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االس ـ ـم :السيد شحاته محمد المراغى ..
الوظيفـ ـة أستاذ متفرغ:.
جهة العم ـ ـل :كلية الرتبية  -جامعة أسيوط
تاريخ األستاذية 5;;1/4/03 :
عنوان العمل :كمية التربية بأسيوط  -جامعة أسيوط

البريد اإللكترونى sayedshehata@yahoo.com
3::8008:11 -

تميفون العمل3::8480443 :

تميفون المنزل 0773230880( :ـ)3::8038008

الموبيل () 01111193040

)10104401010 ( -

المؤهالت الدارسية:
 .5بكالوريوس العموم والتربية -بيولوجى– يونية . 5;94
 .8الدبموم الخاصة في التربية  80أكتوبر .5;99

 .0ماجستير في التربية – مناهج وطرق تدريس العموم في .5;9;/53/83
 .4دكتووو ار فووي فمسوولة التربيووة – منوواهج وطوورق توودريس العموووم فووي  4مووايو ( 5;:0قنوواة مميووة م و
معهد التربية جامعة لندن)

التخصص العام  :المناهج وطرق التدريس
التخصص الدقيق :المناهج وطرق تدريس العموم البيولوجية

التدرج الوظيفة:
 .5معيد بقسم المناهج وطرق تدريس بكمية التربية جامعة أسيوط ا تبا اًر من 5;94/53/50
 .8مدرس مسا د ا تبا اًر من 5;9;/58/88

 .0دكتو ار اللمسلة في التربية تخصص المناهج وطرق تودريس العمووم وام ا تبوا اًر مون 5;:0/1/4
(قناة ممية م معهد التربية جامعة لندن).

 .4أستاذ مسا د ا تبا اًر من ;5;:;/;/5

 .1أس ووتاذ ا تب ووا ار م وون 5;;1/4/03بقس ووم المن وواهج وط وورق الت وودريس بكمي ووة التربي ووة جامع ووة أس وويوط
ا تبا اًر من .5;;1/4/03

 .8وكيل كمية التربية لشئون التعميم والطالب ا تبا اًر من .8330 – 5;;9/53/8:
 .9رئيس قسم المناهج وطرق التدريس (ثالث مرات):
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 ا تبا اًر من .5;;8/;/5 -ا تبا اًر من .5;;;/;/4

 -ا تبا اًر من  8334/53/54وحتى اآلن.

 .9رئوويس قسووم الد ارسووات التربويووة بكميووة التربيووة بونيووة بووري سوومطنة مووان ا تبووا اًر موون 8338/;/5
وحتى .8334/:/03

 .:حاليا رئيس قسم المناهج وطرق التدريس ا تبا اًر من  8334/53/54وحتى اآلن.

المؤتمرات:

حضور العديد من المؤتمرات المحمية والعربية منيا عمى سبيل المثال:
 -5الم ووؤتمر الق ووومي لمتعم وويم الع ووالي ف ووي اللتو ورة م وون  54-50فب اري وور  8333بمرك ووز الق وواهرة ال وودولي
لممؤتمرات.

 -8الم ووؤتمر العرب ووي اتول :انمتحان ووات والتق ووويم الترب وووي :رؤي ووة مس ووتقبمية ف ووي اللتو ورة م وون 84-88
ديسمبر .8335

 -0مووؤتمر الجمعيووة المص ورية لممنوواهج وطوورق التوودريس التاس و

شوور حووول تطوووير الووتعمم فووي

ووو

معووايير الجووودة ببحووث حووول جووودة الووتعمم انلكترونووي فووي اللت ورة موون  88-81يوليووو  8339بوودار

ال يافة – جامعة ين شمس.
 -4المووؤتمر العممووي الحووادي شوور لمجمعيووة المصورية لمتربيووة العمميووة  E.S.S.Eحووول التربيووة العمميووة
 33إلووى أيوون ا فووي اللت ورة ; 8339/9/ 05-8فايوود – انسووما يمية ببحووث حووول التربيووة العمميووة
والتطور العقمي.
 -1المووؤتمر السوونوي السووادس لمركووز تعموويم الكبووار جامعووة ووين شوومس ه تطوووير ب ورامج ومنوواهج تعموويم
الكبار في

و الجودة ه بالتعاون م المنظموة العربيوة لمتربيوة والثقافوة والعمووم خوالل اللتورة -54

 58أبريل  ، 833:ببحث حول اتبعاد التربوية لموسائط المتعددة في تعميم الكبار.

تدعيم أحسن بحث :
مون مركوز البحووث التربويوة – جامعوة المموس سوعود

فاز الباحث ببحث مد م بمبمو ( )0:ألو
بالمممكة العربية السعودية ام .5;;1

( مماً بأن الباحث لم يعمل مطمقاً بجامعة الممس سعود)  .ومو و ه:
الســـيد تـــحاتو محمـــد المرارـــم منصـــور حمـــد عمـــر  :برن ووامج مقت وورح ف ووي العم وووم ل طل ووال ذوي
الصعوبات الخاصة ببعض مدارس المدينة المنورة وقياس أثر مى تحصمهم المعرفي  ،الطبعة اتولى

 ،جامعة الممس سعود  ،مركز البحوث التربوية .5;;1 ،

الترجمات:
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ترجمة كتاب:
- Bruce Joce, Marsha weil. Models of Teaching. U.S.A, Allyn and Bacon,
1999.

الخبرات في مجال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس:
الحصول على شهادة معتمدة لدورة )(TOT

)Training of Trainers work shop 21-24 April 2007 (Faculty Developer – C

االشتتتتراي فتتتي بعتتت

بالتعاون مع البني الدولي.

مشتتتروعات تلتتتوير مليتتتات التربيتتتة ضتتتمن خلتتتة )(FOEP

 -5انش ووتراس ف ووي ورش ووة م وول وون كتاب ووة مش ووروع

وومان الج ووودة والت ووي ق وودت ي وووم انربع ووا المواف ووق

 8334/58/88الس ووا ة الحادي ووة ش وور ص ووباحاً ب وودار ال وويافة التابع ووة لجامع ووة ووين ش وومس
مشرو ات تطوير التعميم العالي (مشروع تطوير كميات التربية ) ).(FOEP

 -8انشتراس في ورشة العمول الخاصوة بالمشورو ات التنافسوية لكميوات التربيوة

وومن

ومن مشوروع تطووير كميوة

التربية بالتعاون م البنس الدولي يوم الثالثا  8331/8/88بقا ة مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية
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بجامعة القاهرة السا ة العاشرة صباحاً.

ووو فووي مشووروع اسووتحداث تخصووص موووم البيئووة بكميووة التربيووة – وانشووا مركووز لرفو مهووارات هيئووة

التدريس بو ازرة التربية والتعميم – كمية العموم بأسيوط وا داد مشروع برنوامج تودريبي فوي التربيوة البيئيوة
والعموم البيئية لمسادة أ
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ا هيئة التدريس

و بمشروع تطوير برنوامج التربيوة العمميوة إ وداد معموم المورحمتين اا داديوة والثانويوة بكميوة التربيوة

بأسيوط وا داد موديونت كلايات التربية العممية واتقان محتوى مناهج العموم الدراسية نموذج مقتورح ،
وك ووذلس القي ووام بت وودريس بع ووض المحا و ورات

-1

من مشرو ات  FOEPالمشروع رقم ). (C-065/0

وومن مش ووروع  ، FOEPك ووود المش ووروع ()ASS2

وومن

مشرو ات تطوير كميات التربية.

و إداري بمشروع تطوير مقررات الدبموم المهنية لطالب شعبة التربية الخاصة لمتعامل م (الصم

والعميان)

من مشرو ات ).(FOEP

تحميم العديد من أبحاث الترقية:


أوالً :على مستوى الولن العربي:
 -5المممكة األردنية الياتمية :تحكيم العيد من أبحاث الترقية لدرجة أستاذ  ،وأستاذ مسا د.

 -8الجميورية العربية اليمنية :تحكيم بعض أبحاث الترقية لدرجة أستاذ مسا د بجامعة تعز.

 -2الكويت :تحكيم بعض أبحاث الترقية لجامعة الكويت.
ثانياً :على المستوى المحلي:
 -5عضو تحكيم فم المجان الدائمة لترقية األساتذة.
(وقد تم تحكيم العديد من اتبحاث في هذا المجال)
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 -3عضو محكم فم المجان الدائمة لترقية األساتذة المساعدين.
(وقد تم تحكيم العديد من اتبحاث في هذا المجال)
عضو هيئة تحرير المجلة العلمية لملية التربية بأسيول منذ عام  6991وحتى اآلن.

تحميم العديد من االبحاث العلمية لمجالت بع مليات التربية بمصر.

اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير والدمتوراه  ،ومناقشتها لبع اللالب اليمنيين في

ضوء االتفاقية الثقافية بين جامعة اليمن الشقيق وجامعة أسيول.
مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدمتوراه ببع مليات التربية بجمهورية مصر العربية

مثل مليات التربية بأسيول وعين شمس وسوهاج وقنا وأسوان والفيوم والعريش  ...وغيرها.
 االشتراي في العديد من دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس ممدرب على:
أونً :مستوى كمية التربية بأسيوط.
ثانياً :مستوى الجامعة.
ثالثاً :خارج الجامعة.

أوالً :على مستوى ملية التربية بأسيول:
االتتراك كمدرب

 برنامج مهارات انتصال اللعال. -برنامج مهارات البحث العممي.

 -برنامج مهارات التقويم الشامل.

 برنامج مهارات اادارة المدرسية اللعالة.ثانياً :على مستوى جامعة أسيول:
االتتراك كمدرب لمسادة األساتذة المسـاعدين والمدرسـين والمدرسـين المسـاعدين والمعيـدين فـم
الدورات التالية وبصفة تيرية:
اســــــــــــــــــم الـــــــــــدورة
 .5انتصال اللعال
 .8برنامج إدارة البحث العممي
 .0أساليب البحث العممي

 .4برنامج اادارة المدرسية اللعالة
 .1برنامج إدارة تقييم أدا الطالب المعمم

 .8البرنامج التدريبي لتقييم أدا الطالب المعمم
 .9البرنامج التدريبي لمبحث العممي
 .:تصميم المقررات

; .مهارات التدريس اللعال

.53
.55

تقييم التدريس

تصميم المقررات
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نظم انمتحانات والتقويم

.58

العرض اللعال

.50
ثالثاً :خارج الجامعة:

مكان التدريب

البرنامج التدريبم
توودريب معممووي التعموويم انبتوودائي بانشووتراس مو الهيئووة

العامو ووة لمحو ووو اتميو ووة وتعمو وويم الكبو ووار ببرنو ووامج محو ووو نادي الجيش بأسيوط

اتمية (بالتعاون م البنس الدولي)

ت وودريب معمم ووي العم وووم ب ووادارة أس وويوط التعميمي ووة م ووى مو و و وودرج مدرسو و و ووة خديجو و و ووة يوس و و و و
الثانوية بنات بأسيوط

استخدام تكنولوجيا التعميم.
برنامج تدريب نظار المدارس اا دادية موى أسواليب
اادارة.

مرك و و ووز الت و و وودريب الت و و وواب لمديري و و ووة
التربيو ووة والتعمو وويم بأسو وويوط – شو ووارع
النيل بجوار كمية التربية النو ية

برنو ووامج تو وودريب نظو ووار ومو ووديري المو وودارس اا داديو ووة

والثانوية مى أساليب اادارة التعميمية.

المدرسة الثانوية الصنا ية بأسيوط

برن و ووامج التوجي و ووه اللن و ووي لمس و ووادة الم و وووجهين الم و وورقيين مركز تدريب مديرية التربية والتعميم
شارع المحطة

حديثاً إلى الثانوي.

مركز تدريب مديرية التربية والتعميم

برنامج التخطيط التربوي التعميمي

شارع المحطة

برنامج تدريب مدرسي العموم مى التدريس والتقويم

مركز تدريب مديرية التربية والتعميم

شارع المحطة

التاريخ
يناير .5;;:
نوفمبر .8333
مارس .8333
.8335
نوفمبر ;5;:
ديسمبر ;5;:
5;;3

وحدة التخطيط والمتابعة  /قسم
البرنامج التدريبي ا داد المرشدين في برنامج تودريب التنمية المهنية (مركز التدريب –
معممي المغة اانجميزية موى أسواليب التودريس اللعوال شارع النيل)

ومهاراته باستخدام الحقائب التعميمية.

برامج اليونسي

لتطوير مدرسة اللصل الواحد

دورات إ داد وتدريب المعيدين والمدرسين المسوا دين
بالجامعة مى مهارات التدريس.
تدريب المدرسين غير التربويين لمعمل بالتعميم

انبتدائي

كمية التربية بأسيوط
كمية التربية بأسيوط
كمية التربية بأسيوط
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اللترة من -85
8338/1/80

فترات متلرقة سنوياً من ام
8338-5;;8

ثالث دورات في العام منذ
ام  5;:0وحتى اآلن
سبتمبر 5;;9

نقابات وجمعيات علمية ومحلية:
عضو بالجمعيات التالية:

 -5الجمعية المصرية لمتربية العممية .E.S.S.E

 -8الجمعية المصرية لممناهج وطرق التدريس.
مهمات ريادية:
مهمات علمية وزيارات واعارات:
 -5معهد التربية بمندن (المممكة المتحدة البريطانية)

 -8جامعة الممس بد العزيز – كمية التربية بالمدينة المنورة.
 -0سمطة مان – بكمية التربية بعبري.

االهتمامات البحثية:
 -5نماذج تصميم التدريس.
 -8التدريس والتلكير.

 -0تطوير برامج العموم البيولوجية.

 -4تكنولوجيا التربية و ممية التدريس.
 -1التربية البيئية.

 -8استراتيجيات التدريس.
 -9المناهج.
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أوالً  :األبحاث والدراسات المنشورة:
ا -األبحاث المنشورة في الخمس سنوات األخيرة:
 .5معايير الجودة الشاممة في التعميم االكتروني ه المؤتمر العممي التاس

شر  ،تطووير منواهج التعمويم فوي

معايير الجودة ( 88-81يوليو  ، )8339دار ال يافة – جامعة ين شمس.

وو

 .8ه التربية العممية والتطور العقمي ه المؤتمر العممي الحادي شر لمجمعية المصرية لمتربيوة العمميوة حوول التربيوة
العممية  ..إلى أين ا في اللترة (; )8339/9/05-8فايد.

 .0ه التواصوول التكنولوووجي كنظووام لووتعمم الصووم والعميووان ه مجمووة د ارسووات فووي المنوواهج العوودد ( )508الجووز اتول ،
الجمعية المصرية لممناهج وطرق التدريس  ،ابريل .833:
 .4ه اتبعاد التربوية لموسائط المتعددة في تعميم الكبار ه المؤتمر السنوي السادس لمركز تعميم الكبوار جامعوة وين
شوومس ه تطوووير ب ورامج تعموويم الكبووار فووي

ووو الجووودة ه بالتعوواون م و المنظمووة العربيووة لمتربيووة والثقافووة والعموووم

خالل اللترة ( 58-54ابريل .)833:

 .1ه برنووامج توودريبي فووي موووم البيئووة والتربيووة البيئي وة لرف و مهووارات أ
منشور

ووا هيئووة التوودريس بووو ازرة التربيووة والتعموويم ه

من مشوروع اسوتحداث تخصوص مووم البيئوة بكميوة التربيوة وانشوا مركوز لرفو مهوارات هيئوة التودريس

بو ازرة التربية والتعميم مشروع رقم ( )C-065-10كمية العموم – جامعة أسيوط ( 8339بحث محكم).

 .8نموذج مقتورح ه موديوول الليروسوات والبكتريوا لمصو

الثواني اا ودادي .اتقوان محتووى منواهج العمووم المدرسوية ه

من مشروع تطوير برنامج التربية العممية ا وداد معموم المورحمتين اا داديوة والثانويوة بكميوة التربيوة – جامعوة

أسيوط  ،كود (( )ASS2بحث محكم).

ب-أبحاث أخري:
 .5اآلثار السمبية لتدريس المقررات العممية بالمرحمة الثانوية في

وو نظوام تقسويم العوام الد ارسوي إلوى فصومين

دراسيين ومقترحات الجها (دراسة ميدانية) .مجموة كميوة التربيوة بأسويوط العودد السواب المجمود الثواني يونيوه
.5;;5

 .8فعاليووة اسووتراتيجية توودريس وحوودة مقترحووة فووي ه اادمووانه مووى اكتسوواب تالميووذ الص و
اا داديووة لمتعموويم اتساسووي لووبعض اتهوودا

الثال وث موون الحمقووة

المعرفيووة واننلعاليووة ( .د ارسووة تجريبيووة ) ..مجمووة كميووة التربيووة

بأسيوط .العدد الساب المجمد الثاني يونيه .5;;5

 .0د ارسووة تقويميووة تدا الكلايووات التدريسووية لوودى طووالب كميووة التربيووة المتوودربين بالموودارس المتوسووطة بالمدينووة
المنورة  .مجمة كمية التربية بينها  .أبريل .5;;5
 .4برنامج مقترح في العموم ل طلال ذوى الصعوبات الخاصة ببعض مدارس المدينة المنورة وقياس أثور موى
تحصيمهم المعرفي .مجمة كمية التربية بينها  .يناير .5;;4

 .1فعالية مدخل انستقصوا فوي تحصويل التالميوذ لممعموموات والمهوارات انستقصوائية الالزموة لد ارسوة العمووم
(دراسة تجريبية ).مجمة كمية التربية بالزقازيق .5;;1
 .8فعاليووة اسووتراتيجيات التوودريس بووبعض نموواذج الووتعمم مووى تحصوويل واحتلوواظ طووالب الص و

الثوواني الثووانوي

لمعمومات وحدة (التنظيم الهرموني ) ه دراسة تجريبية ه .مجمة كمية التربية بالزقازيق .5;;1

-9-

 .9فعالية مدخل ات جاز العممي لمقرآن في تدريس المعمومات الكونية بمقورر العمووم لمصو

الثواني المتوسوط

 ،وأثوور مووى تحصوويل التالميووذ واتجاهوواتهم نحووو العموووم  .مجمووة كميووة التربيووة بأسوويوط العوودد العاشوور المجموود
الثاني  .يونيه .5;;4

 .:فعاليووة المنظمووات المتقدم ووة فووي توودريس وح وودة مقترحووة بأس ووموبي التنظوويم الجزئووي والكم ووى مووى تحص وويل
الملاهيم العمميوة لودى طوالب كميوة التربيوة تخصوص العمووم الطبيعيوة ( د ارسوة تجريبيوة ) مجموة كميوة التربيوة
بأسيوط  .العدد العاشر المجمد الثاني يونيه .5;;4

; .موودى تمكوون طووالب الد ارسووات انجتما يووة موون بعووض معمومووات العموووم الطبيعيووة بووالتعمم الووذاتي لوحوودة هأثوور
المناخ مى البنات ه (دراسة تجريبية )  .مجمة كمية التربية بالزقازيق .5;;1

 .53ناصر إدارة اللصل لدى طالب شعبتي العموم المتدربين ببعض المدارس المتوسطة بالمدينة المنوورة وأثورة
مى تحصيل تالميذهم.مجمة كمية التربية بينها  .يناير .5;;4
 .55فعالية برامج البث التميلزيوني لمقرري طرق تدريس العموم ببرنامج تأهيل معممي الحمقوة اتولوى مون التعمويم
اتساسووي لممسووتوى الجووامعي و القتووه بحمقووات المناقشووة بكميووة التربيووة بأسوويوط (د ارسووة ميدانية)مجمووة كميووة

التربية بأسيوط – العدد الخامس ;.5;:
 .58موودخل لتكاموول بعووض ملوواهيم التوواريو الطبيعووي والمهووارات الريا ووية الالزمووة لتدريسووها بالمرحمووة الثانويووة .
مجمة كمية التربية بأسيوط .5;;3

 .50فعاليووة توودريس برنووامج مقتوورح فووي تنميووة بعووض المهووارات المعمميووة المسووا د فووي توودريس الجانووب العممووي
لمقررات مم اتحيا في المرحمة الثانوية باستخدام أسوموب التودريس المصغر(د ارسوة تجريبيوة) .مجموة كميوة
التربية بالزقازيق-العدد التاس

مايو ;.5;:

.54فعالية تدريس بعض المهارات العقمية اتساسية

مى تحصويل تالميوذ الصو

الثالوث مون التعمويم اتساسوي

في مادة المعمومات العامة واتنشطة البيئية  .مجمة كمية التربية بالزقازيق – العدد الخامس يناير .5;::

.51مدى فعالية أسموب التدريس الموجة فرديا مى تحصيل تالميذ الص

الثامن من التعمويم اتساسوي لوبعض

ملاهيم هالطاقة في حياة اانسان ه مجمة كمية التربية بالزقازيق – العدد الثامن يناير ;.5;:

.58أثوور اسووتخدام الموودخل البيئووي فووي تنميووة بعووض الحقووائق والملوواهيم البيئيووة لوودى تالميووذ الص و

السوواب موون

التعميم اتساسي (دراسة تجريبية) مجمة كمية التربية بالزقازيق –العدد السادس مايو .5;::

.59بعض صعوبات الكلاية التدريسية التي تواجوه بعوض الطوالب التربيوة العمميوة بكميوة التربيوة بأسويوط (د ارسوة
ميدانية ) مجمة كمية التربية بأسيوط –العدد الثالث .5;:9
.5:دراسة تتبعية لمدى ذاتية تقويم طالب التربيوة العمميوة بكميوة التربيوة بأسويوط – مجموة كميوة التربيوة بالزقوازيق
– العدد الراب يوليه .5;:9

; .5إ ووداد مقيوواس تقووويم مشوورفي التربيووة العمميووة بكميووة التربيووة بأسوويوط لووبعض كلووا ات الطووالب – المعممووين
بشعبتي العموم – مجمة كمية التربية بأسيوط العدد الراب .5;::

.83بعض اتخطا الشائعة في التربية العممية لدى الطالب المدرسين بكميات التربيوة (د ارسوة ميدانيوة ) .مجموة
كمية التربية بأسيوط العدد الثالث .5;:9

ثانياً :الكتب المنشورة:
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-5
-8
-0
-4

السيد شحاته محمد المراغي :التقنيات التربوية المعاصرة  ،مطبعة دار الوفاق  ،أسيوط .833: ،
السيد الم ارغوي :اتجاهوات حديثوة فوي تودريس العمووم  ،المدينوة المنوورة :مكتبوة دار الزموان لمنشور والتوزيو ،
.5;;4
السيد المراغي :استراتيجيات التدريس  ،المدينة المنورة :مكتبة دار الزمان لمنشر والتوزي .5;;4 ،
احم و وود ابو و وراهيم احم و وود  ،الس و وويد ش و ووحاته محم و وود الم ارغ و ووي :ناص و وور إدارة اللص و وول والتحص و وويل الد ارس و ووي ،
انسكندرية :مكتبة المعار الحديثة .8333 ،

ثالثا ً :كتب تحت الطبع:

 -5التدريس.
 -8التدريس والتلكير.
 -0ترجمة كتاب.

Bruce Joce, Marsha weil. Models of Teaching. U.S.A, Allyn and Bacon,
1999.

الرسائل العلمية
التي أشرف عليها األستاذ الدكتور  /السيد شحاتة محمد
********
 -5عواطف حمد إبراىيم  .هبنا برنامج في التربية البيئية لتالميذ المرحمة اا دادية وقياس أثرة

مووى معموم ووات التالميووذ واتجاه وواتهم نحووو البيئ ووة ه رسووالة دكت ووو ار  .كميووة التربي ووة

بأسيوط  5;;5 ،م.

 -8محسن مصطفى محمد هبنا وتجريب برنامج لمعموم المتكاممة لتنمية بعض العمميات العقمية لدى
تالميووذ الص و

السوواب موون التعموويم اتساسووي ه رسووالة دكتووو ار .كميووة التربيووة بأسوويوط

 5;:9م.
 -0إبراىيم حمد رنيم ه اتخطا الشائعة لدى طالب الص

اتول الثانوي الصنا ي و القته

بالقوودرة المكانيووة والقوودرة انسووتدنلية ( د ارسووة ميدانيووة) ه رسووالة ماجسووتير  .كميووة

التربية بأسيوط .5;;3،
 -4سعد خميفة عبد الكريم حسين ه الجانب العممي لتدريس العموم بالحمقة اا دادية من التعميم

اتساس ووي أهداف ووه وواقع ووة والص ووعوبات الت ووي تواجه ووه (د ارس ووة ميداني ووة ) ه رس ووالة
ماجستير  .كمية التربية بأسيوط  ،كمية التربية بأسيوط .5;;3.

 -1محمود نجاتم عبد العميم محمود ه استخدام أسموب تحميل النظم في تطوير تدريس مقرر التاريو
الطبيعي بالص

اتول الثانوي ه رسالة ماجستير ،كمية التربية بأسيوط ;.5;:

 -8يمن يونس تمقامى عمى ه أثر استخدام خريطة الملاهيم في تدريس العموم لتالميذ الص
الثانوي اا دادي مى التحصيل والميل نحو دراسة العموم ه رسالة ماجستيره.
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مى تنمية التلكير

 -9المعتز باهلل زين الدين محمد ه أثر استخدام الكمبيوتر في تدريس الليزيا
اتبتكارى لدى طالب المرحمة الثانوية ه رسالة ماجستيره.

 -:عمى سيد محمد عبد الجميل ه أثر استخدام أسموب تحميل المهمة في اكتساب تالميذ الص

اتول الثانوي الصنا ي لبعض المهارات العممية المت ومنة فوي مقورر المعودات (

دراسة تجريبية)ه رسالة ماجستير ;;;.5

; -إيمان عبد العظيم ه أثر استخدام بعض أساليب التعزيز الموجب باستخدام الكمبيوتر مى تحصيل
ط و ووالب الصو و و

الث و وواني الث و ووانوي التج و وواري ل و ووبعض مل و وواهيم الريا و وويات المالي و ووة

واحتلاظهم بها ه (ماجستير).

 -53عبد الرازق سو يمم ه أثر استخدام كل من المنظمات المتقدمة ودورة التعمم مى تنمية بعض
الملوواهيم الليزيائيووة و مميووات العمووم لوودى طووالب الص و

دكتو ار ) كمية التربية بالعريش .5;;:

اتول الثووانوي ه ( رسووالة

 -55مجدي خير الدين كامل ه أثر استخدام اتطمس العربي في تدريس مقرر الجغرافيا لتالميذ
الص

ه.

اتول الثانوي مى التحصيل وتنمية مهارات اسوتخدامه ه رسوالة ماجسوتير

 -58ترف عبد المنعم محمد ه تقويم مقررات العموم في مرحمة اا دادية في

و متطمبات

التنور العممي ه رسالة ماجستير ه;;;.5

 -50عبد الحكيم محمد حمد ه برنامج مقترح في الليزيا لتالميذ المرحمة الثانوية في اليمن في

و نظرية أوزبيل وقياس أثر مى تحصيل التالميوذ واكتسوابهم لعمميوات العموم ه

( رسالة دكتو ار )ه ;;;.5

 -54جميل منصور حمد ه أثر استخدام التعمم الذاتي في تدريس اتحيا لطالب الص

الثاني

الثانوي العممي مى التحصيل واتسموب المعرفي وانتجا نحو هوذ الموادة ه(رسوالة

دكتو ار ه).

 -51جييان محمد يوسف ه أثر استراتيجية إطالة فترة انتظار المعمم لمتساؤل مى تحقيق بعض
أهدا

تدريس العموم في المرحمة اا دادية  ( .رسالة ماجستير ).8333 ،

 -58عبير سروه عبد الحميد ه فا مية برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات التعبير اللني لتالميذ
الص و

الثوواني اا وودادي فووي

ووو فوون الخووداع البصووري ه( رسووالة ماجسووتير ه)

.8333
 -59ترف عبد المنعم ه برنامج مقترح يرتكز مى بنا وتعميم الحوافظ التعميمية لتنمية التحصيل
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وانتجاهات نحو الليزيا لتالميذ الص

اتول الثانوي ه( دكتو ار ).

 -87عمى كمال معبد ه أثر استخدام مدخمي تمثيل اتدوار والسير الذاتية في تدريس الشخصيات
التاريخيووة لتالميووذ الص و

ه(دكتو ار ).

الخووامس انبتوودائي مووى التحصوويل وتنميووة القوويم الخمقيووة

; -5مجدي خير الدين ه برنامج ملتوح في الدراسة انجتما ية لتنمية مهارات الخرائط والقدرة
المكانية لدى تالميذ المرحمة اا دادية ه (دكتو ار ).

 -83عمى سيد عبد الجميل ه برنامج مقترح بالتعمم ن بعد لتدريب معممي التعميم الصنا ي وأثر
مى النمو المهني والتنور العممي ه ( دكتو ار ).

 -38بكيــرة محمــد مصــم ه أثوور اسووتخدام موودخل البيئووة المحميووة لتوودريس التوواريو فووي التحصوويل وتنميووة
الو ي البيئي لدى طالبات الص

الثاني الثانوي باليمن ه ( ماجستير )

 -33جمال حسن السيد " فا مية استخدام نموذج مارزانو في تدريس الجغرافيا موى تنميوة الملواهيم
الجغرافية وبعض مهارات التلكير انبتكاري لدى تالميذ الص

اتول اا دادي ه (ماجستير)

 -33ضيف اهلل عبد اهلل عمى منتصر " أثر استخدام الوسائط اللائقة فوي تودريس العمووم موى التحصويل
والتلكي وور انس ووتدنلي ل وودى تالمي ووذ الصو و

(ماجستير)

الثو ووامن م وون التعم وويم اتساس ووي ف ووي الجمهوري ووة اليمنيو ووة ه

 -32اتفــاق محمــود عمــى الســقاف " فا ميووة برنووامج قووائم مووى الووتعمم موون أجوول ااتقووان اكسوواب تالميووذ
مرحمووة التعموويم اتساسووي فووي الجمهوريووة اليمنيووة الملوواهيم وانتجاهووات البيئيووة وبعووض مميووات العمووم

اتساسية ه (دكتو ار )

 -32حالم دسوقم عارف " فعاليوة برنوامج مقتورح فوي إكسواب تالميوذ المرحموة اا داديوة بعوض مهوارات
التعميم انلكتروني وتنمية انتجا نحو ه (دكتو ار )

 -32منــى زىـران محمــد " فعاليووة برنووامج إث ارئووي فووي بعووض مسووتحدثات تكنولوجيووا التعموويم لتنميووة التلكيوور
اابدا ي لمطالب المتلوقين بالص

اتول الثانوي( .دكتو ار )

بحاث مسجمة:
 -32ايمان فتحم (قيد دكتوراه) 3008
 -38سماح محمد احمد (قيد دكتوراه) 3008
 -37نتوى فرحات حقيق (قيد دكتوراه) 3008
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أوجه النشال:
 -5ح ور العديد من المؤتمرات والندوات العممية .
-8

و مجمس الكمية .

-0

و مجمس القسم

 -4رئيس إدارة صندوق التكافل انجتما ي بالكمية في اللترة من .8338-5;;8
 -1رئيس لجنة شئون التعميم والطالب بالكمية في اللترة من 8334 - 5;;8
 -8تدريب العديد من الموجهين والمديرين والنظار المرقين بالتربية والتعميم.
-9
-:

و مجمس شئون التعميم والطالب بجامعة أسيوط في اللترة من .8338-5;;8

و مجمس إدارة ح انة جامعة أسيوط في اللترة من .8338 -5;;8

; -المساهمة الرئيسية في إ داد نئحة كمية التربية بأسيوط .
 -53إ داد توصي

مقررات نئحة كمية التربية لجمي اتقسام بالكمية .

 -55المشاركة في تطوير مقررات قسم المناهج وطرق التدريس.
 -58المشاركة في برامج اليونيسي

لتطوير مدرسة اللصل الواحد.

 -50المشاركة في برنامج مدرسة المجتم .

 -54المشاركة في دورات إ داد وتدريب المعيدين والمدرسين المسا دين مى مهارات التدريس.
 -51انشتراس في برنامج إ داد المدرسين غير التربويين لمعمل بالتعميم انبتدائي .

 -58المشر العام مى برامج التأهيل التربوي لمعممي المرحمة انبتدائي بجامعة أسيوط في اللترة
من .8338-5;;8
 -59المشر العام مى برنامج إ داد معممي المغة اانجميزية لغير المتخصصة في اللترة من
.8338-5;;8
 -5:انشتراس في ندوة الليديو كونلرس حول (انتجا المنظومى والمهارات العممية ) الذي تنظمه
مركز تطوير تدريس العموم بانشتراس م المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية ومكتب

مستشار – العموم بو ازرة التربية والتعميم .

; -5انشتراس في ندوة الليديو كونلرس حول (المدخل المنظومي في تدريس وتعمم العموم
المتكاممة) الذي ينظم مركز تطوير تدريس العموم لمسادة موجهي ومدرسي العموم بالمرحمة
انبتدائية بانشتراس م مكتب مستشار العموم بو ازرة التربية والتعميم .
 -83انشتراس م الهيئة العامة لمحو اتمية وتعميم الكبار ببرنامج محو اتمية بمحافظة أسيوط .
 -85تقويم بعض أبحاث مجالت التربية المنشورة بمصر .
 -88تحكيم بعض أبحاث كمية التربية جامعة الكويت .

 -80تحكيم أبحاث الترقية لدرجة أستاذ مسا د بكمية التربية جامعة مؤتة باتردن .
 -84انشتراس في حمقات السيمنار الخاصة بالدراسات العميا بكمية التربية بأسيوط.

 -81رئاسة المؤتمر العممي لقسم المناهج وطرق التدريس لمعام الجامعي .8331-8334
 -88رئاسة المؤتمر العممي لقسم المناهج وطرق التدريس لمعام الجامعي .8339-8338
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