرتقية لدرجة استاذ مساعد  اميان العزب  .4
  حسناء صربي مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة االجنليزية للرتقية من درجة مدرس اىل درجة أستاذ مساعد .5

 . 2018فرباير 
تاذ  قية من درجة مدرس اىل درجة أستدريس الدراسات االجتماعية للرت هالة الشحات مدرس مناهج وطرق  .6

 .2017 مساعد
أ.م.د / علي سعد جاب هللا أستاذ مساعد املناهج وطرق تدريس اللغة العربية من درجة أستاذ مساعد إىل   .7

 درجة أستاذ.
ن درجة أستاذ مساعد  أ.م.د/ سيد حممد سنجي أستاذ مساعد املناهج وطرق تدريس اللغة العربية  للرتقية م .8

 ستاذ. إىل درجة أ
أ.م.د/ وحيد حافظ أستاذ مساعد املناهج وطرق تدريس اللغة العربية  للرتقية من درجة أستاذ مساعد إىل  .9

 درجة أستاذ.
أ. م . د/ سعيد حامد حممد حيي أستاذ مساعد املناهج وطرق تدريس العلوم للرتقية من درجة أستاذ   .10

 مساعد لدرجة أستاذ. 
االجتماعية للرتقية من درجة املناهج وطرق تدريس الدراسات  رجاء عبد اجلليل أستاذ مساعد / أ.م .د .11

 أستاذ مساعد لدرجة أستاذ. 
أ. م . د/ رضا توفيق أستاذ مساعد املناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية للرتقية من درجة أستاذ   .12

 مساعد لدرجة أستاذ. 
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 جة أستاذ مساعد . التدريس الرايضيات للرتقية لدر مدرس املناهج وطرق  حساننيد/ سامية  .13
 (. أستاذ لدرجة للرتقية) املساعد العلوم تدريس  وطرق املناهج أستاذ:   البعلي العزيز عبد إبراهيم /د.م.أ .14
 (.أستاذ لدرجة للرتقية ) املساعد اإلجنليزية اللغة تدريس وطرق املناهج أستاذ:  زعزع   سامل مىن/د.م.أ .15
 لدرجة للرتقية ) املساعد االجتماعية الدراسات ستدري وطرق املناهج أستاذ :  مجعة هندي  رضا /د.م.أ .16

 (.  أستاذ
  املساعد الرايضيات تدريس وطرق املناهج أستاذ:  عاصي  القادر عبد حممد القادر  عبد /د.م.أ  .17

 (. أستاذ لدرجة للرتقية)
 (مساعد أستاذ لدرجة للرتقية )  العربية اللغة تدريس وطرق املناهج مدرس: الباري  عبد شعبان  ماهر /د .18
 . ( أستاذ لدرجة للرتقية) املساعد العلوم تدريس وطرق املناهج أستاذ: راشد حممد راشد /د .19

 

 

 

 
" االختبارات االلكرتونية يف ظل  كادميية طيبة ابلتعاون مع اجلمعية العربية للقياس والتقومي  مؤمتر الدويل ألال .1

 عضو اللجنة العليا للمؤمتر( )  2020ر أكتوب  4 -3واملنعقد أبكادميية طيبة ابملعادي يف الفرتة من ،  التعليم عن بعد 
" واملنعقد يف رحاب جامعة   التعليم ورايدة األعمال: الفرص والتحدايت املؤمتر الدويل السابع لكلية الرتبية "  .2

مستوى مهارات  ببحث بعنوان"    كةمسقط ، سلطنة عمان واملشار  2020مارس  4  -2السلطان قابوس يف الفرتة من 
 رايدة األعمال لدي طلبة اجلامعات دراسة تقوميية" . 

املؤمتر العلمي السادس والدويل الثالث للجمعية العربية للقياس والتقومي ابلتعاون مع مدارس طيبة املتكاملة الدولية   .3
 . 2019أكتوبر   5يوم السبت   ستقبلية (الرؤي امل – التحدايت   -تقومي التعليم قبل اجلامعي ) الواقع "  حتت عنوان  

متطلبات الفاعلية اإلدارية لدعم التنمية  املؤمتر الدويل ألكادميية طيبة ابالشرتاك مع احتاد مجعيات التنمية اإلدارية"  .4
 ، أكادميية طيبة ابملعادي. 2019أغسطس   املستدامة"

" يف الفرتة من  الرتبية العلمية وجودة احلياة ة " احلادي والعشرون للجمعية املصرية للرتبية العلمياملؤمتر العلمي  .5
 . بدار الضيافة جامعة عني مشس  2019/ 7/ 22 -21

يونيو    13-12"  ضمان جودة التعليم بني التخطيط الدويل ... والتنفيذ االقليمي املؤمتر الدويل السادس " .6
 . مصر    -هرة،اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ، فندق كونراد  القا 2019

املؤمتر العلمي السنوي الدويل الثالث ملركز تنمية قدرات أعاء هيئة التدريس والقيادات جبامعة بنها بعنون" تطوير   .7
رايدة األعمال" مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة  برامج التدريب ابملؤسسات العربية ملواكبة عصر االبتكار و 

 .2019ارس م 21-20بنها، يف الفرتة من 
، جامعة بنها يف الفرتة من  ولية يف ضوء املتغريات واملعايري الد تطوير التعليم العايل املؤمتر الدويل جلامعة بنها "   .8

" دور مؤسسات التعليم    ) فردي( بعنوان األول  : البحثواملشاركة ببحثني. 2019/  1/  23-22الثالاثء واألربعاء  

 المؤتمرات والندوات : المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية منها :  خامسا:
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دراسة " تقوميية ألثر  لية االجتماعية لدى الشباب"  والبحث الثاين ) مشرتك(  سؤو وامل  العايل يف تنمية العمل التطوعي 
 ومردود التدريب يف جمال التخطيط االسرتاتيجي"  

" السبت  احلوار املصري الروسي" تطوير التعليم العايل للتنمية املستدامة"  املؤمتر الدويل ألكادميية طيبة بعنوان  .9
بعنوان" العمل التطوعي من وجهة نظر طالب  امعة القاهرة ، واملشاركة بورقة حبثية ، ج 2018اكتوبر  21 -20واألحد 

 ( لمستقبل ) حتدايت الواقع ورؤية ل  اجلامعات 
تربية الفئات املهمشة يف اجملتمعات  املؤمتر العلمي الثامن ) الدويل الرابع( لكلية الرتبية جامعة املنوفية واملعنون"  .10

/   12 -11" الفرص والتحدايت" واملنعقد يومي الثالاثء واألربعاء املوافق _   ة املستدامةالعربية لتحقيق أهداف التنمي 
9 /2018  . 
ن  واملعنو  أكادميية طيبة يف املعادي ابلتعاون معلجمعية العربية للقياس والتقومي  لدويل الثاين ل املؤمتر العلمي اخلامس وا  .11
 2018/ 8/ 4يوم السبت املوافق  عادي ، أكادميية طيبة ابمل   التقومي مدخل جلودة التعليم""  
التدريب اإلبداعي رؤية واقعية وطموحات ي الدويل الثاين ملركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس " لماملؤمتر الع .12

، قاعة   2018/   3/   15مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها يوم اخلميس املوافق مستقبلية"  
 جممع الكليات.  االحتفاالت الكربي ،

واملشاركة ببحث   االنتاج الفكري واالنفتاح التقين يف عمان" امللتقى العلمي السادس للجامعة العربية املفتوحة"   .13
فرباير   28اىل األربعاء 27بعنوان" التقنيات احلديثة والرتبية الوجدانية يف املنظومة التعليمية العربية" يف الفرتة من الثالاثء  

 العربية املفتوحة، مسقط، سلطنة عمان. . اجلامعة 2018
يت أقامتها جلنة علوم اإلدارة ابجمللس األعلى  املؤمتر العلمي الدويل الثاين اإلدارة اجملتمعية ومكافحة اإلرهاب" وال .14

 .  2018/   2/   24للثقافة" وزارة الثقافة ، دار األوبرا املصرية . يف يوم السبت املوافق 
" األهداف وخطة األنشطة واملقدمة    ة املبادرة الوطنية لتنمية االخالق واملواطنةوثيق حتكيم الندوة العلمية عن "  .15

، مدارس طيبة الدولية  2017/ 8/ 5ق واملواطنة ، وزارة الثقافة واملنعقدة يوم السبت املوافق من اجمللس العريب لألخال 
 . القاهرة العبور –املتكاملة  

"  واليت عقدهتا اجلمعية املصرية للرتبية العلمية يف الفرتة  ملستدامةية والتنمية االرتبية العلماملؤمتر العلمي التاسع "   .16
                              ، دار الضيافة جامعة عني مشس.                                                                                                  2017يوليو  24 - 23من 

واليت أقامها مركز املعلومات   "  الرتبية املدنية وبناء اإلنسان املعاصر"  كلية الرتبية عن    العلمية األوىل يف دوةالن .17
تصور    . واملشاركة بورقة عمل بعنوان "2017/ 7/ 2واخلدمات الرتبوية والنفسية والبيئية يف الكلية يوم األحد املوافق 

 . ت التعليم قبل اجلامعي مقرتح إلهناض املواطنة الرقمية يف مؤسسا
" كلية الرتبية جامعة بنها  تطبيقات التكنولوجيا يف الرتبيةامللتقي الدويل  األول لكلية الرتبية جامعة بنها بعنوان"  .18

 ، قاعة االحتفاالت الكربي جلامعة بنها.  2017
" يوم السبت واألحد    وثقافة اإلدارةإدارة الثقافة املؤمتر الدويل للجنة علوم اإلدارة ابجمللس األعلى للثقافة بعنوان"  .19

 بدار األوبرا املصرية ابلقاهرة.   2017يناير  28-29
برامج التنمية   " الندوة العلمية األويل للجمعية العربية للقياس والتقومي ابلتعاون مع كلية الرتبية جامعة عني مشس   .20

 . يف رحاب كلية الرتبية جامعة عني مشس 2016 وذلك يوم السبت املوافق السابع عشر من ديسمرب   املهنية يف امليزان "
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" املعلم وعصر املعرفة: الفرص والتحدايت  املؤمتر الرتبوي الدويل األول لكلية الرتبية جامعة امللك خالد بعنوان .21
برانمج مقرتح قائم على التعلم املستند إىل الدماغ   واملشاركة ببحث بعنوان "   ،لعامل متغري حتت شعار" معلم متجدد 

/    2/   29كلية الرتبية ، جامعة امللك خالد، يف الفرتة من   ، "تنمية بعض عادات العقل لدى معلمي الرتبية اخلاصة ل
 . م  2016/ 11/ 30عاء اىل األرب 2016/ 11/ 29هـ املوافق الثالاثء 1438/ 2/ 30هـ اىل 1438

  -العنف يف مؤسسات التعليم )املظاهر"  بعنوان   املؤمتر العلمي الدويل الثالث عشر لكلية الرتبية جامعة الفيوم  .22
 . 2016/  10/  17اىل اإلثنني  -15كلية الرتبية جامعة الفيوم يف الفرتة من السبت " ،سبل املواجهة(   -األسباب

الرتبية  املؤمتر العلمي الثالث للجمعية العربية للقياس والتقومي ابلتعاون مع اجمللس العريب لألخالق واملواطنة "   .23
 . 2016/ 10/ 1" مدارس طيبة املتكاملة الدولية، مبدينة العبور، يوم السبت املوافق  متغريوبناء األمة يف عامل األخالقية 

حنو تغيري جذري يف رؤي  للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس" ( شرون  املؤمتر الدويل الرابع ) اجلامس والع .24
 . 2016أغسطس   4 -3" واسرتاتيجيات تطوير مناهج التعليم

يوليو   25- 24" مناهج العلوم بني املصرية والعاملية املؤمتر العلمي الثامن عشر للجمعية املصرية للرتبية العلمية   .25
2016. 

القياس والتقومي ابملؤسسات التعليمية الواقع والرؤي   الثاين لكلية الرتبية جامعة الزقازيق" املؤمتر الدويل  .26
 . 2016يو يول  31- 30زقازيق يف الفرتة من مركز القياس والتقومي جامعة ال املستقبلية" 

وير التعليم قبل " تطاملؤمتر العلي الثاين للجمعية العربية للقياس والتقومي ابلتعاون مع مدارس طيبة الدولية "  .27

  ، صعوبة تعلم الرايضيات لدى تالميذ املرحلة االبتدائيةببحث بعنوان "  الجامعي... رؤية مستقبلية"
 .، مدارس طيبة الدولية مدينة العبور   2016/  4/   16يوم السبت املوافق  ج ،رؤية للتشخيص والعال

في الفترة من  " المعلم ..... اإلعداد والتعلم مدى الحياة في عالم متغير"    املؤمتر الدويل الرابع جلامعة نزوى  .28
تمع املعرفة من  كفاايت املعلم الرقمي يف جم جامعة نزوى، سلطنة عمان ببحث بعنوان " 2016/ مارس  3 -1

 . أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبيةوجهة نظر  
" قياس األداء وتطبيق نظام املؤشرات الرئيسية لتعزيز اجلودة الشاملة  املؤمتر العلمي املقام ابملدينة املنورة بعنوان   .29

ومي طلبة اجلامعات يف  رؤية مستقبلية لتطوير نظم تق"  وكانت املشاركة ببحث بعنوان ، يف جامعات العامل اإلسالمي  
  اجلامعة اإلسالمية ، جامعة طيبة ، ابلتعاون مع احتاد اجلامعات العربية ، ، ايري ومؤشرات ضمان اجلودة الشاملةضوء مع

 . م(2015/   3/  4 –   3 هـ املوافق 1436/   1/  26-25املدينة املنورة، )
"   " الرتبية العلمية وحتدايت الثورة التكنولوجيةعنوان  املؤمتر العلمي السابع عشر للجمعية املصرية للرتبية العلمية ب  .30

 .2015أغسطس  11 -10دار الضيافة، جامعة عني مشس، يف الفرتة من 
ة  جلودس، االجتاهات احلديثة ابملشاركة مع جامعة عني مشللمركز العريب للتعليم والتنمية املؤمتر الدوىل السنوى الثامن  .31

مداخل التخطيط  "( وكانت املشاركة ببحث بعنوان"    والعاىل ) املعاير واألليات  اجلامعى  التعليممؤسسات واعتماد 
إىل   5ىف الفرتة من    (" جامعة بنها منوذجا  )  عتمادىف ضوء معايري اجلودة واال  اجلامعيسرتاتيجى ملؤسسات التعليم اال
 .                   2015ديسمرب  7
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ملصرية املتكاملة ابلعاشر من رمضان  للقياس والتقومي ابلتعاون مع مدارس ا  املؤمتر العلمي األول للجمعية العربيةمقرر  .32
عمل بعنوان "  بعنوان "شبكات التواصل االجتماعي واألسرة واجملتمع) الواقع والتحدايت("  وكانت املشاركة بورقة 

 .2015 / ديسمرب19،  السبت   التواصل االجتماعي واألسرة اليتيمة شبكات
دار    .الرتبية العلمية : موجهات للتميز " ة املصرية للرتبية العلمية بعنوان لسادس عشر للجمعياملؤمتر العلمي ا .33

 .  2014أغسطس  10 –  9الضيافة ، جامعة عني مشس، يف الفرتة من 
واملنعقد بدار الضيافة جامعة   " تطوير املناهج : رؤى وتوجهات"  العلمي الثالث والعشرون ) الدويل الثالث( املؤمتر  .34

 .   2014أغسطس  14 -13س يف الفرتة من عني مش
املؤمتر الدويل الثاين لقسم الرتبية والدراسات اإلنسانية ، "االسرتاتيجيات احلديثة لرتبية وتعليم الطفل" املشاركة بورقة   .35
"ع بعنوان  واسرتاتيجيات  مل  األطفال  معلمات رايض  نظر  من وجهة  الروضة  لطفل  والتكنولوجية  العلمية  املفاهيم 

 . 2013فرباير  30إىل  2013يناير   28واملقام يف جامعة نزوى كلية الدراسات اإلنسانية ، يف الفرتة من  ها"تعليم
التعليم    جامعة بنها، ابلتعاون مع اجلمعية املصرية ألصول الرتبية "املؤمتر العلمي العريب السادس لكلية الرتبية ،  .36

 .2013يوليو  2-1جامعة بنها، يف الفرتة من ية الرتبية ، واملقام يف كل" وآفاق ما بعد ثورات الربيع العريب 
يب الرابع جلامعة نزوى،  املؤمتر العلمي الرابع "التنشئة الصاحلة لألجيال... رسالة األسرة والوطن" املؤمتر العلمي الطال  .37

بداعية كمتطلب  " رسالة األسرة حنو تنمية القراءة اإل وقد مت االشرتاك ببحث بعنوان  فرباير21-19سلطنة عمان، 
 . 2012جامعة نزوى، من وجهة نظر طلبة كليات العلوم التطبيقية" للتنشئة الصاحلة لألبناء 

مبنتجع فندق   2012/ 3/   28واملقامة يوم األربعاء املوافق  2012الندوة العلمية مبناسبة اليوم العاملي للمياه  .38
ديرية العامة للبلدايت اإلقليمية وموارد املياه حملافظة جنوب  شاطئ السوادي، وزارة البلدايت اإلقليمية وموارد املياه، امل

 الباطنة،  بسلطنة عمان.  
تمعية" واملقامة مبناسبة األسبوع اخلليجي للعمل  املشاركة بورقة عمل يف الندوة العلمية املعنونة " الشراكة اجمل .39

نظر طالب   وجهة) العمل التطوعي من  بعنواناالجتماعي بعنوان "العمل األهلي جودة ورايدة" وقد مت تقدمي ورقة عمل 
الجتماعية ،  وزارة التنمية اإلجتماعية ، املديرية العامة للتنمية اكليات العلوم التطبيقية حتدايت الواقع ورؤية للمستقبل( 

 ، والية صحار.  مبركز صحار بالزا  2012/  4/   8واملقامة يوم األحد املوافق 
املقام بكلية العلوم التطبيقية ابلرستاق ، وقد مت   األول لألخصائيني االجتماعيني  املشاركة بورقة عمل يف امللتقى .40

" رؤية مقرتحة للتواصل الفعال بني األخصائي االجتماعي والطالب من وجهة نظر طلبة  تقدير ورقة عمل بعنوان
ة االجتماعية بوالية صحار ،  ، املديرية العامة للتنمي2012/  5/   22 –  20يف الفرتة من كليات العلوم التطبيقية "  
 لرستاق. ودائرة التنمية االجتماعية اب

مناهج التعليم يف    ي الثاين والعشرون للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس "املؤمتر الدويل األول ) املؤمتر العلم .41
ة قناة السويس ، املقام يف  ابلتعاون مع كلية الرتبية ، جامعجمتمع املعرفة" اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس 

 .  2012/   9/  6 –  5السخنة يف الفرتة من  العني
" املؤمتر العلمي الطاليب الثالث جلامعة نزوى ، جامعة نزوى ، سلطنة    ز قيم املواطنةتعزياملؤمتر العلمي الثالث "  .42

ة  لقيم العلمية للمواطن "بعض سلوكيات تعزيز ا .وقد مت االشرتاك فيه ببحث بعنوان  2011فرباير  22- 20عمان ،
 وواقع ممارستها لدى طالب كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان". 
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، للفرتة  تعليم وأتهيل ذوي اإلعاقة مسؤولية متكاملة  ألول لقسم الرتبية والدراسات اإلنسانية "املؤمتر السنوي ا .43
جماالت العمل املهين  عمل بعنوان"  ، جامعة نزوى ، سلطنة عمان.وقد مت االشرتاك فيه بورقة  2011مايو  4-3من 

 ... خط الدفاع األول لدعم استقالل املعاقني مسعيا". 
،كلية العلوم التطبيقية بنزوى ،   2011مايو   4 - 3يف الفرتة من  هنة بني الواقع واملأمولأخالقيات املندوة   .44

 عمان سلطنة 
اجلمعية املصرية للرتبية العلمية ، يف  د. ديد لواقع جدياملؤمتر العلمي اخلامس عشر" الرتبية العلمية :فكر ج .45

 ، ابملركز الكشفي مبدينة نصر .   2011سبتمر   7  -6الفرتة من 
ندوة السالمة املرورية  لشرطة عمان السلطانية مبحافظة جنوب الباطنة ابلتعاون مع كلية العلوم التطبيقية   .46

 العلوم التطبيقية ابلرستاق.   . كلية 2011/  11/  29ابلرستاق. " السالمة على الطريق" الثالاثء ، 
مواد ) خامات أولية ( لصناعة    عادات العقل ...االشرتاك ببحث يف املؤمتر العلمي الثاين  حتت عنوان "  .47

  -22" جامعة نزوي ، سلطنة عمان واملنعقد يف الفرتة من   اإلبداع الطاليب يف اجلامعات" وكان عنوان املؤمتر  " اإلبداع 
24  /2  /2010 

التكنولوجي  التنور ث يف الندوة العلمية املشرتكة لكليات العلوم التطبيقية يف السلطنة حتت عنوان " اك ببحاالشرت  .48
"التطور التكنولوجي : التحدايت  وكان عنوان املؤمتر    لدي طالب كلية العلوم التطبيقية ابلرستاق )دراسة تشخيصية (

 Technological .   2010أبريل14- 13 الفرتة من " واملقامة بكلية العلوم التطبيقية بصحار يف  واآلفاق
Development :Challenges and Perspectives ,First joint Scientific Symposium 

of the Colleges of Applied Sciences in the Sultanate of Oman 12-13 April 
2.1. – College of Applied Sciences – Sohar . 

  21" جامعة بنها ، كلية الرتبية ، واملنعقد يف   الرتبية يف جمتمع ما بعد احلداثةل حتت عنوان "  املؤمتر العلمي األو  .49
/ 7   /2010. 
اكتشاف ورعاية  املوهوبني بني الواقع  املؤمتر العلمي لكلية الرتبية  ابلتعاون مع مديرية الرتبية والتعليم ابلقليوبية "  .50

 .2010/ يوليو /  15 -14، واملنعقد يف الفرتة من ، جامعة بنها ، كلية الرتبية   واملأمول
ية واملعايري " ..الفكرة والتطبيق ، فندق املرجان ،اإلمساعيلية . اجلمعية  املؤمتر العلمي  الرابع عشر " الرتبية العلم  .51

   . 2010/   8/  3 - 1املصرية للرتبية العلمية يف الفرتة من  
قة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان يف ضوء  ناهج علوم احللدراسة حتليلية مل املعنون "  االشرتاك ببحث  .52

كلية الرتبية ،  جامعة    "املناهج الدراسية : رؤى مستقبلية ،يف الندوة العلمية املقامة حتت عنوان ". مهارات التفكري
 .  2009مارس    18 –  16السلطان قابوس ، 

امللتقي الثالث لألخصائيني االجتماعني نفكر ...نبدع ...   يف  الفعال"  التواصلاالشرتاك بورقة عمل بعنوان"  .53
ابملديرية العامة للرتبية   2009/ 5/   20 –  5/ 19باطنة بسلطنة عمان واملنعقد يف لنرتقي علي مستوي منطقة ال 

 والتعليم ابلرستاق . 
اجلمعية املصرية للرتبية   .  راجعةالرتبية العلمية : املعلم واملنهج والكتاب ،دعوة للماملؤمتر العلمي الثالث عشر "   .54

 2009أغسطس ،  4-2العلمية ، اإلمساعيلية ، فايد ،
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" للجمعية املصرية للمناهج وطرق   تطوير املناهج الدراسية بني األصالة واملعاصرة ؤمتر العلمي احلادي والعشرون " امل .55
 . 2009يوليو  29-28التدريس ، دار الضيافة ، جامعة عني مشس ،

/   14  –  13من   . كلية الرتبية ابلرستاق ، سلطنة عمان يف الفرتة  والبيئة وآفاق املستقبل التطبيقية   ندوة العلوم  .56
 م   2008مايو 

بني كلية الرتبية  إتقان ”–كفاءة    –امللتقى الرتبوي املشرتك األول”الرتبية العملية :جودة  االشرتاك بورقة عمل يف  .57
 .   2008/  6/ 1م مبنطقة الباطنة . قسم الدراسات الرتبوية ، ابلرستاق واملديرية العامة للرتبية والتعلي

 2006سابقة املعلمني والرتبويني العمانيني ، وزارة الرتبية والتعليم ، سلطنة عمان للعام  االشرتاك يف جلنة تقييم م .58
   .2008 ، والعام   2007والعام 

.  اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ،    تمعية، املناهج والتغريات اجملاملؤمتر العلمي املؤمتر العلمي العشرون   .59
 .  2008جامعة عني مشس .يوليو  – دار الضيافة  

 . اإلمساعيلية يوليو وأغسطس  2008املؤمتر العلمي الثاين عشر ، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية عام  .60
اجلمعية املصرية للمناهج  يري اجلودة ، وء معا، تطوير مناهج التعليم يف ضاملؤمتر العلمي املؤمتر العلمي التاسع عشر ،  .61

 .   2007جامعة عني مشس .يوليو  – وطرق التدريس ، دار الضيافة  
 . 2007أبريل   2/4ن يف الفرتة من ، كلية الرتبية بعربي ، سلطنة عما  ندوة التلوث البيئي ...أسبابه وسبل عالجه .62
التكنولوجيا وإعداد  :   كليات الرتبيةصحار حتت عنوان   بية بالندوة املشرتكة بني كلية الرتبية ابلرستاق وكلية الرت  - .63

 .واملقامة يف كلية الرتبية ابلرستاق ، سلطنة عمان .    2007/   5/  13 –  12، يف الفرتة من   املعلم وتدريبه
 . اإلمساعيلية يوليو     2007املؤمتر العلمي احلادي عشر ، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية عام  .64
يف القرن   التعليم العايل العماين كلية الرتبية ابلرستاق وكلية الرتبية بصحار ، حتت عنوان  " شرتكة بنيالندوة امل .65

 .2006/   1/5 - 9واليت أقيمت يف كلية الرتبية بصحار ، سلطنة عمان  يف الفرتة من    والعشرين  احلادي
، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية   ستقبلورؤي امل  –الرتبية العلمية حتدايت احلاضر املؤمتر العلمي العاشر "  .66

 .   2006عام أغسطس 
فاعلة   حنو مشاركةامللتقي العلمي السادس للجمعية اخلليجية لإلعاقة ابالشرتاك مع اجلمعية العمانية للمعوقني "  .67

 2006 /  3 /    31 - 27. والذي أقيم يف مسقط بسلطنة عمان يف الفرتة من   علي قدم املساواة
جامعة عني   –ر العلمي الثامن عشر ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، دار الضيافة  علمي املؤمت املؤمتر ال .68

 .  2006مشس .يوليو 
" اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس يف   مناهج التعليم واملستوايت املعيارية املؤمتر السنوي السابع عشر "  .69

 .   2005 –  7 -26الفرتة من 
" اندي   " التغريات العاملية والرتبوية وتعليم الرايضيات ملصرية لرتبوايت الرايضيات وي للجمعية ااملؤمتر السن .70

 .   2005 -21 – . 2أعضاء هيئة التدريس ببنها يف الفرتة من 
ة العلمية عام  صرية للرتبي" اجلمعية امل  االبعاد الغائبة يف مناهج العلوم ابلوطن العريب املؤمتر العلمي الثامن " .71

2004. 
 .    2004" اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس عام  تكوين املعلم املؤمتر العلمي السادس عشر "   .72
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" اجلمعية املصرية اتربوايت    رايضيات التعليم العام يف جمتمع املعرفةاملؤمتر العلمي السنوي لرتبوايت الرايضيات "   .73
 .  2004الرايضيات عام 

 .2004" مجعية التنمية التكنولوجية والبشرية عام  حنو جمتمع املعرفة ابالنرتنت " الثالث للتعليم   املؤمتر الدويل  .74
" اجلمعية املصرية للمناهج وطرق    مناهج التعليم واالعداد للحياة املعاصرةاملؤمتر العلمي اخلامس عشر "  .75

 .  2003التدريس عام 
نظمته جامعة جو رجيا ابالشرتاك   الذي " و   لكل املعلمنيكتاب ورشة العمل اخلاصة ابلتدريب علي استخدام "  .76

 .   2003مع هيئة الفولربايت عام 
 .  2003" اجلمعية املصرية للرتبية العلمية عام   " حنو تربية علمية افضلاملؤمتر العلمي السابع  .77
سنة   " اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس  " مناهج التعليم يف ضوء مفهوم االداءاملؤمتر العلمي الرابع عشر  .78

2002 . 
" ) جامعة    الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعشرون حتدايت الوقع وافاق املستقبلاملؤمتر العلمي السادس "  .79

 .  2002كلية الرتبية ( سنة    - املنيا 
" االحتاد املصري للهيئات العاملة يف رعاية املعاقني القاهرة احتاد طالب    " معا علي طريق الدمجاملؤمتر العلمي  .80

 .  2002اكتوبر سنة  24 –  21املدارس يف الفرتة من 
" والذي نظمته اجلمعية املصرية للرتبية   الرتبية العلمية للمواطنة رؤية مستقبلية مؤمتر الرتبية العلمية اخلامس "   .81

 .  2001العلمية سنة 
اجلمعية املصرية للرتبية   ي نظمته " والذ  الرتبية العلمية وثقافة اجملتمع رؤية مستقبليةية العلمية السادس " مؤمتر الرتب  .82

 .   2001العلمية سنة 
" اجلمعية املصرية للمناهج    مناهج التعليم والثورة املعرفية والتكنولوجية املعاصرةاملؤمتر العلمي الثالث عشر "  .83

 .   2001وطرق التدريس " سنة 
" والذي نظمته اجلمعية    مستقبليةمناهج العلوم للقرن احلادي والعشرين رؤية مؤمتر الرتبية العلمية الثالث " .84

 .   1999املصرية للرتبية العلمية سنة 
" اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس   برامج كليات الرتبية يف الوطن العريب بني الواقع واملامول مؤمتر " .85

 .   1998لقاهرة ابملركز الكشفي اب
" الذي نظمه اجلمعية املصرية للرتبية    احلادي والعشريناعداد معلم العلوم للقرن مؤمتر الرتبية العلمية الثاين "  .86

 .   1998العلمية 
 .   1997العلمية  "اجلمعية املصرية للرتبية  الرتبية العلمية للقرن احلادي والعشرين مؤمتر الرتبية العلمية االول "   .87
رتبية جامعة عني مشس سنة  " اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس بكلية ال  كفاءة املؤسسة التعليميةمؤمتر "  .88

1995   . 
( مبركز تطوير التعليم اجلامعي بدار الضيافة جامعة عني   اآلداء اجلامعي ) الكفاءة والفاعلية واملستقبل مؤمتر "   .89

   .  1995مشس 
 .  1994رية للمناهج وطرق التدريس ابجلامعة العمالية ابلقاهرة سنة اجلمعية املص حنو تعليم أفضل" مؤمتر"  .90
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، اهليئة القومية لضمان جودة   2020فرباير  10-9يف الفرتة من "    واالمتحاانتنظم التقومي دورة التدريبية "  لا .1
 التعليم واالعتماد، واملقامة يف اندي أعضاء هيئة التدريس جامعة األزهر. 

 17 -14ة من  الفرت " يف التقومي الذايت وضمان جودة التعليم مبؤسسات التعليم قبل اجلامعيالدورة التدريبية "   .2
 فرع بنها. واملقامة يف فرع هيئة ضمان اجلودة واالعتماد  ،  2019/ 7 /

، اهليئة القومية  2019يونيو  11-11"يف الفرتة من االعتماد الرباجمي : املفاهيم واالساسياتدورة تدريبية "   .3
 لضمان جودة التعليم واالعتماد. 

" وزارة التعليم العايل ، وحدة ادارة املشروعات، االثنني املوافق   اجلديدة الذاتية للربامج   الدراسةدورة تدريبية عن "  .4
 . " مدرب". 2019/ 2/ 4

االربعاء املوافق  ،  مدرب " كلية التمريض،    معامل التطوير بني التقييم والتنفيذتدريب أعضاء هيئة التدريس على  "  .5
26 /12 /2018 . 

،  كلية الرتبية النوعية ، مدرب ، األربعاء  التقييم والتنفيذبني    معامل التطويرتدريب أعضاء هيئة التدريس على  "  .6
 .  م28/11/2018

" الوحدة املركزية للتخطيط االسرتاتيجي    معامل التطوير بني التقييم والتنفيذتدريب أعضاء هيئة التدريس على  "  .7
 .  2018/ 10/  25، اخلميس املوافق   مدرب ،  

يف يومي    اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد" التعليم العايل  ملؤسسات ومعاهد  التقومي الذايت  دورة " .8
11-12 /2 /2014 . 

، اهليئة القومية لضمان  2018/ 2/ 1اىل  1/ 30" املراجعة اخلارجية لكليات ومعاهد التعليم العايل  دورة " .9
 جودة التعليم واالعتماد / 

ة لضمان  اهليئة القومي 2018: 11/ 12-11 يم العايلات ومعاهد التعل" ملؤسسالتخطيط االسرتاتيجي   "دورة  .10
 جودة التعليم واالعتماد . 

ة لضمان جودة التعليم  اهليئة القومي ،  2014/   1/  7-6"  توصيف الربامج واملقررات وخرائط املنهج  دورة " .11
 واالعتماد . 

، املنعقدة    2015يوليو   - العايل" اإلصدار الثالثمعايري اعتماد كليات ومعاهد التعليم  ورشة عمل بعنوان"  .12
ة لضمان جودة  اهليئة القومي ،   ، القاهرة) متدرب(فندق كونراد القاهرة بقاعة النيل ،  2016/   5/ 29بتاريخ 

 التعليم واالعتماد . 
 .2017/2018، األكادميية املهنية للمعلم ببنها، التدريب لتأهيل املعلمني غري الرتبوينياملشاركة يف   .13
 . 2018و  2017، األكادميية املهنية للمعلم ببنها، املتقدمني للرتقي ملعلمنيتدريب ااملشاركة يف   .14
 . 2018ابألكادميية املعنية للمعلم ببنها،   بربانمج حبوث الفعلاملشاركة يف التدريب  .15

 العمل:: الدورات التدريبية وورش سادسا
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هيئة التدريس، جامعة  "، مبركز تنمية قدرات أعضاء إجراء الدراسة الذاتيةتدريب أعضاء هيئة التدريس على " .16
 متكرر(. بنها، )

"، مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة بنها،  املراجعة اخلارجيةتدريب أعضاء هيئة التدريس على " .17
 )متكرر(. 

"، مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة  "التخطيط االسرتاتيجيتدريب أعضاء هيئة التدريس على   .18
 بنها، )متكرر(. 

 " ابألكادميية املهنية للمعلمني أكتوبر " متكرر"   التدريبيةاعتماد احلقائب ملشاركة يف "ا .19
 اكتوبر "متكرر"  اعتماد املدربني ابألكادميية املهنية للمعلمني املشاركة يف   .20
لث  القيادة واحلوكمة كأحد معايري اعتماد الكليات ومعاهد التعليم العايل االصدار الثادورة تدريبية بعنوان "  .21

بقاعة بنك مصر يف اجلامعة واليت اقامها مرك ضمان اجلودة يف   2018/   9/ 24افق  " االثنني املو 2015يوليو 
 اجلامعة. 

تدريب القيادات األكادميية واإلدارية وأعضاء هيئة التدريس يف كليات جامعة بنها يف الربانمج التدرييب اخلامس   .22
يات حتسني نسب اجناز أنشطة اخلطة  لآ للجنة التدريب ابلوحدة املركزية للتخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة بعنوان" 

أقيمت يف جامعة بنها وكلية التمريض وكلية احلاسبات واملعلومات  ( دورات 3" ) االسرتاتيجية جلامعة بنها وكلياهتا
 .2018/   4/ 18املوافق  2018/ 4/ 4يف يوم 

، يف كلية الطب جامعة  2018/  9/  19" يوم األربعاء   االستخدام اخلاطئ لألدويةالندوة العلمية بعنوان "  .23
 بنها. 

" يومي االربعاء و  قررات الدراسية وخطط التحسني مهارات اعداد تقارير الربامج واملدورة تدريبية بعنوان"   .24
 مركز ضمان اجلودة يف اجلامعة ، قاعة بنك مصر.  2018/ 9/   13 -12اخلميس 

د مؤسسات التعليم العايل االصدار  اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف ضوء معايري اعتمادورة تدريبية عن  .25
بقاعة بنك مصر واليت أقامها مركز ضمان اجلودة يف   2018/ 9/   10يوم االثنني املوافق  2015الثالث يوليو

 اجلامعة..  
جامعة   الرتبية الرايضيةالقياس والتقومي بكلية   وحدة ها ت " واليت أقاممعايري إعداد الورقة االمتحانية ورشة عمل عن "  .26

 ) مدرب(. صباحا بقاعة املؤمترات    12الساعة  2016 نوفمرب  16األربعاء املوافق م بنها يو 
" واليت أقامها مركز القياس والتقومي بكلية األداب جامعة بنها يوم  معايري إعداد الورقة االمتحانية عمل عن "  ورشة .27

 ) مدرب(. صباحا بقاعة املؤمترات    11الساعة  2016 نوفمرب 9األربعاء املوافق 
" واليت  الشفويةمعايري جودة الورقة االمتحانية من حيث املضمون واالمتحاانت عن ") تدريبية( عمل   شةور  .28

 2017ديسمرب /   /13األربعاء املوافق جامعة بنها يوم  الرتبية الرايضيةالقياس والتقومي بكلية  وحدةها تأقام
 ) مدرب(.   بقاعة املناقشات  يف الكليةصباحا   12الساعة 

 الثالث اجلديد، يوليوأستيفاء معايري أعتماد كليات ومعاهد التعليم العاىل وفقا  لألصدار   ريبية عن دورات تد .29
، واليت أقامها مركز ضمان اجلودة يف كليات    والصادر عن اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  2015
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، وكلية التجارة يف أايم   2017يوليو  19 -18م اجلامعة، وقد شاركت يف التدريب يف كلية الرتبية الرايضية يف أاي
 . ) مدرب(. 2017/ أغسطس 1 –يوليو   31اب يف أايم ، وكلية اآلد2017يوليو  26 -25

القياس والتقومي بكلية   وحدة ها ت " واليت أقاممعايري إعداد الورقة االمتحانية ومواصفات االختبارورشة عمل عن "  .30
  بوحدة ضمان اجلودة ابلكلية صباحا   10الساعة  2016ديسمرب /   21ملوافق األربعاء ا جامعة بنها يوم  التمريض 

 . ) مدرب( 
 .2016/ 11/ 24 -2016/ 11/  22جامعة بنها يف الفرتة من  فريق احملاكاة لكلية اآلداب عضو  .31
،  2018فرباير  1يناير حيت   30" يف الفرتة من املراجعة اخلارجية لكليات ومعاهد التعليم العايلحضور دورة " .32

 تماد. اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالع
تدريب القيادات األكادميية يف كليات جامعة بنها يف الربانمج التدرييب الثالث للجنة التدريب ابلوحدة املركزية   .33

أهداف وأمهية التخطيط االسرتاتيجي يف تطوير مؤسسات التعليم  للتخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة بعنوان" 
 .2017/    12/ 17كلية الرتبية ببنها يف يوم األحد املوافق "  يف  1" واملقامة بقاعة املؤمترات "تابعةم املونظ العايل

" واليت  معايري جودة الورقة االمتحانية من حيث املضمون واالمتحاانت الشفويةعن ") تدريبية( ورشة عمل   .34
 2017ديسمرب /   /13األربعاء املوافق ها يوم جامعة بن الرتبية الرايضيةالقياس والتقومي بكلية  وحدةها تأقام
 ) مدرب(.   بقاعة املناقشات  يف الكليةصباحا   12اعة الس

تدريب مديري اإلدارات ومديري الكليات  جبامعة بنها يف الربانمج التدرييب الثاين للجنة التدريب ابلوحدة املركزية   .35
 تطوير مؤسسات التعليم  طيط االسرتاتيجي يف أهداف وأمهية التخ للتخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة بعنوان" 

 . 2017/  10/ 18" واملقامة مبجمع بنك مصر يف جامعة بنها يف يوم األربعاء املوافق العايل
تدريب أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الوحدة املركزية للتخطيط االسرتاتيجي جبامعة بنها يف الربانمج التدرييب األول   .36

أهداف وأمهية التخطيط االسرتاتيجي يف  ركزية للتخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة بعنوان" للجنة التدريب ابلوحدة امل 
 .2017/   10/ 4لطب جامعة بنها يف يوم األربعاء املوافق " واملقامة بكلية اتطوير مؤسسات التعليم العايل

أعتماد كليات   معايري  أستيفاءعلى املعايري  تدريب أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة يف كليات اجلامعة  .37
والصادر عن اهليئة القومية لضمان جودة    2015 ومعاهد التعليم العاىل وفقا  لألصدار الثالث اجلديد، يوليو 

يف  الرتبية الرايضية(  –كلية احلقوق    -كلية اآلداب  -وذلك يف كليات اجلامعة ) كلية التجارة، ليم واالعتمادالتع 
 ) مدرب( .2017 / 8/ 17اىل  2017/ 7/ 10الفرتة من 

جامعة   الرايضيةالرتبية القياس والتقومي بكلية   وحدة ها ت " واليت أقاممعايري إعداد الورقة االمتحانية ورشة عمل عن "  .38
 ) مدرب(. صباحا بقاعة املؤمترات  12نوفمرب الساعة  16األربعاء املوافق بنها يوم 

اس والتقومي بكلية األداب جامعة بنها يوم  ها مركز القي" واليت أقاممعايري إعداد الورقة االمتحانية ورشة عمل عن "  .39
 ) مدرب(. صباحا بقاعة املؤمترات   11نوفمرب الساعة  9األربعاء املوافق 

" واليت أقامتها كلية الرتبية ابلتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  TOTتدريب املدربني  الدورة التدريبية "   .40
/  10/  27اىل اخلميس  2016/  10/  16رتة من األحد ساعة، يف الف(  50بواقع )  التدريس جبامعة بنها

برانمج تدريب معلمي صعوابت التعلم " صعوابت التعلم من أين ؟؟؟ وإىل أين؟؟؟؟ املؤسسة العربية  . 2016
 . 2016/  9/ 22 - 20يف الفرتة من  لتنمية املستدامة، فرع املؤسسة مبدينة أسيوط وا  لألحباث  اإلفريقية 
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وم مبدارس الشبان مبدينة بنها يف الفرتة من  " ملعلمي العل اسرتاتيجيات تدريس العلوم احلديثة  "  التدرييب الربانمج .41
18- 19  /9 /2016 . 

نعقدة يف  " تدريب املعلمني ابألكادميية املهنية للمعلمني امل " مهارات التدريس واإلدارة الصفية الربانمج التدرييب   .42
 . 2016/ 9/ 14 -2016/  8/ 7الفرتة من 

/   5/  5إىل يوم اخلميس   2016/  5/  3املشاركة يف األسبوع اإلقليمي جلامعة بنها واملنفذ من يوم الثالاثء  .43
بقرى حمافظة القليوبية بعروض تثقيفية وتوعوية حول " تلوث املاء " و" تلوث الغذاء" وطرق احملافظة على   2016
 ذاء من التلوث. املاء والغ

املعايري القومية األكادميية املرجعية لقطاع كليات الرتبية  وان " التدريس بكلية الرتبية بعندورة تدريبية ألعضاء هيئة  .44
. كلية  2016مارس   24 -23يف الفرتة من وتوصيف الربامج واملقررات وإعداد مصفوفات وخرائط املنهج  

 الرتبية جامعة بنها ) مدرب(.  
املعايري القومية األكادميية املرجعية لقطاع كليات الرتبية  نوان " دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية بع  .45

. كلية  2016مارس  28 -  27يف الفرتة من   وتوصيف الربامج واملقررات وإعداد مصفوفات وخرائط املنهج
 الرتبية جامعة بنها ) مدرب(.  

ز املعلومات ابجلامعة أغسطس  " واليت أشرف على إعدادها مرك احتياجات سوق العمل "  املشاركة يف إعداد دراسة  .46
2015. 

" اهليئة القوممية لضمان جودة التعليم واالعتماد، ابالشرتاك مع وحدة إدارة التطوير ،  املراجعة اخلارجيةدورة " .47
 .  )متدرب(.  2014رس / ما 11 -10ووحدة ضمان اجلودة بكلية الرتبية ببنها يف االثنني والثالاثء 

" يف الدورات اليت  اسرتاتيجيات التدريس ومهاراتهشرتاك كمدرب مبحاضرة بعنوان" دورة إعداد املعلم اجلامعي اال .48
 كلية الرتبية جامعة بنها) مدرب(   2014/ 2013مت إعدادها عام 

" من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العايل، برانمج   تطوير نظم التقومي واالمتحاانت عضو يف مشروع"  .49
،  عتماد، والذي فازت به كلية الرتبية، جامعة بنها ، واملمول من قبل وزارة التعليم العايل التطوير املستمر والتأهيل لإل

 . 2014عام  مجهورية مصر العربية 
" اإلدارة األزهرية ببنها، األحد واالثنني   العلوم   اسرتاتيجيات حديثة يف تدريسدورة تدريبية ملعلمي العلوم حول "   .50

 .) مدرب( 2016/   3/  21 –  3/  20
" مدارس الشبان املسلمني، بنها ، وذلك  اسرتاتيجيات حديثة يف تدريس العلومتدريبية ملعلمي العلوم حول"   رةدو  .51

 . ) مدرب(   2016/   2/ 9يوم الثالاثء املوافق 
موقع على شبكة االنرتنت  من إعداد وتصميم الباحثة :يسمى "مناهج وطرق تدريس العلوم والرتبية العلمية"   .52

 وين هو:  وعنوانه االلكرت 
وحيتوي هذا املوقع على العديد من     .54

والبحوث ) يف صورة    الدراسات
53. http://curriculumscience.blogspot.com 

http://curriculumscience.blogspot.com/
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  ملخصات أو نصوص كاملة ( للباحثة وغريها من الباحثني كما حيتوي على عروض توضيحية وحماضرات ومقاالت
 علمية وتربوية. 

" ، وحدة ادارة إعداد بنوك األسئلة  للجامعات الدورة التدريبية اليت أقامها مركز التقومي واالمتحاانت بعنوان "   .55
 . ) متدرب(. 2015/  4/ 11التعليم العايل واليت نفذت يوم األربعاء املوافق املشروعات ، وزارة 

" املركز  مني لتدريس العلوم والرايضيات دلة للمعل وإعداد أ  TIMSSاختبارات التيمزورشة عمل حول "   .56
والتعليم  واليت نفذت   القومي لإلمتحاانت والتقومي الرتبوي ابلتعاون مع اجلمعية العربية للقياس والتقومي ، وزارة الرتبية 

 .2015/   3/ 17يوم الثالاثء املوافق 
/  3/  23" كلية الرتبية جامعة بنها،  التعليميةاستخدام السبورة التفاعلية يف العملية الدورة التدريبية حول"  .57

 . ) متدرب(. 2015
" اجلمعية    ثية تدريب شباب الباحثني واملعلمني على إعداد البحث العلمي والورقة البحورشة عمل حول " .58

 )مدرب(. 2015/   10/  3العربية للقياس والتقومي ، جامعة الزقازيق واملنفذة يف يوم السبت املوافق 
   Education for excellency  التعليم من أجل التميزية جامعة بنها بعنوان" كلية الرتب ورشة عمل ل .59

 . 2015/  2/ 17جمال العلوم منوذجا. وذلك يوم الثالاثء املوافق 
" واملقامة يف جممع الكليات جبامعة بنها يف الدورة  التخطيط االسرتاتيجيالدورة اليت أقامتها جامعة بنها بعنوان " .60

 ) متدرب(.  2015/   1/ 1إىل  2014/  12/   31نفيذها يف اليت مت ت
نها يف الدورة اليت مت  واملقامة يف جممع الكليات جبامعة ب التقومي الذايت" الدورة اليت أقامتها جامعة بنها بعنوان " .61

 ) متدرب(.  2015/    1/ 5إىل   2/2015/ 4تنفيذها يف 
" واملقامة يف جممع الكليات جبامعة بنها يف الدورة اليت مت  جيةة اخلار املراجع الدورة اليت أقامتها جامعة بنها بعنوان " .62

 ) متدرب(   2015/   2/ 8إىل   2015/  2/   7تنفيذها يف 
(" واملقامة يف جممع الكليات  توصيف الربامج وخرائط املنهج ) تعليم عايل عة بنها بعنوان "الدورة اليت أقامتها جام .63

 . ) متدرب(.   2015/  2/  12إىل  2015/  2/ 11يذها يف جبامعة بنها يف الدورة اليت مت تنف 
ك مع وحدة إدارة  "  اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ابإلشرتاتوصيف الربامج وخرائط املنهجدورة "   .64

يناير ،   7 –   6التطوير جبامعة بنها، ووحدة ضمان اجلودة بكلية الرتبية ببنها، يف يومي اإلثنني والثالاثء املوافق  
 ، كلية الرتبية جامعة بنها. ) متدرب(. 2014

يف يومي    التعليم واإلعتماداهليئة القومية لضمان جودة " ملؤسسات ومعاهد التعليم العايل  التقومي الذايت  دورة " .65
11-12 /2 /2014 . 

قومية لضمان  ، اهليئة ال 2018/ 2/ 1اىل  1/ 30" املراجعة اخلارجية لكليات ومعاهد التعليم العايل  دورة " .66
 د / جودة التعليم واالعتما

مان  اهليئة القومية لض 2018: 11/ 12-11 " ملؤسسات ومعاهد التعليم العايلالتخطيط االسرتاتيجي   "دورة  .67
 جودة التعليم واالعتماد / 
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ك مع وحدة  "  اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ابإلشرتا التقومي الذايت ملؤسسات التعليم العايل دورة "   .68
 -11ة ببنها، جامعة بنها، يف يومي الثالاثء واألربعاء املوافق   إدارة التطوير، ووحدة ضمان اجلودة بكلية الرتبي 

 . ) متدرب(. 2014/   12/2
" يف الدورات اليت  اسرتاتيجيات التدريس ومهاراتهدورة إعداد املعلم اجلامعي االشرتاك كمدرب مبحاضرة بعنوان"  .69

 بنها )مدرب(   كلية الرتبية جامعة  2014/ 2013م مت إعدادها عا
" واليت أقامها  ج واملقررات دورة تطوير نظم التقومي وتوصيف الربام الدورة اليت أقامها مركز التقومي والقياس بعنوان " .70

ة  ويف الفرت  2014/ 11/  18 - 15مركز التقومي والقياس بكلية الرتبية جامعة بنها يف الدورات اليت مت تنفيذها يف 
 )مدرب( 2014/ 11/ 25 - 22من 

الفرتة من  " مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ، جامعة بنها يف نظام الساعات املعتمدة دورة "   .71
 ) متدرب(.  8/2012/ 16إىل  2012/   8/ 14

/  28يف الفرتة من " مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ، جامعة بنها  إدارة الفريق البحثيدورة "   .72
 . ) متدرب(.  8/2012/ 30إىل   2012/  8

والقيادات ، جامعة بنها يف الفرتة من  " مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس    جودة املؤسسات اجلامعيةدورة "  .73
 ) متدرب(.  2012/ 8/ 30إىل  2012/  8/  28

القيادات ، جامعة بنها يف  أعضاء هيئة التدريس و "  مركز تنمية قدرات  التقييم الذايت واملراجعة اخلارجيةدورة "   .74
 ) متدرب(.  2012/  10/  25إىل    2012 10/ 23الفرتة من 

 ، جامعة بنها) متدرب(. التدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  مشروع،  2012دورة " الورد "  .75
 ، جامعة بنها) متدرب(. تصاالتمشروع التدريب على تكنولوجيا املعلومات واال 2012دورة " الورد املتقدم "  .76
 . ، جامعة بنها) متدرب( مشروع التدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2012دورة " البوربوينت "  .77
 ، جامعة بنها) متدرب(. مشروع التدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2012دورة " االنرتنت"   .78
" واليت نظمتها كلية العلوم التطبيقية    األرشفة االلكرتونيةرقمية "أو  األرشفة ال االشرتاك كمتدرب يف ورشة عمل "  .79

محة اخلروصي املدرس املساعد بقسم الدراسات  ونفذهتا األستاذة / ر  2010/  3/   1ابلرستاق يوم االثنني 
 الرتبوية. 

علوم التطبيقية ابلرستاق  واليت يصدرها قسم الدراسات الرتبوية بكلية ال  الرأي الرتبوي "اإلشراف العام علي جملة "  .80
 . 2011/   2010، والعام احلايل  2010 /  2009من بداية العام 

" والذي أعدته املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية    اخلرجيني نظام مسح وتقومياالشرتاك يف حتكيم وتطبيق "  .81
 . 2011وحىت أكتوبر  2011بوزارة التعليم العايل بسلطنة عمان يف الفرتة من مارس 

العايل ،   ، وزارة التعليمالتقرير الذايت لكلية العلوم التطبيقية ابلرستاقوتنظيم وكتابة "االشرتاك يف جلنة إعداد  .82
 .2012إىل  2010سلطنة عمان ، 
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نظرية التعلم املستند للدماغ واسرتاتيجيات التدريس/ التعلم املنبثقة منه" ملعلمات مشغل تدرييب بعنوان "  .83
/  12/  11درسة أمساء بنت يزيد يف والية الرستاق مبحافظة جنوب الباطنة يف يوم األحد خلدمة مبأثناء ا  العلوم

2011. 
" للمعلمني واملقامة    بعنوان اسرتايتيجات التدريس/ التعلم وفقا لنظرية التعلم املستند إىل الدماغ  مشغل تدرييب .84

 وابالتفاق مع جلنة خدمة اجملتمع ابلكلية.   2012/   3/  26بكلية العلوم التطبيقية ابلرستاق يوم االثنني املوافق 
ية مثل مسابقة " اإللقاء" ومسابقة " أمجل صوت  االشرتاك يف حتكيم وتقومي  بعض املسابقات داخل وخارج الكل  .85

 . 2012، 2011، 2010، 2009لقراءة القرآن الكرمي " يف أعوام 
شرها " والذي أعدته وحدة التنمية املهنية ابلكلية  االشرتاك يف الربانمج التدرييب " تصميم صفحات الويب ون .86

 .  2009/  1/   10 – 2009/  1/  6ربة يف الفرتة من كمتد
والعام   2007/2008ركة يف تفعيل أنشطة الطالب ابلكلية ابلتعاون مع قسم شئون الطالب للعام الدراسي املشا .87

 .  2008/2009الدراسي 
ة بكلية العلوم  التطبيقية  التنمية املهنية ألعضاء اهليئة األكادميي االشرتاك بورقة عمل كمدرب يف ورشة عمل "  .88

 م ابلكلية .  27/5/2009فق ابلرستاق " واملنعقدة يوم األربعاء املوا
االشرتاك كمتدرب يف ورشة عمل " األرشفة الرقمية "أو األرشفة االلكرتونية " واليت نظمتها كلية العلوم التطبيقية   .89

ونفذها سليمان بن محود الناصري جملس عمان لالحتياجات   2009/ 10/   14ء املوافق ابلرستاق يوم األربعا
 الطبية.  

عن  " مستجدات التقومي الرتبوي احلديثة " واليت نظمتها وحدة املناهج بقسم الدراسات  االشرتاك يف ورشة عمل  .90
 2008/  5/ 3الرتبوية ، كلية الرتبية ابلرستاق ، سلطنة عمان يف يوم 

بني كلية الرتبية  ”  إتقان–كفاءة    –امللتقى الرتبوي املشرتك األول”الرتبية العملية :جودة  عمل يف  االشرتاك بورقة  .91
 .   2008/   6/ 1ستاق واملديرية العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الباطنة . قسم الدراسات الرتبوية ، ابلر 

الذات األمهية وطرق   يف الربانمج وكان بعنوان مفهوم    االشرتاك يف الربانمج اإلذاعي " تواصل "  كضيف رئيسي .92
  –  5قيس البوسعيدية للتعليم األساسي من )  التنمية وخصائص الشخصية املتكاملة " واملقدم مبدرسة " عزاء بنت

 .   2008/  10/  29( الرستاق ، بتاريخ  10
(   10 –  5بنت قيس للتعليم األساسي ) إعداد وإلقاء حماضرة عن " االستعداد لالمتحان " وذلك مبدرسة " عزاء  .93

 . 2008/  12/ 17بوالية الرستاق ، سلطنة عمان يف يوم األربعاء 
" والذي أعدته جلنة التعزيز االلكرتوين ابلكلية كمتدربة يف الفرتة   Blackboardالربانمج التدرييب "االشرتاك يف  .94

 .   12/2008/ 29إيل  2008/   12/ 27من 
التدرييب " استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس والتقومي  " والذي نظمته وحدة الرتبية املهنية  االشرتاك يف الربانمج  .95

 .  2008يناير  20- 19ابلرستاق يف الفرتة من بكلية الرتبية 
إعداد وإلقاء حماضرة عن " أمهية القراءة وممارسة اهلواايت للطالبات " وذلك مبدرسة عزاء بنت قيس للمرحلة الثانية   .96

 .  2008/   2/   27( بوالية الرستاق ، سلطنة عمان يف يوم األربعاء املوافق    10 –  5من التعليم األساسي ) 
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إلقاء حماضرة عن " استثمار الوقت لطالبات الصف التاسع  " وذلك مبدرسة عزاء بنت قيس للمرحلة  إعداد و  .97
/   4/  6ان .يف يوم األحد  املوافق  ( بوالية الرستاق ، سلطنة عم  10  -5الثانية من التعليم األساسي  )

2008   . 
نوية  " وذلك مبدرسة سلمي بنت قيس ابلعوايب  إعداد وإلقاء حماضرة عن " مهارات املذاكرة للطالبات ابملرحلة الثا  .98

   2007/  3/ 2( بوالية العوايب  ، سلطنة عمان .يف يوم األحد  املوافق   12 -5)
ذاكرة واستثمار الوقت لطالبات الصف الثاين عشر " وذلك مبدرسة أروي  إعداد وإلقاء حماضرة عن " مهارات امل .99

 .  2007/   10/ 3، سلطنة عمان .يف يوم األربعاء املوافق   ( بوالية الرستاق 12 - 11بنت احلارث للبنات )
إيل   2006 –  1 –  21للفرتة من  SPSSاالشرتاك يف دورة حتليل البياانت ابستخدام احلقيبة اإلحصائية  .100

 كلية الرتبية ابلرستاق ، سلطنة عمان     2006  - 1 – 25
اك مع اجلمعية العمانية للمعوقني ، حنو مشاركة  االشرتاك يف امللتقي السادس للجمعية اخلليجية لإلعاقة  ابالشرت  .101

 ،   2006 –  3 - 1إيل  2 –   27فاعلة علي قدم املساواة ، مسقط ، سلطنة عمان يف الفنرة من 
والذي نظمته    Hot Potatoes Ver .6لتدرييب " تصميم االختبارات االليكرتونية  االشرتاك يف الربانمج ا  .102

 . 2006/   12/  4إيل  11/  27ابلرستاق يف الفرتة من   وحدة التنمية املهنية بكلية الرتبية
هر  االشرتاك يف احملاضرات وورش العمل لربامج تدريب املعلمون املرشحون للرتقية للوظائفاألعلى يف الفرتة من ش .103

  0 2005إيل فرباير  2004أكتوبر 
الدراسية يف املرحلة االبتدائية "  االشرتاك يف ورش عمل عن التدريس املتمركز حول التلميذ والتكامل بني املواد  .104

  واملقامة مبدينة الفيوم والذي نظمه مركز التطوير الرتبوي ابالشرتاك مع وزارة الرتبية والتعليم وكلية الرتبية ابلفيوم وبن 
    0 2005فرباير  3يناير إيل   29سويف ضمن أنشطة برامج املدرسة اجلديدة ، يف الفرتة من 

امج الثقافية والفكرية " حماضرات / حتكيم مسابقات  يف جمال البيئة " والذي تنظمه مديرية  االشرتاك يف كافة الرب  .105
   0 2005/ 9/    1إيل  2002/  7/  1الشباب والرايضة مبحافظة القليوبية يف الفرتة من 

وميه لتقدميه  وأساليب تق,االشرتاك يف مراجعةمقررات التعليم املفتوح وإعداد السيناريو التعليمي لبعض املقررات .106
   0للطالب من خالل التعليم املرئي  جبامعة عني مشس 

 قاهرة   ، ال 2005-2004االشرتاك يف جلنة " إعدادمناهج الصم واإلعاقة السمعية " مبركز تطوير املناهج  .107
بكلية الرتبية ببنها   ي اإلشراف علي التدريب امليداين للطالب ابلسنة الثالثة والرابعة لشعبة طبيعة وكيمياء وبيولوج .108

   0  2016إيل عام   1992من عام 
املشاركة يف برانمج تدريب معلم الرتبية اخلاصة والذي ينظمه " برانمج حتسني التعليم وإشراف االحتاد األورويب   .109

) طرق التدريس  بعنوان وذلك خلمس دورات متتالية  2002أقيم يف الفيوم يف شهر أغسطس وسبتمرب سنة   والذي
   0إدارة بيئة الفصل (   –رات تدريس  مها  –
حتت   2003 –  2002-2001 – 2000االشرتاك يف جلان تقومي معلمي العلوم مبحافظة القليوبية يف عام  .110

 مي الرتبوي  إشراف املركز القومي لالمتحاانت والتقو 
   0 2002/  2000كلية الرتبية ببنها يف األعوام   –االشرتاك يف برانمج أعداد املعلم اجلامعي  .111
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يف الربانمج التدرييب " مناهج البحث يف العلوم االجتماعية " والذي نظمه مركز حبوث الشرق األوسط   كاالشرتا .112
   0 2003، جامعة القاهرة عام 

   TIMSS 0م أثناء اخلدمة املعروف اختصارا ابسم " التيمس " االشرتاك يف تدريب معلمي العلو  .113
إيل عام   1997من عام  – كلية الرتبية ببنها    –بلوم العام يف الرتبيةاإلشراف علي التدريب  امليداين للطالب الد .114

2016 0  
مهورية مصر العربية  تدريب وتقومي معلمي العلوم أثناء اخلدمة وفقا للربانمج الذي تنظمه وزارة الرتبية والتعليم جب .115

0 
ة الرتبية  جامعة بنها والزقازيق   تدريب وتقومي معلمي العلوم قبل اخلدمة وفقا للربانمج التدرييب الذي تنظمه كلي  .116

0  
املشاركة يف برانمج إعداد معلم الرتبية اخلاصة ) صم وضعاف مسع ( البعثة الداخلية بوزارة الرتبية والتعليم يف   .117

   0 2005/ إيل  2000األعوام 
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 السنة اجلامعة الكلية   املقرر             
 2018 بنها  الفنون التطبيقية  مناهج البحث  طالب املاجستري  

 2018 بنها  الرتبية  مشكالت وقضااي حبثية يف املناهج طالب املاجستري 
 رخيه وحىت ات  2016 بنها  الرتبية  االجتاهات احلديثة يف جمال املناهج طالب املاجستري 

الدبلوم   طرق تدريس ذوي االحتياجات اخلاصة 
 العام 

  2013/ 2012  جامعة بنها  كلية الرتبية  
 وحىت اترخيه 

 2017 -2013 جامعة بنها  كلية الرتبية  مناهج طفل الروضة الدبلوم املهن " تربية الطفل" 
 2016-2014 جامعة بنها  كلية الرتبية  املناهج

   2018  -2012  جامعة بنها  كلية الرتبية   بلوم املهن تربية خاصة طرق تعليم املعاقني مسعيا الد
 2017 - 2015 جامعة بنها  كلية الرتبية   مناهج وبرامج ذوي االحتياجات اخلاصة  

 2016 -2013 جامعة بنها  كلية الرتبية  تعليم ذوي صعوابت التعلم  طرق 
  2016 -2013 جامعة بنها  الرتبية  كلية  االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم لطلبة املاجستري 

   2017-2015 جامعة بنها  كلية الرتبية  املناهج
الدبلوم   طرق تدريس ذوي االحتياجات اخلاصة 

 العام 
 2016 -2013 جامعة بنها  كلية الرتبية  

طرق تدريس علوم للفرقة الثالثة شعبة طبيعة وكيمياء  
 أحياء    –

   2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية ببنها  

   2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية ببنها   طرق تدريس علوم للفرقة الرابعة شعبة طبيعة وكيمياء  
   2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية ببنها   الشعب العلمية   –وسائل تعليمية للفرقة الثالثة  

   2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية ببنها   أساليب تدريس العلوم للدبلوم املهن  
    2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية ببنها   تطبيقات العلوم للدبلوم املهن  

   2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية النوعية ببنها   اختيار الوسائل التعليمية  
طبيعة   – مهارات تدريس العلوم للفرقة الثانية 

 وكيمياء وأحياء .  
   2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية ببنها  

   2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية ببنها   تدريس العلوم للفرقة الثالثة تعليم ابتدائي  طرق 
   2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية ببنها   تكنولوجيا التعليم للفرقة الثالثة تعليم ابتدائي  

   2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية ببنها   مناهج  
 2005إيل  2003 ازيق  الزق الرتبية ببنها   تطيط املناهج   

 -المقررات التي أقوم بتدريسها : سابعا: 
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   2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية ببنها   صيانة األجهزة للدبلوم املهن  
   2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية ببنها   مناهج وطرق تدريس تربية خاصة الدبلوم املهن  

   2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية ببنها   أساليب تدريس العلوم للدبلوم املهن  
   2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية ببنها   بيقات العلوم للدبلوم املهن  تط

   2005إيل  2000 الزقازيق     تربوي  )شعبة الزراعة  طرق تدريس العلوم الزراعية  
   2005إيل  2000 الزقازيق   الرتبية ببنها   خدمة البيئة ) التدريس امليداين خلدمة البيئة ( 

   2010إيل  2005 سلطنة عمان   تطبيقية ابلرستاق  العلوم ال املناهج العامة  
   2010إيل  2005 سلطنة عمان   العلوم التطبيقية ابلرستاق   طرق تدريس العلوم  

 2011إيل 2005 سلطنة عمان   العلوم التطبيقية ابلرستاق  ( كفاايت داخل الكلية  1الرتبية العملية )
   2011إيل  2005 سلطنة عمان   لوم التطبيقية ابلرستاق الع ( كفاايت  داخل الكلية   2الرتبية العملية )
 2012إيل  2005 سلطنة عمان   العلوم التطبيقية ابلرستاق   ( كفاايت  داخل الكلية   3الرتبية العملية )
  2006/2012 سلطنة عمان  العلوم التطبيقية ابلرستاق   ( كفاايت  داخل الكلية   1الرتبية العملية )

  2008/2009 سلطنة عمان   العلوم التطبيقية ابلرستاق   يس والوسائل التعليمية  اسرتاتيجيات التدر 
   2012إيل  2006 سلطنة عمان  العلوم التطبيقية ابلرستاق  الرتبية العملية امليدانية. 
  2013/ 2012  جامعة بنها  كلية الرتبية   (   2( ، )   1طرق تدريس العلوم ) 

 وحىت اترخيه 
 2013/ 2012  جامعة بنها  الرتبية  كلية  العلوم البيئية  

الدبلوم   طرق تدريس ذوي االحتياجات اخلاصة 
 العام 

  2013/ 2012  جامعة بنها  كلية الرتبية  
 وحىت اترخيه 

  2013/ 2012  جامعة بنها  كلية الرتبية   طرق تعليم املعاقني مسعيا الدبلوم املهن تربية خاصة 
 وحىت اترخيه 

وحىت  / 2013 جامعة بنها  كلية الرتبية  ملهن " تربية الطفل" مناهج طفل الروضة الدبلوم ا
 اترخيه 

 2014/ 2013 جامعة بنها  كلية الرتبية  تعليم ذوي صعوابت التعلم  طرق 
  2015/ 2013 جامعة بنها  كلية الرتبية  االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم لطلبة املاجستري 

 2016/  2015 جامعة بنها  الرتبية   كلية  مناهج وبرامج ذوي االحتياجات اخلاصة  
/ وحىت  2012 جامعة بنها  كلية الرتبية   الرتبية العملية امليدانية 

 اترخيه 
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فاعلية برانمج تدرييب مقرتح لتنمية االداء املهين ملدرسي الكيمياء يف العراق يف ضوء املعايري العاملية. جملة كلية الرتبية   .1
د عبده ، ا.د/ فاطمة حممد عبد الوهاب . د/ دعاء سعيد...ا/ حازم جاسم سحيب  جامعة بنها .  ا.د/ فايز حمم 

 2020بية جامعة بنها يوليو شكور.......حبث مقبول النشر جملة كلية الرت 

  فاعلية برانمج تدرييب مقرتح لتنمية االداء املهين ملدرسي الكيمياء يف العراق يف ضوء املعايري العاملية. جملة كلية الرتبية  .2
  جامعة بنها .  ا.د/ فايز حممد عبده ، ا.د/ فاطمة حممد عبد الوهاب . د/ دعاء سعيد...ا/ حازم جاسم سحيب

 شكور........ جملة كلية الرتبية جامعة بنها  

مستوى مهارات رايدة األعمال لدى طلبة اجلامعات دراسة تقوميية، املؤمتر العلمي السابع لكلية الرتبية " التعليم ورايدة   .3
س  مار   4- 2ألعمال الفرص والتحدايت، واملنعقد يف رحاب جامعة السلطان قابوس، مسقط سلطنة عمان يف الفرتة من  ا

2020 . 
.  وحدة مقرتحة يف الكيمياء اخلضراء لتنمية اجلانب املعريف ومهارات اختاذ القرار لدى الطالب املعلمني شعبة الكيمياء .4

فاطمة حممد عبد الوهاب ، ا.د/ إبراهيم عبد العزيز البعلي ، ا/ أية عبد   / ا.د/ حممد عبد الرؤوف العطار ، ا.د  مشرتك،
 .   2020/  مارس  10ية، جامعة بنها، حبث مقبول النشر  جملة كلية الرتب  الفتاح حجاج  

  مشرتك، ا.د/  ."مشرتك"برانمج إعداد معلمي الكيمياء بكليات الرتبية يف ضوء مبادئ الكيمياء اخلضراء وتطبيقاهتا تقومي  .5
  حممد عبد الرؤوف العطار ، ا.د/ فاطمة حممد عبد الوهاب ، ا.د/ إبراهيم عبد العزيز البعلي ، ا/ أية عبد الفتاح حجاج   

 . 2020/ مارس  12جملة كلية الرتبية ، جامعة بنها، حبث مقبول النشر  
ا.د/ فاطمة حممد  ئي. "مشرتك"امس االبتدافاعلية مراكز التعلم يف تنمية مهارات عمليات العلم لدى تلميذات الصف اخل .6

 . 2020جملة كلية الرتبية، جامعة بنها ،حبث مقبول النشر ، فرباير،  عبد الوهاب ، د/ دعاء سعيد ، ا/ مىن محدي ،  
ا.د/ فاطمة حممد عبد    دور مؤسسات التعليم العايل يف تنمية العمل التطوعي واملسئولية االجتماعية لدى الشباب " .7

"  يف  تطوير التعليم العايل ىف ضوء املتغريات واملعايري العاملية مقدمة للمؤمتر الدويل جلامعة بنها " مفرد" دراسة  الوهاب  
 . 2019يناير   23-22الفرتة من 

تطوير  الدولي لجامعة بنها " دراسة تقوميية ألثر ومردود التدريب يف جمال التخطيط االسرتاتيجي "مشرتك" للمؤمتر .8

 . 2019يناير  23-22"  في الفترة من  يرات والمعايير العالميةفى ضوء المتغ التعليم العالي 

العمل التطوعي من وجهة نظر طالب اجلامعات " حتدايت الواقع ورؤية للمستقبل" املؤمتر الدويل الثالث ألكادميية طيبة   .9
اكتوبر   26  –  25فرتة من  لقاهرة يف ال بعنوان " احلوار املصري الروسي تطوير التعليم العايل للتنمية املستدامة ، جامعة ا

2018 . 

 العلمية: الدراساتالبحوث و  ثامنا:
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العلمي  . اجلامعة العربية املفتوحة دراسة مقدمة للملتقى العربيةالتقنيات احلديثة والرتبية الوجدانية يف املنظومة التعليمية   .10
لثالاثء  واملقرر عقده يومي ا   السادس للجامعة العربية املفتوحة بسلطنة ُعمان )اإلنتاج الفكري واالنفتاح التقن يف ُعمان( 

 2018فرباير  28-27واألربعاء املوافق 
فاعلية الشق اإللكرتوىن القائم على التعلم الذاتى ىف الفصل املعكوس ىف تنمية مهارات إنتاج برجميات الوسائط املتعددة   .11

 .2017ديسمرب ، جملة كلية الرتبية جامعة بنها حبث مقبول النشر ،   لدى طالب تكنولوجيا التعليم
جملة كلية الرتبية جامعة بنها ،   ة الحتياجات سوق العمل ورضا األطراف اجملتمعية من خرجيي كليات الرتبية"دراسة حتليل  .12

 . رئيس الفريق البحثي ورئيس فريق املشاركة اجملتمعية يف الكلية. 2017( ابريل جزء اثين 110(،  العدد )28اجمللد )
يف كلية الرتبية    الندوة العلمية األوىل  .  ليم قبل اجلامعياملواطنة الرقمية يف مؤسسات التعتصور مقرتح إلهناض   .13

حد  عن " الرتبية املدنية وبناء اإلنسان املعاصر"  واليت أقامها مركز املعلومات واخلدمات الرتبوية والنفسية والبيئية يف الكلية يوم األ
 .  2017/ 7/ 2املوافق 

. املؤمتر الرتبوي  " اخلاصة لتنمية بعض عادات العقل لدى معلمي الرتبيةبرانمج مقرتح قائم على التعلم املستند إىل الدماغ   .14
بعنوان" املعلم وعصر املعرفة: الفرص والتحدايت حتت شعار" معلم متجدد   الدويل األول لكلية الرتبية جامعة امللك خالد

/  29هـ املوافق الثالاثء 1438/ 2/ 30هـ اىل 1438/  2/   29كلية الرتبية ، جامعة امللك خالد، يف الفرتة من لعامل متغري، 
 م . 2016/ 11/ 30اىل األربعاء  2016/ 11

صعوبة تعلم الرايضيات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، رؤية للتشخيص والعالج، املؤمتر العلمي الثاين للجمعية العربية   .15
 2016/ أبريل  /  16للقياس والتقومي ابلتعاون مع مدارس طيبة الدولية، السبت  

مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت يف الكيمياء لدى طالب الشعب العلمية  يف تنمية TRIZاستخدام نظرية تريز  .16
 . 2016بكليات الرتبية. " حبث مشرتك" جملة كلية الرتبية ، جامعة بنها، اجلزء الثاين أبريل  

دويل  حبث مقدم للمؤمتر ال "يات الرتبية كفاايت املعلم الرقمي يف جمتمع املعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكل" .17
/ مارس   3 -1الرابع لقسم الرتبية والدراسات اإلنسانية ، " املعلم ..... اإلعداد والتعلم مدى احلياة يف عامل متغري" يف الفرتة من 

 ، جامعة نزوى.  2016
(                     جامعة بنها منوذجا  )  عتمادىف ضوء معايري اجلودة واال  اجلامعيسرتاتيجى ملؤسسات التعليم  مداخل التخطيط اال " .18

والعاىل    اجلامعى التعليممؤسسات ة واعتماد  جلوداملؤمتر الدوىل السنوى الثامن ابملشاركة مع جامعة عني مشس، االجتاهات احلديثة 
 . 2015ديسمرب   7إىل  5) املعاير واألليات ( ىف الفرتة من 

" املؤمتر   التواصل االجتماعي واألسرة اليتيمة  " شبكات(واجملتمع) الواقع والتحدايت"شبكات التواصل االجتماعي واألسرة  .19
العلمي األول للجمعية العربية للقياس والتقومي ابلتعاون مع مدارس املصرية املتكاملة ابلعاشر من رمضان " واملقام يف اندي العلوم  

 . 2015/  12/ 19يوم   السبت 
  األداء  مؤمتر" قياس "  معايري ومؤشرات ضمان اجلودة الشاملةتقومي طلبة اجلامعات يف ضوء رؤية مستقبلية لتطوير نظم "  .20

 وتطبيق نظام املؤشرات الرئيسية لتعزيز اجلودة الشاملة يف جامعات العامل اإلسالمي  
هـ   1436/    1  /  26-25املدينة املنورة، )اجلامعة اإلسالمية ، جامعة طيبة ، ابلتعاون مع احتاد اجلامعات العربية ، 

 . م( 2015/    3/   4 –   3املوافق  
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يف تنمية اسرتاتيجيات احلل اإلبداعي للمشكالت يف الكيمياء لدى طالب الشعب العلمية  TRIZ" فاعلية نظرية تريز  .21
 . 2015حبث مشرتك ، مقبول النشر مبجلة كلية الرتبية ، جامعة بنها ، يونيو  بكليات الرتبية "  

املؤمتر الدويل  لوجية لطفل الروضة من وجهة نظر معلمات رايض األطفال واسرتاتيجيات تعليمها" "املفاهيم العلمية والتكنو  .22
واملقام يف جامعة نزوى كلية الدراسات  ، "االسرتاتيجيات احلديثة لرتبية وتعليم الطفل"  الثاين لقسم الرتبية والدراسات اإلنسانية 

 . 2013رباير ف 30إىل  2013يناير   28اإلنسانية ، يف الفرتة من 
  " رسالة األسرة حنو تنمية القراءة اإلبداعية كمتطلب للتنشئة الصاحلة لألبناء من وجهة نظر طلبة كليات العلوم التطبيقية. .23

" التَّنشئة الصَّاحلُة لألجيال.. رسالُة األسرة  حبث مقدم للمؤمتر العلمي الطاليب الرابع جلامعة نزوى والذي أقيم حتت عنوان
 م. 2012فرباير  21إىل  19الفرتة من " يف والوطن 

ناغمة مع الدماغ لدى  فعالية برانمج تدرييب قائم على نظرية التعلم املستند إىل الدماغ يف تنمية املمارسة الصفية املت" .24
نشر  حبث مقبول النشر ابجمللة الرتبوية ، جملس المعلمات العلوم أثناء اخلدمة وأثره على التنظيم الذايت لتعلم تلميذاهتن.

   .2012/ 5/ 7العلمي ، جامعة الكويت ، 
قية بسلطنة عمان"حبث  "بعض سلوكيات تعزيز القيم العلمية للمواطنة وواقع ممارستها لدى طالب كليات العلوم التطبي .25

  22- 20مقدم للمؤمتر العلمي الطاليب الثالث جلامعة  نزوى والذي أقيم حتت عنوان" تعزيز قيم املواطنة" يف الفرتة من  
 .  2011رباير  ف

لدافعية  "برانمج مقرتح للنفاايت االلكرتونية ابستخدام الوسائط الفائقة التفاعلية لتنمية املعرفة هبا  واختاذ القرار حياهلا وا  .26
 Effectiveness of a . 2011الذاتية للتعلم لدي طالب الصف األول الثانوي". جملة الرتبية العلمية ، مارس  

suggested  program that uses  interactive hyper media  in developing the 
knowledge about electronic waste, making decisions about it and 

enhancing Self- motivation learning of first year secondary school 
students    2011جملة الرتبية العلمية. عدد مارس  . 

 Analyticalلقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان يف ضوء مهارات التفكري .دراسة حتليلية ملناهج علوم احل .27
Study of Science Curriculums of Second Cycle in a  Basic Education in 

the Sultanate of Oman in the Light of Thinking Skills   ،جملة الرتبية العلمية
 88 - 35ص ص    2010السنة:  اجمللد:الثالث عشر  العدد: األول  

معات املقام يف  "عادات العقل ... مواد ) خامات أولية ( لصناعة اإلبداع" املؤمتر الطاليب الثاين "اإلبداع الطاليب يف اجلا .28
   2010/   24-22جامعة نزوي ، يف الفرتة من 

ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية  "التنور التكنولوجي لدي طالب كلية العلوم التطبيقية ابلرستاق )دراسة تشخيصية ("   .29
كلية العلوم التطبيقية  املشرتكة لكليات العلوم التطبيقية يف السلطنة "التطور التكنولوجي : التحدايت واآلفاق "  واملقامة ب

   2010أبريل 14-13ر يف الفرتة من بصحا
 Analytical" دراسة حتليلية"         مهارات التفكري مبناهج علوم احللقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان   .30

Study of Science Curriculums of Second Cycle in a  Basic Education in 
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the Sultanate of Oman in the Light of Thinking Skills  ،  الندوة العلمية ، املناهج
 . حبث مشرتك .   2009مارس    18- 16ن الدراسية : رؤى مستقبلية ، كلية الرتبية ، جامعة السلطان قابوس يف الفرتة م

" رؤية مستقبلية للرتبية العملية امليدانية يف ضوء دراسة الواقع وتطلعات املستقبل . امللتقى الرتبوي املشرتك األول”الرتبية   .31
. قسم الدراسات    إتقان ”بني كلية الرتبية ابلرستاق واملديرية العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الباطنة–كفاءة    –:جودة   العملية 

 .    2008/    6/  1الرتبوية ،  
أسبابه وسبل عالجه    000أبعاد الثقافة البيئية كما يدركها  الطالب املعلمون بكلية الرتبية ابلرستاق ، ندوة التلوث البيئي  .32

   0  2007أبريل ،    4- 2كلية الرتبية بعربي ،    ،
تدريسي املنمي للتفكري لدي معلمات العلوم قبل اخلدمة بسلطنة  فعالية برانمج مقرتح يف تنمية الكفاءة الذاتية واألداء ال .33

 The effectiveness of proposed program to develop self-efficiencyعمان . 
and thought developing teaching performance in Omani pre –service 

science teachers .2007دد الرابع ديسمرب  جملة الرتبية العلمية ،  اجمللد العاشر ،الع 
فعالية  استخدام خرائط التفكري يف حتصيل الكيمياء وتنمية بعض مهارات التفكري وعادات العقل لدي طالبات الصف   .34

 The effectiveness  of using Thinking Maps inاحلادي عشر بسلطنة عمان ".
Chemistry achievement and developing Thinking skills and Habits of 

Minds in Omani students in grade 11   . سلسلة حبوث ودراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس
 .   2007يناير  

املعاقني عقليا يف املرحلة االبتدائية قائم علي التكامل بني األسرة  برانمج مقرتح لتنمية بعض املهارات احلياتية لدي التالميذ  .35
سلطنة  ، مسقطة اخلليجية لإلعاقة " حنو مشاركة فاعلة علي قدم املساواة  ، والذي أقيم يف امللتقي السادس للجمعي واملدرسة "

   0 2006  –  3 -1إيل  2 –  27، يف الفرتة من  عمان
فعالية استخدام بعض اسرتاتيجيات ماوراء املعرفة يف حتصيل الفيزايء وتنمية التفكري التأملي واالجتاه حنو استخدامها  لدي   .36

   0  2005جملة الرتبية العلمية   ، ديسمرب    0الثاين الثانوي األزهري  طالب الصف  
هجها بني الفكر والتطبيق والتطوير  " أتليف مشرتك  االشرتاك يف أتليف كتاب للرتبية اخلاصة  " برامج الرتبية اخلاصة ومنا .37

 . 2005" صدر عن عامل الكتب  ، القاهرة ،
لنشط يف حتصيل العلوم وتنمية بعض مهارات التعلم مدي احلياة وامليول  فعالية استخدام بعض اسرتاتيجيات التعلم ا  .38

 THE EFFECTIVENESS OF USING SOMEالعلمية لدي تالميذ الصف اخلامس االبتدائي ،
ACTIVE LEARNING STRATEGIES IN SCIENCE ACHIEVEMENT 

AND IN DEVELOPING SOME LIFELONG LEARNING SKILLS AND 
SCIENTIFIC INTERESTS AMONG THE FIFTH YEAR PRIMARY 

SCHOOL PUPILS     ، 0  2005، جملة الرتبية العلمية ، العدد 
علوم و اجلغرافيا على التحصيل و بقاء أثر التعلم و االجتاه حنو استخدامها لدى  "اثر استخدام الرسوم البيانية يف تدريس ال .39

 م . 2003اهج وطرق التدريس ،يونيو، تالميذ الصف األول اإلعدادي ")حبث مشرتك (،جملة املن
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لعلمية  "مهارات معلمات رايض األطفال املعاقني مسعيا يف ضوء بعض التجارب و الربامج العاملية للدمج"    الندوة ا .40
 2002إبريل  30- 28الدوحة/من  –قطر  – السابعة لالحتاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم 

مؤمتر الرتبية اخلاصة يف القرن   0للطالب املعلمني تعليم ابتدائي شعبة تربية خاصة  "تصور مقرتح ملقرر الرتبية  الصحية .41
   0 2002الرتبية جامعة املنيا مايو   كلية –احلادي و العشرون حتدايت الواقع و آفاق املستقبل  

لة كلية الرتبية ببنها  "وحدة مقرتحة يف الرتبية اجلنسية للتلميذات الصم ابلصف الثاين اإلعدادي املهين "/حبث مشرتك/،جم .42
،2002  . 

احتياجاهتم الثقافية  رسالة الدكتوراه بعنوان "منهج مقرتح يف العلوم للطالب املعاقني مسعيا ابملرحلة الثانوية املهنية يف ضوء  .43
 2000و املهنية " عام  

 .  1996 رسالة ماجستري بعنوان"تنمية بعض عناصر التنور العلمي لدى تالميذ اإلعدادية املهنية"عام .44
 

 
 
 
الرتبية يف ضوء مبادئ الكيمياء  أية أمحد عبد الفتاح حجاج، تطوير برانمج اعداد معلمي الكيمياء بكليات   .1

 . 2020/  4/  21اخلضراء . دكتوراه كلية الرتبية جامعة بنها نوقشت الثالاثء  
ض مهارات عمليات  (. فاعلية استخدام مراكز التعلم يف تدريس العلوم لتنمية بع2020مىن محدي سامل )  .2

، نوقشت  االبتدائية. ماجستري، كلية الرتبية جامعة بنها العلم األساسية واالجتاه حنو املادة لدى تالميذ املرحلة  
 . 2020/  3/    10الثالاثء  بتاريخ الثالاثء 

ت  (:فاعلية منطني لتقدمي الشق االلكرتوين يف الفصل املعكوس يف بيئا2015أمساء عبد الفتاح عبد الباري ) .3
تعليم " ماجستري كلية الرتبية النوعية  التعلم االلكرتونية على نواتج التعلم وبقاء أثره لدى طالب تكنولوجيا ال

 . 2018نوقشت يناير    جامعة بنها
على تنمية احلل اإلبداعي للمشكالت يف   TRIZأثر استخدام نظرية تريز "  دعاء سعيد حممود امساعيل  .4

املسجلة للرسالة عام  دعاء سعيد حممود امساعيل للباحثة "   ة بكليات الرتبية الشعب العلمي  الكيمياء لدى طالب
 ، جامعة بنها. ، كلية الرتبية الرتبية  الفلسفة يف  دكتوراه ،  2015/   7/  29ونوقشت الرسالة بتاريخ  ( 2013)  
. ( إعداد السيطرة الدماغية لدي معلمي الكيمياء وعالقتها ابملمارسة الصفية لديهم  "أمحد البلوشي    .5

 2012،  رتاك مع جامعة صحار  بسلطنة عمان وشي  /  جامعة مؤته ابألردن ابالش الباحث / أمحد البل
رسالة ماجستري بعنوان " فاعلية استخدام بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف التحصيل "  أمل اهلنائي   .6

األساسي بسلطنة  الثامن من التعليم  الدراسي للعلوم وتنمية مهارات التفكري االبتكاري لدي طالبات الصف 
 . 2012،  رتاك مع جامعة صحار  بسلطنة عمانعمان. إعداد الباحثة / أمل اهلنائي / جامعة مؤته ابألردن ابالش

فاعلية قبعات التفكريالست يف التحصيل الدراسي يف األحياء وتنمية  "  بدرية بنت راشد بن راشد الفالسي  .7
ر بسلطنة عمان.بدرية بنت راشد بن راشد الفالسي ،  بات الصف احلادي عشمهارات التفكري الناقد لدى طال

 . 2011،  رتاك مع جامعة صحار  بسلطنة عمانجامعة مؤته ابألردن ابالش

 ونوقشت :البحوث التي أشرفت عليها :  تاسعا
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" فعالية إسرتاتيجية مقرتحة يف تنمية املهارات احلياتية لدى   رسالة ماجستري بعنوان أسماء ابراهيم محمد نصر "  .8
 كلية الرتبية / جامعة بنها. ،  أسماء ابراهيم محمد نصر املهنية "   ابملرحلة اإلعداديةالتالميذ املعاقني مسعيا 

" وحدة مقرتحة يف تنمية الوعي الصحي يف ضوء بعض القضااي و    رسالة ماجستري بعنواناميان صابر العزب"  .9
صابر  ر. اعداد الباحثة/ اميان  مص–كلية الرتبية / جامعة بنها  املشكالت املرتبطة به لدى معلي العلوم قبل اخلدمة ". 

 عزب. ال
يل  " فعالية القصة و الرسوم الكاريكاتورية يف تعد  رسالة ماجستري بعنوان"  مىن عبد املقصود .10

 – السلوكيات الصحية اخلاطئة لدى التالميذ املعاقني مسعيا ابملرحلة االبتدائية. كلية الرتبية / جامعة بنها 
 . 2006،  صودمصر .اعداد الباحثة/ مىن عبد املق

 
11.  
 

 

نسمة السيد حممد السيد" برانمج قائم على الرسوم التصويرية لتنمية التفكري البصري والقدرة على تفسري   -1
 . 2020يونيو  28الظواهر العلمية لدى تالميذ املرحلة االعدادية" دكتوراه ، كلية الرتبية ، جامعة الزقازيق،  

الكيمياء بكليات الرتبية يف ضوء مبادئ الكيمياء  اد معلمي أية أمحد عبد الفتاح حجاج، تطوير برانمج اعد  -2
 . 2020/  4/  21اخلضراء . دكتوراه كلية الرتبية جامعة بنها نوقشت الثالاثء  

(. فاعلية استخدام مراكز التعلم يف تدريس العلوم لتنمية بعض مهارات عمليات  2020مىن محدي سامل )  -3
ملرحلة االبتدائية. ماجستري، كلية الرتبية جامعة بنها، نوقشت  تالميذ ا  العلم األساسية واالجتاه حنو املادة لدى

 . 2020/  3/    10بتاريخ الثالاثء الثالاثء  
كري املتشعب ومهارات االستقصاء  ففاعلية منوذج نيدهام البنائي ي تنمية التالشيماء فتح هللا حممد الشيخ.،  -4

، كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ، مارس  لة ماجستريالعلمي ي العلوم لدى تالميذ املرحلة االعدادية، رسا
 للباحثة الشيماء فتح هللا حممد الشيخ. . 2020

فعالية اسرتاتيجية دورة التعلم والتعلم التوليدي يف تصويب أمناط الفهم اخلطأ يف الكيمياء لدى طالب   -5
  2019/  12/  31وافق الثنني املاملرحلة الثانوية األزهرية. رسالة ماجستري كلية الرتبية جامعة األزهر يوم ا

 للباحث حممود ابراهيم حممود حممد. 
( يف تدريس العلوم لتنمية التحصيل ومهارات  KWLH"استخدام اسرتاتيجية ) .مسر السيد عبد املنعم   -6

/  7/  6اختاذ القرار لدي تالميذ املرحلة االبتدائية" رسالة ماجستري كلية الرتبية جامعة شبني الكوم يوم 
 باحثة مسر السيد عبد املنعم . لل  2019

( يف تدريس العلوم لتنمية مهارات التفكري املستقبلي واالجتاه حنو التكامل STEMفاعلية مدخل ستيم ) -7
/  9/  5لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية. رسالة ماجستري غري منشورة كلية الرتبية جامعة الزقازيق . 

 ود. مللباحثة اميان حممود حامد حم  2018  سبتمر2018

 وتحكيمها عاشرا : بعض الرسائل التي قمت  بمناقشاتها
 



 32 

اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على مراكز التعلم لتنمية التحصيل ومهارات   مناقشة رسالة املاجستري  املعنونة"  -8
  2018كلية الدراسات العليا للرتبية  يونيو    التفكري عايل الرتبة يف العلوم لدى تالميذ املرحلة االعدادية "

 حممد أمحد ابراهيم  للباحثة والء  
على تنمية مهارات صيانة أجهزة  عرب الويب أثر اختالف منط احملاكاة راه بعنوان"   اقشة رسالة الدكتو من -9

العرض وكفاءة التعلم لدى طالب تكنولوجيا التعليم" كلية الرتبية النوعية، جامعة بنها، سبتمر  
 . للباحثة/ دينا حممد طلعت 2016

لة االبتدائية للمعاقني مسعيا يف  مناقشة رسالة الدكتوراه بعنوان " تطوير حمتوى مناهج العلوم ابملرح  -10
أمحد   ، للباحثة إميان 2016/  5/ 18عايري جودة التعليم" كلية الرتبية ، جامعة املنصورة األربعاء  ضوء م 

 عوض هللا حممد. 
الذايت    مناقشة رسالة الدكتوراه بعنوان : فاعلية برانمج مقرتح  للتنمية املهنية قائم على التعلم -11

لدى معلمي العلوم مبرحلة التعليم األساسي يف غزة واجتاهاهتم حنو املهنة، كلية   لتحسني مهارات التدريس 
   2015/   8/  25الدراسات العليا للرتبية ، جامعة القاهرة،للباحث عماد مجيل محدان كشكو،  الثالاثء 

نظومي  ظم ذاتيا يف تنمية التفكري املمناقشة رسالة املاجستري بعنوان" فاعلية استخدام التعلم املن -12
والتحصيل يف الكيمياء لدى طلبة الصف األول الثانوي " كلية الرتبية ، جامعة الزقازيق للباحثة نسمة السيد  

 .   2015/   8/    17حممد السيد ، االثنني 
ألة  ( يف تنمية مهارات حل املسA thru Eفاعلية اسرتاتيجية )قشة رسالة املاجستري بعنوان  "منا -13

ي الرايضي لدى طالب الثانوية األزهرية، كلية الرتبية ، جامعة األزهر للباحث ،  الفيزايئية والذكاء املنطق
 . 2015شادي حممد الدسوقي الفار ، يناير 

يف تنمية  واألسلوب املعريف مناقشة رسالة املاجستري بعنوان" فاعلية  استخدام التعليم املدمج   -14
لدى طالب املرحلة الثانوية .   Visual basic.netمهارات انتاج مشاريع الفيجوال بيسك دوت نت  

 .  2014أعدها الباحث عبد اجلواد حممد عبد اجلواد متويل طه. يونيو ،  لية الرتبية النوعية، جامعة بنها. ك
ء يف تنمية التفكري  مناقشة رسالة بعنوان" فعالية استخدام الصراع املعريف يف تدريس مادة الفيزاي -15

ألوىل من املعاهد الفنية الصناعية . ماجستري ، كلية الرتبية جامعة  االبتكاري والتحصيل لدى طالب الفرقة ا
 .  2014الزقازيق ، للباحثة رشا امحد عيد السيد أبو هاشم، مارس  

لدى طالب   مناقشة رسالة برانمج مقرتح قائم على االستقصاء يف العلوم لتنمية بعض عادات العقل  -16
 للباحثة / إميان صابر العزب  .2012، أكتوبر رتبية جامعة بنها ، دكتوراه كلية ال الشعب العلمية بكليات الرتبية 

مناقشة رسالة املاجستري املعنونة" أثر استخدام املدخل املنظومي يف حتصيل الكيمياء العضوية وبقاء   -17
ماجستري ، كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس، يونيه  أثر التعلم لدى طالبات الصف احلادي عشر" رسالة  

 للباحثة مياء بنت سامل بن سرور الساملي .   2012/  6/  23
مناقشة رسالة املاجستري املعنونة "أثر اكتساب طريقة املتشاهبات يف اكتساب املفاهيم العلمية   -18

ية الرتبية ، جامعة السلطان  واالحتفاظ هبا لدى طالبات الصف التاسع األساسي". رسالة ماجستري ، كل
 ميمونة بنت محد بن سعيد اهلنائي.    للباحثة 2011/ 6/    14قابوس، يونيو،  
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مناقشة رسالة املاجستري املعنونة " مدى توافر معايري التصميم الفين يف األشكال التوضيحية   -19
شكال من وجهة نظر  ( وتقومي معايري الوظائف الرتبوية هلذه األ10- 8املتضمنة يف كتب العلوم للصفوف ) 

 The Design of criteria in Illustrations that are embedded املعلمني"
in science books of grades (8-10) and evaluating their 

instructional functions from science teacher’s point of view. 
 ، للباحثة / سلوى بنت سعيد بن عبد هللا احلوسين. 2011/  1/  1كلية الرتبية ، جامعة السلطان قابوس ، يناير ،  

املاجستري املعنونة " فعالية اسرتاتيجيه مقرتحة قائمة علي اخلرائط املعرفية يف تعديل    مناقشة رسالة -20
التصورات البديلة لبعض املفاهيم العلمية لدي تالميذ املرحلة االبتدائية . كلية الرتبية ، جامعة بنها ، سبتمرب  

 ، أعدهتا : رابب حامد جالل .   2010/    9/   14،  
املعنونة " فعالية وحدة مقرتحة يف العلوم لتالميذ الصف العاشر األساسي  مناقشة رسالة املاجستري   -21

بسلطنة عمان يف تنمية فهمهم واجتاهاهتم للوقاية من مرض السكري" جامعة مؤته ابالشرتاك مع جامعة  
 الباحث: حممد بن خلفان بن علي اجلهوري أعدها   2010مارس،  صحار ، 

قدات معلمات العلوم يف مدارس احللقة الثانية من التعليم  مناقشة رسالة املاجستري املعنونة "معت -22
األساسي  حنو االسرتاتيجيات املتناغمة مع مبادئ التعلم املستند إيل الدماغ وعالقتها ابملمارسة الصفية  
Beliefs of female science teachers in cycle two basic education 

schools regarding the strategies associated with principles of 
Brain –based learning and their relationship with classroom 

practices   ، مرمي بنت درويش بن  أعدهتا /    2010. كلية الرتبية ، جامعة السلطان قابوس ، يناير
 كلية الرتبية ، جامعة السلطان قابوس .   ي  .عيسي الفارس

 Giland" أثر استخدام أسلوب  حل املشكالت وفقا لنموذج   حتكيم رسالة املاجستري املعنونة  -23
Martinez – Torregrosa  يف مادة الكيمياء يف إكتساب طالب الصف احلادي عشر ملهارات

أعدها / حممد بن   .  2008السلطان قابوس ، سبتمرب كلية الرتبية ،   جامعة حل املشكلة وفهم طبيعة العلم . 
 خليفة بن سحلوف السناين . 

للدرجة األعلى لبعض اجلامعات العربية يف سلطنة عمان  تقييم االنتاج العلمي للرتقية و لعض -24
 وحىت اترخيه.  2013ابريل، من دنية اهلامشية، واململكة األر 

األعلى يف اجمللس األعلى للجامعات املصرية منذ  عضو حتكيم االنتاج العلمي للرتقي للدرجة   -25
 وحىت اترخيه.  2016

 املقدمة اىل جملة كلية الرتبية جامعة بنها.  عضو حتكيم البحوث -26
عضو حتكيم البحوث املقدمة اىل جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل الصادرة عن مؤسسة الرتبية اخلاصة   -27

 والتأهيل ، بنها. 
 جملة الرتبية الصادرة عن املؤسسة العربية للرتبية واألداب والعلوم  عضو حتكيم البحوث املقدمة اىل -28

 ، بنها. 
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كيم البحوث العلمية املقدمة اىل كافة املؤمترات اليت تعقدة اجلمعية العربية للقياس والتقومي  عضو حت -29
 . 2019وعدد ست مؤمترات حىت اتريخ اكتوبر اغسطس  

 تنمية مهارات صيانة أجهزة العرض لدي طالب  فاعلية احملاكاة ثالثية األبعاد عرب الويب يف  -30
العظيم ، كلية الرتبية النوعية، جملة كلية الرتبية، جامعة بنها، أكتوبر    تكنولوجيا التعليم. دينا حممد طلعت عبد

2016 . 
أثر استخدام املعامل االفرتاضية على تنمية مهارات التعلم االستقصائي ابلدروس العملية ملادة   -31

ة  طالب الصف احلادي عشر بسلطنة عمان. أمحد بن محيد البادري،  جملة كلية الرتبية جامع الكيمياء لدى  
 . 2016بنها. أبريل  

" أثر استخدام استرياتيجية " لنتعلم معا" يف تنمية املفاهيم العلمية وبعض مهارات التغذية لدي   -32
 2016امعة بنها. أبريل طالبات املرحلة الثانوية" شريين مسري حممد مرسي.  جملة كلية الرتبية ج

وحدة مهارات التعلم على  يف تدريس   Jigsawأثر استخدام اسرتاتيجية اجملموعات املركبة  -33
التحصيل املعريف واالجتاه حنو استخدام تدريس األقران يف التدريس. جملة كلية الرتبية، جامعة بنها، اكتوبر  

2015 . 
تدريس االقتصاد املنزيل لتنمية املهارات  ( يف Jigsaw"فعالية استخدام اسرتاتيجية اجليجسو ) -34

اح حلمي يس ابراهيم، جملة كلية الرتبية ، جامعة بنها، يناير  العملية لدى طالبات الصف األول الثانوي. مس 
2014 . 

"مستوى تضمني كتاب علوم الصف الثاين املطور يف اململكة العربية السعودية ملتطلبات مشروع   -35
 . 2014ايضيات والعلوم) التيميز(.  جملة كلية الرتبية ، جامعة بنها مايو التوجهات الدولية لدراسة الر 

ب  اللغة العربية ) مهارات ونصوص"املقرر على طلبة كليات العلوم التطبيقية بسلطنة  "تقومي كتا -36
مرب  عمان يف ضوء معايري اجلودة. هند بنت عبد هللا بن السيد اهلامشية ، جملة كلية الرتبية، جامعة بنها ، نوف

2014 . 
طالب كلية الرتبية  درجة ممارسة مشرف الرتبية العملية ملهاريت االتصال الشفوي من وجهة نظر  " -37

النوعية جامعة املنوفية" إميان محدي حممد ، مساح حلمي ابراهيم ، جملة كلية الرتبية، جامعة بنها،أكتوبر   
2013 . 

 
 

( : برانمج تدرييب ملدرسي الكيمياء ابملرحلة االعدادية ابلعراق يف ضوء املعايري  2018ازم جاسم سحيب )ح -1
 توراه ، كلية الرتبية جامعة بنها. العاملية واالحتياجات املهنية. دك

 
 
 
 

 الرسائل التي أشرف عليها حاليا: حادي عشر:
 

 كيمها:بعض البحوث التي قمت بتح ثاني عشر:
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 :   التحكيم

فعالية برنامج قائم على المستجدات العلمية في تنمية التفكير المستقبلي وتقدير العلم وجهود العلماء لدى طالب الشعب 

تاج العلمي  اإلن . تقييم  2017يونيو  6( العدد 20العلمية بكلية التربية. بحث منشور في مجلة التربية العلمية المجلد ) 

 للترقي لدرجة األستاذية. 

 

أثر استخدام بعض استراتيجيات كيجان على تنمية الفهم العميق والتحصيل الدراسي في العلوم لدى تالميذ الصف 

. تقييم اإلنتاج العلمي   2018مايو  5( العدد 21السادس االبتدائي. بحث منشور في مجلة التربية العلمية المجلد )  

 ألستاذية. جة اللترقي لدر

 

العالمي لتنمية بعض المهارات الحياتية والتحصيل في األحياء لدى طالب  2061وحدة مقترحة في ضوء مشروع  

. تقييم اإلنتاج   2019فبراير  2( العدد  22الصف األول الثانوي. بحث منشور في مجلة التربية العلمية المجلد ) 

 العلمي للترقي لدرجة األستاذية. 

 

ورة التقصي المزدوجة لدنكس على تنمية بعض مهارات التفكير االستقرائي والتحصيل في العلوم  ام دأثر استخد

. تقييم اإلنتاج   2019ديسمبر  12( العدد 22بالمرحلة اإلعدادية. بحث منشور في مجلة التربية العلمية المجلد ) 

 العلمي للترقي لدرجة األستاذية. 

 

التفكير التأملي وفهم طبيعة العلم لدى طالب الشعب العلمية بكلية اريخ العلم في تنمية فعالية برنامج قائم على فلسفة وت

. تقييم اإلنتاج العلمي للترقي  2020مارس  3( العدد   23بحث منشور في مجلة التربية العلمية المجلد )  التربية

 لدرجة األستاذية. 

 

مية بعض مهارات القرن الحادي والعشرين واالتجاه نحو  ( في تن TASى مدخل المعلم كعالم )فعالية برنامج قائم عل

 5( العدد  23مهنة التدريس لدى طالب الشعب العلمية بكللة التربية. بحث منشور في مجلة التربية العلمية المجلد ) 

 . تقييم اإلنتاج العلمي للترقي لدرجة األستاذية.  2020مايو 

 

ة العبء المعرفي في تنمية مهارات التفكير المنتج والتنظيم الذاتي في فعالية بعض االستراتيجيات القائمة على نظري

 .2020، مايو العلوم بالمرحلة اإلعدادية. بحث مقبول النشر في المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج

 

علوم طالب الصف األول الثانوي في وحدة توارث الصفات في الكائنات الحية القائمة على التكامل بين ال آراء

 2020" بحث منشور في مجلة كلية التربية جامعة بنها أغسطس STEMوالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات " 

 تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم.

 

تدريس مقرر علم نفس النمو على اكتساب المفاهيم وتنمية مهارات  ( فيMAT 4أثر استخدام نموذج مكارثي ) 

بحث منشور في مجلة كلية التربية قة الثانية بكلية االقتاد المنزلي جامعة األزهر" التفكير العلمي لدى طالبات الفر

 االقتصاد المنزلي. تخصص مناهج وطرق تدريس   2020 أغسطس جامعة بنها 

 

ئمة على مراكز التعلم التكنولوجية لتنمية بعض مهارات التفكير البصري لدى التالميذ وحدة مقترحة في العلوم قا

تخصص مناهج  2020 يونيهبحث منشور في مجلة كلية التربية جامعة بنها ، عيا بالمرحلة االعداديةالمعاقين سم

 . وطرق تدريس العلوم

 

القرار لدى تالميذ المرحلة االعدادية. بحث منشور  أثر استخدام المدخل الجدلي التجريبي على تنمية مهارات اتخاذ 

 خصص مناهج وطرق تدريس العلومت 2020في مجلة كلية التربية جامعة بنها مارس 

مقترح قائم على النانوبيولوجي لتنمية المفاهيم النانوبيولوجية والقيم برنامج تحكيم رسالة أفضل دكتوراه  بعنوان "

مريم رزق سليمان سالمة، المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق للباحثة البيوأخالقية لدى طلبة كلية التربية" 

 2018التعليم بكلية التربية جامعة الزقازيق. اغسطس التدريس وتكنولوجيا 

 

على نموذج التسريع المعرفي لتعديل المفاهيم الفيزيائية  الخطأ لدى طالب معلمي الفيزياء وانتقال   رنامج تدريبي قائمب

 أثر التدريب على تعديل المفاهيم الخطأ  لطالبهم وتنمية اتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء 

 ن الترقية  ابحاث في لجا
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عة دمنهور المجلد العاشر الجزء األول العدد الرابع منشور في مجلة الدراسات التربوية واإلنسانية كلية التربية جام

 2018السنة 

 تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم 2019اريخ التحكيم نوفمبر ت

 

الكفاءة الذانية لتدريس العلوم " تدريس االستقصاء باأللغاز المدمجة " في تنمية  TEMIفاعلية أنشطة مشروع 

 م االساسي.  باالستقصاء لدى طالب معلمي العلوم بالتعلي

 ابحاث في لجان الترقية  

منشور في مجلة الدراسات التربوية واإلنسانية كلية التربية جامعة دمنهور المجلد العاشر الجزء الثاني  العدد الرابع 

 2018السنة 

 

 ص مناهج وطرق تدريس العلومتخص 2019تاريخ التحكيم نوفمبر 

 

من من التعليم األساسي في مصر والبحرين في ضوء معايير مشروع  مقارنة محتوى كتب العلوم للصفين الرابع والثا

2015 TIMSS  دراسة تحليلية مقارنة 

 

 ابحاث في لجان الترقية  

   2016       4العدد     91د منشور في مجلة التربية العلمية .. الجمعية المصرية للتربية العلمية  المجل

 تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم 2019تاريخ التحكيم نوفمبر 

 

معلمي  مقرر مقترح في التنمية البيئية المستدامة قائم على أنشطة التوعية البيئية لتنمية الوعي البيئي  لدى طالب 

 العلوم بكليات التربية . 

 ابحاث في لجان الترقية  

   2019      21العدد    29التربية جامعة االسكندرية المجلد  منشور في مجلة كلية

 تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم 2019تاريخ التحكيم نوفمبر 

 

 

مج اعداد المعلم كلية التربية جامعة مقرر مقترح في التربية الوقائية قائم على أنشطة المهارات الحياتية " برنا

 االسكندرية     

   ابحاث في لجان الترقية

    2019     5العدد   29منشور مقبول النشر في مجلة كلية التربية جامعة االسكندرية المجلد 

 تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم 2019تاريخ التحكيم نوفمبر 

 

خليق فضاءات جديدة للرياضيات من خالل العلوم في المدرسة  البينية بين التخصصات كأسلوب لالستقصاء : ت

 االبتدائية  

 

 ث في لجان الترقية  ابحا

 primary mathematics education in context : 21 scientific conferences withمنشور في 

international participation elementary math education  

2018 

   

 تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم 2019 تاريخ التحكيم نوفمبر

  

 

خدام استراتيجية االكتشاف الموجه لتدريس مادة فعالية است :عنوان البحث/الرسالة

االقتصاد المنزلي لتنمية التحصيل المعرفي والتفكير التأملي 

والوعي بالقضايا المعاصرة لدى تلميذات الحلقة الثانية من التعليم 

 األساسي

 ابحاث في مجلة محلية :الجهة

 مجلة كلية التربية جامعة بنها  : اسم جهة النشر
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  : رمكان النش

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2019مارس  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلي :التخصص الدقيق

 

برنامج تدريبي مقترح قائم على المدخل االفتراضي في تدريس  :البحث/الرسالةعنوان 

العلوم بالمرحلة المتوسطة العلوم وأثره على اكتساب معلمات 

بالسعودية بعض المفاهيم المهنية المرتبطة بالمستحدثات  

 التكنولوجية وتنمية ثقافتهن العلمية

 ابحاث في لجان ترقية علمية  :الجهة

 الجمعية المصرية للتربية العلمية  : النشراسم جهة 

  : مكان النشر

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2019رس ما :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 اللجنة العلمية للمناهج وطرق التدريس لوظائف األساتذة  :التخصص الدقيق

 

 

استخدام استراتيجية التعلم المدمج نموذج تناوب المواقع في فاعلية  :عنوان البحث/الرسالة

كير  تدريس األحياء في تنمية بعض مهارات التعلم أون الين والتف

 العلمي لدى طالبات المرحلة الثانوية بالسعودية 

 ابحاث في لجان ترقية علمية  :الجهة

 الجمعية المصرية للتربية العلمية  : اسم جهة النشر

  : النشرمكان 

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2019مارس  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 جنة العلمية للمناهج وطرق التدريس لوظائف األساتذة الل :التخصص الدقيق

 

الريادية في تعليم العلوم من وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم   :عنوان البحث/الرسالة

 بالمرحلة االعدادية واتجاهاتهم نحو تطبيقها في تدريس المادة 

 ابحاث في لجان ترقية علمية  :الجهة

 التربية وعلم النفس  دراسات عربية في : اسم جهة النشر

  : مكان النشر

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2019مارس  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 اللجنة العلمية للمناهج وطرق التدريس لوظائف األساتذة  :التخصص الدقيق

 

في تنمية بعض   LBDs لفاعلية استخدام استراتيجية التعلم بالعم :عنوان البحث/الرسالة

مهارات التفكير العليا ومهارات العمل المعملي في مادة العلوم لدى 

 المتوسط بالسعودية الطلبات الفائقات بالصف الثاني 
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 ابحاث في لجان ترقية علمية  :الجهة

 الجمعية المصرية للتربية العلمية  : اسم جهة النشر

  : مكان النشر

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2019مارس  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 التدريس لوظائف األساتذة اللجنة العلمية للمناهج وطرق  :التخصص الدقيق

 

فعالية برنامج مقترح إلعداد معلمي العلوم قائم على مدخل التعليم   :عنوان البحث/الرسالة

مهارات ادارة التمايز    المتمايز في تنمية تحصيلهم واكسابهم بعض

 بين الطالب اثناء تدريس المادة

 ابحاث في لجان ترقية علمية  :الجهة

 الجمعية المصرية للتربية العلمية  : اسم جهة النشر

  : مكان النشر

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2019مارس  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 اللجنة العلمية للمناهج وطرق التدريس لوظائف األساتذة  :التخصص الدقيق

 

قائمى على التمكين العلمي للطالب لتنمية استراتيجية مقترحة  :عنوان البحث/الرسالة

بعض مهارات التفكير الشمولي والتنبئؤي في مادة األحياء بدى  

 طلبة المرحلة الثانوية

 ابحاث في لجان ترقية علمية  :الجهة

 الجمعية المصرية للتربية العلمية  : النشراسم جهة 

  : مكان النشر

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2019مارس  :التحكيمتاريخ 

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 اللجنة العلمية للمناهج وطرق التدريس لوظائف األساتذة  :التخصص الدقيق

 

السقاالت التعليمية القائمة على نموذج التنظيم   استخدام استراتيجية :عنوان البحث/الرسالة

لحس العلمي في  الذاتي لتنمية بعض مهارات التفكير التحليلي وا

 مادة العلوم لدى تالمذ المرحلة االعدادية 

 ابحاث في لجان ترقية علمية  :الجهة

 المجلة التربوية جامعة سوهاج  : اسم جهة النشر

  : مكان النشر

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2019مارس  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 اللجنة العلمية للمناهج وطرق التدريس لوظائف األساتذة  :الدقيقالتخصص 
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االختبارات اإلليكترونية لمتعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها  :عنوان البحث/الرسالة

 وأثرها على تقييم الطالب 

 ابحاث في مؤتمرات  :ةالجه

 واالدابالمؤسسة العربية للتربية والعلوم  : اسم جهة النشر

  : مكان النشر

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2018ديسمبر  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 مناهج وطرق تدريس العلوم / التربية الخاصة  :التخصص الدقيق

 

 تحديات اللغة العربية في ضوء تكنولوجيا التعليم :الرسالة/عنوان البحث

 ابحاث في مؤتمرات  :الجهة

 المؤسسة العربية للتربية والعلوم واالداب : اسم جهة النشر

  : مكان النشر

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2018ديسمبر  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 مناهج وطرق تدريس العلوم / التربية الخاصة  :قيقالتخصص الد

 

تجارب دولية في استخدام التعلم اإللكتروني في مجال تعليم القرآن   :البحث/الرسالةعنوان 

 الكريم

 ابحاث في مؤتمرات  :الجهة

 المؤسسة العربية للتربية والعلوم واالداب : اسم جهة النشر

  : مكان النشر

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2018ديسمبر  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 مناهج وطرق تدريس العلوم / التربية الخاصة  :التخصص الدقيق

 

فاعلية المناظرة االستقصائية في تنمية التفكير المنتج لدى تالميذ   :عنوان البحث/الرسالة

 مالصف الثاني االعدادي عبر دراستهم للعلو

 ابحاث في لجان ترقية علمية  :الجهة

 المجلس االعلي للجامعات : النشراسم جهة 

  : مكان النشر

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2018يونيو  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 اللجنة العلمية للمناهج وطرق التدريس لوظائف األساتذة  :التخصص الدقيق

 

العلمية على الذاكرة البصرية العاملة والتفكير  اثر المالحظة  :وان البحث/الرسالةعن

التأملي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مصر خالل تعلمهم  

 للعلوم
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 ابحاث في لجان ترقية علمية  :الجهة

 مجلة كلية التربية جامعة اسيوط  : اسم جهة النشر

  : مكان النشر

 العربية :لةلغة البحث/الرسا

 2018يونيو  :التحكيمتاريخ 

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 اللجنة العلمية للمناهج وطرق التدريس لوظائف األساتذة  :التخصص الدقيق

 

استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية في تعلم الفيزياء وأثرها في   :عنوان البحث/الرسالة

تالميذ الصف األول ميول العلمية لدى تنمية القدرة المكانية وال

 الثانوي

 ابحاث في لجان ترقية علمية  :الجهة

 مجلة كلية التربية جامعة اسيوط  : اسم جهة النشر

  : مكان النشر

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2018يونيو  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 للمناهج وطرق التدريس لوظائف األساتذة لمية اللجنة الع :التخصص الدقيق

 

فاعلية برنامج مقترح قائم على نظرية التعلم المستند للدماغ  :عنوان البحث/الرسالة

لتدريس الجيولوجيا في تنمية التفكير المركب واالتجاه نحو العمل  

 الجماعي وبقاء أثر التعلم لدى طالب المرحلة الثانوية األزهرية 

 اث في لجان ترقية علمية ابح :الجهة

 مجلة كلية التربية جامعة اسيوط  : اسم جهة النشر

  : مكان النشر

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2018يونيو  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 اللجنة العلمية للمناهج وطرق التدريس لوظائف األساتذة  :التخصص الدقيق

 

أثر استخدام الكرسي الساخن عبر تعليم العلوم في تنمية مهارات   :بحث/الرسالةعنوان ال

 الحوار واالهتمام العلمي لددى تالميذ المرحلة االبتدائية بمصر 

 ابحاث في لجان ترقية علمية  :الجهة

 مجلة كلية التربية جامعة اسيوط  : اسم جهة النشر

  : مكان النشر

 العربية :البحث/الرسالةلغة 

 2018يونيو  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 اللجنة العلمية للمناهج وطرق التدريس لوظائف األساتذة  :التخصص الدقيق
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برنامج مقترح في التعلم الوظيفي للعلوم وفاعليته في تنمية بعض   :عنوان البحث/الرسالة

ف األول االعدادي والحس العلمي لدى تالميذ الصمهارات العقل 

 بمصر

 ابحاث في لجان ترقية علمية  :الجهة

 مؤتمر كلية التربية بأسيوط  : اسم جهة النشر

  : مكان النشر

 العربية :لغة البحث/الرسالة

 2018يونيو  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 لوظائف األساتذة  اللجنة العلمية للمناهج وطرق التدريس :التخصص الدقيق

 

لتعلم األحياء وأثره في تنمية التفكير   5Esأثر استخدام نموذج  :عنوان البحث/الرسالة

التنبؤي واالستقصاء العلمي لدى طالب المرحلة الثانوية في  

 ممصر

 ابحاث في لجان ترقية علمية  :الجهة

 مؤتمر كلية التربية بأسيوط  : اسم جهة النشر

  : مكان النشر

 العربية :ة البحث/الرسالةلغ

 2018يونيو  :تاريخ التحكيم

 المناهج وطرق التدريس :التخصص العام

 اللجنة العلمية للمناهج وطرق التدريس لوظائف األساتذة  :التخصص الدقيق

 

استراتيجية االكتشاف الموجه لتدريس مادة فعالية استخدام  :عنوان البحث/الرسالة

ية التحصيل المعرفي والتفكير التأملي االقتصاد المنزلي لتنم

والوعي بالقضايا المعاصرة لدى تلميذات الحلقة الثانية من التعليم 

 األساسي

 ابحاث في لجان ترقية علمية  :الجهة
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