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 :    ثانياً : المؤهالت العلمية وتاريخها

م  1191جامعـــة أســـيوط ،  -يات ( ، كليـــة التربيــة بكــالوريوس العلـــوم والتربيـــة ي ت  ــ  رياضـــ – 1
 بتقدير عام " ممتاز مع مرتبة الشرف ".

 م بتقدير عام " ممتاز" . 1192جامعة أسيوط ، عام  -تربية ، كلية التربية ال فيالدبلوم ال ا ة  -2
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جامعـة أسـيوط ، عــام     -(،  كليـة التربيــة التربيــة ي منـاهج وطـرق تــدريس الرياضـيات فـيالماجسـتير  -3
 م بتقدير عام  " ممتاز  ".1191

،  جامعـة أسـيوط -كليـة التربيـة الرياضـيات ( ،  التربية ي مناهج وطـرق تـدريس فيفة الفلسدكتوراه  -1
 م .1199عام 
 سنة. 33كثر من أ  :سنوات ال برة*       : العربية واإلنجليزية.اللغات* 
 

 ثانياً: الخبرات والوظائف:

 .م 3/13/1191اعتبارًا من  جامعة أسيوط –معيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية  .1
جامعـــة أســـيوط اعتبـــارًا مـــن  –مـــدرس مســـاعد بقســـم المنـــاهج وطـــرق التـــدريس بكليـــة التربيـــة  .2

 .م 1/1/1191

ـــــة  .3 ـــــة التربي ـــــدريس بكلي ـــــاهج وطـــــرق الت ـــــارًا مـــــن  –مـــــدرس بقســـــم المن ـــــة أســـــيوط اعتب جامع
 .م 11/13/1199

ـــة  .1 ـــة التربي ـــدريس بكلي ـــاهج وطـــرق الت ـــارًا مـــن جا –أســـتاذ مســـاعد بقســـم المن معـــة أســـيوط اعتب
 .م 11/1/1111

 .م33/1/2331جامعة أسيوط اعتبارًا من  –أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية  .1

جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث فـي الفتـرة مـن  –وكيل كلية التربية بالوادي الجديد  .6
 م.2331 /31/9إلى  م21/13/2331

م إلـى 2331لطالبـي بكليـة التربيـة بـالوادي الجديـد فـي الفتـرة مـن أكتـوبر عضو مجلس التأديـ  ا .9
 م.2331يوليو 

فـي الفتـرة  بالوادي الجديد( ةيعن كلية التربيعضو مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط .9
 م.2331م إلى يوليو 2331من أكتوبر 

ة أســــيوط فــــي الفتــــرة مــــن جامعــــ –رئــــيس قســــم تربيــــة الطفــــل بكليــــة التربيــــة بــــالوادي الجديــــد  .1
 .م 31/9/2331 إلى م1/11/2331

اإلشراف على قسمي الدراسات االجتماعية واللغة العربية بكلية التربية بالوادي الجديـد فـي  .13
 .م 31/13/2331إلى  م1/11/2331الفترة من 

 اإلشراف على قسم علم النفس التربوي بكلية التربية بالوادي الجديد في العام الجامعي .13
 م .2333/2331     

 يإحدى لجان المجلس األعلى للجامعات( عضو لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض األطفال . 13
 .م31/9/2339إلى  م11/11/2331في الفترة من       

 ( بكلية التربية بالوادي الجديد سابقا يوحدة تقويم األداء الجامعي عضو وحدة ضمان الجودة. 11
 .2331/2331،  2333/2331،  2332/2333،  2331/2332لألعوام      



 -3- 

دارة مركز ال دمة العامة للكمبيوتر واللغات والترجمة بكلية التربية بالوادي الجديد إعضو مجلس . 12
 .31/9/2331إلى  16/12/2333في الفترة من 

ة جامعــ –مستشــار برنــامج تأهيــل معلمــي المرحلــة االبتدائيــة للمســتوى الجــامعي بكليــة التربيــة   .13
 .2331/2336في العام الجامعي  أسيوط 

جامعة أسيوط المشـكل بقـرار مـن رئـيس  –عضو مجلس إدارة مكت  التربية العملية بكلية التربية  .11
 .2336/2339الجامعة اعتبارًا من العام الجامعي 

ولمـدة  2336/2339مركز ال دمة العامة بكلية التربية بأسيوط اعتبارًا من العام الجـامعي  مدير .11
 ث سنوات.ثال

يعضـو لجنـة المساعديناألسـاتذة واألسـاتذة عضو لجـان فحـ  اإلنتـال العلمـي للترقيـة لو ـائف  .16
فـــي مجـــال تعلـــيم الرياضـــيات  المحكمـــين للـــدورة العاشـــرة فـــي مجـــال المنـــاهج وطـــرق التـــدريس(

 بالمجلس األعلى للجامعات.

للجامعـات بجمووريـة  الت بـالمجلس األعلـىحـ  للحـاالت المتقدمـة للجنـة المعـادعضو لجان الف .19
 .دكتوراه ( –يماجستير م ر العربية

 .2313جامعة أسيوط اعتبارا من يوليو  –عضو وحدة ضمان الجودة بكلية التربية   .19

م إلـى 16/13/2313وكيل كلية التربية بأسيوط لشئون الدراسات العليا والبحـوث فـي الفتـرة مـن  .11
 م.16/13/2313

جامعــة أســيوط فــي الفتــرة مــن  –ات الثقافيــة بكليــة التربيــة رئــيس لجنتــي الدراســات العليــا والعالقــ .23
 م.16/13/2313م إلى 16/13/2313

م إلى 16/13/2313جامعة أسيوط في الفترة من  – ةسكرتير تحرير المجلة العلمية لكلية التربي .21
 م.16/13/2313

م 16/13/2313جامعـة أسـيوط فـي الفتـرة مـن  – ةبكليـة التربيـعضو مجلـس التأديـ  الطالبـي  .22
 م.16/13/2313إلى 

عضو مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعـة أسـيوطيعن كليـة التربيـة بأسـيوط( فـي الفتـرة مـن  .23
 م.2313م إلى أكتوبر 2313أكتوبر 

فـي جـدارة  الت   ـية ةوالـدور  والتكميليـة ةالتمويديـ  TOTوحا ل على شـوادتي  مدر  معتمد .21
ة بمشروع تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس ومشرف على البرامج التدريبية ال ا  ،التدريس 

ــي تشــرف عليوــاوا ــة الت ــادات الجامعي ــة موــارات وقــدرات أعضــاء هيئــة  لقي ــة لتنمي ــة القومي اللجن
 (.FLDPالتدريس بالجامعات الم رية ي

         قية األساتذة م( لتر 2311 -2313العلمية الدائمة ي الدورة الحادية عشرة  ةعضو اللجن .21

   ات المناهج وطرق التدريس(.ي ت      
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   منسق برنامج بحوث الفعل بالمدارس المعتمدة للبـاحثين بكليـة التربيـة بأسـيوط بالتعـاون مـع  .26

 ، ووزارة التربيــة والتعلــيم، معوــد دراســات الشــرق األوســط للتعلــيم العــالي بالجامعــة األمريكيــة بالقــاهرة
 .ومؤسسة فورد وهيئة إنقاذ الطفولة

 
 إلعارات والمهمات العلمية:رابعاً: ا

جامعـــة الملـــ  ســـعود بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية اعتبـــارًا مـــن  – بأبوـــاإعــارة إلـــى كليـــة التربيـــة  -
 ولمدة ست سنوات. 1/13/1111

ثالثة شوور والية بنسلفانيا( لمدة  –مومة علمية إلى الواليات المتحدة األمريكية يجامعة بتسبرل  -
 .1/13/2331إلى  13/9/2331من على نفقة البعثات في الفترة 

 

 خامساً: مجاالت االهتمام والخبرة:

 تعليم وتعلم الرياضيات في مراحل التعليم الم تلفة. -
 ت طيط المناهج وبناؤها وتقويموا وتطويرها في مراحل التعليم الم تلفة. -

 إعداد المعلم قبل وأثناء ال دمة في التعليم قبل الجامعي. -

 نمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.إعداد المعلم الجامعي وت -

 اإلشراف الفني والتربوي. -

 بحوث التدريس دا ل حجرات الدراسة. -

 بحوث تنمية التفكير بأنواعه الم تلفة. -

 بحوث في مجال الطفولة وبرامج رياض األطفال. -

 محكم ومشرف لعدد من الرسائل العلمية بم ر وبعض الدول العربية. -

 الم رية والعربية.محكم لعدد من المجالت العلمية  -

 التدريس في دورات تدريبية وتأهيلية في بعض المؤسسات بالدولة. -

 
 

 المؤتمرات والندوات والدورات:سادساً: 

حضـــور عديـــد مـــن النـــدوات والـــدورات ووري العمـــل التدريبيـــة ، والمـــؤتمرات المحليـــة والقوميـــة  
 ،والمعايير القومية للتعليم في م ـر،  بوي والت طيط التر  ، وتعليم الرياضياتوالعالمية في مجال المناهج 

 ، وتعليم الكبار ، والثقافة   ، واإلعالم ، والتربية البيئية ،  وتكنولوجيا التعليم ،  والتعليم العالي والجامعي
دارة األزمات.  وا 

 
 سابعاً: عضوية الجمعيات العلمية:

 عضو الجمعية الم رية للمناهج وطرق التدريس. -
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 م ر. –ات الرياضيات عضو جمعية تربوي -

 م ر. –عضو رابطة التربية الحديثة  -

 

 ثامناً: األنشطة الطالبية:

 .2336/2339العام الجامعي  د لجنة األسر بالكلية قيرائ -1
 تحاد الطال  بالكلية.ال  والرياضية الثقافية والعلمية واالجتماعيةالمشاركة في األنشطة  -2

 2336/2339الدراســي الثــاني للعــام الجــامعي المشــاركة فــي فعاليــات مــؤتمر الجامعــة بالف ــل  -3
 الطال  الجامعية. اتحاداتلتطوير الئحة 

 
 
 
 

 
 : تاسعاً: األنشطة العلمية والتطبيقية 

التدريس الجامعي بكلية التربية بأسيوط والتربية بالوادي الجديد والتربية النوعية بأسـيوط وبرنـامج  .1
معي وبرنـــامج معلمـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة لغيـــر تأهيـــل معلمـــي المرحلـــة االبتدائيـــة للمســـتوى الجـــا

 المت   ين.
 في مجال الت   .الماجستير والدكتوراه اإلشراف على رسائل  .2

حضور سيمنار الدراسات العليا بالقسم يقسم المناهج وطرق التدريس( وغيره مـن األقسـام األ ـرى  .3
 بالكلية.

    .المشاركة في وضع المناهج الجامعية أو تطويرها في مجال الت .1

المشاركة في األعمال العلمية واإلدارية بالقسم ، وكذل  المشاركة في أعمـال اللجـان المنبثقـة عـن  .1
ولجنـة شـئون التعلـيم ولجنة العالقات الثقافية والعلميـة ، ، مجلس الكلية مثل لجنة الدراسات العليا

 .، ولجنة المكتباتولجنة  دمة المجتمع وتنمية البيئة والطال ،

ي العديــد مــن المــؤتمرات والنــدوات العلميــة ووري العمــل المتعلقــة بمجــال الت  ــ  المشــاركة فــ .6
 يمناهج وطرق تدريس الرياضيات(.

جامعـة أسـيوط للمعيـدين  –المشاركة في دورات إعداد المعلـم الجـامعي التـي تن موـا كليـة التربيـة  .9
 والمدرسين المساعدين بالجامعة.

ء ال دمة التي تن موـا مديريـة التربيـة والتعلـيم بالتعـاون المشاركة في دورات تدري  المعلمين أثنا .9
 مع مركز التدري  الرئيسي بأسيوط.

ار المشـروع طـإ ئـة التـدريس ومعـاونيوم بالجامعـة فـيهي أعضاءدورات تنمية قدرات  المشاركة في .1
 .(FLDP )هيئة التدريس والقيادات  أعضاءلتنمية قدرات  القومي
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 الجودة واالعتماد بجامعة أسيوط حول ضماني يقيموا مركز المشاركة في وري العمل الت.13
 تقويم وتطوير األداء الجامعي.     

 ضورجامعي بجامعة أسيوط من  الل حالمشاركة في فعاليات وأنشطة مركز تطوبر التعليم ال.11    
 ر بمجلةالندوات ووري العمل والمؤتمرات التي يعقدها المركز ، وتحكيم البحوث التي تنش         
                                                                                  المركزيدراسات في التعليم العالي(.         
 ،  التدري  قبل وأثناء ال دمة لمعلمات مدارس الف ل الواحدالمشاركة في فعاليات برامج .12
  جامعة  –يئة اليونيسيف بالتعاون مع كلية التربية وميسرات مدارس المجتمع التي تن موا ه    
 أسيوط.    

  في برامج التقويم المستمر للمعلمين أثناء ال دمة يت    رياضيات( بمراحل المشاركة . 13
   الثانوية( بالتعاون مع المركز القومي لالمتحانات –اإلعدادية  –التعليم الم تلفة ياالبتدائية      
 التابع لوزارة التربية والتعليم. التربويوالتقويم       

   ،االشترا  في عضوية بعض الجمعيات العلمية مثل الجمعية الم رية للمناهج وطرق التدريس. 11
 م ر. –والجمعية الم رية لتربويات الرياضيات ، ورابطة التربية الحديثة      

 لت   .المشاركة في فح  رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال ا. 11

 المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال الت   .. 16

 المشاركة في فح  وتقييم الكت  المدرسية في مجال الت    بالتعاون مع وزارة التربية . 19
 والتعليم.      

 لمقدمة من السادة أعضاء تحكيم البحوث العلمية في مجال الت    او  فح  المشاركة في -19
 هيئة التدريس ومعاونيوم المنشورة في عدد من المجالت التربوية المحكمة في م ر وبعض       

 البالد العربية.      
 بالسادة أعضاء هيئة  اإلنتال العلمي في مجال الت    ال ا المشاركة في تحكيم وتقييم . 11

 من المدرسين واألساتذة المساعدين.المتقدمين للترقية التدريس       
 المشاركة في وضع امتحانات الرياضيات للشوادة الثانوية العامة بمرحلتيوا األولى والثانية. .23

 . المشاركة في عضوية مجلس التأدي  الطالبي األعلى بالجامعةيعن كلية التربية(.21
 

 :عاشراً: األبحاث

لتعلـيم األساسـي دراسة تش ي ية عالجية لل عوبات التي ت ادف تالميـذ الحلقـة االبتدائيـة مـن ا -1
 في حل المشكالت اللف ية الحسابية.

 (.1111يمجلة كلية التربية بأسيوط ، العدد السابع ، المجلد الثاني ، يونيه 
 تجري  تدريس وحدة المفاهيم والمبادئ األساسية لن رية القياس لطال  المرحلة الثانوية. -2

 (.1111ني ، يونيه يمجلة كلية التربية بأسيوط ، العدد السابع ، المجلد الثا
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تقويم أداء طال  الفرقة الرابعة يشعبة الرياضيات( بكلية التربية بأسيوط لبعض موـارات التـدريس  -3
 دراسة ميدانية. –

 (.1112يمجلة كلية التربية بأسيوط ، العدد الثامن ، المجلد الثاني ، يونيه 

بتــدائي وأثــر ذلــ  علــى تجريــ  تــدريس ن ــم عديــة بأســاس غيــر العشــرة لتالميــذ ال ــف الرابــع اال -1
 فوموم للن ام العدي العشري.

 (.1113يمجلة كلية التربية بأسيوط ، العدد التاسع ، المجلد الثاني ، يونيه 

تحليــل التفاعــل اللف ــي فــي تــدريس الطــال  المعلمــين يت  ــ  رياضــيات( بكليــة التربيــة بأبوــا  -1
 وعالقة ذل  بتح يل تالميذهم في المرحلة المتوسطة.

 (.1113لية التربية بأسيوط ، العدد التاسع ، المجلد الثاني ، يونيه يمجلة ك

است دام مدا ل م تلفة لتدريس عمليتي الضر  والقسمة لتالميذ ال ف الرابع االبتدائي بالمملكة  -6
 دراسة تجريبية. –العربية السعودية 

 (.1119يمجلة كلية التربية بأسيوط ، العدد الثالث عشر ، الجزء األول ، يناير 

علـى التح ـيل فـي الرياضـيات لـدى تالميـذ ال ـف الثـاني المتوسـط بالمملكـة  أثر التقويم البنـائي -9
 العربية السعودية.

 (.1119يمجلة كلية التربية بأسيوط ، العدد الثالث عشر ، الجزء األول ، يناير 
 مدى إدرا  طال  قسم الرياضيات بكلية التربية بأبوا لطبيعة الرياضيات وبنيتوا. -9

 د الســابع ، الجــزء األول ، مــارسأســيوط ، العــدجامعــة  –رياضــية اليمجلــة كليــة التربيــة 
1119.) 

 أثر تزويد التالميذ باألهداف السلوكية على تح يلوم الدراسي واحتفا وم في مادة الرياضيات. -1

 (.1111ية التربية بأسيوط ، العدد ال امس عشر ، الجزء األول ، يناير يمجلة كل

 أثر است دام طريقة حل المشكالت على التح يل الدراسي والتفكير الرياضي لدى طال   -13
 المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.      

 (.1111العدد ال امس عشر ، الجزء األول ، يناير يمجلة كلية التربية بأسيوط ، 

 ة المتوسطة بالمملكة العربية تحليل التمارين التي تتضمنوا كت  الرياضيات في المرحل -11
 السعودية طبقًا لت نيف " بلوم " لألهداف المعرفية.      

 (.1111العدد التاسع ، الجزء األول ، مارس  ،جامعة أسيوط  –الرياضية  يمجلة كلية التربية

 دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بأداء تالميذ ال ف الثاني االبتدائي في حل جمل الجمع  -12
 والطرح الحسابية المفتوحة.      

 (.2333العدد السادس عشر ، الجزء األول ، يناير يمجلة كلية التربية بأسيوط ، 

 دراسة تحليلية. –الحديثة في مناهج رياضيات التعليم الفني االتجاهات  -13

 (.2333بريل ة للتربية وعلم النفس التربوي ، أبحث مرجعي قدم للجنة العلمية الدائمي
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 مستويات التفكير الوندسي لدى الطال  المعلمين يت    رياضيات( بكلية التربية بأسيوط  -11
 في ضوء نموذل " فان هيل ".      

 (.2331عشر ، الجزء األول ، يناير  يمجلة كلية التربية بأسيوط ، العدد السابع

 لتح يل وبقاء أثر التعلم أثر است دام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس الرياضيات على ا -11
 وتنمية التفكير االستداللي لدى تالميذ ال ف ال امس االبتدائي.      

 (.2331يمجلة كلية التربية بأسيوط ، المجلد السابع عشر ، الجزء الثاني ، يوليو 

  أثر است دام نموذل دورة التعلم في تدريس المفاهيم الرياضية على التح يل وبقاء أثر التعلم -16
 وتنمية التفكير الرياضي لدى طال  ال ف األول الثانوي.      

 (. 2331اني ، يوليو يمجلة كلية التربية بأسيوط ، المجلد السابع عشر ، الجزء الث
                                                 العقلي ومهارات ما  ر استخدام دورة التعلم ما وراء المعرفية لتدريس العلوم في تنمية النموثأ -71

مجلة كلية التربية بأسيوط ، يناير : (يبحث مشتر .المرحلة اإلعدادية تالميذالمعرفة لدى وراء 
2313 . 

  وقياس أثرهفاعلية برنامج مقترح في الرياضيات للتالميذ الفائقين بالمرحلة اإلعدادية   -19    
 ، 29مجلة كلية التربية  ، جامعة أسيوط ، ملديوم ،  والدافعية لإلنجاز بداعيعلي التفكير اإل          
 .2312، 1ع          
  أثر است دام برنامج الكورت في تدريس الرياضيات في تنمية بعض موارات حل المشكالت    -71
 .2313، مجلة كلية التربية بأسوان ، ينايرلدى تالميذ المرحلة االبتدائية       
  –دراسة تحليلية ، المؤتمر العلمي الدولي بكلية التربية  –لمدرسي بحوث الفعل واإلصالح ا -02

 .0272مايو  77 – 72جامعة أسيوط في الفترة من      

 فاعلية وحدة مقترحة في هندسة التوبولوجي والفراكتال في تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ  -07

، العدد األول ،  02بية بأسيوط ،المجلد ، مجلة كلية التر )بحث مشترك(المرحلة اإلعدادية      

0272. 
 

 حادي عشر: المقاالت:

 إجراءاته. – طواته  –أنواعه  –البحث العلمي: مفوومه  -1
   ائ وا. –أنماطوا  –ن رياتوا  –القيادة: مفووموا  -2

 التربية الحسية في رياض األطفال. -3

 سة.لوجية لدى أطفال مرحلة ما قبل المدر بو و تنمية بعض المفاهيم الت -1

 دور المجتمع تجاه المعاقين. -1

 موارات التدريس الفعال. -6

 التعلم النشط بين الن رية والتطبيق. -9

 التقويم الشامل ياأل يل( في التعليم قبل الجامعي. -9

 مناهجوا. –أهميتوا  –بحوث الفعل : مفووموا  -1
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 عنا ر  طة البحث التربوي.-13   
 ية.التربو  ثأنواع الت اميم التجريبية في البحو -11  
 ن م االمتحانات وتقويم الطال .-12  
 معايير الجودة في العملية التعليمية. -13  

 

 

 ثاني عشر: الكتب:

 .2331وقضايا البيئة ، اإلسالم  -1
طرق تـدريس الرياضـيات يباالشـترا ( ، مشـروع تطـوير وتقـويم برنـامج إعـداد معلمـي الرياضـيات  -2

 .2331بكلية التربية بسوهال ، 

كتــا  الطالــ  المعلــم يباالشــترا ( ، مشــروع تطــوير برنــامج  –التربيــة العمليــة  موديــوالت كفايــات -3
جامعــة أســـيوط ،  –التربيــة العمليــة إلعــداد معلــم المــرحلتين اإلعداديـــة والثانويــة بكليــة التربيــة 

2336. 

المنــاهج للــدبلوم المونيــة فــي التربيــة يشــعبة التربيــة ال ا ــة( ، مشــروع تطــوير مقــررات الــدبلوم  -1
 .2336ية لطال  شعبة التربية ال ا ة للتعامل مع ال م والبكم والعميان ، المون

 .2339اإلشراف والتوجيه والمتابعة والتقويم في العملية التربوية ،  -1

 Ciqapالالئحة الدا لية لوحدة ضمان الجودة بكلية التربية بأسيوط ضمن مشروع  -6

 Ciqapة بأسيوط ضمن مشروع ويم األداء المؤسسي لضمان الجودة بكلية التربيدليل تف -9

 

 
 

 شارك فيها الباحث:ثالث عشر: مشروعات التطوير التي 

ــي لضــمان -1 ــالوادي الجديــد  مشــروع إنشــاء ن ــام دا ل ــة التربيــة ب جامعــة  –الجــودة واالعتمــاد بكلي
 .QAAP) ي أسيوط

 إعداد معلمي الرياضيات بكلية التربية بسوهال. مشروع تطوير وتقويم برنامج -2

 –برنامج التربية العملية إلعداد معلم المـرحلتين اإلعداديـة والثانويـة بكليـة التربيـة  مشروع تطوير -3
 جامعة أسيوط.

مــع ال ــم والــبكم  طــال  شــعبة التربيــة ال ا ــة للتعامــلمشــروع تطــوير مقــررات الــدبلوم المونيــة ل -1
 أسيوط.جامعة  -والعميان ، كلية التربية 

 لمبكرة.مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة ا -1

 مشروع تحسين التعليم الثانوي. -6

 جامعة أسيوط. –بكلية التربية CIQAP) مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد ي -9

 ( بجامعة أسيوط.FLDPهيئة التدريس والقيادات ي ءمشروع تنمية قدرات أعضا -9
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 قالشــر معوــدمــع  نمشــروع بحــوث الفعــل فــي المــدارس المعتمــدة بكليــة التربيــة بأســيوط بالتعــاو -1
 لتربية والتعليم.للتعليم العالي بالجامعة األمريكية ووزارة ا األوسط

 برنامج دمج المعاقين بمدارس التعليم العام بالتعاون بين كلية التربية بأسيوط ووزارة التربية -13
 والتعليميمديرية التربية والتعليم بأسيوط(.    
 ير المؤهلين تربويًا بالتعاون بين كلية التربية البرنامج التربوي المكثف لتأهيل المعلمين غ-11
  بأسيوط ووزارة التربية والتعليم.     

  
 

 

 رابع عشر:الرسائل العلمية التي تم اإلشراف عليها وأجيزت:

ط لاععع  (:ط"طأثعععرطارجعععمف طفاعععاضطاط  ر م ععع م ط2102)طسععع مصطفىعععاعيط عمض ععع طضععع   -7
ول ععلط  اا ععلط،ط ،رسععم لطصورع ر  ط"ط،ط عط عع      ععمقا طامررللععلط  ومج  ععلطضلععيطإلبد علط  اعع 

 جمف لطأس  ط.

فمضل عععلطارجععععمف طفاعععاضطاطبب سععع ط  ر ا  عععع ج ط ”(:3210)طضدعععمرأمحعععع طأمحععع طمحععع  طط- -0
و  عر ورععععمتطاطإلبد ععععلط  رععععععلط  اعععع  ض طو    ف  ععععلطملعععع ط   ععععم ط عععع  طإل ف عععع ط ررللععععلط

 س  ط.ول لط  اا لط،طجمف لطأ ،رسم لطصور ر  ط،ط”  ض  ص ل

أثععرط سععر   نط  ب ر ععلط  ر سعع  لطوصور ط  ععر ل ط(:ط"ط3210)ط  سعععطض عع ط  ععرمحعطددعع طض عع هط-3
فعع اط ر رف ععلطاطإلبد ععلطا عع طف ععمر  ط  ر   عع ط  ر م عع طو  رععععلط ذارعععمر ط عع  طإل ف عع ط ررللععلط

طول لط  اا لط،طجمف لطأس  ط. ،"ط،طرسم لطصور ر    ض  ص ل
 ذإلىعمتط  لوع  طط(ط:ط"ارجمف طفااضط ربد علطا ع طف عمر  ط2102)طس  فبمتطأج رطس  طض  ط  ط-4

 ، جامعة أسيوط . ، كلية التربية صور ر   "ط،طرسم ل   ططم  م طش  لط  اع  ل

(:ط"فمضل ععلطارجععمف طفاععاضطلععمق طضلععيط عع علطأا ععمصط  ععر ل طاطإلبد ععلط2102)طشااحاتةريهااام الداايد  -5
ضلع ط  عبعبطاعل علططلطع  طشع    ع  طو    ف  علط جن عم   رحىع  طوا ع طف عمر  طفعمطور عط ر رفعلط

 .،طول لط  اا لط،طجمف لطأس  ط  اا ل"،طرسم لطفمجسرل

 

                                          

 (:ط"أثرطارجمف طإل ر يبطر لد ط  ر م  م طلمق طضلي2100مح طض  هط  احعل)ميينط جلبس ل(ط)أ -6

ط هبع ط  طاطإلبد علط  رحىع  ط  ر م ع طوف عمر  ط  رعععلط ذارععمر ط ع  ف مر  ط  ر ر بط  اع  ض
 .،طول لط  اا لط،طجمف لطأس  ططاط جلد  ر لط   دب ل"،طرسم لطصور ر  



 -00- 

 

(:" سععر   نط ذسراىععمعط جلدععمض طاطإلعع ر بط   لعع نط2100أمحعع طضودععمدطض عع ط مععمف طددعع )طط-1
 ،ط   د ط جلدمض ط ع  طإل ف ع ط ررللعلط  ض  ص عل"طإلبد لطا  طضدل م ط   ل طو ذجتم طمل  وأثر طا

  ط،طول لط  اا لطام   ص ط جل   ط،طجمف لطأس  ط.رسم لطفمجسرل

 (ط:ط"فمضل علطارجعمف طفاعاضط ربد علطا ع طف عمر  ط  رعععلط  سمسع ل2100 مر ط اعر ب  طددع ط) -8

،  صورع ر    رعععل"ط،طرسعم لو  رععلط ذارعمر ط   ططع ط  رو لطاط  عطارجمف ط  عع ر ط ر لع  ط 

 ،         كلية التربية جامعة أسيوط.                                         

(ط:"طفمضل لطارجمف طفااضطلمق طضليطابمق لط ر رفلططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط2101دد صطأمح طدد  عطف سيط)  -9
 اطو سرشر فط رسرا  طو ذجتم طمل ط رمص ط   طط  إلبد لطا  طف مر  ط  رععلط جلور  ا

 .،طول لط  اا لط،طجمف لطأس  ط   ىعط  وتط  ومج  ط   منط"ط،طرسم لطصور ر  

(ط:"طأثعععععرط سعععععر   نططعععععر ا ط  عععععر ل ط  ر عععععمو طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط2101ددععععع طضلععععع طفرشععععع )ميينط جلبسععععع ل(ط)ط-10
 ر جهطاطإل ر بط  ر م  م طضليطاامعطأثرط  ر ل طوإلبد لطا  طف مر  طل ط رشع  ط و ذورشمف

،طول علط  اا علط،ططإل ف  ط  ىعط  ومفعطفعطفرلللط  ر ل  ط  سمس طاط   دعط"ط،طرسعم لطصورع ر      
 .جمف لطأس  ط

  ر ر بط   ل نط(:ط"طأثرط سر   نط سا إل ج لطفمطور عط ر رفل2112رط  ج  ط سيط)غمص طإلر ش  -11

 ررللععلط  اطإلبد علط  بدع ط   الع طوف عمر  طفعمطور عط ر رفعلطوإلىع  رط  رىع ر  ط     لعلط ع  طإل ف ع
ط.ول لط  اا لطام   ص ط جل   ط،طجمف لطأس  ط ر  ط،  ض  ص لط"ط،طرسم لطصور ط

 رعم ع (:ط"طفمضل علطارجعمف طاط  2112ف   طض ع طهطام ع طلمسع ط مع  ص)ميينط جلبسع لط(ط)ط-12

جبمف ععلط و  رعمفعع طلععمق طضلععيطأسععم  رط  رععععلط  ر م عع طاطإلبد ععلط  اعع  عط عع  ططعع  طول ععلط  اا ععل
ط.ول لط  اا لط،طجمف لطأس  ططط ب معط"ط،طرسم لطصور ر  ط،

(:ط"طفمضل لط سر   نط  علطس مشمدط ذسراىمق طاط2112أمح طمح  طأمح طضدمرط)ط-13
طفمجسرل ر م  ط   طط  ط ررلللط  ومج  لط   بر لط"ط،طرسم ل  ر م  م طوإلبد لط  رععلط   حتى  

ط،طول لط  اا لط،طجمف لطأس  ط.
 (:طط"طف م  لطارجمف طفااضط لر ف  طاا ئ ط  عر ل طاط  ر م ع م 2112 ور مطجمارطلبمو ط)ط-14

،طول علططورع ر  صط امررللط  ض  ص لطاطإلبد علط  رحىع  طو  رعععلط  ر م ع طو    ف  علط جن عم "ط،طرسعم ل
ط  اا لط،طجمف لطأس  ط.
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(:ط"طأثععععرط سععععر   نطفعععع ا ط    ععععم ط  ر ل د ععععلطاطإلعععع ر بط2112  سعععععطض عععع ط  ععععرمحعط)ط-15
 اامعطأثرط  ر ل طوإلبد علط  رعععلط  ر م ع طو ذجتعم طملع ط   دع ط  ر عمو ط ع  طإل ف ع    ر م  م طضلي

طجمف لطأس  ط.طول لط  اا لط، ، ررلللط ذار  ق لط"ط،طرسم لطفمجسرلط
(:ط"طف م  عععلط سعععر   نطفععع ا ط  ار قععععط   لد عععلطاطإلبد عععلطا ععع ط2112فبعععمتطأجععع رطسععع  ط)طط-16

طول لط  اا لط،طجمف لطأس  ط. ،ط   لد لط   طأطعمتطفمطل  ط ر رسلط"ط،طرسم لطفمجسرل  رعمب  
بط  ر م ع م ط(:ط"طأثعرط سعر   نط  جشعالط   دل علطاطإلع ر 2112أف طأا ط   فمطأاع ط دع ط)طط-17
   رحىعع  طوااععمعطأثععرط  ععر ل طوإلبد ععلطا عع ط ر ععمر  ط  ر م عع لط عع  طإل ف عع ط  ىعععط  وععم  ضلععي

طول لط  اا لط،طجمف لطأس  ط. ،ط ذار  ق "ط،طرسم لطفمجسرل
(:ط"طف م  ععلط سععر   نطا عع ط سععا إل ج م ط  ععر ل ط  بشعع طاط2112)طشععحمإلل   ععم ط  سعع  طط-18

 رؤجع طوإلبد علط  رعععلط هلب سع طوفاعمطرسعر  م طفعمدطب ع ط ع   هلب سعلطضلعيط  رحىع  ط  إلع ر ب

طول لط  اا لط،طجمف لطأس  ط. ،طإل ف  ط ررلللط  ض  ص لط"ط،طرسم لطصور ر  
(:ط"طفمضل ععلطف  لعععطإل ل د ععلطفاالععلطاطإلبد ععلطا عع ط  سععل و م ط2112 ععمر ط اععر ب  طددعع ط)ط-19
ط،ول لط  اا لط،طجمف لطأس  ط.طرل   ططع طفمطل  ط ر رسلط"ط،طرسم لطفمجس     ئ ل
(ط:ط"طأثععرط سععر   نط عع عج طاععر ق ط2112ددعع طض عع ط  ععر طددعع طاشععر)طميععينط جلبسعع لط(ط)ط-20

  ر لع  ط و  عر ل ط   بعمق طاطإلع ر بط  ر م ع م طضلعيط  رحىع  طوإلبد علط  رعععلط  اع  ض طا  رعمب  
طمف لطأس  ط.ول لط  اا لط،طج ،  سمس طاط   دعط"ط،طرسم لطصور ر  ط

 (:ط"طابمعطارجمف طاط  اا لط  فمج لط اع ط  رو لطول مسطفمضل ره"2112ببمعطدد طضودمدط)ط-21

طول لط  اا لط،طجمف لطأس  ط. ،رسم لطفمجسرل ، 
 (:"طف م  لطإل ر بط هلب سلطامسر   نط  عج ط"ص بز"طوط"آ ع2112برطدد ط محلط جا ر)فمط-22

  ىععط  رعععلط ذارععمر طواعع طللعربط   بعمدط هلب سع ط ع  طإل ف ع بع فر"طاطإلبد علط  رحىع  طو 
طول لط  اا لط،طجمف لطأس  ط. ،ط  وم ط  ض  ص ط"ط،طرسم لطصور ر  

 (:"طف م  لطفسرللط  اىلطاطإلبد لطا  طف مر  طآص  ط  ر مف 2112فمج  طفرح طسل  ط)ط-23

طول لط  اا لط،طجمف لطأس  ط. ،و ر مر  ط  ىح لط   طأطعمتط  رو لط"ط،طرسم لطفمجسرل
(:"طارجعععمف طفاعععاضطاط  ر م ععع م ط اععع  ط ر رسعععلط  ومج  عععلط2112سعععر لطفىعععاعيطأمحععع ط)ط-24

ول لط  اا لط،طجمف لط ،رسم لطصور ر  "ط،ططج منط  و ثطسب   (طاط  عطفرال مهت ط ر ب ل(   ىبمض ل
طأس  ط.
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لععع تطفشععععللطاطحتىععع  ط  ر م ععع م طط(:"طف م  عععلط  عععر ل ط رردروعععز2112فعععروطف سعععيطفععع ط)ط-25
ول ععلط ،ف ععمر  طلع ط رشععع  ط ع  طإل ف ع ط ررللععلط ذار  ق علط"ط،طرسععم لطفمجسعرل وإلبد علطا ع 

ط  اا لط،طجمف لطأس  ط.
 (:"طف م  لط سر   نط  علطصور ط  ر ل طاطإل ر بط هلب سلط ربد ل2114 ور مطجمارطلبمو ط)ط-26

ول ععلط  اا ععلط،ط ،ف عع ط ررللععلط  ض  ص ععلط"ط،طرسععم لطفمجسععرل  رحىعع  طو  رععععلط  اعع  ض ط عع  طإل 
طجمف لطأس  ط.

(:"طأثرط سر   نطار ق ط رعمب  طو  علطب ل  طإلمامطاطإلبد لط2114 عمعطدد طضل )ط-27
ول لط  اا لط،ط ،رسم لطصور ر    رمرخي لطو  رععلط  رمرخي ط   طإل ف  ط ررلللط  ض  ص لط"ط،ط  رعمب  
طأس  ط.ططجمف لط

:"ط ض  صطوسعمق طإل ل د علطفععطامفعم ط    ئعلطراعررط   لع نط(  7117) ض مص طأمح طض مص ط خل يل -28
  عب عععلط  ع را عععلط لىععععط  وتط  وعععمج  ط  ىعععبمض طول عععمسطأثعععرط سعععر   ف مطضلعععيططحتىععع  ط  ر ف ععع ططط

 .       وف  هل ط"طط،طرسم لطفمجسرلط،طول لط  اا لط،طجمف لطأس  طط

 

طططططططططططططططط:ط"طفعععع  طف م  ععععلطارجععععمف طفاععععاضط راعععع  رطإلعععع ر بط(  7112)  طددعععع طفرسعععع طفرغلعععع طمحعععع   -29
 .طططططططط هلب سلطط  عر غ لط ا  ط  ىعط  وم ط  ومج  ط"ط،طرسم لطصور ر  ط،طول لط  اا لط،طجمف لطأس  ط

 


