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سيرة ذاتية

األستاذ الدكتور /رمضان محمد رمضان
أستاذ علم النفس التربوي
كلية التربية -جامعة بنھا
وﻣدﻳر اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﺗﻘوﻳم اﻟﺗرﺑوى
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اﻟﺳﻳرة اﻟذاﺗﻳﺔ
اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ:
أ.د /رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد رﻣﺿﺎن

اﻻﺳم
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻳﻼد

1959 /12 /17

ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻳﻼد

ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ

ﻣﺣﻝ اﻹﻗﺎﻣﺔ

 3ش ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑﺎب اﷲ -ﺑﺟوار

اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

ﻣدﻳر اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﺗﻘوﻳم اﻟﺗرﺑوى

اﻟﺗﺧﺻص اﻟدﻗﻳق

ﻋﻠم ﻧﻔس ﺗرﺑوي -ﻗﻳﺎس وﺗﻘوﻳم

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﻣﺗزوج  3 +أﺑﻧﺎء
drramadan59@hotmail.com
ramadan1959@hotmail.com

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم -ﺑﻧﻬﺎ -اﻟﻘﻠﻳوﺑﻳﺔ

E. Mail

اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ:
اﻟﻣؤﻫﻝ

اﻟﺗﺎرﻳﺦ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

دﻛﺗـ ــوراﻩ اﻟﻔﻠﺳـ ــﻔﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟﺗرﺑﻳـ ــﺔ ،ﺗﺧﺻـ ــص

1990

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق  /ﻓرع ﺑﻧﻬﺎ

"ﻋﻠم ﻧﻔس ﺗرﺑوي"
اﻟﻣﺎﺟﺳ ــﺗﻳر ﻓـ ــﻲ اﻟﺗرﺑﻳـ ــﺔ ،ﺗﺧﺻـ ــص "ﻋﻠـ ــم

1987

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق  /ﻓرع ﺑﻧﻬﺎ

ﻧﻔس ﺗرﺑوي"
دﺑﻠوم ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ
ﺑﻛﺎﻟورﻳوس اﻟﻌﻠوم واﻟﺗرﺑﻳﺔ ط ،ك

1985

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق  /ﻓرع ﺑﻧﻬﺎ

ﻣﺎﻳو 1981

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق  /ﻓرع ﺑﻧﻬﺎ
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اﻟﺗدرج اﻟوظﻳﻔﻲ:
اﻟوظﻳﻔﺔ

ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺑدء

ﻣدﻳر اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﺗﻘوﻳم

ﺑﻘرار ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳر

2017/10/10

اﻟﺗرﺑوى

اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم

ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻧوﻋﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻧوﻋﻳﺔ-

2016/8/10

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺗﻬﺎء
اﻵن
2017/10/9

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ

2015/12/5

دﻳﺳﻣﺑر 2016

ﺑﻧﻬﺎ
ﻣدﻳر وﺣدة اﻟﻘﻳﺎس واﻟﺗﻘوﻳم ﺑﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ-
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ
اﻟﻣ ـ ــدﻳر اﻟﺗﻧﻔﻳ ـ ــذي ﻟﻣﺷ ـ ــروع ﺗط ـ ــوﻳر ﻧظ ـ ــم
اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﺗﻘوﻳم.
ﻣدﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن ﺑﻣﺻر

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻧوﻓﻣﺑر 2015

دﻳﺳﻣﺑر 2016

ﺑﻧﻬﺎ
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ

2014 /4/9

ﻧوﻓﻣﺑر 2015

ﺑﻧﻬﺎ
ﺑﻘرار ﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﻳس

2011/6/28

2014/1/21

ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
اﻟﻣﺷـ ـ ـ ـ ــرف ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن

ﺑﻘرار ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳر
اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم

ﻣدﻳر ﻣﺷروع ﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺛﺎﻧوي )اﻟﻌـﺎم

و ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم

واﻟﻔﻧـ ـ ــﻲ( وﺳﻳﺎﺳـ ـ ــﺎت اﻟﻘﺑـ ـ ــوﻝ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌـ ـ ــﺎت

ﺑﻘرار ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳر

)ﻣﺷروع ﻗوﻣﻲ(
ﻗﺎﺋم ﺑﻌﻣﻝ ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺑﻧﻬﺎ

2011/1/27

2011/6/27

2010/9/14

2011/6/26

اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ

2009/7/20

2009/9/7

ﺑﻧﻬﺎ
وﻛﻳﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﺷﺋون اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟطﻼب

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺑﻧﻬﺎ

2007/1/8

2010 /1/7

وﻛﻳﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﺷﺋون ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﺗﻧﻣﻳـﺔ

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺑﻧﻬﺎ

2004 /1/8

2007 /1/7

اﻟﺑﻳﺋﺔ
أﺳﺗﺎذ ﺑﻘﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺑﻧﻬﺎ

2003 /6/24

اﻵن

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺛم أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ

1994/10/13

2001/6/18

اﻟﻣﻠك ﻓﻳﺻﻝ
أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺑﻧﻬﺎ

997/3/18

2003/6/23
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ﻣدرس ﺑﻘﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺑﻧﻬﺎ

990/11/23

1997/3/17

ﻣدرس ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺑﻧﻬﺎ

1987/3/18

1990/11/22

ﻣﻌﻳد ﺑﻘﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺑﻧﻬﺎ

1982/7/28

1987/3/17

إدارة زﻓﺗﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

أﻛﺗوﺑر 1981

1982/7/27

ﻣدرس ﻋﻠوم

عضوية المجالس واإلدارات:
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ ﻣﻧذ أﻏﺳطس  2016وﺣﺗﻰ اﻷن.
 رﺋﻳس ﻣﺟﻠس ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻧوﻋﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ ﻣﻧذ أﻏﺳطس  2016وﺣﺗﻰ اﻷن.
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،2015/2014
.2016/2015
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن إﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن ﻳوﻟﻳو  2011وﺣﺗﻰ /1/21
.2014

 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﺗﻘوﻳم اﻟﺗرﺑوي إﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن ﻳوﻟﻳو 2011
وﺣﺗﻰ .2014 /1/21

 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ إﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن ﻳوﻟﻳو 2011
وﺣﺗﻰ .2014 /1/21

 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻣرﻛز ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة إﻋﺗﺑﺎ ًار ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
.2013 /2012

 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ .2014 /2013
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ .2014 /2013
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻧوﻋﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﻋوام ،2014 /2013
.2015/2014

 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻣرﻛز اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن ﺑﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎﻫرة إﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ .2013 /2012

 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻣرﻛز ﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس إﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن اﻟﻌﺎم
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  2012 /2011وﺣﺗﻰ اﻵن.
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 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﺷﺋون اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻳﻧﺎﻳر  2007وﺣﺗﻰ ﻳﻧﺎﻳر
.2010

 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﺷﺋون ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻳﻧﺎﻳر
 2004وﺣﺗﻰ ﻳﻧﺎﻳر .2007
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻳﻧﺎﻳر  2004وﺣﺗﻰ ﻳﻧﺎﻳر
.2010

اﻟﺧﺑرات اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ:
ﻓﻳﻣ ــﺎ ﻳﻠ ــﻲ ﻗﺎﺋﻣ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻣﻘررات اﻟﺗ ــﻲ ﻛﻠﻔ ــت ﺑﺗدرﻳﺳ ــﻬﺎ ﻓ ــﻲ ﻣرﺣﻠﺗ ــﻲ اﻟﺑﻛ ــﺎﻟورﻳوس

واﻟد ارﺳـ ــﺎت اﻟﻌﻠﻳـ ــﺎ )اﻟـ ــدﺑﻠوم -اﻟﻣﺎﺟﺳـ ــﺗﻳر -اﻟـ ــدﻛﺗوراﻩ( ﺑﺟﺎﻣﻌـ ــﺎت ﺑﻧﻬـ ــﺎ واﻻﺳـ ــﻛﻧدرﻳﺔ
وﺑورﺳــﻌﻳد ﺑﻣﺻــر ،واﻟﻣﻠــك ﻓﻳﺻــﻝ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛ ـﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﺳــﻌودﻳﺔ ،وﻫــﻲ :اﻟﻣــدﺧﻝ إﻟــﻰ ﻋﻠــم

اﻟ ــﻧﻔس ،ﻧظرﻳ ــﺎت اﻟ ــﺗﻌﻠم ،اﻟﻔـــروق اﻟﻔردﻳ ــﺔ ،اﻟﺗﻘ ــوﻳم اﻟﺗرﺑ ــوي واﻹﺣﺻ ــﺎء ،ﻋﻠ ــم اﻟ ــﻧﻔس اﻟﺻ ــﻧﺎﻋﻲ،
اﻹﺣﺻ ــﺎء اﻟﺗرﺑ ــوي ،ﻣﻧ ــﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣ ــث اﻟﻌﻠﻣ ــﻲ ،ﻋﻠ ــم اﻟ ــﻧﻔس اﻟﺗرﺑ ــوي ،اﻟﺗﻘ ــوﻳم اﻟﺗرﺑ ــوي ،ﻋﻠ ــم اﻟ ــﻧﻔس
اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ،ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ ،اﻟﻘﻳــﺎس واﻟﺗﻘــوﻳم اﻟﺗرﺑ ـوي ،ﺣﻠﻘــﺔ اﻟﺑﺣــث ،اﻻﺧﺗﺑــﺎرات اﻟﺗﺣﺻــﻳﻠﻳﺔ،
ﻧظرﻳﺎت اﻟـﺗﻌﻠم ،اﻟﻔـروق اﻟﻔردﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟـذﻛﺎء ،اﺳـﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳـب اﻵﻟـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻘﻳـﺎس ،ﺗﺣﻠﻳـﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ،اﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻧﻔﺳـﻳﺔ ،اﻹﺣﺻـﺎء اﻟوﺻـﻔﻲ واﻻﺳـﺗدﻻﻟﻲ ،اﻷﺳـس
اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠوك ،ﻧظرﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠـﻳم ،اﻟـذاﻛرة واﻟـﺗﻌﻠم ،اﻟﺣﺎﺳـب اﻵﻟـﻲ ،إﻋـداد أدوات اﻟﻘﻳـﺎس،
اﻹﺣﺻـ ــﺎء اﻟﻣﺗﻘـ ــدم ،ﺑﻧـ ــﺎء أدوات اﻟﻘﻳـ ــﺎس واﻟﺗﻘـ ــوﻳم ،ﻗﺿـ ــﺎﻳﺎ ﺑﺣﺛﻳـ ــﺔ ،اﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳـ ــب اﻵﻟـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ
اﻟﺗﺧﺻص

اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﺑﻣﺟﻼت ﻣﺣﻛﻣﺔ:
م
1

ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻧﺷر

ﻋﻧوان اﻟﺑﺣث

اﻟﻌﻼﻗ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﻳن ﻣﺳ ـ ــﺗوى أداء اﻟﻣﻌﻠ ـ ــم وﻗدرﺗ ـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺟﻠـ ـ ــﺔ ﻛﻠﻳـ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـ ـ ــﺔ ﺑﺑﻧﻬـ ـ ــﺎ ،ﻳوﻟﻳـ ـ ــو ،1992

اﻟطﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳرﻳﺔ

.219 -192

2

اﻟﺿـ ــﻐط اﻟﻧﻔﺳـ ــﻲ وﻋﻼﻗﺗـ ــﻪ ﺑـ ــﺎﻟﺗواﻓق ﻟـ ــدى طـ ــﻼب ﻣﺟﻠ ــﺔ ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ ﺑﺑﻧﻬ ــﺎ ،ﻳﻧ ــﺎﻳر -1 ،1993

3

رﺿـ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠـ ــم وﺗﻔﺿـ ــﻳﻠﻪ ﻟﻠﺛ ـ ـواب واﻟﻌﻘـ ــﺎب وﻋﻼﻗﺗـ ــﻪ ﻣﺟﻠ ـ ــﺔ اﻷﺑﺣ ـ ــﺎث اﻟﺗرﺑوﻳ ـ ــﺔ -ﺟﺎﻣﻌ ـ ــﺔ اﻷزﻫ ـ ــر،

4

اﻟﺗﺎﻣــﻝ واﻻﻧــدﻓﺎع وﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑﺎﻟــذﻛﺎء وﻣوﺿــﻊ اﻟﺿــﺑط ﻣﺟﻠ ـ ــﺔ ﻛﻠﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ـ ــﺔ -ﺟﺎﻣﻌ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻳن ﺷ ـ ــﻣس،

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدﻳﻪ

.31

 ،1993اﻟﻌدد .49 -1 ،41
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ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

1994

5

ﻗﻠــق اﻻﺧﺗﺑــﺎر واﻟﺟــﻧس ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣــﺎ ﺑــﺎﻷداء ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻠــﺔ ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ -ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻣﻧﺻــورة ،اﻟﻌــدد

6

اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺑﺄﺳــﻠوب اﻟﺗــدرﻳس ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺑﻌــض ﺳــﻣﺎت ﻣﺟﻠـ ـ ــﺔ ﻛﻠﻳـ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـ ـ ــﺔ ﺑﺑﻧﻬـ ـ ــﺎ ،أﻛﺗـ ـ ــوﺑر 1994

ﺑﻌض اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﻳﻠﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ

 ،25ﻣﺎﻳو  ،1994ص ص.541 -503 .

اﻟﺷﺧﺻ ـ ــﻳﺔ واﻻﺗﺟـ ـ ــﺎﻩ ﻧﺣـ ـ ــو ﻣﻬﻧ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــدرﻳس ﻟ ـ ــدى )اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ(.116 -83 ،

اﻟطﻼب اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن

7

ﺗﻔﺿﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠـم ﻟﻠﺛـواب واﻟﻌﻘـﺎب وﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ ﻣﺟﻠـ ــﺔ ﻛﻠﻳـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـ ــﺔ ﺑﺑﻧﻬـ ــﺎ ،اﻟﻣﺟﻠـ ــد اﻟﺳـ ــﺎدس،

8

ﻣﺣﻝ اﻟﺗﺣﻛم وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟدى طـﻼب ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺑﻧﻬـﺎ ،اﻟﻣﺟﻠـد اﻟﺳـﺎﺑﻊ ،اﻟﻌـدد

9

اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﺑﺣوث ﺗﻐﻳﻳر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت

ﺑﺣث ﻣرﺟﻌﻲ ﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟداﺋﻣـﺔ

10

أﺛـ ــر أﺳـ ــﺎﻟﻳب اﻟـ ــﺗﻌﻠم واﻟﺟـ ــﻧس ﻓـ ــﻲ إدراك اﻟطـ ــﻼب  ،ﻣﺟﻠ ــﺔ ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ ﺑﺑﻧﻬ ــﺎ ،اﻟﻣﺟﻠ ــد اﻟﺗﺎﺳ ــﻊ،

11

د ارﺳــﺔ ﻟــﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﻳ ـرات اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ وﻏﻳــر اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ ﻣﺟﻠــﺔ اﻹرﺷــﺎد اﻟﻧﻔﺳــﻲ -ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻋــﻳن ﺷــﻣس،

اﻟدراﺳﻲ وﺑﻌض دواﻓﻊ اﻟﺗﻌﻠم

اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ

ﻷﺑﻌﺎد ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻔﺻﻝ اﻟواﻗﻌﻳﺔ واﻟﻣﻔﺿﻠﺔ
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻐش ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت

اﻟﻌدد  ،20أﻛﺗوﺑر .74 -31 ،1995

 ،21ﻳﻧﺎﻳر  ،1996ص ص.35 -1 .

ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳﺔ.1997 ،

اﻟﻌدد  ،31ﻳﻧﺎﻳر .40 -9 ،1998

اﻟﻌــدد اﻟﺣــﺎدي ﻋﺷــر ،اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻌﺔ،1999 ،

.85 -41

12

اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ ﻓـﻲ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺎت ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣﻔﻬـوم ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻷزﻫـر ،اﻟﻌـدد 94
اﻟــذات اﻟرﻳﺎﺿــﻲ وﻗﻠــق اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺎت ﻟــدى ﻋﻳﻧــﺔ ﻣــن  ،ﻧوﻓﻣﺑر .281-249 ،2000

طﻼب اﻟﺻف اﻷوﻝ اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن اﻟﺟﻧﺳﻳن
13

د ارﺳــﺔ ﻧﻣﺎﺋﻳــﺔ ﻷﺳــﺎﻟﻳب اﻟﺗﻔﻛﻳــر ﻓــﻲ ﺿــوء ﻣﺗﻐﻳــري ﻣﺟﻠ ــﺔ ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ ﺑﺑﻧﻬ ــﺎ ،اﻟﻣﺟﻠ ــد  ،12اﻟﻌ ــدد

14

ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ اﻟﺗــدرﻳب ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﺷــﻔﻳر ﻣﺟﻠ ــﺔ ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ ﺑﺑﻧﻬ ــﺎ ،اﻟﻣﺟﻠ ــد  ،12اﻟﻌ ــدد

اﻟﺟﻧس واﻟﺗﺧﺻص اﻟدراﺳﻲ

 ،46ﻳﻧﺎﻳر .38 -9 ،2001

ﻓـ ــﻲ ﺗﺣﺳـ ــﻳن اﻻﺳـ ــﺗدﻋﺎء ﻟـ ــدى ﻋﻳﻧـ ــﺔ ﻣـ ــن طـ ــﻼب  ،46ﻳﻧﺎﻳر .334 -301 ،2001

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗذﻛر
15

أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠم وﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﺑـﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﻳـرات اﻟﻣﻌرﻓﻳـﺔ ﻣﺟﻠ ــﺔ ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ -ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ طﻧط ــﺎ،2001 ،

16

اﻟﻔروق ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠم ﻟدى طـﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬـﺎ ،اﻟﻌـدد )،(57

وﻏﻳر اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺿوء اﻟﺗﺧﺻص وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ

اﻟﻌدد اﻟﺛﻼﺛون.61 -31 ،

إﺑرﻳﻝ 304 -277 ،2002
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17

اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻓـﻲ اﻛﺗﺳـﺎب اﻟﻣﻔـﺎﻫﻳم ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﺑﺣث ﻣرﺟﻌﻲ ﻣﻘدم ﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟداﺋﻣـﺔ ﻟﻌﻠـم

اﻟ ـ ــﻧﻔس اﻟﺗرﺑ ـ ــوي واﻟﺻ ـ ــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳ ـ ــﻳﺔ )ﻣﺳ ـ ــﺗوى

اﻟطﻔوﻟﺔ
18

اﻷﺳﺎﺗذة(.2002 ،

The Educational Journal, Kuwait, Field dependence- independence,
January, 2003, Vol.17, 11-39. ambiguity tolerance-intolerance and
achievement of English as a foreign
language

19

اﻟﻔــروق ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ودﻗــﺔ أداء اﻟﻣﻬــﺎم اﻟﻠﻔظﻳــﺔ اﻟﻣﺟﻠـ ـ ــﺔ اﻟﻣﺻ ـ ـ ـرﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘ ـ ــوﻳم اﻟﺗرﺑـ ـ ــوي ،اﻟﻣﺟﻠـ ـ ــد

واﻟﻌددﻳﺔ ﻓﻲ اﻟذاﻛرة ﻟدى ﻋﻳﻧـﺔ ﻣـن طـﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻌﺎﺷــر ،اﻟﻌــدد اﻷوﻝ ،دﻳﺳــﻣﺑر -61 ،2003
اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن واﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳن ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻹدراﻛﻲ
20

.112

ﻣ ــدى ﻓﺎﻋﻠﻳ ــﺔ ﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ ﺗ ــدرﻳﺑﻲ ﻓ ــﻲ ﺗﺣﺳ ــﻳن ﻓﻌﺎﻟﻳ ــﺔ ﻣﺟﻠـ ـ ــﺔ اﻟطﻔوﻟـ ـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳـ ـ ــﺔ -اﻟﻛوﻳـ ـ ــت ،اﻟﻣﺟﻠـ ـ ــد
اﻟـ ــذات اﻟرﻳﺎﺿـ ــﻳﺔ وأﺛ ـ ـرﻩ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗﺣﺻـ ــﻳﻝ اﻟد ارﺳـ ــﻲ اﻟﺧـ ــﺎﻣس ،اﻟﻌـ ــدد اﻟﻌﺷـ ــرون ،ﺳـ ــﺑﺗﻣﺑر ،2004
ﻟدى ﻋﻳﻧـﺔ ﻣن ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﺻف اﻟﺧﺎﻣس اﻻﺑﺗداﺋﻲ

.51 -24

21

اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺑﻧــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﻳن اﻟﻣﻌﺗﻘــدات اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧـﻲ ﺳـوﻳف ،اﺑرﻳـﻝ

22

اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻷداء اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ واﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﺧـﻼﻝ ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧـﻲ ﺳـوﻳف ،ﻳوﻧﻳـو

واﻟﺗﻧظﻳم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠم واﻷداء اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ

2010

ﺗوﺟﻬـ ــﺎت اﻷﻫ ــداف وﺑﻌـ ــض اﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣواﺟﻬـ ــﺔ 2010
اﻟﺿﻐوط اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

23

اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن “ﻛﻣرﻛز ﺗﻣﻳز إﻗﻠﻳﻣﻲ”

24

دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﻼﻣﻳذ

ورﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻣﺷروع
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠم اﻟﻌرﺑﻲ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ:
ﺳﺑﻝ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣراﻛز اﻟﺗﻣﻳز ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻛﻣراﻛز إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
ﻋرﺑﻳﺔ )اﻟﻘﺎﻫرة 23 -21 :ﻧوﻓﻣﺑر (2011

اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن ﻋﻘﻠﻳﺎ ﻣرﺗﻔﻌﻲ وﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ

ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ،2014 ،

اﻟﻌدد  98ج.230 -205 ،2

اﻟدراﺳﻲ
25

دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص

اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ.2014 ،

واﻻﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن ﻋﻘﻠﻳﺎ ﻣرﺗﻔﻌﻲ
وﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ
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26

اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن“ :ﺑﻳن اﻟواﻗﻊ

ورﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ

واﻟﻣﺄﻣوﻝ”

ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎس واﻟﺗﻘوﻳم ،ﺑﻌﻧوان
"ﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻗﺑﻝ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ – رؤى ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ

) 16اﺑرﻳﻝ .(2016
27

اﻟﻔروق ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟدى ﺗﻼﻣﻳذ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي ،اﻟﻌدد  ،(2)30ﻳوﻟﻳو
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ ذوي ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم وﻣﻧﺧﻔﺿﻲ .2016
اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن ﻋﻘﻠﻳﺎً واﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن ﻋﻘﻠﻳﺎ

ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ.
28

اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﻣﺻر" :دراﺳﺔ ورﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧدوة ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
ﺗﻘوﻳﻣﻳﺔ"

ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻳزان واﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن
اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎس واﻟﺗﻘوﻳم وﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ-

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس ،أﻛﺗوﺑر 2016

29

اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﻣﺻر" :اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗرﺑوي اﻟدوﻟﻲ اﻷوﻝ ﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ-

اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن ﻛﻧﻣوذج"

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد -اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟﺳﻌودﻳﺔ ،ﺑﻌﻧوان اﻟﻣﻌﻠم وﻋﺻر اﻟﻣﻌرﻓﺔ:

اﻟﻔرص واﻟﺗﺣدﻳﺎت ﺗﺣت ﺷﻌﺎر ﻣﻌﻠم ﻣﺗﺟدد
ﻟﻌﺎﻟم ﻣﺗﻐﻳر  ،ﻧوﻓﻣﺑر 2016

30

On
Comparative
Study
of
Performance Evaluation for Some
Behavioral Neural Learning Models
Versus One Non-Neural Bio-Inspired
)Smart Model (An Overview

International Conference on
Communication and Information
Systems (ICCIS 2016), December
16-18, 2016, Bangkok, Thailand
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ﻋﺎدات اﻟﻌﻘﻝ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺗﻐﻳري اﻟﺟﻧس واﻟﻔرﻗﺔ

ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑور ﺳﻌﻳد ،اﻟﻌدد

اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺑورﺳﻌﻳد 2017 ،22
32

اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺗﻐﻳري اﻟﺟﻧس
واﻟﻔرﻗﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ
ﺑﺑورﺳﻌﻳد

ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑورﺳﻌﻳد2017 ،
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االشراف على الرسائل العلمية:
فيما يلي بيان بالرسائل العلمية التي اشرفت على إعدادھا وتمت إجازتھا بعدد من
الجامعات  ،وھي كالتالي:

 إيمان عثمان ) :(2017النموذج البنائي للمعتقدات المعرفية وعادات العقل
والتعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة كلية التربية ببور سعيد ،رسالة دكتوراه ،كلية
التربية -جامعة بور سعيد.
 ياسمين عاطف فوزي حسن ) :(2014فاعلية برنامج تدريبي لتنمية التفكير
االبتكاري عند معلمات رياض األطفال وأثره في حب االستطالع لدى
أطفالھن ،رسالة ماجستير ،كلية التربية -جامعة بني سويف.
 منى سمير عبد القوي ) :(2013أثر ممارسة األلعاب التربوية في تنمية
بعض مھارات التعلم لدى تالميذ التعليم االبتدائي ،رسالة ماجستير ،كلية
التربية -جامعة بور سعيد.2014 ،










أمل عبد المنعم محمد حبيب ) :(2013أثر برنامج تدريبي قائم على االثراء
النفسي في عالج بعض جوانب القصور اللغوي لدى المتفوقين عقليا
منخفضي التحصيل الدراسي ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية -جامعة بنھا.
صباح السيد سعد ) :(2011فاعلية التدريب على بعض مكونات الذاكرة
العاملة في عالج بعض صعوبات التعلم ،رسالة ماجستير ،كلية التربية-
جامعة بنھا.
رانيا محمد سالم ) :(2011دور بعض المتغيرات المعرفية وغير المعرفية
في التنبؤ بأسلوب المعلم في التدريس ،رسالة ماجستير ،كلية التربية -جامعة
بنھا.
نھاد مرزوق قابيل ) :(2011فاعلية برنامج تدريبي قائم على تنمية
االستعداد المدرسي والتدخل المبكر في تحسين بعض مكونات السلوك
اإلنجازي لدى أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم ،رسالة ماجستير ،كلية
التربية النوعية  -جامعة بنھا.
السيد محمدي صميدة ) :(2010نمذجة العالقات بين المعتقدات المعرفية
وتوجھات األھداف وأساليب التعلم واستراتيجيات المواجھة لدى مرتفعي
ومنخفضي التحصيل الدراسي ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية -جامعة بنھا.
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منى محمود مزيد ) :(2008عمليات ما وراء المعرفة وأساليب التعلم لدى
عينة من الطالب الموھوبين لغوياً ،رسالة ماجستير ،كلية التربية -جامعة
بنھا.
علي الجدي ) :(2007فعالية برنامج تدريبي في تنمية اتخاذ القرار لدى
المتفوقين عقلياً ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية -جامعة بنھا.
ھناء محمد زكي ) :(2006أثر ما وراء المعرفة وتحمل الغموض
وخصائص المھمة على استراتيجيات األداء في حل المشكالت الرياضية،
رسالة ماجستير ،كلية التربية -جامعة بنھا.
السيد محمدي صميدة ) :(2006استراتيجيات التذكر ومدى التطرف في
االستجابة لدى الطالب ذوي الفئات المختلفة من الذكاء الشخصي ،رسالة
ماجستير ،كلية التربية -جامعة بنھا.
آمون مناحي العتيبي ) :(2001مستويات الضغط النفسي وعالقتھا بالتوافق
الدراسي لدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدينة الخبر ،رسالة ماجستير،
كلية التربية  -جامعة الملك فيصل.
منى فھد الحسين ) :(2000مدى فاعلية اإلقصاء والتعزيز في خفض النشاط
الزائد لدى المتخلفات عقليا ً من الدرجة البسيطة ،رسالة ماجستير ،كلية
التربية  -جامعة الملك فيصل.
علي سعيد الشھري ) :(1999الفروق في أبعاد مفھوم الذات في ضوء
المستوى الدراسي لدى المعاقين بصريا ً بمعھد النور للمكفوفين بمدينة
الرياض ،رسالة ماجستير ،كلية التربية  -جامعة الملك فيصل.
عماد عبد المحسن البعيجان ) :(1999محل التحكم وعالقته بالدافع لإلنجاز
لدى طالب الصف األول الثانوي بمدينة الدمام ،رسالة ماجستير ،كلية
التربية  -جامعة الملك فيصل.
علي ھشبول الشھري ) :(1998اتجاھات طالب المرحلة الثانوية نحو دور
المرشد الطالبي بمحافظة األحساء ،رسالة ماجستير ،كلية التربية  -جامعة
الملك فيصل.
نجاح عبد الشھيد ابراھيم ) :(1994مدى فاعلية برنامج تدريبي في تنمية
بعض مكونات السلوك االستقاللي لدى األطفال ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية
 جامعة بنھا.وليد كمال القفاص ) :(1993أثر تفاعل طريقتي التدريس "المعملية –
التقليدية" وأسلوب التعلم على اكتساب مھارات التفكير العلمي في مادة
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الفيزياء لدى طالب المرحلة الثانوية ،رسالة ماجستير ،كلية التربية  -جامعة
بنھا.
 السيد عبد الحميد سليمان ) :(1992دراسة لبعض متغيرات الشخصية
المرتبطة بصعوبات التعلم ،رسالة ماجستير ،كلية التربية  -جامعة بنھا.
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات ﻣﻧذ اﻟﺗﻌﻳﻳن ﻓﻲ وظﻳﻔﺔ ﻣدرس:
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ

اﻟﻣؤﺗﻣر  /اﻟﻧدوة

ﻧوع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ

اﻟﺗﺎرﻳﺦ

اﻟﻣ ـ ـ ــؤﺗﻣر اﻟﺗرﺑ ـ ـ ــوي اﻟ ـ ـ ــدوﻟﻲ ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ -ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ اﻟﻣﻠ ــك اﻟﻣﺷ ـ ـ ــﺎرﻛﺔ ﺑورﻗ ـ ـ ــﺔ ﻋﻣ ـ ـ ــﻝ ﻧوﻓﻣﺑر 2016
اﻷوﻝ "اﻟﻣﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وﻋﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺧﺎﻟ ـ ـ ـ ـ ــد -اﻟﻣﻣﻠﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ زاﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
اﻟﻣﻌرﻓــﺔ :اﻟﻔــرص واﻟﺗﺣــدﻳﺎت اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺗﺣـ ــت ﺷ ـ ــﻌﺎر ﻣﻌﻠ ـ ــم ﻣﺗﺟ ـ ــدد
ﻟﻌﺎﻟم ﻣﺗﻐﻳر"
اﻟﻣـ ـ ـ ــؤﺗﻣر اﻟﺛـ ـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻟﺟﻣﻌﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻘﻳ ـ ـ ـ ــﺎس ﺗﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﻳم ورﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ إﺑرﻳﻝ 2016
اﻟﻘﻳﺎس واﻟﺗﻘوﻳم اﻟﻌرﺑﻳﺔ

واﻟﺗﻘوﻳم ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﻣدارس واﻟﻣﻧﺎﻗﺷ ــﺔ ورﺋﺎﺳـــﺔ إﺣـــدى

طﻳﺑﺔ

اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ

اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤﺗﻣر اﻷوﻝ ﻟﺟﻣﻌﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻘﻳ ـ ـ ـ ــﺎس اﻟﺣﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور واﻟﻣﻧﺎﻗﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻳوﻧﻳو 2015

اﻟﻘﻳﺎس واﻟﺗﻘوﻳم اﻟﻌرﺑﻳﺔ

واﻟﺗﻘوﻳم ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣـﻊ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ورﺋﺎﺳـ ــﺔ إﺣـ ــدى اﻟﺟﻠﺳـ ــﺎت

اﻟزﻗﺎزﻳق

اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ

ﻣ ـ ــؤﺗﻣر اﻟﺟﻣﻌﻳ ـ ــﺔ اﻟﻣﺻـ ـ ـرﻳﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔس ﺑﺎﻟﺣﺿ ـ ـ ـ ـ ــور واﻟﻣﻧﺎﻗﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻣ ــن ﻋ ــﺎم 1990
ورﺋﺎﺳـ ــﺔ ﺑﻌ ـ ـض اﻟﺟﻠﺳـ ــﺎت وﺣﺗﻰ 2013

ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔس

اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ
اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻷوﻝ ﻗﺳــم اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ – ﻛﻠﻳــﺔ ﺑﺎﻹﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد واﻟﻣﻧﺎﻗﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻳوﻟﻳو 2007
ورﺋﺎﺳﺔ إﺣدى اﻟﺟﻠﺳﺎت

ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ

اﻟﺗرﺑﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

ﻣؤﺗﻣر اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ

ﻣرﻛ ـ ـ ـ ــز اﻹرﺷ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟﻧﻔﺳ ـ ـ ـ ــﻲ -اﻟﺣﺿور واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ

ﻣ ــن ﻋ ــﺎم 2001

ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس

وﺣﺗﻰ 2012

ﻣ ـ ـ ـ ــؤﺗﻣر اﻟﻣﻧ ـ ـ ـ ــﺎﻫﺞ وط ـ ـ ـ ــرق اﻟﺟﻣﻌﻳ ـ ــﺔ اﻟﻣﺻـ ـ ـرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧ ـ ــﺎﻫﺞ اﻟﺣﺿور واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ

ﻣ ــن ﻋ ــﺎم 2001

اﻟﺗدرﻳس

وطرق اﻟﺗدرﻳس

وﺣﺗﻰ 2008

ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘراءة واﻟﻣﻌرﻓﺔ

اﻟﺟﻣﻌﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣﺻـ ـ ـ ـرﻳﺔ ﻟﻠﻘـ ـ ـ ـراءة اﻟﺣﺿور واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ

ﻣ ــن ﻋ ــﺎم 2002

واﻟﻣﻌرﻓﺔ

وﺣﺗﻰ 2008
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ﻣؤﺗﻣر ﺗدرﻳس اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت

اﻟﺟﻣﻌﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣﺻ ـ ـ ـ ـرﻳﺔ ﻟط ـ ـ ـ ـرق اﻟﺣﺿور واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ

ﻣ ــن ﻋ ــﺎم 2001

ﺗﻌﻠﻳم اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت

وﺣﺗﻰ 2008

ﻣ ــؤﺗﻣر اﻛﺗﺷـــﺎف اﻟﻣوﻫـ ــوﺑﻳن ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

ﺑﺎﻹﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد واﻟﺣﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ﻳوﻟﻳو 2010

ورﻋﺎﻳﺗﻬم

واﻟﻣﻧﺎﻗﺷ ــﺔ ورﺋﺎﺳـــﺔ إﺣـــدى
اﻟﺟﻠﺳﺎت

ﻣـ ــؤﺗﻣر اﻷوﻝ ﻟﻘﺳـ ــم أﺻـ ــوﻝ ﻗﺳـ ــم أﺻـ ــوﻝ اﻟﺗرﺑﻳـ ــﺔ -ﺑﻛﻠﻳـ ــﺔ اﻟﺣﺿور واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ

اﻟﺗرﺑﻳﺔ

اﻟﺗرﺑﺑﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

ﻳوﻟﻳو 2010

اﻟﻣﺑـ ـ ـ ـ ــﺎدرة اﻟﻌرﺑﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﺗﻘﻳـ ـ ـ ـ ــﻳم ﻣﻛﺗ ـ ـ ــب اﻟﻳوﻧﺳ ـ ـ ــﻛو اﻹﻗﻠﻳﻣ ـ ـ ــﻲ اﻟﻣﻣﺛــﻝ اﻟرﺳــﻣﻲ ﻟﺟﻣﻬورﻳــﺔ دﻳﺳﻣﺑر 2010

اﻟﺗﺣﺻـ ـ ـ ــﻳﻝ اﻟﻣدرﺳـ ـ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺑﺑﻳروت – ﻟﺑﻧﺎن

ﻣﺻـ ـ ـ ــر اﻟﻌرﺑﻳـ ـ ـ ــﺔ وﺗﻘـ ـ ـ ــدﻳم

اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟﻌرض اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺻر

اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤﺗﻣر اﻹﻗﻠﻳﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ أﻛﺎدﻳﻣﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻠﻛـ ـ ـ ــﺔ راﻧﻳـ ـ ـ ــﺎ رﺋﻳس وﻓد ﻣﺻر

ﻳوﻟﻳو 2011

ﻟﻠﺳﻳﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻌﻠﻣـﻳن ﺑﻌﻣـﺎن-

ﺑـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻣﻌﻠم ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــرق اﻷردن
اﻷوﺳـ ــط وﺷـ ــﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳـ ــﺎ
"ﺗﺣﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻣﻌﻠم ﻟﺗﺣﺳــﻳن

اﻟﺗﻌﻠﻳم"

ورﺷـ ـ ــﺔ ﻋﻣـ ـ ــﻝ ﻋـ ـ ــن اﻟﺗﻧﻣﻳـ ـ ــﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻠﻧـدن ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ رﺋﻳس وﻓد ﻣﺻر
اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن

أﻛﺗوﺑر 2011

ﺟرﻳﻧﺗش ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻧدن

ورﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟﺗﺧط ـ ـ ـ ـ ــﻳط ﻣﻛﺗ ـ ـ ــب اﻟﻳوﻧﺳ ـ ـ ــﻛو ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛ ـ ـ ــﺔ رﺋ ـ ـ ـ ــﻳس اﻟوﻓ ـ ـ ـ ــد اﻟرﺳ ـ ـ ـ ــﻣﻲ دﻳﺳﻣﺑر 2011
اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ

اﻟﻣﻐرﺑﻳــﺔ ،ﺑﺎﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﻌﻬــد ﻟﺟﻣﻬورﻳ ــﺔ ﻣﺻ ــر اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ
اﻟﺗﺧطﻳط ﺑﺑﺎرﻳس.

اﻟﺟدﻳدة – اﻟﻣﻐرب

وﺗﻘـ ــدﻳم اﻟﻌـ ــرض اﻟﺧـ ــﺎص

ﺑﻣﺻر

ورﺷـ ـ ــﺔ ﻋﻣـ ـ ــﻝ ﻋـ ـ ــن اﻟﺗﻧﻣﻳـ ـ ــﺔ ﻣﻌﻬ ـ ـ ـ ـ ــد ﺟوﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺑﺑـ ـ ـ ـ ـ ـرﻟﻳن رﺋ ـ ـ ـ ــﻳس اﻟوﻓ ـ ـ ـ ــد اﻟرﺳ ـ ـ ـ ــﻣﻲ دﻳﺳﻣﺑر 2011
اﻟﻣﻬﻧﻳ ـ ــﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣ ـ ــﻳن وﻣ ـ ــدﻳري وﻣﻳــوﻧﻳﺦ ،وﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑ ـرﻟﻳن ،ﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ
اﻟﻣدارس

وأﻛﺎدﻳﻣﻳـ ــﺔ ﺗﺄﻫﻳـ ــﻝ ﻣـ ــدﻳري
اﻟﻣدارس ﺑﻣﻳوﻧﻳﺦ
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ﻣؤﺗﻣر وزراء اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻌرب

ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻳوﻧﺳﻛو ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣـﻊ ﻋﺿـ ـ ـ ـ ـ ــو وﻓـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻣﺻـ ـ ـ ـ ـ ــر ﻣﺎﻳو 2012
ﺑﺎﻟﻣؤﺗﻣر

و ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛوﻳت

اﻟﺣﺿور واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ

ﻣـ ـ ـ ـ ــؤﺗﻣر ﻛﻠﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

ﻳوﻟﻳو 2013

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ
ورﺷـ ـ ــﺔ ﻋﻣـ ـ ــﻝ ﻋـ ـ ــن ﺑﺣـ ـ ــوث اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣــﺔ

 Openرﺋـ ـ ـ ــﻳس وﻓـ ـ ـ ــد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳـ ـ ـ ــﺔ  29-15ﺳــﺑﺗﻣﺑر

اﻟﻔﻌـ ـ ــﻝ واﻟﺗـ ـ ــدرﻳب اﻟﻣﻳـ ـ ــداﻧﻲ  Universityﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧﺟﻠﺗ ار اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن

ﺿﻣن أﺣد ﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﺑﻧـك واﺳﻛﺗﻠﻧدا

2013

اﻟدوﻟﻲ TEMPUS
ورﺷـ ــﺔ ﻋﻣـ ــﻝ ﻋـ ــن ﺳﻳﺎﺳـ ــﺎت ﻣﻛﺗ ـ ــب اﻟﻳوﻧﺳ ـ ــﻛو ﺑﺎﻟدوﺣـ ـ ــﺔ -ﻣﻣﺛﻝ ﻣﺻر ﺑﺎﻟورﺷﺔ
اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن

اﻛﺗوﺑر 2013

ﻗطر

اﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ) :ﻛﻣﺗدرب(
م

اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ

اﻟﺗﺎرﻳﺦ

ﻣوﺿوع اﻟدورة

ﻣﺷ ـ ــروع ﺗﻧﻣﻳ ـ ــﺔ ﻗ ـ ــدرات أﻋﺿ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــدرﻳس

2005

1

دورة ﺗدرﻳب اﻟﻣﺗدرﺑﻳن )(TOT

2

دورة ﺗدرﻳب اﻟﻣﺗدرﺑﻳن )(TOT

3

دورة اﻧﺗ ـ ـ ـ ــﺎج واﺳ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ـ ـ ـ ــﺎ ﻣﺷروع ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم
ﻣﺷروع ﺗطوﻳر ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗرﺑﻳﺔ

2005
2005

اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
اﻟﻬﻳﺋ ــﺔ اﻟﻘوﻣﻳ ــﺔ ﻟﻼﻋﺗﻣ ــﺎد واﻟﺟ ــودة ﺑﺎﻻﺷ ــﺗراك ﻣ ــﻊ

4

دورة اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ

5

دورة اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراﺟﻌﻳن اﻟﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﺟﻳﻳن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد واﻟﺟودة ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ

2009

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ
ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ
6

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

دورة اﻟﺗﻘوﻳم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد واﻟﺟودة ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ
اﻟﻌﺎﻟﻲ

2009

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

2010
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اﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ) :ﻛﻣدرب(
م
1

ﻣوﺿوع اﻟدورة
ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻔﻛﻳر
)ﻣﺘﻜﺮر(

اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن

أﻋﺿـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــدرﻳس ﻣﺷ ـ ـ ـ ـ ــروع ﺗﻧﻣﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ـ ـ ــدرات

:2005

وﻣﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوﻧﻳﻬم ﺑﻛﻠﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت أﻋﺿ ـ ـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ـ ـ ــدرﻳس

2007

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
2

ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗدرﻳس
)ﻣﺘﻜﺮر(

3

ﻣﻬﺎرات اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
)ﻣﺘﻜﺮر(

أﻋﺿـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــدرﻳس ﻣﺷ ـ ـ ـ ـ ــروع ﺗﻧﻣﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ـ ـ ــدرات
وﻣﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوﻧﻳﻬم ﺑﻛﻠﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت أﻋﺿ ـ ـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ـ ـ ــدرﻳس

2007

أﻋﺿـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــدرﻳس ﻣﺷ ـ ـ ـ ـ ــروع ﺗﻧﻣﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ـ ـ ــدرات

:2005

وﻣﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوﻧﻳﻬم ﺑﻛﻠﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت أﻋﺿ ـ ـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ـ ـ ــدرﻳس

2007

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم

وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم

اﺗﺧ ـ ـ ـ ــﺎذ اﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ اررات وﺣ ـ ـ ـ ــﻝ أﻋﺿـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــدرﻳس ﻣﺷ ـ ـ ـ ـ ــروع ﺗﻧﻣﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ـ ـ ــدرات

:2005

وﻣﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوﻧﻳﻬم ﺑﻛﻠﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت أﻋﺿ ـ ـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ـ ـ ــدرﻳس

2007

اﻟﻣﺷﻛﻼت
)ﻣﺘﻜﺮر(
5

وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم
:2005

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
4

اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ

اﻟﺗﺎرﻳﺦ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم

اﻟﺗﺣﻠﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ اﻹﺣﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻲ أﻋﺿـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــدرﻳس ﻣﺷ ـ ـ ـ ـ ــروع ﺗﻧﻣﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ـ ـ ــدرات

:2010

وﻣﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوﻧﻳﻬم ﺑﻛﻠﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت أﻋﺿ ـ ـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ـ ـ ــدرﻳس

2011

ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت
)ﻣﺘﻜﺮر(

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم

6

ﺗﻘوﻳم اﻟﺗدرﻳس

أﻋﺿـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــدرﻳس ﻣﺷ ـ ـ ـ ــروع ﺗط ـ ـ ـ ــوﻳر ﻛﻠﻳ ـ ـ ـ ــﺎت

:2005

7

ﻣﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات اﻟﺑﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث أﻋﺿـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــدرﻳس ﻣﺷ ـ ـ ـ ــروع ﺗط ـ ـ ـ ــوﻳر ﻛﻠﻳ ـ ـ ـ ــﺎت

:2005

8

اﻧﺗﺎج واﺳـﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ أﻋﺿـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــدرﻳس ﻣﺷـ ـ ـ ـ ــروع ﺗﻧﺎﻓﺳـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺑﻛﻠﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ

:2005

)ﻣﺘﻜﺮر(

اﻟﺗرﺑوي)ﻣﺘﻜﺮر(

ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ

اﻟﺗﻌﻠ ـ ـ ـ ــﻳم ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﺗ ـ ـ ـ ــدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

اﻟﺗرﺑﻳﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ

اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

2006
2006

2006

اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ)ﻣﺘﻜﺮر(
9

اﻟﻘﻳﺎدات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ

10

اﻟﻘﻳــﺎدات اﻹدارﻳــﺔ ﺑﻣدﻳرﻳــﺔ ﻣدﻳرﻳ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟﺗﻌﻠ ـ ـ ـ ــﻳم
اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم

2006

ﺑﺎﻟﻘﻠﻳوﺑﻳﺔ

ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرﻳب اﻟﻣﻌﻠﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم

ﻣدﻳرﻳ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟﺗﻌﻠ ـ ـ ـ ــﻳم

:2005

واﻟﻣوﺟﻬﻳن )ﻣﺘﻜﺮر(

ﺑﺎﻟﻘﻠﻳوﺑﻳﺔ

2008
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ﺗ ــدرﻳب اﻟﻘﻳ ــﺎدات اﻟﺷ ــﺑﺎﺑﻳﺔ اﻟﻘﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدات اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺑﺎﺑﻳﺔ ﻣدﻳرﻳ ـ ــﺔ اﻟﺷ ـ ــﺑﺎب واﻟرﻳﺎﺿ ـ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻠﻳوﺑﻳﺔ

)ﻣﺘﻜﺮر(
12

ﺑﺎﻟﻘﻠﻳوﺑﻳﺔ

:2005
2010

ﺗﺣﻠﻳ ــﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧ ــﺎت اﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎ أﻋﺿـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــدرﻳس ﻣﺷ ـ ـ ـ ـ ــروع ﺗﻧﻣﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ـ ـ ــدرات

:2011

ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧـﺎﻣﺞ  SPSSوﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم

أﻋﺿ ـ ـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ـ ـ ــدرﻳس

2014

)ﻣﺘﻜﺮر(

وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ:
م

اﺳم اﻟطﺎﻟب

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻣوﺿوع اﻟرﺳﺎﻟﺔ

اﻟدرﺟﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻣﻧﺢ

 1ﺑدرﻳﺔ ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣﺑﺎرك

اﻟﻣﻠك

ﻧﻣو اﻟﻘدرات اﻻﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 1996

ﻓﻳﺻﻝ
 2إﺑراﻫﻳم ﺳﺎﻟم اﻟﺻﻳﺧﺎن

اﻟﻣﻠك

اﻟﺳﻠوك اﻟﺗوﻛﻳدي وﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟد ارﺳـﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 1997

ﻓﻳﺻﻝ

ﻟــدى طــﻼب اﻟﻣــرﺣﻠﺗﻳن اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ واﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ

اﻟﻣﻠك

أﺛ ــر اﻟﺗرﺗﻳ ــب اﻟﻣ ــﻳﻼدى ﻓ ــﻲ ﻣﺗﻐﻳـ ـرات اﻟﻛﻔﺎﻳ ــﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 1999

ﻓﻳﺻﻝ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ــﺔ ﻟ ــدى أطﻔ ــﺎﻝ رﻳ ــﺎض اﻷطﻔ ــﺎﻝ

 4اﺑﺗﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

اﻟﻣﻠك

اﻟﻌﻼﻗ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﻳن ﺑﻌ ـ ـ ــض اﻻﺗﺟﺎﻫ ـ ـ ــﺎت اﻟواﻟدﻳ ـ ـ ــﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2000

 5ﻣـ ـ ـ ـرﻳم ﻋﺑ ـ ـ ــد اﻟﻠطﻳ ـ ـ ــف

اﻟﻣﻠك

اﻹرﺷﺎد اﻟذاﺗﻲ ﻣـن ﻣﻧظـور إﺳـﻼﻣﻲ ﻓـﻲ ﺿـوء ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2000

ﻓﻳﺻﻝ

ﺑﻌــض اﻟﻣﺗﻐﻳـرات ﻟــدى طﺎﻟﺑــﺎت ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ

 3ﻧﺎﻫد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣوﺳﻰ

اﻟدرﻳوﻳش

ﻓﻳﺻﻝ

ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻷﺣﺳﺎء

واﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻟدى أطﻔﺎﻝ ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـﺎ ﻗﺑـﻝ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻷﺣﺳﺎء

اﻟﻧﺎﺟم

ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻳﺻﻝ ﺑﺎﻷﺣﺳﺎء
 6أﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﺎﺷور

ﺑﻧﻬﺎ

 7ﻋدﻧﺎن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﻣد

اﻟﻣﻧﻳﺎ

ﻣــدى ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺗــدرﻳﺑﻲ ﻓــﻲ ﻋــﻼج ﺑﻌــض دﻛﺗوراﻩ

2002

ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻧﻣﺎﺋﻳﺔ
أﺛـ ـ ــر ﺑﻌـ ـ ــض اﻟﻌواﻣـ ـ ــﻝ اﻟﻧﻔﺳـ ـ ــﻳﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﺗـ ـ ــﺄﺧر دﻛﺗوراﻩ
اﻟد ارﺳــﻲ ﻟــدى ﻋﻳﻧــﺔ ﻣــن طــﻼب اﻟﺻــف اﻷوﻝ
اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺳﻌودﻳﺔ وﻣﺻر

2003
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إﻳﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

اﻟزﻗﺎزﻳق

ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻟدى طﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

ﺻﻔوت
9

وﺳﺎم ﻋﻠﻲ ﺟﻠﺑط

ﻣــﺎ وراء اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻧظــﻳم اﻟــذاﺗﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2004

اﻟﻣﻧوﻓﻳﺔ

اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻟــدى ﻣرﺗﻔﻌــﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2005
وﻣﻧﺧﻔﺿــﻲ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟد ارﺳــﻲ اﻟﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻓــﻲ

أداء ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻧزﻟﻲ
 10ﻧﺑوي ﺑﺎﻫﻲ أﺣﻣد

ﺑﻧﻬﺎ

أﺛــر اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺎﻛــﺎة ﺑــﺎﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻋﻠــﻰ اﻷداء ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2005
ﻓﻲ ﻣﻬﺎم ﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ وﺣدة اﻟوراﺛﺔ ﻟـدى

طﻼب اﻟﺻف اﻷوﻝ اﻟﺛﺎﻧوي
 11إﻳﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

اﻟزﻗﺎزﻳق

ﺻﻔوت

اﻟﺑﻧ ــﺎء اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠ ــذﻛﺎء اﻟوﺟ ــداﻧﻲ ﻓ ــﻲ ﻋﻼﻗﺗ ــﻪ دﻛﺗوراﻩ

2008

ﺑﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟـدى طـﻼب ﺟﺎﻣﻌـﺔ
اﻟزﻗﺎزﻳق

 12أﻣ ــﻝ ﻋﺑ ــد اﻟﻣﺣﺳ ــن

ﺑﻧﻬﺎ

أﺛـ ـ ـ ــر ﺑرﻧـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ ﺗـ ـ ـ ــدرﻳﺑﻲ ﻗـ ـ ـ ــﺎﺋم ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﺑﻌـ ـ ـ ــض دﻛﺗوراﻩ

2008

اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣــﻧظم ذاﺗﻳ ـﺎً ﻓــﻲ اﻟداﻓﻌﻳــﺔ

زﻛﻲ

واﻟﺗﺣﺻ ــﻳﻝ اﻟد ارﺳ ــﻲ ﻟ ــدى ﻋﻳﻧ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﺗﻼﻣﻳ ــذ
ذوي ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم

 13ﻣﻧﻰ أﺣﻣد ﺳﺎﺑق

ﺑﻧﻬﺎ

 14ﻓﺎطﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدﻝ

ﺑﻧﻬﺎ

ﻣــدى ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺗــدرﻳﺑﻲ ﻓــﻲ ﻋــﻼج ﺑﻌــض ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2009

ﺻ ـ ــﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﺑﻳ ـ ــر اﻟﻛﺗ ـ ــﺎﺑﻲ ﻟ ـ ــدى ﻋﻳﻧ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن
اﻟﺗﻼﻣﻳذ ذوي ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم
وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠم ﻟدى ﺗﻼﻣﻳذﻩ

ﻋوﻳﺿﺔ
 15ﻋﻠ ــﻲ ﻋﺑ ــد اﻟ ــرﺣﻣن

د ارﺳ ــﺔ ﻟﻣﺳــﺗوى اﻟ ــذﻛﺎء اﻟوﺟ ــداﻧﻲ ﻟــدى اﻟﻣﻌﻠ ــم ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2009

اﻟزﻗﺎزﻳق

ﻓﻌﺎﻟﻳ ــﺔ ﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ ﻟﺧﻔ ــض ﻗﻠ ــق اﻟﻠﻐ ــﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳ ــﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2010
ﻟ ــذوي ﺻ ــﻌوﺑﺎت ﺗﻌﻠﻣﻬ ــﺎ ﻣ ــن ﺗﻼﻣﻳ ــذ اﻟﻣرﺣﻠ ــﺔ

ﻣﺣﻣد ﻣرﻋﻲ

اﻹﺑﺗداﺋﻳﺔ
 16ﺳ ـ ــﻧﺎء ﻋﺑـ ـ ــد اﻟﻧﺑ ـ ـ ـﻲ
أﺣﻣد رﻣﺿﺎن

ﻛﻔر اﻟﺷﻳﺦ

ﻓﻌﺎﻟﻳ ـ ـ ــﺔ ﺑرﻧ ـ ـ ــﺎﻣﺞ ﺗ ـ ـ ــدرﻳﺑﻲ ﻟ ـ ـ ــﻺدراك اﻟﺳ ـ ـ ــﻣﻌﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2010
واﻟﺑﺻــري ﻓ ــﻲ ﺗﺧﻔﻳ ــف ﺻ ــﻌوﺑﺎت ﺗﻌﻠــم اﻟﻌﻠ ــوم
ﻟدى ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷﺳﺎﺳﻲ
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 17زﻳﻧـ ــب ﻳـ ــوﻧس ﻋﺑـ ــد

ﺑﻧﻬﺎ

ﻓﻌﺎﻟﻳ ـ ــﺔ ﺑرﻧ ـ ــﺎﻣﺞ ﺗ ـ ــدرﻳﺑﻲ ﻗ ـ ــﺎﺋم ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻗﺻ ـ ــص دﻛﺗوراﻩ

2011

وﺣﻛﺎﻳـ ـ ــﺎت اﻷطﻔـ ـ ــﺎﻝ ﻟﺗﻧﻣﻳـ ـ ــﺔ ﺑﻌـ ـ ــض ﻣﻬـ ـ ــﺎرات

اﻟﺣﻠﻳم ﻣﺣﻣد

اﻟﺗﺣـ ــدث ﻟـ ــدى أطﻔـ ــﺎﻝ ﻣـ ــﺎ ﻗﺑـ ــﻝ اﻟﻣدرﺳـ ــﺔ ذوي
ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻌﻠم

 18اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﻣﺎء ﻋﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

اﻟزﻗﺎزﻳق

ﻛﺷــف ذات اﻟﻣﻌﻠــم ﻛﻣــﺎ ﻳدرﻛــﻪ طــﻼب اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2011

اﻟظـ ـ ـ ـ ــﺎﻫر ﺷـ ـ ـ ـ ــﺣﺎﺗﻪ

اﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ وﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫــﺎﺗﻬم ﻧﺣــوﻩ وﻣﺷــﺎرﻛﺗﻬم

ﻋطﻳﺔ

ﻓﻲ ﺣﺟرة اﻟدراﺳﺔ

 19ﺳ ـ ــﻬﻳر أﻣ ـ ــﻳن ﻋﺑ ـ ــد

اﻟﻣﻧوﻓﻳﺔ

أﺛــر ﺗﻔﺎﻋــﻝ ﻣﺳــﺗوى ﻓﻌﺎﻟﻳــﺔ اﻟــذات وﻧــوع اﻟﺗﻐذﻳــﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2011
اﻟراﺟﻌـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ أداء ﺗﻼﻣﻳـ ــذ اﻟﺻـ ــف اﻟﺧـ ــﺎﻣس

اﻟﻌزﻳز اﻟﻬﺎدي

اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣﻬﺎم ﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
 20ﻫﺑ ــﺔ إﺑـ ـراﻫﻳم ﻣﺣﻣ ــد

ﺑور ﺳﻌﻳد

ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺎﻏﻲ

داﻓﻌﻳــﺔ اﻟﻣﻣــﺗﺣن وﻋــدد ﻣﻔــردات اﻻﺧﺗﺑــﺎر وأﺛــر دﻛﺗوارﻩ

2011

ﻛ ــﻝ ﻣﻧﻬﻣ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻘ ــدﻳرات ﻣﻌﻠﻣ ــﺎت اﻟﻣﻔ ــردات
وﻗ ـ ــدرات اﻷﻓـ ـ ـراد وداﻟ ـ ــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ـ ــﺎت ﻻﺧﺗﺑ ـ ــﺎر

ﺗﺣﺻـ ــﻳﻠﻲ ﻣرﺟﻌـ ــﻲ اﻟﻣﺣـ ــك ﺑﺎﺳـ ــﺗﺧدام ﻧﻣـ ــﺎذج
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﻔردة
 21ﺧﺎﻟـ ـ ــد أﺣﻣـ ـ ــد ﻋﺑـ ـ ــد

ﺳوﻫﺎج

ﻓﻌﺎﻟﻳـ ـ ــﺔ اﺳـ ـ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻲ ﺗﺣﻛـ ـ ــم اﻟﻣـ ـ ــﺗﻌﻠم وﺗﺣﻛـ ـ ــم ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2011
اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻓــﻲ ﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳـر اﻟرﻳﺎﺿـﻲ واﻟداﻓﻌﻳــﺔ

اﻟﻌﺎﻝ اﺑراﻫﻳم

ﻟﻺﻧﺟــﺎز ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳــوب ﻟﻠﺗﻼﻣﻳــذ ﺑطﻳﺋــﻲ
اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت
 22ﺷــﻳﻣﺎء ﻣﺣﻣــد ﻋﻠــﻰ

ﺑور ﺳﻌﻳد

ﺣﺳن

ﻓﻌﺎﻟﻳـ ــﺔ ﺑرﻧـ ــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠـ ــم اﻟﻛﺗروﻧـ ــﻲ ﻣـ ــدﻣﺞ ﻟﺗﻧﻣﻳـ ــﺔ دﻛﺗو ارﻩ

2011

ﻣﻬــﺎرات ﺗــدرﻳس اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺎت ﻟﻠطــﻼب اﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن
ﻓ ـ ــﻲ ﺿ ـ ــوء اﻟﻣﻌ ـ ــﺎﻳﻳر اﻟﻘوﻣﻳ ـ ــﺔ ﻹﻋ ـ ــداد ﻣﻌﻠ ـ ــم

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت
 23ﻣﺣﻣـ ـ ـ ــد ﻣﺻـ ـ ـ ــطﻔﻰ

ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻗــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻧــﺎ وراء ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2011

ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧدي

اﻟدوﻝ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓـﻲ ﺗﻧﻣﻳـﺔ ﻣﻬـﺎرات اﻟـذﻛﺎء اﻟﻠﻐـوي ﻟـدى

اﻟﻌرﺑﻳﺔ

ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﺣﻠﻘـﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ
ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ
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 24ﺳ ـ ــﻳف ﺑ ـ ــن ﻣﺑ ـ ــﺎرك
اﻟﺟﻠﻧداﻧﻲ

 25رض ا ربي ع عب د
الحليم

ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻣﺗطﻠﺑ ـ ــﺎت ﺗﻧﻣﻳ ـ ــﺔ اﻟﻛﻔﺎﻳ ـ ــﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳ ـ ــﺔ ﻟﻠﻌ ـ ــﺎﻣﻠﻳن ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2011

اﻟدوﻝ

ﺑو ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ

اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟﺗدرﻳب اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻪ

اﻟﻣﻧﻳﺎ

أﺳ ـ ــﺎﻟﻳب اﻟﺗﻔﻛﻳ ـ ــر وﻣﻬ ـ ــﺎرات ﻣ ـ ــﺎ وراء اﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ دﻛﺗوراﻩ
وﻋﻼﻗﺗﻬم ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ ﻟـدى ﻋﻳﻧـﺔ ﻣـن

2011

طـ ــﻼب ﻛﻠﻳـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـ ــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻳـ ــﺎ :د ارﺳـ ــﺔ ﻟﻧﻣـ ــوذج
ﺳﺑﺑﻲ ﻣﻘﺗرح".
26

أمل بنت أحمد
الرحبي

 27ھالة ف تح ﷲ أب و
النور عزيز
 28محم د ع ويس
دسوقي
 29ص ابر عب د
الحليم عبد الحي

 30محم د مص طفى
عبد الحميد
 31ن ادر مس عد
محمد أحمد
 32ايم ان اب راھيم
محمد سليم

ة م دى ش يوع ص عوبات تعل م الق راءة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2012

جامع
الخل يج وعالقتھ ا ب بعض المتغي رات التص نيفية
ل دى تالمي ذ التعل يم األساس ي بس لطنة
العربي
عمان"
ﺟﺎﻣﻌﺔ فاعلية تدريبات حب االس تطالع العلم ي
ف ي تحس ين التفكي ر االبتك اري وأداء
اﻟدوﻝ
الذاكرة العاملة لدى تالميذ الحلقة األولى
اﻟﻌرﺑﻳﺔ من مرحلة التعليم األساسي
ﺑﻧﻲ ﺳوﻳف دراسة لبعض المف اھيم االجتماعي ة ل دى
الم راھقين م ن ذوي التخل ف العقل ي
البسيط وأقرانھم العاديين
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻔر فاعلي ة برن امج ت دريبي ق ائم عل ى
استراتيجيات التعلم المنظم ذاتي ا ً لمعلم ي
اﻟﺷﻳﺦ
التربي ة الخاص ة ف ي األداء األك اديمي
وح ل المش كالت ل دى التالمي ذ ذوي
االحتياجات الخاصة
ﺟﺎﻣﻌﺔ ط رق تحلي ل البن ود ف ي ض وء ك ل م ن
اﻟزﻗﺎزﻳق النظري ة التقليدي ة ونم اذج االس تجابة
للمفردة الختبار مرجعي المحك في مادة
العلوم لتالميذ الصف السادس االبتدائي
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن مقارن ة ط رق الكش ف ع ن تزيي ف
االس تجابات عن د قي اس الشخص ية ف ي
ﺷﻣس
ضوء نظرية االستجابة للمفردة
ﺟﺎﻣﻌﺔ المرغوبي ة االجتماعي ة وعالقتھ ا
اﻟزﻗﺎزﻳق بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى
طلبة كلية التربية -جامعة الزقازيق

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2012

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2012
دﻛﺗوراﻩ

2012

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2013

دﻛﺗوراﻩ

2014

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2014
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 33مرف ت محم د ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ أثر تفاعل نمط التغذية الراجعة في بيئ ة ال تعلم ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2014
االلكتروني عبر الشبكات ومركز التحكم عل ى
عبد الرشيد
تنمي ة مھ ارات البرمج ة ل دى ط الب الص ف
الثالث اإلعدادي
 34ش يماء ع زت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ النم وذج البن ائي لتأجي ل االش باع ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2015

عبد الحميد

 35ﻋﺑ ــد اﻟﻌزﻳ ــز ﻣﺣﻣ ــد

األك اديمي والتنظ يم ال ذاتي )ال دافعي
واالنفع الي( وقل ق االختب ار والتحص يل
الدراسي

ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﺣﺳب اﷲ
 36رﺷ ـ ــﺎ ﻋﺑ ـ ــد اﻟﺳ ـ ــﻼم
أﺣﻣد
 37أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻳد

بناء بطارية لقبول الطالب بكليات دﻛﺗوراﻩ

اﻟﻣﻧﻳﺎ

التربية في ضوء نظرية جاردنر للذكاء
وقدرتھا على التنبؤ بنجاحھم األكاديمي.

ﺟﺎﻣﻌﺔ

فعالية برنامج قائم على انتقال التعلم في دﻛﺗوراﻩ

دﻣﻧﻬور
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻧﺎة
اﻟﺳوﻳس

2015

2016

عملية المھارات الحياتية لدى عينة من
طالب كلية التربية
بناء اختبار تحصيلي في ضوء نظرية ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2016

االستجابة المفردة طبقا ً لمستويات بلوم
وعالقتھا بقلق االختبار

ﻓﺣص رﺳﺎﺋﻝ ﻋﻠﻣﻳﺔ:
م

اﺳم اﻟطﺎﻟب

ﻣوﺿوع اﻟرﺳﺎﻟﺔ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻟدرﺟﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻣﻧﺢ

1

ﻣﺣﻣود اﻟﺳﻳد

2

ﻣﻣـ ـ ـ ـ ــدوح ﺣﺳـ ـ ـ ـ ــن ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳن دور اﻟــذاﻛرة اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣــﻳن ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء ﺑرﻧــﺎﻣﺞ دﻛﺗوراﻩ
ﻣﺣﻣد ﻏﺎﻧم

ﻗﻧـ ــﺎة اﻟﺳـ ــوﻳس/
اﻟﻌرﻳش

ﺷﻣس

اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟدى اﻟطـﻼب اﻟﻣﺑﺗﻛـرﻳن وﻏﻳـر دﻛﺗوراﻩ

2004

اﻟﻣﺑﺗﻛرﻳن ﺗﺣت ظروف اﻟﺷوﺷرة وﻏﻳر اﻟﺷوﺷرة
2008

ﺗــدرﻳﺑﻲ ﻗــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺧﺑــري ﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻣﻬــﺎراﺗﻬم
ﻓﻲ ﺗﻘوﻳم اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن

3

ﻫﻳﻔﺎء أﺣﻣـد ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻌــض أﺑﻌــﺎد اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ ﻟــدى ذوات ﺻــﻌوﺑﺎت ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2007
ﻣﺣﻣد اﻟﺗﻘﻲ

اﻟﺑﺣرﻳن

اﻟﻘـراءة واﻟﻌﺎدﻳـﺎت ﻣـن ﺗﻠﻣﻳـذات اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣﺗوﺳـطﺔ
ﺑدوﻟﺔ اﻟﻛوﻳت
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4

أﻣﻳﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻛـ ـ ـ ـ ـ ــري ﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ اﺳــﺗﺧدام ﺑﻌــض أﺳــﺎﻟﻳب اﻟــﺗﻌﻠم اﻟــذاﺗﻲ ﻓــﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2007
ﺣﺳﻳن

اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوﻝ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻷﺳﺎﺳـﻲ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ

5

6

ﻣﻔﻳــدة أﺑــو اﻟﻘﺎﺳــم اﻟﺳــﺎﺑﻊ ﻣــن ﻋﻼﻗـ ـ ــﺔ ﺑﻌـ ـ ــدي اﻻﻧﺑﺳـ ـ ــﺎط واﻟﻌﺻـ ـ ــﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧـ ـ ــﺎوف ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2007
اﻟرﺣﻳﺑﻲ

ﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻲ ﻓﺿـ ـ ـ ـ ــﻝ
ﻣﺣﻣود دﻳﺎب

إﺑرﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ -اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺷـﻌﺑﻳﺔ

ﻟﻳﺑﻳﺎ

اﻟزاوﻳﺔ

ﻣﻌﻬ ــﺪ اﻟﺒﺤ ــﻮث

أﻧﻣ ــﺎط اﻟﺗﻔﻛﻳ ــر وﻓ ــق اﻟﻧﻣ ــوذج اﻟﺷ ــﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣ ــﺦ ﻋﻧ ــد ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2008

واﻟﺪراﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ-
اﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴ ــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ ــﺔ
واﻟﻌﻠﻮم

7

ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣوﻫﺎ

ﺗﻳ ــدﻫﻳرﻣﺎن واﻟ ــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌ ــددة ﻓ ــﻲ

ﻋﻼﻗﺗﻳﻬﻣ ــﺎ

ﺑﺎﻻﺳــﺗدﻻﻝ اﻟرﻳﺎﺿــﻲ ﻟــدى ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﺻــف اﻟﺛﺎﻟــث
اﻻﻋدادي

ﺳ ـ ـ ـ ـ ــودان ﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ــد ﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ــدى ﺗﺑـ ــﺎﻳن اﻧﺗﺷـ ــﺎر ﺻـ ــﻌوﺑﺎت ﺗﻌﻠـ ــم اﻟرﻳﺎﺿـ ــﻳﺎت ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر 2008
ﻣﺧﻠص اﻟزﻋﺑﻲ

اﻟﺑﺣرﻳن

ﺑﺗﺑــﺎﻳن ﺑﻌــض اﻟﻣﺗﻐﻳ ـرات اﻟﺗﺻــﻧﻳﻔﻳﺔ ﻟــدى ﺗﻼﻣﻳــذ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ ﺑدوﻟﺔ اﻟﻛوﻳت -دراﺳﺔ ﻣﺳﺣﻳﺔ

8

ﻏ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳن ﻓﺎﻋﻠﻳ ــﺔ ﺗﻛﺎﻣ ــﻝ ﻣ ــﻧﻬﺞ اﻷﻧﺷ ــطﺔ ﻛﻣ ــدﺧﻝ ﻹﻛﺳ ــﺎب دﻛﺗوراﻩ
ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻣﺣﻼوي

ﺷﻣس

2009

طﻔﻝ اﻟروﺿﺔ "اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﻬـﺎرات وﻗواﻋـد اﻟﺳـﻠوك"
اﻟﻣرﺗﺑطـ ــﺔ ﺑـ ــﺑﻌض اﻟﻣﻔـ ــﺎﻫﻳم اﻟﺻـ ــﺣﻳﺔ )ﻓـ ــﻲ ﺿـ ــوء
ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﺣﻘوق اﻟطﻔﻝ(

9

رﺿــﺎ ﻋﺑــد اﻟﻘــﺎدر ﻗﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎة اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﻧظرﻳــﺔ ﻟورﻳــﺎ -داس ﻟﻠـذﻛﺎء وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬــﺎ دﻛﺗوراﻩ
اﻟﺻﺎوي

2010

اﻟﺳـ ـ ـ ــوﻳس /ﻓﻲ ﺗﺷﺧﻳص ﺑﻌض اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ
اﻟﺳوﻳس

 10اﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳد ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌد ﻗﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎة اﻟﻣﻛوﻧ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳ ــﺔ ﻟﻠ ــذﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ ﻓ ــﻲ إط ــﺎر دﻛﺗوراﻩ
ﺣﺳﻳن ﺣﺳن

اﻟﺳـ ـ ـ ــوﻳس /ﻧﻣـ ــوذﺟﻲ أﺑـ ــو ﺣطـ ــب واﻟﺑرﺷـ ــت اﻟﻣﻧﺑﺋـ ــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺟـ ــﺎح

اﻟﺳوﻳس

اﻟدراﺳﻲ ﻟدى طﻼب ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗرﺑﻳﺔ

 11راﻧﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻣﺣﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﺎﻋﻠﻳـ ــﺔ ﺑرﻧـ ــﺎﻣﺞ ﺗـ ــدرﻳﺑﻲ ﻟﺗﻧﻣﻳـ ــﺔ ﺑﻌـ ــض اﻟـ ــذﻛﺎءات دﻛﺗوراﻩ
ﻋطﻳﺔ

اﻟزﻗﺎزﻳق

2010

اﻟﻣﺗﻌــددة وﺗــﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــﻝ اﻻﺑــداﻋﻲ ﻟﻠﻣﺷــﻛﻼت
ﻟدى ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﺻف اﻟراﺑﻊ اﻻﺑﺗداﺋﻲ

2013
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ﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام أﻧﺷـطﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛـﺎة دﻛﺗوراﻩ

ﺟﻳﻬﺎن ﻛﻣﺎﻝ

ﺑﻧﻬﺎ

اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗرﻳﺔ وﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻻﺳـﺗﻘﻼﻟﻲ
ﻟطﻔﻝ اﻟروﺿﺔ

اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ )ﺗﺣت اﻹﻋداد(:
م

اﻻﺳم

اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ

اﻟﻛﻠﻳﺔ

 1ﻣرﻓت ﻋﺑد اﻟﻣرﺿﻲ

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر

اﻟﺗرﺑﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

 2ﺷﻣس ﻣﺣﻣد

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر

اﻟﺗرﺑﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

 3ﻓﺎﻳز ﺑن راﺷد ﺑن ﻋﻘﻳﻝ

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻧوﻋﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

 5ﻋﻣرو اﻟطوﺧﻲ

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻧوﻋﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

 6ﻏﺎدة ﻣﻧﺗﺻر

دﻛﺗوراﻩ

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻧوﻋﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ

2016
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أﻧﺷطﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:
ﻧوع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ

اﻟﺟﻬﺔ

ﻣوﺿوﻋﻬﺎ

اﻟﻐرض

ﻣﻧﺳ ــق ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ اﺧﺗﺑـ ـ ـ ـ ــﺎرات ﻛـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﺟﺎﻣﻌـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻧﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑﺎﻻﺷـ ـ ـ ـ ــﺗراك ﻣـ ـ ـ ـ ــﻊ ﺗﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻛﻳن ﻣﻌﻠﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ و ازرة
ﻓــﻲ اﺧﺗﺑــﺎرات ﻛــﺎدر اﻟﻣﻌﻠم

اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳ ـ ـﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳـ ــﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣـ ــﻳن ﻣﻧـ ــذ اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم

اﻟﻣﻌﻠم

ﻋﺎم  2008وﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2009

ﻣﻧﺳــق اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺣو أﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ﺑﻧﻬ ــﺎ ﺑﺎﻻﺷ ــﺗراك ﻣــﻊ اﻟﻬﻳﺋ ــﺔ ﺧﻔـ ــض ﻣﻌـ ــدﻻت اﻷﻣﻳـ ــﺔ
ﻣﺷــروع ﻣﺣــو اﻷﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺣﻠﻲ

اﻟﻘوﻣﻳ ـ ــﺔ ﻟﺗﻌﻠ ـ ــﻳم اﻟﻛﺑ ـ ــﺎر ﺑﺎﻟﻘﻠﻳوﺑﻳ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ

ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ

ﻣن  2005إﻟﻰ 2007

اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻣﻧﺳ ــق ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ اﻷﺳ ـ ــﺑوع اﻹﻗﻠﻳﻣ ـ ــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑﻧﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻷﺟﻬ ـزة اﻟﻣﺣﺎﻓظـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﺑﻳﺋـ ـ ــﺔ
ﺑﺎﻷﺳ ـ ــﺑوع اﻹﻗﻠﻳﻣ ـ ــﻲ اﻷوﻝ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ
اﻷوﻝ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ

اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـ ـ ـ ــﺔ واﻟﺷـ ـ ـ ــﻌﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظـ ـ ـ ــﺔ ،واﻟﺗوﻋﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ

ﻳوﻧﻳو 2006

ﻋﺿوﻳﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ:
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺑدء

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺗﻬﺎء

اﻟوظﻳﻔﺔ
اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ

1990

اﻵن

راﺑطﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ

1992

2009

راﺑطﺔ اﻷﺧﺻﺎﺋﻳﻳن اﻟﻧﻔﺳﻳﻳن "راﻧم"

2002

2009

أﻧﺷطﺔ أﺧـــرى:
 اﻻﺷ ــﺗراك ﻓ ــﻲ ورﺷ ــﺔ ﻋﻣ ــﻝ ﻋ ــن "إﻋ ــداد اﻟﻣﻌﻠ ــم واﻟﺑﺣ ــوث اﻹﺟراﺋﻳ ــﺔ" ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺔ
اﻟﻣﻔﺗوﺣــﺔ  ،Open Universityﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻣﺗﺣــدة واﺳــﻛﺗﻠﻧدا ﻓــﻲ اﻟﻔﺗ ـرة ﻣــن

 29-14ﺳﺑﺗﻣﺑر .2013
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 رﺋﻳس وﻓـد ﻣﺻـر ﻓـﻲ زﻳـﺎرة ﺳـﻠطﻧﺔ ﺑروﻧـﺎي ﻟﻠﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﻧظـﺎم ﺗـدرﻳس اﻟﻠﻐـﺎت
اﻷﺟﻧﺑﻳــﺔ ﺑﺑروﻧــﺎي واﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣــﻳن واﻟﺗــﻲ ﻳﻘــوم ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻣؤﺳﺳــﺔ CfBT

اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ ،وذﻟك ﺧﻼﻝ ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر .2012

 رﺋ ــﻳس وﻓ ــد و ازرة اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ واﻟﺗﻌﻠ ــﻳم ﻓ ــﻲ ورش اﻟﻌﻣ ــﻝ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﻳ ــﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳ ــﺔ
ﻟﻠﻣﻌﻠﻣــﻳن وﻣــدﻳري اﻟﻣــدارس واﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑـرﻟﻳن اﻟﺣـرة وأﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ ﺗﺄﻫﻳــﻝ

ﻣدﻳري اﻟﻣدارس ﺑﻣﻳوﻧﻳﺦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬر دﻳﺳﻣﺑر .2011

 ﻣﻣﺛـﻝ و ازرة اﻟﺗرﺑﻳــﺔ واﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻓــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳـﺎت ورﺷــﺔ ﻋﻣـﻝ ﺑﻌﻧـوان "اﻟﺗﺧطـﻳط اﻟﺗرﺑــوي

اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻲ" .واﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﺗﺣــت اﺷ ـراف اﻟﻳوﻧﺳــﻛو ﻓــﻲ ﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﺟدﻳــدة ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  -2011/12/4إﻟﻰ .2011/12/7

 رﺋﻳس وﻓد و ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ﻟﻠﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎﻟﻳب اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳـﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣـﻳن
ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻣﺗﺣــدة وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻣرﻛــز اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ اﻟﺑرﻳطــﺎﻧﻲ وﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻟﻧــدن،
وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟرﻳﻧﻳﺗش ،وذﻟك ﺧﻼﻝ ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر .2011

 ﻣﻣﺛــﻝ و ازرة اﻟﺗرﺑﻳــﺔ واﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻷﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣــﻳن ﻓــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳــﺎت ورﺷــﺔ

ﻋﻣــﻝ ﺑﻌﻧ ـوان " اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑــﺎﻟﻣﻌﻠم اﻟﻌرﺑــﻲ ورﻓــﻊ ﻛﻔﺎءﺗــﻪ اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ :ﺳــﺑﻝ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة

ﻣن ﻣراﻛز اﻟﺗﻣﻳز ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻛﻣ ارﻛـز إﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻋرﺑﻳـﺔ،".

واﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣـﻳن ،ﻓـﻲ
اﻟﻔﺗرة ﻣن  -2011/11/21إﻟﻰ .2011/11/23
 ﻣﻣﺛـﻝ و ازرة اﻟﺗرﺑﻳـﺔ واﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻣﺻـرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳـﺎت اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻹﻗﻠﻳﻣـﻲ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳـﺎت

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳـﺎ "ﺗﺣﺳـﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ

ﺑ ـ ـﺎﻟﻣﻌﻠم ﻟﺗﺣﺳ ــﻳن اﻟﺗﻌﻠـ ــﻳم" واﻟﻣﻧﻌﻘ ــد ﺑﺄﻛﺎدﻳﻣﻳـ ــﺔ اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ راﻧﻳـ ــﺎ ﻟﺗـ ــدرﻳب اﻟﻣﻌﻠﻣـ ــﻳن

ﺑﻌﻣﺎن -اﻷردن ،ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن .2011/7/6-5
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 ﻣﻣﺛـ ــﻝ و ازرة اﻟﺗرﺑﻳـ ــﺔ واﻟﺗﻌﻠـ ــﻳم اﻟﻣﺻ ـ ـرﻳﺔ ﻓـ ــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳـ ــﺎت ﻣﺑـ ــﺎدرة ﺗﻘﻳـ ــﻳم اﻟﺗﺣﺻـ ــﻳﻝ
اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،واﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺑﻳروت ﺗﺣت رﻋﺎﻳـﺔ ﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻳوﻧﺳـﻛو

ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن .2010 /12 /16 -14

 ﻋﺿـ ــو اﻟﻠﺟﻧـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳـ ــﺔ اﻟداﺋﻣـ ــﺔ ﻟﺗرﻗﻳـ ــﺎت اﻷﺳـ ــﺎﺗذة واﻷﺳـ ــﺎﺗذة اﻟﻣﺳـ ــﺎﻋدﻳن ﻓـ ــﻲ
ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ،ﻣﻧذ  2007وﺣﺗﻰ اﻵن.

 اﻟﻣﺷ ــﺎرﻛﺔ ﻓ ــﻲ ﻓﺣ ــص اﻹﻧﺗ ــﺎج اﻟﻌﻠﻣ ــﻲ ﻟﻌ ــدد ﻛﺑﻳ ــر ﻣ ــن اﻟﺳ ــﺎدة أﻋﺿ ــﺎء ﻫﻳﺋ ــﺔ
اﻟﺗــدرﻳس ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻣﺻ ـرﻳﺔ واﻟﻣﺗﻘ ــدﻣﻳن ﻟﺷ ــﻐﻝ وظــﺎﺋف اﻷﺳ ــﺎﺗذة واﻷﺳــﺎﺗذة

اﻟﻣﺳﺎﻋدﻳن ﻓﻲ ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي.

 ﻣدﻳر ﺗﺣرﻳر ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ -ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﻧﻬـﺎ ﻣـن اﺑرﻳـﻝ  2003إﻟـﻰ أﻏﺳـطس
.2009

 ﺗﺣﻛــﻳم ﻋــدد ﻛﺑﻳــر ﻣــن اﻟﺑﺣــوث )أﻛﺛــر ﻣــن  300ﺑﺣﺛ ـﺎً( ﻣــن اﻟﺑﺣــوث اﻟﻣﻘدﻣــﺔ
ﻟﻠﻧﺷ ــر ﺑ ــﺎﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳ ــﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣ ــﺔ واﻟﺗ ــﻲ ﺗﺻ ــدر ﺑﻣﺻ ــر واﻟﺳ ــﻌودﻳﺔ وﻛ ــذﻟك

اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس.

 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋداد وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘوﻣﻳـﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠـﻳم ﺑﺎﻟﻬﻳﺋـﺔ اﻟﻘوﻣﻳـﺔ ﻟﻼﻋﺗﻣـﺎد
واﻟﺟودة ،ﻋﺎم .2009

 اﻟﻣﺳ ــﺎﻫﻣﺔ ﻓ ــﻲ إﻋ ــداد وﺗﻧظ ــﻳم اﻟﻣ ــؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣ ــﻲ اﻷوﻝ ﻟﻠﺻ ــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳ ــﻳﺔ ﺑﻛﻠﻳ ــﺔ
اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ وﺗﺣدﻳ ــد ﻣﺣ ــﺎورﻩ ،وﻋﺿ ــو اﻟﻠﺟﻧ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳ ــﺔ ﻟﻠﻣ ــؤﺗﻣر،

اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر ،ﻳوﻟﻳو .2007

ورﺋﺎﺳ ــﺔ إﺣ ــدى

 ﻋﺿــو ﻟﺟﻧــﺔ ﺻــﻳﺎﻏﺔ اﻟﺗوﺻــﻳﺎت ﻓــﻲ اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻷوﻝ ﻟﻠﺻــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ  ،ﻳوﻟﻳو .2007

 ﻓﺣ ـ ــص اﻟﻌدﻳ ـ ــد ﻣ ـ ــن اﻟرﺳ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟﻌﻠﻣﻳ ـ ــﺔ اﻟﻣﻘدﻣ ـ ــﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠ ـ ــﻰ
ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣن  2005وﺣﺗﻰ اﻵن.
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 اﻹﻋداد ﻟﺑروﺗوﻛوﻝ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن ﻛﻠﻳﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺣـو اﻷﻣﻳـﺔ
وﺗﻌﻠﻳم اﻟﻛﺑﺎر ،ﻣﻧذ ﺑداﻳﺗﻪ وﺣﺗﻰ ﺗوﻗﻳﻌﻪ ﻓﻲ  5أﻏﺳطس .2005

 ﻣﻧﺳق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ ﻟﻣﺷروع ﻣﺣو اﻷﻣﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻳوﺑﻳـﺔ ﻣﻧـذ ﻋـﺎم  2005وﺣﺗـﻰ ﻋـﺎم
.2007

 ﻧﺎﺋ ــب رﺋ ــﻳس ﻣﺟﻠ ــس إدارة ﻣرﻛ ــز اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﺗرﺑوﻳ ــﺔ واﻟﻧﻔﺳ ــﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﻳـ ـﺔ ﺑﻛﻠﻳ ــﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺑﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  2004/1/8وﺣﺗﻰ .2007/1/7

 ﻣﻧﺳ ــق ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ــﺑوع اﻹﻗﻠﻳﻣ ــﻲ اﻷوﻝ ﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ﺑﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﺑﻌض ﻗ ــرى
ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﻠﻳوﺑﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬر ﻳوﻧﻳو .2006

 إﻋ ــداد وﺗﻧﻔﻳ ــذ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟ ــدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳــﺔ ﻟﻠﺳــﺎدة أﻋﺿ ــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس
وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم ﺑﻛﻠﻳﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ ،ﻣﻧﻬﺎ:

 .1دورة اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧـﺎﻣﺞ  SPSSﻓـﻲ ﺗﺣﻠﻳـﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت اﻹﺣﺻـﺎﺋﻳﺔ ﻷﻋﺿـﺎء
ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم.

 .2دورة ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻣﻌﺎوﻧﻲ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس.
 .3دورة ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﻠﻐوﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻻﻧﺟﻠﻳزﻳـﺔ ﻟﻣﻌـﺎوﻧﻲ أﻋﺿـﺎء
ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس.

 .4دورات ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ.
 .5دورة ﻛﺗﺎﺑـ ـ ــﺔ ﺗﻘرﻳـ ـ ــر اﻟﺑﺣـ ـ ــث اﻟﻌﻠﻣـ ـ ــﻲ ﻟﻠﺳـ ـ ــﺎدة أﻋﺿـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــدرﻳس
وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم.
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 إﻋـ ــداد وﺗﻧﻔﻳـ ــذ ﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ ﻣـ ــن اﻟـ ــدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳـ ــﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣـ ــﻳن ﺑﻣـ ــدارس ﻣﺣﺎﻓظـ ــﺔ
اﻟﻘﻠﻳوﺑﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﺟﺎورة ،ﻣﻧﻬﺎ:

 .1دورة اﻹﻋداد اﻟﺗرﺑوي ﻟﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻳوﺑﻳﺔ.
 .2دورات ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد وﺟودة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 .3دورات ﺗدرﻳﺑﻳ ـ ــﺔ ﻟﺗ ـ ــدرﻳس اﻟﻠﻐ ـ ــﺔ اﻻﻧﺟﻠﻳزﻳ ـ ــﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣ ـ ــﻲ ﻣرﺣﻠ ـ ــﺔ رﻳ ـ ــﺎض
اﻷطﻔﺎﻝ.

 .4دورة ﺗدرﻳﺑﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺗﻌﻠم اﻟﻧﺷ ــط واﻟﺗﻘ ــوﻳم اﻟﺷ ــﺎﻣﻝ ﻟﻣﻌﻠﻣ ــﻲ اﻟﻣ ــدارس
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﻠﻳوﺑﻳﺔ.

 .5اﻟــدورات اﻟﺗﻧﺷــﻳطﻳﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣــﻲ ﻣــدارس اﻟﺳــﻼم اﻟﺧﺎﺻــﺔ ،ﻟﻠﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ
أﺣدث اﻟﻧظرﻳﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗدرﻳس ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘد

ﺳﻧوﻳﺎً ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻﻳﻔﻳﺔ.

 اﻹﻋداد واﻟﺗﻧﺳﻳق ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻧدوات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ:
 .1ﻧ ــدوات إﻧﻔﻠ ــوﻧ از اﻟطﻳ ــور ﻟط ــﻼب ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﺗـ ـرة ﻣ ــن ﻳﻧ ــﺎﻳر
 -2006ﻣﺎرس .2006

 .2ﻧـ ــدوة ﻣﻛﺎﻓﺣـ ــﺔ اﻟﻣﺧـ ــدرات ﻟطـ ــﻼب ﻛﻠﻳـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـ ــﺔ ﺧـ ــﻼﻝ ﺷـ ــﻬر ﻣـ ــﺎرس
.2005

 .3ﻧدوة ﻣﺧﺎطر اﻟزواج اﻟﻌرﻓﻲ ﻟﻣﻧﺳوﺑﻲ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺧـﻼﻝ ﺷـﻬر أﻛﺗـوﺑر
.2006

 .4ﻧدوة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗدﺧﻳن ﻟطﻼب ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬر ﻣﺎرس .2005
 .5ﻧــدوة ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﺑﻌﻧ ـوان "ﻧﺣــو ﺑﻳﺋــﺔ أﻓﺿــﻝ" ﻟﻣﻧﺳــوﺑﻲ ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ ﺧــﻼﻝ
ﺷﻬر ﻧوﻓﻣﺑر 2004
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اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
 -1ارﺋــد ﻋــﺎم ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﺟواﻟــﺔ ﺑﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ -ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑﻧﻬــﺎ اﺑﺗــداء ﻣــن اﻟﻌــﺎم اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ
 2002 /2001وﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم .2008 /2007

 -2ﻋﺿ ــو ﻟﺟﻧ ــﺔ ﺷ ــﺋون اﻟط ــﻼب ﺑﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ -ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ﺑﻧﻬ ــﺎ اﺑﺗ ــداء ﻣ ــن
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  2002/2001وﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم .2003 /2002

اﻟﻌ ــﺎم

 -3اﻻﺷــﺗراك ﻓــﻲ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻛﺑــﺎر وﺧدﻣــﺔ اﻟﺑﻳﺋــﺔ ﻟطــﻼب اﻟﻔرﻗــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﺗﻌﻠــﻳم
أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم  2001وﺣﺗﻰ ﻋﺎم .2007 /2006

 -4اﻹﺷـراف ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺳـﻛر ﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻛﺑـﺎر وﺧدﻣـﺔ اﻟﺑﻳﺋـﺔ ﻟطـﻼب اﻟﻔرﻗـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﺗﻌﻠـﻳم
أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  2001/6/23إﻟﻰ .2001/7/12

 -5رﺋﻳس ﻛﻧﺗروﻝ اﻟدﺑﻠوم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻌﺎم .2001

 -6اﻻﺷــﺗراك ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــروع اﻟﻘــوﻣﻲ اﻟﺷــﺎﻣﻝ ﻟﺗﻘــوﻳم أداء اﻟﻣدرﺳــﻳن،

اﻟــذي ﻧظﻣــﻪ

اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﺗﻘـوﻳم اﻟﺗرﺑـوي ﺑﺎﻟﺗﻌـﺎون ﻣـﻊ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﺧـﻼﻝ اﻟﻧﺻـف
اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ .2002 /2001

 -7رﺋﻳس ﻛﻧﺗروﻝ اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ )ﻋﺎم( ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ /2002 ،2002/2001
.2003

 -8رﺋﻳس ﻛﻧﺗروﻝ اﻟدﺑﻠوم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ .2003 /2002

 -9ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي ﻣﻧذ ﻋﺎم  2002 /2001وﺣﺗﻰ اﻵن.

 -10رﺋـﻳس ﻟﺟﻧـﺔ ﺧدﻣـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﺑﻳﺋـﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة ﻣـن 2004/1/8
وﺣﺗﻰ .2007/1/7

 -11ﻋﺿـ ــو ﻣﺟﻠـ ــس ﺧدﻣـ ــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ وﺗﻧﻣﻳـ ــﺔ اﻟﺑﻳﺋـ ــﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌـ ــﺔ ﺑﻧﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟﻔﺗ ـ ـرة ﻣـ ــن
 2004/1/8وﺣﺗﻰ .2007/1/7

 -12رﺋﻳس اﻟﻔرﻳق اﻟﺑﺣﺛـﻲ ﻟﺗﻘﻳـﻳم اﻟﺗـدرﻳس ﺑﻣـدارس ﻣﺣﺎﻓظـﺔ اﻟﻘﻠﻳوﺑﻳـﺔ ﺑﺎﻻﺷـﺗراك ﻣـﻊ
اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ .2006 /2005

 -13ﻣﻧﺳق ﻋﺎم ﻣﺷروع ﻣﺣو اﻷﻣﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  2005/8/5وﺣﺗـﻰ
.2007/1/7
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 -14رﺋـﻳس ﻟﺟﻧــﺔ ﺷــﺋون اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟطــﻼب ﺑﺎﻟﻛﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗـرة ﻣــن  2007/1/8وﺣﺗــﻰ
.2010 /1 /7

 -15ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﺷﺋون اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟطﻼب ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة ﻣـن 2007/1/8
وﺣﺗﻰ .2010/1/7

 -16راﺋد ﻋﺎم اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ ﺑﺑﻧﻬـﺎ ﻣﻧـذ ﺑداﻳـﺔ اﻟﻌـﺎم اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ -2009/2008
وﺣﺗﻰ 2010/1/7

 -17اﻻﺷﺗراك ﺑﻣﺣﺎﺿرات ﻟﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺣو اﻷﻣﻳﺔ ﺑﺎﻻﺷـﺗراك
ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻛﺑﺎر ﺑﺎﻟﻘﻠﻳوﺑﻳﺔ.

 -18اﻟﻌﻣـﻝ ﻛﻣـدﻳر ﻟﻣﺷـروع اﻻﻋﺗﻣـﺎد واﻟﺟـودة ﺑﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ -ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة
ﻣن  2005وﺣﺗﻰ .2006

 -19رﺋــﻳس ﻣﺟﻠــس اﻷﻣﻧــﺎء ﺑﻣــدارس اﻟﺷــﺑﺎن اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ﺑﺑﻧﻬــﺎ ﻣﻧــذ ﻋــﺎم  2008وﺣﺗــﻰ
.2010

 -20ﻗﺎﺋم ﺑﻌﻣﻝ ﻋﻣﻳد ﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗـرة ﻣـن  2009/7/20وﺣﺗـﻰ
.2010/9/7

 -21رﺋﻳس ﻛﻧﺗروﻝ اﻟدﺑﻠوم اﻟﺧﺎص واﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر واﻟدﻛﺗوراﻩ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬـﺎ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ .2010 /2009

اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم:
 اﻟﻣــدﻳر اﻟﺗﻧﻔﻳــذي ﻟﻣﺷــروع ""ﺗطــوﻳر ﻧظــم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧــﺎت واﻟﺗﻘــوﻳم" ﺑﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ-
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ .2015 -2014

 ﻋﺿو ﻣﺷـروع ﺗﻔﻌﻳـﻝ ﺑﺣـوث اﻟﻔﻌـﻝ  Action Researchواﻟﻣﻣـوﻝ ﻣـن اﻟﺑﻧـك

اﻟــدوﻟﻰ ﺑﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺎت ﻣــن ﻣﺻــر وﻟﺑﻧــﺎن وﻓﻠﺳــطﻳن ،وأوروﺑﻳــﺔ ﻣــن اﻧﺟﻠﺗـ ار

واﺳﻛﺗﻠﻧدا واﻟﺳوﻳد وﻣﺎﻟطﺎ.2014 -2013 ،

 ﻣــدﻳر ﻣﺷــروع "ﺗطــوﻳر اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﺛــﺎﻧوي ﺑﺷــﻘﻳﻪ )اﻟﻌــﺎم واﻟﻔﻧــﻲ( وﺳﻳﺎﺳــﺎت اﻟﻘﺑــوﻝ
ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت "ﻣﺷروع ﻗوﻣﻲ" .2012 -2010

سيرة ذاتية لألستاذ الدكتور /رمضان محمد رمضان

 اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻣﺷروع ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗدرات أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻛﻣﺗدرب،
واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ) (TOTﻣن اﻟﻣﺷروع.



اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻣﺷروع ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗدرات أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗـدرﻳس ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت ﻛﻣـدرب

ﻓــﻲ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﺑ ـراﻣﺞ ﻣﻧﻬــﺎ ) ﺣــﻝ اﻟﻣﺷــﻛﻼت واﺗﺧــﺎذ اﻟﻘ ـرار ،ﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻣﻬــﺎرات
اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻟﻌﻠﻣــﻲ ،ﺗﻘــوﻳم اﻟﺗــدرﻳس اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ ،ﻣﻬــﺎرات اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ ،اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ
اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت(.

 اﻻﺷــﺗراك ﻓــﻲ ﻣﺷــروع ﺗطــوﻳر ﻛﻠﻳــﺎت اﻟﺗرﺑﻳــﺔ ﻛﻣﺗــدرب وﻣــدرب ﻓــﻲ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن
اﻟﺑ ـ ـراﻣﺞ ﻣﻧﻬـ ــﺎ )ﻣﻬـ ــﺎرات اﻟﺑﺣـ ــث اﻟﻌﻠﻣـ ــﻲ ،ﺗﻘـ ــوﻳم اﻟﺗـ ــدرﻳس  ،ﺗـ ــﺄﻟﻳف اﻟﻛﺗـ ــﺎب

اﻟﻣرﺟﻌﻲ(.

 ﻋﺿــو ﻓرﻳ ـق ﻣﺷ ـروع ﺗطــوﻳر اﻟدﺑﻠوﻣ ـﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳ ـﺔ "ﺷــﻌﺑﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ" وﻫــو
ﻣﺷروع ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺿﻣن ﻣﺷروﻋﺎت ﺗطوﻳر ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﻣﺻر ،ﻋﺎم .2005

 ﻋﺿو ﻓرﻳق ﻣﺷـروع ﺗـدرﻳب أﻋﺿـﺎء ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗـدرﻳس وﻣﻌـﺎوﻧﻳﻬم ﺑﻛﻠﻳـﺎت ﺟﺎﻣﻌـﺔ
ﺑﻧﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻧﺗ ــﺎج واﺳ ــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم ﻓ ــﻲ اﻟﺗ ــدرﻳس اﻟﺟ ــﺎﻣﻌﻲ ،وﻫ ــو

ﻣﺷروع ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺿﻣن ﻣﺷروﻋﺎت ﺗطوﻳر ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﻣﺻر ،ﻋﺎم .2005

 ﻋﺿـ ــو ﻓﻧـ ــﻲ ﺑﻣﺷـ ــروع ﺗطـ ــوﻳر ﻧظـ ــم ﺗﻘـ ــوﻳم طـ ــﻼب ﺟﺎﻣﻌـ ــﺔ ﺑﻧﻬـ ــﺎ ،وﻫـ ــو أﺣـ ــد

اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﻳﺔ اﻟﻣﻣوﻟــﺔ ﻣــن و ازرة اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻌــﺎﻟﻲ ،وﻳــﺗﻠﺧص دوري ﻓــﻲ

إﻋــداد اﻟﻣــﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ واﻟﺗدرﻳﺑﻳــﺔ وﻛــذﻟك ﺗــدرﻳب اﻟﺳــﺎدة أﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس

وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﻣﻧذ  2010وﺣﺗﻰ .2011

