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 :تيتذو انسرية انزاـف مبقـانتعشي
 ت:ــاَاث انشخصيـانبي

 عبدالناصر محمد عبدالحميد عبدالبر االسى:
ــم: ــاٌ انعً ــت ويك ــاىج وطــرق  أســتا  انىظيف المن

بكميـــة التربيـــة  ام ـــة  المســـاعد تـــدريس الرياتـــيات
 المنوفية

 
 : تــالث انعهًيــاملؤه

 

 م
 مسمى المؤىل

 
 سنة مصدره

التخرج   
 التخصص

ال ام   
 التخصص

الدقيق   
جامعة  التربية فياه الفمسفة دكتور  1

 المنوفية
المناىج وطرؽ  ـ2002

 التدريس
مناىج وطرؽ ال

 تدريس الرياضيات
جامعة  التربية فيالماجستير  2

 المنوفية
المناىج وطرؽ  ـ1998

 التدريس
مناىج وطرؽ ال

 تدريس الرياضيات
العموـ  فيالدبمـو الخاص  3

 التربوية والنفسية
جامعة 
 المنوفية

مناىج وطرؽ ال ـ1995
 التدريس

مناىج وطرؽ ال
 تدريس الرياضيات

اآلداب  فيالميسانس  4
 والتربية

جامعة 
 المنوفية

 English English ـ1999

العموـ  فيالبكالوريوس  5
 والتربية

جامعة 
 المنوفية

 رياضياتال رياضياتال ـ1993

 

رياضػيات لمػ  أثر اسػتخداـ الطريةػة المعمميػة فػي تػدريس ال عنوان رسالة الما ستير:
 تحصيؿ تالميذ المرحمة االبتدائية وتنمية قػدراتيـ االبتكاريػةك كميػة التربيػةك

 ـ.1998 جامعة المنوفيةك
برنػػامج قػػائـ لمػػي اانثػػطة الثرائيػػة لتنميػػة أسػػاليب التفكيػػر  عنــوان رســالة الــدكتوراه:

 واالتجػػػاه نحػػػو الرياضػػػيات لػػػدح تالميػػػذ المرحمػػػة االبتدائيػػػةك كميػػػة التربيػػػةك
 ـ.2002امعة المنوفيةكج
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 في :ـذسد انىظيـانت
  ـ وحتػػػػػػػػػػػػ  9/12/1993مػػػػػػػػػػػػدرس رياضػػػػػػػػػػػػيات بػػػػػػػػػػػػوزارة التربيػػػػػػػػػػػػة والتعمػػػػػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػػػػػف

 ـ.1/10/1996
  مسالد باحث بكمية التربية جامعة المنوفيةك حيػث تػـ الحصػوؿ لمػ  منحػة دراسػية

أكتػوبر  ثػير بدايػة مػف –)مكافأة دراسية( لدراسة الماجستير لمػدة لػاميف دراسػييف 
 ـك تـ التفرغ خالليا لمبحث والدراسة وكذلؾ التدريس في الكمية.1996 لاـ

 جامعػػة المنوفيػػة  –منػػاىج وطػػرؽ تػػدريس الرياضػػيات بكميػػة التربيػػة  مػػدرس مسػػالد
 ـ.2002ـ وحت  إبريؿ لاـ 2000بداية مف أوؿ مارس لاـ 

  مػدرس المنػػاىج وطػػرؽ تػػدريس الرياضػػيات بكميػة التربيػػة جامعػػة المنوفيػػة بدايػػة مػػف
 ـ.1/9/2006ـ وحت  2002ثير مايو لاـ 

 بكميػػػة المعممػػػيف فػػػي أبيػػػػا  المسػػػالد المنػػػاىج وطػػػرؽ تػػػدريس الرياضػػػيات أسػػػتاذ- 
 ىػ.8/10/1431ـ وحت  2/9/2006بداية مف الممؾ خالد  جامعة

  جامعػػػة  –أسػػتاذ مسػػػالد بمركػػػز التميػػػز البحثػػػي لتطػػوير تعمػػػيـ العمػػػـو والرياضػػػيات
تةطاب العممػػػال المتميػػػزيف فػػػي المؤسسػػػات التربويػػػة ا لبرنػػػامج اسػػػوفة ػػػ كالممػػػؾ سػػػعود

 .ػىػ25/11/1435وحت   ىػ26/11/1431بداية مف بالوطف العربي 

  ـ وحت  تاريخو.1/8/2014جامعة المنوفية منذ  –لاد لمعمؿ في كمية التربية 

  جامعػة  –أستاذ مسالد )مثارؾ( المنػاىج وطػرؽ تػدريس الرياضػيات بكميػة التربيػة
 ـ.27/3/2018 الموافؽ ا مف يـو الثالثالر  المنوفية التبا
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 األول  ىسـاحمل

 انتذسيسيت طتـاألَش 
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 احملىس األول. األَشطت انتذسيسيت: 
 التي قمت بتدريسيا لطالب المرحمة ال ام ية األولى: أوًًل: المقررات

)الفرقػػػػة ااولػػػػ  تعمػػػػيـ أساسػػػػي جميػػػػ   المدرسػػػػيةأساسػػػػيات الرياضػػػػيات مةػػػرر  -1
 الثعب(.

 (.رياضيات ااول  الفرقة) المدرسية اتالرياضي أساسيات مةرر -2
 مةرر التدريس المصغر )الفرقة الثانية رياضيات لاـ وأساسي( -3
  .(رياضيات لاـ وأساسي طرؽ تدريس الرياضيات )الفرقة الثالثة مةرر -4
  .(رياضيات لاـ وأساسي الرابعة الفرقة) الرياضيات تدريس طرؽ مةرر -5
)الفرقػة الثالثػة رياضػيات  الخاصةلفئات ذوي االرياضيات ل مةرر طرؽ تدريس -6

  .لاـ وأساسي(
 )الفرقة الثالثة أساسي رياضيات(. مةرر أساسيات اليندسة المدرسية -7
 مةرر تاريخ الرياضيات )الفرقة الثانية أساسي رياضيات(. -8
 مةرر تطبيةات رياضية في المدارس )الفرقة الثانية رياضيات لاـ( -9
 فرقة الثالثة ثعبة رياض ااطفاؿ(العمـو المتكاممة )الو الرياضيات مةرر  -10
 . رياضيات لاـ وأساسي( )الفرقة الثالثةالرياضيات مادة تعميـ مةرر تكنولوجيا -11
   ة الرابعة رياضيات لاـ وأساسي(مةرر المناىج )الفرق -12

 

 :ال ميا الدراسات لطالب بتدريسيا قمت التي المقررات :ثانًيا
 .(المناىج )الدبمـو العاـمةرر  -1
 ي )الدبمـو العاـ(الحاسب اآلل -2
 .نظريات حديثة في التدريس ونماذجو )الدبمـو الميني(مةرر  -3
 مةرر نظريات المنيج ونماذجو )الدبمـو الميني( -4
 )الدبمـو الخاص(. التربوي حصالال مةرر -5
 طرؽ تدريس الرياضيات )الدبمـو الخاص(.مةرر  -6
 .(الميني الدبمـو) والموىوبيف المتفوقيف مةرر تعميـ -7
 .(ج واستراتيجيات متةدمة في التدريس )الدبمـو المينينماذمةرر  -8
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 :الما ستير والدكتوراه لطالب بتدريسيا قمت التي المقررات :ثانًيا
 (.تمييدي الماجستير) التربوي الحصال مةرر -1
 .(تمييدي الماجستير)مةرر البحث التربوي في مجاؿ المناىج  -2
 (.تمييدي الدكتوراه) التربوي حصالال مةرر -3
 (.تمييدي الدكتوراه) قالة البحث مةرر  -4
 .(تمييدي الماجستير)مةرر مناىج البحث في مجاؿ التربية   -5

 

 بتدريسـيا قمـت التـي بـالمواد المت مقـة ال ام ية والم كرات الكتب بإعداد القيام :اثالثً 
 :يمي كما

ك دار الحسيف لمطب  والنثر.مةرر  -1  أساسيات الرياضيات المدرسيةك ثبيف الكـو
ك دار الحسيف لمطب  والنثر.مةرر  -2  أساسيات اليندسة المدرسيةك ثبيف الكـو
ك ثػػػػبيفك طػػػػرؽ تػػػػدريس الرياضػػػػيات )الفرقػػػػة الثالثػػػػة( مةػػػػرر -3  لمطبػػػػ  الحسػػػػيف دار الكػػػػـو

  .والنثر
ك ثبيف(ك الرابعة الفرقة) اضياتالري تدريس طرؽ مةرر -4   .لمنثر الحسيف دار الكـو
ك الرياضياتك ثبيف وتاريخ مةرر فمسفة -5  . والنثر لمطب  الحسيف دار الكـو
ك ك ثبيفالمناىج )الدبمـو العاـ(مةرر  -6  والنثر. لمطب  الحسيف دار الكـو
ك ثبيفك )الدبمـو الخاص( التربوي حصالال مةرر -7  .والنثر لمطب  الحسيف دار الكـو
ك ك ثػػبيف(المينػػي الػػدبمـو) والموىػػوبيف المتفػػوقيف مةػػرر تعمػػيـ -8  لمطبػػ  الحسػػيف دار الكػػـو

 .والنثر
ك ثػػبيفك نمػػاذج واسػػتراتيجيات متةدمػػة فػػػي التػػدريس )الػػدبمـو المينػػي(مةػػرر  -9  دار الكػػػـو

 .والنثر لمطب  الحسيف
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  انخـاَي ىســاحمل

  تــانبحخي طتــاألَش 
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 انبحـــىث واألوساق انعهًيت املُشــىسة:أوال: 
الم ــالت المــؤتمراتو و ( بحثًــا وورقــة عمميــة فــي 32) تــم ن ــر أكثــر مــن بفتــل اهلل
 داخل مصر وخار ياو وبياناتيا كالتالي: المحكمةال ممية 

(. الحػػػس الرياضػػػي ولالقتػػػو بالبػػػداع 2003لبدالناصػػػر محمػػػد لبدالحميػػػدو ولػػػالل متػػػولي ) -1
المــؤتمر ال ممــي  كرياضػػياتالخػػاص والنجػػاز ااكػػاديمي لػػدح طػػالب كميػػات التربيػػة ثػػعبة ال

الســنوي الثالــث لم م يــة المصــرية لتربويــات الرياتــيات: ت مــيم وت مــم الرياتــيات وتنميــة 
 .289 -247( أكتوبرك 9-8ك دار الضيافة بجامعة ليف ثمسك )اإلبداع

فالميػػة اسػػتخداـ مػػدخؿ التجػػارب العمميػػة فػػي تنميػػة  (.2006لبدالناصػػر محمػػد لبدالحميػػد ) -2
 المـؤتمرك ئي واالحتفاظ بتعمـ الحصال لػدح تالميػذ الصػؼ الثػاني اللػداديالتفكير الحصا

 لتطـوير م اصـره مـداخل: الرياتـيات لتربويـات المصـرية لم م يـة السادس السنوي ال ممي
 .217-177ك يوليو( 20-19) بنياك جامعة كالرياتيات وت مم ت ميم

 المنيجيػة لبػر واانثػطة البنائي التعمـ نموذج فعالية (.2008لبدالناصر محمد لبدالحميد ) -3
 المممكػػة فػػي االبتدائيػػة المرحمػػة تالميػػذ لػػدي الػػتعمـ أثػػر وانتةػػاؿ الرياضػػية الترابطػػات تنميػػة فػػي

ك الجمعية المصرية لتربويات الرياضياتك المجمد الرياتيات تربويات م مة السعوديةك العربية
 .220-163ك يوليو (ك11)

 لػػدح اليندسػػي التفكيػػر (. مسػػتويات2009ف السػػعيدي )لبدالناصػػر محمػػد لبدالحميػػدو وحنػػا -4
 م مــةك (مةارنػػة تحميميػػة دراسػػة) السػػعودية العربيػػة بالمممكػػة الثانويػػة المرحمػػة وطالبػػات طػػالب

-181 كيوليػو (ك12ك الجمعيػة المصػرية لتربويػات الرياضػياتك المجمػد )الرياتـيات تربويات
243. 

 المعممػػػيف الطػػػالب تمكػػػف مسػػػتوح (.2010لبدالناصػػػر محمػػػد لبدالحميػػػدو ولػػػالل المميجػػػي ) -5
 بػػػبعض ذلػػػؾ ولالقػػػة التػػػدريس طرائػػػؽ وتطػػػوير وتطبيػػػؽ اختيػػػار ميػػػارات مػػػف التربيػػػة بكميػػػات

(ك 2(ك العػدد )7ك الػيمفك المجمػد )م مة  ام ة صـن ا  لم مـوم التربويـة والنفسـية المتغيراتك
160-221 . 

 المػػدح مصػػفوفة . (2011)وردمػػاف سػػعيدو وسػػمر الثػػميوب  لبدالحميػػدو محمػػد لبدالناصػػر -6
 فػػػي McGraw-Hill ماجروىػػػؿ سمسػػػمة وفػػػؽ( 8-1)لمصػػػفوؼ  الرياضػػػيات لمػػػادة والتتػػػاب 
 المصرية لم م ية ع ر الحادي السنوي المؤتمر ك(تحميميػة دراسة) السعودية العربية المممكة

 دارك مسـتقبمية ورؤى وحمـول م كالت –الرياتيات وت مم ت ميم واقع: الرياتيات لتربويات
 .86-52يوليوك ( 20-19ك )ثمس ليف بجامعة الضيافة
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. مثػػػػروع (2011)ولبػػػػدالعزيز الػػػػرويسو وسػػػػمر الثػػػػميوب  لبدالحميػػػػدو محمػػػػد لبدالناصػػػػر -7
تطػػػػوير منػػػػاىج الرياضػػػػيات والعمػػػػـو الطبيعيػػػػة فػػػػي المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية )بػػػػيف الواقػػػػ  

 واقــع: الرياتــيات يــاتلتربو  المصــرية لم م يــة ع ــر الحــادي الســنوي المــؤتمر والمػػأموؿ(ك
ــيم ــم ت م ــول م ــكالت – الرياتــيات وت م  لػػيف بجامعػػة الضػػيافة دارك مســتقبمية ورؤى وحم
 107-87يوليوك ( 20-19ك )ثمس

 الرياضػػػيات منػػػاىج تطػػػوير مثػػػروع . (2011)وفيػػػد الثػػػاي   لبدالحميػػػدو محمػػػد لبدالناصػػػر -8
 الخـامس السـنوي المـؤتمر ك(وتحػديات آمػاؿ)السػعودية  العربيػة المممكػة فػي الطبيعية والعموـ
 المركػزك  ديـد لواقـع  ديـد فكـر -ال مميـة التربيـة: ال مميـة لمتربيـة المصرية لم م ية ع ر

 .128-113سبتمبرك ( 7-6ك )بالةاىرة الدولي العربي الكثفي
مسػػػتوح تمكػػػف الطػػػالب المعممػػػيف  .(2011) لبدالناصػػػر محمػػػد لبدالحميػػػدو ولػػػالل المميجػػػي -9

رات اختيػػػار وتطبيػػػؽ وتطػػػوير طرائػػػؽ التػػػدريس ولالقػػػة ذلػػػؾ بػػػبعض بكميػػػات التربيػػػة مػػػف ميػػػا
 -391(ك الجزل الثالػثك ديسػمبرك 145ك جامعة اازىرك العدد)م مة كمية التربيةالمتغيراتك 

442. 
 مناسػبة . مػدح(2013)ولبدالعزيز الرويسو وسمر الثػميوب  لبدالحميدو محمد لبدالناصر -10

 المسػػػتويات مختمفػػػي لمتالميػػػذ المطػػػورة رياضػػػياتال كتػػػب فػػػي المتضػػػمنة التعميميػػػة اانثػػػطة
(ك 25)المجمػػدك سػػعود الممػػؾ جامعػػةك التربويــة ال مــوم م مــةاالبتدائيػػةك  بالمرحمػػة التحصػػيمية

 512 -487ك مايو(ك 2)العدد
 مسػػػػتوح .(2013)ولبػػػػدالعزيز الػػػػرويسو وسػػػػمر الثػػػػميوب  لبدالحميػػػػدو محمػػػػد لبدالناصػػػػر -11

 م مــةالسػػعوديةك  العربيػػة المممكػػة فػػي المتوسػػطة مرحمػػةبال المطػػورة الرياضػػيات كتػػب إنةرائيػػة
 الةرحك مكة المكرمة. أـ جامعة التربويو واإل راف لممناىج الس ودية ال ممية ال م ية

 درجػػػػػة . (2013)ولبػػػػػدالعزيز الػػػػػرويسو وسػػػػػمر الثػػػػػميوب  لبدالحميػػػػػدو محمػػػػػد لبدالناصػػػػػر -12
 المممكػػػة فػػػي االبتدائيػػػة ةبالمرحمػػػ المطػػػورة الرياضػػػيات منػػػاىج محتػػػوح فػػػي الطػػػالب إثػػػراكية
: المنصـورة  ام ـة التربيـة لكميـة األول الـدولي المؤتمرك (استثرافية رؤية)السعودية  العربية
 الم تم يـة التغيـرات تـو  فـي ال ربـي وال ـالم مصـر فـي الت مـيم لمسـتقبل است ـرافية رؤية

 229 -225فبرايرك ( 21-20) كالم اصرة
 . درجػػػػػػػػة(2014)عزيز الػػػػػرويسو وسػػػػػمر الثػػػػػميوب ولبػػػػػدال لبدالحميػػػػػدو محمػػػػػد لبدالناصػػػػػر -13

 دراسػػػػػػػة) االبتدائيػػػػػة بالمرحػػػػػػمة المطػػػػػػورة الرياضيػػػػػػات مناىػػػػػج محتػػػػػوح فػػػػي الطػػػػػالب إثػراكيػػػػػػة
ك إبريػػؿ(ك 2)العػػدد(ك 7) المجمػػدك الةصػػيـ ك جامعػػةوالتربويــة النفســية ال مــوم م مــةك (تحميميػػػػػة
733–772. 
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. تمكػف طػالب الصػؼ ااوؿ (2014)لادؿ أبو العز سػالمة و  لبدالحميدو محمد لبدالناصر -14
الثػػانوي مػػػف الميػػػارات الرياضػػػية الالزمػػػة لحػػػؿ مسػػائؿ الفيزيػػػال فػػػي المػػػنيج المطػػػور بالمممكػػػة 

 .27-1ك (5)العدد(ك 17)ك المجمدال ممية التربية م مة العربية السعوديةك
 مسػػػػتوح .(2015) ولبػػػػدالعزيز الػػػػرويسو وسػػػػمر الثػػػػميوب لبدالحميػػػػدو محمػػػػد لبدالناصػػػػر -15

 العربيػػػة المممكػػػة فػػػي االبتدائيػػػة بالمرحمػػػة العميػػػا لمصػػػفوؼ المطػػػورة الرياضػػػيات كتػػػب مةروئيػػػة
(ك 48)العػدد ك سعود الممؾ جامعةك التربية كميةك النفس وعمم التربية رسالة م مةالسعوديةك 

 . 198-177ك آذار
 .(2015)فيػػػد الثػػػاي  وأحمػػػد السػػػيدو وفػػػايز محمػػػد لبػػػدهو و  لبدالحميػػػدو محمػػػد لبدالناصػػػر -16

 العربيػػػػة بالمممكػػػػة المطػػػػورة المنػػػػاىج فػػػػي الفيزيػػػػال مسػػػػائؿ لحػػػػؿ الالزمػػػػة الرياضػػػػية الميػػػػارات
قابوسك سمطنة لمافك المجمد  السمطاف ك جامعةوالنفسية التربوية الدراسات م مةالسعوديةك 

 .365-351الثانيك  العدد(ك 9)
.  (2016)وسمر الثميوبو وأحمد البدور ولبدالعزيز الرويسو  لبدالحميدو محمد لبدالناصر -17

 الم مــة اكلمسػػائؿ ميػػارات التفكيػػر العميػػ واقػػ  تنفيػػذ معممػػي الرياضػػيات فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة
 المتحدة. العربية االمارات جامعة التربيةك كمية كالتربوية لألبحاث الدولية

يػػارات المعالجػػات البحػػث االجرائػػي مػػدخال  لتنميػػة م (.2016لبدالناصػػر محمػػد لبدالحميػػد ) -18
ك جامعػة كفػر الثػيخك م مـة كميـة التربيـةك االحصائية لدح طالب الدبمـو الخاص فػي التربيػة

 .336-263العدد الخامسك المجمد ااوؿك 
فالميػػة اسػػتخداـ الػػرحالت المعرفيػػة لبػػر الويػػب فػػي  .(2017) لبدالناصػػر محمػػد لبدالحميػػد -19

ك لػػػدح طػػػالب الصػػػؼ ااوؿ الثػػػانوي الػػػتعمـلكترونػػػي واسػػػتةاللية تنميػػػة التواصػػػؿ الرياضػػػي ال
 52-1جامعة المنوفيةك العدد الراب ك الجزل ااوؿك ك م مة كمية التربية

برنػػػػامج مةتػػػػرح قػػػػائـ لمػػػػ  الػػػػتعمـ المةمػػػػوب لتنميػػػػة  .(2017) لبدالناصػػػػر محمػػػػد لبدالحميػػػػد -20
ك ااطفاؿ بثعبة رياض مكونات البنية الرياضية والدافعية نحو التعمـ لدح الطالبات المعممات

 .56–6 ك(8)العدد (ك 20) مجمدك الم مة تربويات الرياتيات
التواصػػػؿ الرياضػػػي اللكترونػػػي   .(2018)وبدريػػػة الزىرانػػػي  لبدالحميػػػدو محمػػػد لبدالناصػػػر -21

المــؤتمر ال ممــي ك البعػػد الغائػػب لػػف ميػػارات التواصػػؿ الرياضػػي فػػي مػػدارس الػػوطف العربػػي
ــدولي األول( لم م  يــة المصــرية لتربويــات الرياتــيات )تطــوير الســنوي الســادس ع ــر )ال
-14جامعػة لػيف ثػمسك  –ك دار الضػيافة ت ميم وت مـم الرياتـيات لتحقيـق ثقافـة ال ـودة(

 .يوليو 15
فالميػػة التعمػػيـ المتمػػايز فػػي تنميػػة التحصػػيؿ الفػػوري  .(2018)لبدالحميػػد  محمػػد لبدالناصػػر -22

م مـة ك يئي التعمـ بالمرحمػة االبتدائيػةوالمرجأ وميارات حؿ المسألة الرياضية لدح التالميذ بط
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(ك 12) (ك العػػدد21) المجمػػد ك الجمعيػػة المصػػرية لتربويػػات الرياضػػياتكتربويــات الرياتــيات
      56-6الجزل الثالثك أكتوبرك 

برنػػػػػامج تػػػػػدريبي إلكترونػػػػػي مةتػػػػػرح لتنميػػػػػة اادال . (2018)لبدالحميػػػػػد  محمػػػػػد لبدالناصػػػػػر -23
نػائي واالتجػاه نحػو المينػة لػدح معممػي الرياضػيات بالمرحمػة التدريسي المرتكز لمػ  الػتعمـ الب

ك جامعة كفر الثػيخك العػدد الثػانيك المجمػد الرابػ ك السػنة الثامنػة م مة كمية التربيةك االبتدائية
 1806-1734لثرةك 

نموذج تدريسي مةترح قائـ لم  نظرية التعمـ المستند . (2019)لبدالحميد  محمد لبدالناصر -24
الفيػـ العميػؽ لمرياضػيات وميػارات مػا ورال المعرفػة لػدح تالميػذ الصػؼ الثالػث  لمدماغ لتنميػة

  151-101ك جامعة المنوفيةك العدد الخامسك الجزل ااوؿك م مة كمية التربية كاللدادي
أثػػػػػر التفالػػػػػؿ بػػػػػيف نمػػػػػط تةػػػػػديـ التغذيػػػػػة الراجعػػػػػة . (2019)لبدالحميػػػػػد  محمػػػػػد لبدالناصػػػػػر -25

تػػػأممي( لمػػػ  تنميػػػة التحصػػػيؿ ااكػػػاديمي  -تعمـ )نثػػػط تفسػػػيرية( وأسػػػموب الػػػ -)تصػػػحيحية 
م مــة كميــة ك واالنغمػػاس فػػي تعمػػـ أساسػػيات الرياضػػيات المدرسػػية لػػدح طػػالب كميػػة التربيػػة

 252 -199ك جامعة بنياك لدد إبريؿك التربية
 أبحػػػاثتوجيػػػات  .(2019)وخالػػػد المعػػػثـو وسػػػمر الثػػػميوب  لبدالحميػػػدو محمػػػد لبدالناصػػػر -26

منػػاىج الرياضػػيات والعمػػـو الطبيعيػػة فػػي المممكػػة تطػػوير المتعمةػػة بمثػػروع تعمػػيـ الرياضػػيات 
ـــةك العربيػػػة السػػػعودية ـــوم اإلنســـانية واًل تماعي ـــوك لم م ـــة تب ـــة  ام  ك المممكػػػة العربيػػػة م م

 46-15(ك 6ك العدد )السعودية
 ممارسػػة واقػػ  .(2020)ولبػػدالعزيز الػػرويسو وأحمػػد البػػدور  لبدالحميػػدو محمػػد لبدالناصػػر -27

الم مــة ال مميــة ب ام ــة الممــك المتوسػػطةك  المرحمػػة فػػي الجرائػػي لمبحػػث الرياضػػيات معممػػي
 .281-274(ك 2)21 كك العمـو النسانية والداريةك المممكة العربية السعوديةفيصل

 التفالميػػػػػة الدردثػػػػػة روبوتػػػػػات لمػػػػػ  قػػػػػائـ . برنػػػػػامج(2020)لبدالحميػػػػػد  محمػػػػػد لبدالناصػػػػػر -28
 ااكاديميػة الػذات التربوي وفعالية البحث ميارات بعض يةلتنم المصري المعرفة بنؾ ورحالت

ــةالتربيػػةك  بكميػػة العميػػا الدراسػػات طمبػػة لػػدح ــة التربي ــة كمي (ك 31ك جامعػػة بنيػػاك المجمػػد )م م
 .416-345(ك الجزل ااوؿك ينايرك 121العدد )

تطػػػوير مػػػنيج الرياضػػػيات فػػػي ضػػػول رؤيػػػة مصػػػر  .(2020)لبدالحميػػػد  محمػػػد لبدالناصػػػر -29
( وأثػػػره لمػػػ  تنميػػػة بعػػػض ميػػػارات الةػػػرف الحػػػادي والعثػػػريف لػػػدح 2030المسػػػتدامة ) لمتنميػػػة

ـــــات الرياتـــــياتك تالميػػػػػذ المرحمػػػػػة اللداديػػػػػة ـــــة تربوي ك الجمعيػػػػػة المصػػػػػرية لتربويػػػػػات م م
  81-7(ك أكتوبرك الجزل ااوؿك 7(ك العدد)23ك المجمد)الرياضيات
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(. أثػػػػر اسػػػػتراتيجية 2020تار )لبدالناصػػػػر محمػػػػد لبدالحميػػػػدو وأمػػػػؿ الحنفػػػػيو وىنػػػػد لبدالسػػػػ -30
التعمػػيـ المتمػػايز لمػػ  تنميػػة ميػػارات حػػؿ المسػػائؿ الرياضػػية لػػدح تالميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػةك 

 .33-2ك جامعة المنوفيةك السنة الخامسة والثالثوفك ديسمبرك م مة كمية التربية
مػػة لمػػ  وحػػدة مةترحػػة فػػي الرياضػػيات المعيثػػية قائ .(2021)لبدالحميػػد  محمػػد لبدالناصػػر -31

التعمػػػػيـ الحػػػػاني لتنميػػػػة بعػػػػض المفػػػػاىيـ والميػػػػارات الرياضػػػػية والعنايػػػػة بالػػػػذات لػػػػدح التالميػػػػذ 
ك الجمعيػػة م مــة تربويــات الرياتــياتك المعػػاقيف لةمي ػػا الةػػابميف لمػػتعمـ بمػػدارس التربيػػة الفكريػػة

   88-7(ك ينايرك الجزل ااوؿك 1(ك العدد)24ك المجمد)المصرية لتربويات الرياضيات
تطػػػوير تعمػػػيـ الرياضػػػيات لمتالميػػػذ المعػػػاقيف لةمي ػػػا  .(2021)لبدالحميػػػد  محمػػػد بدالناصػػػرل -32

المـؤتمر ال ممـي السـنوي ك الةابميف لمتعمـ بمدارس التربيػة الفكريػة فػي مصػر )رؤيػة مسػتةبمية(
ـــم  ـــيم وت م ـــات الرياتـــيات: ت م ـــة المصـــرية لتربوي ـــاني( لم م ي ـــدولي الث الســـابع ع ـــر )ال

ــوالرياتــيات فــي تــو    ك كميػػة التربيػػة جامعػػة بنيػػاك الفتػػرة مػػفتحــديات المســتقبل ومتطمبات
 .( فبراير12-13)

 

ا: املشاسكت يف سيًي
ً
 :سيس بكهيت انرتبيتُاس قسى املُاهذ وطشق انتذحاَي
الدراسػػػات العميػػػا فػػػي  وورش العمػػػؿ لطمبػػػة تػػػـ تةػػػديـ بعػػػض المحاضػػػرات والنػػػدوات وقػػد

    سبيؿ المثاؿلم مرحمتي الماجستير والدكتوراهك ومنيا
بػػػػيف ااخطػػػػال الثػػػػائعة  وض الحصػػػػائية فػػػػي البحػػػػوث التربويػػػػةصػػػػيالة الفػػػػر  -1

 .والمعايير الواجبة

 .التأكد مف جودة المعالجات الحصائية لرسائؿ الماجستير والدكتوراه -2

 .ااخطال الثائعة في رسائؿ الماجستير والدكتوراه -3

 سباب وسبؿ العالج(.)اا أخطال المعالجات الحصائية في البحوث التربوية -4

 مواصفات خطة البحث الجيدة. -5

APA-7) ااخيػػر لإلصػػدار وفةػػا العمميػػة البحػػوث توثيػػؽ -6
th

ed) جمعيػػة لنظػػاـ 
 . American Psychological Association اامريكية النفس لمـ
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ا: اإلششاف عهً انعذيذ يٍ سسائم املارستري وانذكتىساِ:
ً
 حانخ

 داخل الكمية التي أعمل بيا ال ممية التي أ رف عمييا الرسائل: 
 

 تاريخ التس يل  الدر ة عنوان الرسالة  اسم الباحث م

إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماليؿ  1
لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالجواد 

 لبدالعاطي

اسػػتخداـ بعػػض اسػػتراتيجيات التػػدريس الةائمػػة لمػػ  الػػتعمـ 
النثػػط لتنميػػة ميػػارات حػػؿ المثػػكالت المفظيػػة والتواصػػؿ 

 االبتدائيةحصيؿ بالمرحمة الرياضي لدح منخفضي الت

 20/9/2016 دكتوراه

أسػػػػػػػػػػػػمال دلػػػػػػػػػػػػش  2
   الغزاليمحمد 

تنميػػػػة ميػػػػارات حػػػػؿ  فػػػػي( K-W-L) اسػػػػتراتيجيةفالميػػػػة 
  المثكالت الرياضية لدح تالميذ المرحمة اللدادية

 14/2/2017 ماجستير

الحسػػػػػػيني  محمػػػػػػد 3
 العريؼ سالـ

 يالحػػػاد الةػػرف ميػػػارات لمػػ  قائمػػة مةترحػػػة وحػػدة فالميػػة
 تالميػػػػذ لػػػػدح الرياضػػػػية الترابطػػػػات تنميػػػػة فػػػػي والعثػػػػريف
 االلدادية المرحمة

 26/8/2018 دكتوراه 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػعيد  منػػػػػػػػػػػػػػػػػ  4
 محمد الزيات

تػػػػػػػػػدريس  فػػػػػػػػػي( K-W-L) اسػػػػػػػػػتراتيجية أثػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػتخداـ
بعػػػض مكونػػػات البنيػػػة الرياضػػػية تنميػػػة  الرياضػػػيات لمػػػ 

 لدح التالميذ ذوي صعوبات التعمـ بالمرحمة البتدائية 

 16/6/2019 رماجستي

رنػػػػػػػػػػػػػػػػا محمػػػػػػػػػػػػػػػػود  5
 لبدالسمي 

مسػػػػػػػػػتوح مةروئيػػػػػػػػػة كتػػػػػػػػػاب الرياضػػػػػػػػػيات لمصػػػػػػػػػؼ ااوؿ 
اللػػػدادي بالمػػػدارس الرسػػػمية لمغػػػات ولالقتػػػو بالتحصػػػيؿ 

 الدراسي

 8/9/2019 ماجستير

أثػػػػػػػػػػػػػرؼ  أميػػػػػػػػػػػػػره 6
 أحمد يوسؼ

فالميػػػة برمجيػػػات الجبػػػر الحاسػػػوبية فػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ 
 حمة اللداديةوالترابطات الرياضية لدح تالميذ المر 

 8/9/2019 ماجستير

إييػػػػػػػػػػاب مرسػػػػػػػػػػي  7
 لبدالمجيد بياف

فعاليػػة اسػػتراتيجيتي النمذجػػة الرياضػػية والتفكيػػر المتثػػعب 
فػػػػػي تنميػػػػػة التحصػػػػػيؿ والبرالػػػػػة الرياضػػػػػية لػػػػػدح تالميػػػػػػذ 

 المرحمة اللدادية

 8/9/2019 دكتوراه

 
 خارج الكمية التي أعمل بيا الرسائل ال ممية التي أ رف عمييا: 

 

  الكمية وال ام ة الدر ة عنوان الرسالة  اسم الباحث م

محمػػػػػػػػد  ثػػػػػػػػيمال 1
 فريد

برنامج مةترح قائـ لم  اسػتخداـ السػبورة التفالميػة فػي 
 تنمية بعض المفاىيـ الرياضية لدح طفؿ الروضة.

 لطفولة كمية ا ماجستير
 جامعة المنوفية 



- 13 - 
 

  الكمية وال ام ة الدر ة عنوان الرسالة  اسم الباحث م

وسػػػػػػػػػاـ متػػػػػػػػػولي  2
 السيد بدر

ا ورال المعرفػػػػػة فػػػػػي فالميػػػػػة اسػػػػػتخداـ اسػػػػػتراتيجيات مػػػػػ
تنميػػة بعػػض ميػػارات التفكيػػر المتثػػعب واالتجػػاه نحػػو 

 تعمـ الرياضيات لدح تالميذ المرحمة البتدائية.

 كمية التربية  ماجستير
 جامعة السادات 

إينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس  3
 أبولزالة

 كمية التربية  ماجستير  
 جامعة السادات 

 ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 4
لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالمنعـ 

 محمد مثعؿ

كالت المدلومػػػة تعميميػػػا فالميػػػة اسػػػتراتيجية حػػػؿ المثػػػ
فػػػػػي تنميػػػػػة مكونػػػػػات البرالػػػػػة الرياضػػػػػية لػػػػػدح تالميػػػػػذ 

 المرحمة اللدادية.

 كمية التربية  ماجستير
 جامعة السادات 

 

 قمت بمناق تيا التي ال ممية الرسائل: 

 داخل المممكة ال ربية الس ودية: 

 فػػػي الرياضػػػية الثةافػػػة مكونػػػات تػػػوافر مػػػدح(  ىػػػػ1429)الزبيػػػدي لمػػػ  محمػػػد لػػػوض
 رسػػػػػػالة االبتدائيػػػػػػةك المرحمػػػػػػة فػػػػػػي العميػػػػػػا بالصػػػػػػفوؼ الرياضػػػػػػيات كتػػػػػػب

 ك المممكة العربية السعودية.خالد الممؾ جامعة التربيةك كميةك ماجستير
 المثػػكالت حػػؿ اسػػتراتيجية اسػػتخداـ أثػػر(  ىػػػ1430)الزىرانػػي اهلل ضػػيؼ بنػػت بدريػػة

 تعمـالػػػػ بطيئػػػػات لػػػػدح اليندسػػػػي والتفكيػػػػر التحصػػػػيؿ تنميػػػػة فػػػػي المعمميػػػػة
 التربيػة كميػةك ماجسػتير رسػالة لسػيرك بمنطةػة االبتػدائي السادس بالصؼ
 ك المممكة العربية السعودية. خالد الممؾ جامعة بياكبأ لمبنات

 الكفايػػػػػات مػػػػػف الرياضػػػػػيات معممػػػػػات ىػػػػػػ(  تمك ػػػػػف1435الةرنػػػػػي) سػػػػػعيد لبػػػػػداهلل ريػػػػػـ
 الرابػ  بالصػؼ الرياضػية المثػكالت حؿ ميارات لتنمية الالزمة التدريسية
ك المممكػػة سػػعود الممػػؾ جامعػػة التربيػػةك كميػػةك ماجسػػتير رسػػالة كاالبتػػدائي

 العربية السعودية. 

 فػػػػػي التبػػػػػادلي   التػػػػػدريس اسػػػػػتراتيجية ىػػػػػػ(  فعاليػػػػػة1435الفيػػػػػد ) اهلل لبػػػػػد بنػػػػػت لولػػػػػوه
 االبتػػػػدائيك رسػػػػالة السػػػػادس الصػػػػؼ طالبػػػػات لػػػػدح الرياضػػػػي التحصػػػػيؿ
 ك المممكة العربية السعودية. سعود ؾالمم جامعة التربيةك كميةك ماجستير
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 داخل  ميورية مصر ال ربية:

 لمصػػػؼ الرياضػػػيات كتػػػاب محتػػػوح تةػػػويـ(  2019) الحػػػارثي مزيػػػد فيػػػد العزيػػػز لبػػػد
 معػػػػػايير ضػػػػػول فػػػػػي السػػػػػعودية العربيػػػػػة المممكػػػػػة فػػػػػي االبتػػػػػدائي السػػػػػادس
ك العالميػػػػة المدينػػػػة جامعػػػػةك ماجسػػػػتير رسػػػػالةك NCTM لوثيةػػػػة المحتػػػػوح
   .ماليزيا
(  فعاليػة تػدريس وحػدة مةترحػة قائمػة لمػ  2019ربػو أحمػد لػالـ ) بسمة محمد لبػد

اليندسة الالإقميدية في تنمية التفكير البصري لدح طمبة المرحمة الثانويػةك 
 رسالة ماجستيرك كمية التربيةك جامعة المنوفية. 

تفالميػػػة (  برنػػػامج تػػػدريبي قػػػائـ لمػػػ  البػػػرامج ال2019طػػو متػػػولي متػػػولي أبػػػو لابػػػة )
لتنمية ميارات تدريس المفاىيـ الرياضية لػدح معممػي المرحمػة اللداديػةك 

 رسالة ماجستيرك كمية التربيةك جامعة المنوفية.
(  فالميػة إسػتراتيجية قائمػة لمػ  الػدمج بػيف 2019أثرؼ صبري لبدالحميػد محمػد )

العصػػػػؼ الػػػػذىني والػػػػتعمـ التعػػػػاوني فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات الحػػػػؿ البػػػػدالي 
الت الرياضػػػية لػػػدح تالميػػػذ المرحمػػػة االبتدائيػػػةك رسػػػالة ماجسػػػتيرك لممثػػػك

 كمية التربيةك جامعة المنوفية. 
(  إسػػػتراتيجية مةترحػػػة قائمػػػة لمػػػ  2020أبػػػو الحسػػػف ) دلػػػادؿ مصػػػطف  لبدالحميػػػ

الدمج بػيف المعمػؿ الفتراضػي والنمذجػة الرياضػية لتنميػة ميػارات التفكيػر 
لثانويػػػػػةك رسػػػػػالة ماجسػػػػػتيرك كميػػػػػة البػػػػػدالي فػػػػػي الرياضػػػػػيات بالمرحمػػػػػة ا

 التربيةك جامعة المنوفية. 
فالميػػػػػػة برنػػػػػػامج مةتػػػػػػرح لتنميػػػػػػة المفػػػػػػاىيـ (  2020) دلػػػػػػال لبدالسػػػػػػالـ أبػػػػػػو النجػػػػػػا

ك رسػالة ماجسػتيرك التوبولوجية لدح ااطفاؿ المعاقيف لةميا الةابميف لمػتعمـ
 كمية التربيةك جامعة المنوفية. 

 

 ييا وتمت مناق تيا:الرسائل ال ممية التي أ رفت عم 

 تنميػة فػي البنػائي الػتعمـ نمػوذج اسػتخداـ فعاليػة(  ىػػ1430)دثػف بػف لمػي بنت مريـ
 الثالػث الصػؼ طالبػات لدح التعمـ أثر وبةال الرياضي والتفكير التحصيؿ
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ك خالػد الممػؾ جامعة بياكبأ لمبنات التربية كميةك ماجستير رسالة المتوسطك
 المممكة العربية السعودية. 

 االلكترونيػػة الذىنيػػة الخػػرائط اسػػتخداـ ـ(  فالميػػة2018صػػابر إبػػراىيـ الةاضػػي) يػػدول
 البصػػػري التصػػػور وميػػػارات التحصػػػيؿ تنميػػػة لمػػػ  اليندسػػػة تػػػدريس فػػػي

االلداديػػػةك رسػػػالة دكتػػػوراهك كميػػػة التربيػػػةك  المرحمػػػة تالميػػػذ لػػػدح المكػػػاني
   جامعة المنوفية.

 والمػدخؿ التػاريخي المػدخؿ بػيف مجالػد أثػر(  2019) لػالـ أحمد إلياس يحيي جماؿ
 الرياضػػية المثػػكالت حػػؿ وميػػارات الرياضػػية المفػػاىيـ تنميػػة فػػي المفتػػوح
رسػػػػالة دكتػػػػوراهك كميػػػػة التربيػػػػةك جامعػػػػة ك االلداديػػػػة المرحمػػػػة تالميػػػػذ لػػػػدح

 المنوفية.

تطػػوير مةػػرر التػػدريس المصػػغر لمػػ  ضػػول  ( 2020)النػػاظر لبػػدالعزيز طػػو ثػػيمال
ثره في تنميػة ميػارات التػدريس البػدالي لػدح طمبػة ( وأTRIZمبادئ تريز)

كميػػػػة التربيػػػػة ثػػػػعبة رياضػػػػياتك رسػػػػالة ماجسػػػػتيرك كميػػػػة التربيػػػػةك جامعػػػػة 
   المنوفية.

(  أثػػػػػر اسػػػػػتراتيجية التعمػػػػػيـ المتمػػػػػايز لمػػػػػ  تنميػػػػػة 2020ىنػػػػػد لبدالسػػػػػتار محمػػػػػود )
التحصيؿ وميارات حؿ المسائؿ الرياضية لدح تالميذ المرحمػة االبتدائيػةك 

 رسالة ماجستيرك كمية التربيةك جامعة المنوفية.
 

  ناق تيا خارج  ام ة المنوفية التي أعمل بياالرسائل ال ممية التي: 
(  تةػػػويـ محتػػػوح كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ 2019لبػػػد العزيػػػز فيػػػد مزيػػػد الحػػػارثي )

ضػػػػول معػػػػايير  لمػػػػ ي فػػػػي المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية السػػػػادس االبتػػػػدائ
(ك رسالة ماجستيرك كمية التربيةك جامعة المدينػة NCTM)المحتوح لوثيةة 
   العالميةك ماليزيا.
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ا: املؤمتشاث وانُذواث انعهًيت:
ً
 سابع

 تـ حضور العديد مف المؤتمرات والندوات العممية داخؿ مصر وخارجياك ومنيا 
 مػػػ  باالثػػػتراؾ ااوؿ لمجمعيػػػة المصػػػرية لتربويػػػات الرياضػػػيات العممػػػي المػػػؤتمر -1

 معػػػػػػػػايير  المدرسػػػػػػػػية (  الرياضػػػػػػػػيات2001أكتػػػػػػػػوبر) 6 جامعػػػػػػػػة ةالتربيػػػػػػػػ كميػػػػػػػػة
 فبراير. (22–21ومستوياتك )

 العربيػػػة الحضػػػارة فػػػي الرياضػػػيات نػػػدوة ( 2002) جامعػػػة المنوفيػػػة كميػػػة التربيػػػة -2
 .16/4/2002ك يـو الثالثال الموافؽ السالمية

 لبحػث(  ا2002) لمجمعية المصرية لتربويات الرياضػيات الثاني العممي المؤتمر -3
 ( ألسطس.5-4ثمسك ) ليف جامعة الضيافة الرياضياتك دار تربويات في

 تعمػيـ(   2003) الرياضػيات لتربويػات المصرية لمجمعية الثالث العممي المؤتمر -4
 (9-8ثػػػػمسك ) لػػػيف الضػػػيافة جامعػػػة البػػػداعك دار وتنميػػػة الرياضػػػيات وتعمػػػـ
 الخػػاص بالبػػداع ولالقتػػو الرياضػػي الحػػس  بعنػػواف بحػػث نثػػر تػػـ وقػػدك أكتػػوبر

 صك الرياضػػػػػػػيات ثػػػػػػػعبة التربيػػػػػػػة كميػػػػػػػات طػػػػػػػالب لػػػػػػػدح ااكػػػػػػػاديمي والنجػػػػػػػاز
 .289 -247ص

(  2004) الرياضػػػػػػيات لتربويػػػػػػات المصػػػػػػرية لمجمعيػػػػػػة الرابػػػػػػ  العممػػػػػػي المػػػػػػؤتمر -5
 جامعػة التػدريس ىيئػة ألضػال المعرفػةك نػادي مجتمػ  فػي العاـ التعميـ رياضيات
   يوليو. (8-7بنياك )

 ( 2005) الرياضػػػػيات لتربويػػػػات المصػػػػرية لمجمعيػػػػة الخػػػػامس العممػػػػي المػػػػؤتمر -6

 التػػػػدريس ىيئػػػػة ألضػػػػال الرياضػػػػياتك نػػػػادي وتعمػػػػيـ والتربويػػػػة العالميػػػػة التغيػػػػرات
 يوليو. (21-20) بنياك جامعة

 ( 2006) الرياضػػػػيات لتربويػػػػات المصػػػػرية لمجمعيػػػػة السػػػػادس العممػػػػي المػػػػؤتمر -7

 التػػدريس ىيئػػة ألضػػال الرياضػػياتك نػػادي وتعمػػـ تعمػػيـ لتطػػوير معاصػػرة مػػداخؿ
 اسػػػػتخداـ فالميػػػػة  بعنػػػػواف بحػػػػث نثػػػػر تػػػػـ وقػػػػد يوليػػػػوك (20-19بنيػػػػاك ) جامعػػػػة
 الحصػػال بػتعمـ واالحتفػاظ الحصػائي التفكيػر تنميػة فػي العمميػة التجػارب مػدخؿ
 .217-177 ص صك اللدادي الثاني الصؼ تالميذ لدح
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 ( 2007) تربويػػػػػات الرياضػػػػػياتالمػػػػػؤتمر العممػػػػػي السػػػػػاب  لمجمعيػػػػػة المصػػػػػرية ل -8
 ( يوليو.18-17جامعة ليف ثمسك ) الرياضيات لمجمي ك دار الضيافة

 ( 2008لمجمعيػػػػػػة المصػػػػػػرية لتربويػػػػػػات الرياضػػػػػػيات) ثػػػػػػامفالمػػػػػػؤتمر العممػػػػػػي ال -9

-15)ثػػػمسك لػػػيف جامعػػػة الضػػػيافة ااخػػػرحك دار الدراسػػػية والمػػػواد الرياضػػػيات
 يوليو. (16

 ( 2009) المصػػػػػرية لتربويػػػػػات الرياضػػػػػياتلمجمعيػػػػػة  تاسػػػػػ المػػػػػؤتمر العممػػػػػي ال -10

 لػيف جامعػة الضػيافة الرياضػياتك دار تػدريس وتطػوير التكنولوجيػة المستحدثات
 ( ألسطس.5-4ثمسك )

 ( 2010) لمجمعيػػػػػة المصػػػػػرية لتربويػػػػػات الرياضػػػػػيات عاثػػػػػرالمػػػػػؤتمر العممػػػػػي ال -11

 لػػػيف جامعػػػة الضػػػيافة الرياضػػػياتك دار تػػػدريس تطػػػوير فػػػي الحديثػػػة االتجاىػػػات
 ( ألسطس.4-3ك )ثمس

 ( 2011) لمجمعية المصرية لتربويات الرياضػيات حادي لثرالمؤتمر العممي ال -12

 – الضػيافة ك دار"مسػتةبمية ورؤي وحموؿ مثكالت"الرياضيات   وتعمـ تعميـ واق 
 المػػػدح مصػػػفوفة  بعنػػػواف بحػػػث نثػػػر تػػػـ وقػػػد كيوليػػػو 19ثػػػمسك  لػػػيف جامعػػػة
-McGraw ماجروىػؿ سمسػمة فػؽو ( 8-1) لمصػفوؼ الرياضػيات لمػادة والتتاب 

Hill 86 -52 ص ص(ك تحميمية دراسة) السعودية العربية المممكة في. 
(  2011) الرياضػيات لتربويات المصرية لمجمعية لثر الحادي العممي المؤتمر -13

 – الضػيافة دار"ك مسػتةبمية ورؤي وحموؿ مثكالت  "الرياضيات وتعمـ تعميـ واق 
 تطػػوير مثػػروع  بعنػػواف لمػػؿ ورقػػة نثػػر ـتػػ وقػػدك يوليػػو19ك ثػػمس لػػيف جامعػػة
 الواقػػ  بػػيف) السػػعودية العربيػػة المممكػػة فػػي الطبيعيػػة والعمػػـو الرياضػػيات منػػاىج

    107 -87ص ص(ك والمأموؿ
  (2011) العمميػػػػة لمتربيػػػػة المصػػػػرية لمجمعيػػػػة لثػػػػر الخػػػػامس السػػػػنوي المػػػػؤتمر -14

ك بالةػاىرة الػدولي يالعربػ الكثػفي المركػزك جديػد لواقػ  جديد فكر -العممية التربية
 منػػػػاىج تطػػػػوير وقػػػػدمت خاللػػػػو ورقػػػػة لمػػػػؿ بعنػػػػواف  مثػػػػروع كسػػػػبتمبر( 6-7)

ك (وتحػػػديات آمػػػاؿ) السػػػعودية العربيػػػة المممكػػػة فػػػي الطبيعيػػػة والعمػػػـو الرياضػػػيات
 128 -113 ص ص
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 ( 2012) لمجمعيػة المصػرية لتربويػات الرياضػيات ثػاني لثػرالمؤتمر العممػي ال -15

 الضػػيافة والعثػػريفك دار الحػػادي الةػػرف ميػػارات تنميػػةو  الرياضػػيات وتعمػػـ تعمػػيـ
 ألسطس . (9-8ثمسك ) ليف جامعة

 استثػرافية رؤيػة(  2013) المنصػورة جامعػة التربيػة لكميػة ااوؿ الػدولي المؤتمر -16
 المجتمعيػػػػػة التغيػػػػػرات ضػػػػػول فػػػػػي العربػػػػػي والعػػػػػالـ مصػػػػػر فػػػػػي التعمػػػػػيـ لمسػػػػػتةبؿ
 درجػػػػة  بعنػػػػواف لمػػػػؿ ورقػػػػة نثػػػػر تةػػػػديـ تػػػػـ وقػػػػدك فبرايػػػػر( 21-20) كالمعاصػػػػرة
 فػػي االبتدائيػػة بالمرحمػػة المطػػورة الرياضػػيات منػػاىج محتػػوح فػػي الطػػالب إثػػراكية
 .229 -225 ص ص(ك استثرافية رؤية) السعودية العربية المممكة

الممتةػػ  السػػنوي الثػػاني لمتػػدريس الجػػامعي )تةيػػيـ مخرجػػات الػػتعمـ(ك والمنعةػػد فػػي  -17
 ىػ. 1434( ربي  ااوؿ 29-28جامعة الممؾ سعودك خالؿ الفترة )

(  الرياضػػػػػػيات 2013) المػػػػػؤتمر الثالػػػػػث لمجمعيػػػػػة السػػػػػػعودية لمعمػػػػػـو الرياضػػػػػية -18
وتطبيةاتيا في التعمػيـ العػاـ )تجػارب رائػدة ورؤح مسػتةبمية(ك جامعػة الممػؾ سػعود 

( مايوك وقد تـ المثػاركة بتةػديـ محاضػرة بعنػواف  المجػاالت 15-13بالرياضك )
 ـ الرياضيات بالمممكة العربية السعودية. البحثية في مجاؿ تعمي

 وبنػػػػال التربيػػػة(  2014) المنوفيػػػة جامعػػػػة التربيػػػة لكميػػػة الرابػػػػ  العممػػػي المػػػؤتمر -19
 .  إبريؿ (30-29) مف الفترة في كالديمةراطية التحوالت ظؿ في النساف

(  2015)الرياضػيات لتربويػات المصرية لمجمعية لثر الخامس العممي المؤتمر -20
 - الضػيافة دارك والعثػريف الحػادي الةػرف ميارات وتنمية الرياضيات مـوتع تعميـ

 .ألسطس (9-8ك )ثمس ليف جامعة
(  2015) المنوفيػة جامعػة التربيػة لكميػة ااوؿ والػدولي الخػامس العممػي المػؤتمر -21

 .  أكتوبر (13-12) كوتحديات فرص الرقمي العصر في العربية التربية
تطػوير منػاىج العمػـو والرياضػيات وتدريسػيا فػي  ندوة رؤية جامعة المنوفيػة حػوؿ -22

(  2016) ضػػػول االتجاىػػػات المعاصػػػرة والمنعةػػػدة بكميػػػة التربيػػػة جامعػػػة المنوفيػػػة
وقػػد تػػـ تةػػديـ ورقػػة بعنػػواف  مثػػروع تطػػوير منػػاىج الرياضػػيات والعمػػـو الطبيعيػػة 

 تجارب مستفادة.  –في المممكة العربية السعودية 
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 ( 2016) المنوفيػة جامعة التربية لكمية (الثاني وليالد) السادس العممي المؤتمر -23
 .أكتوبر (12-11) كالمعموماتية لصر في الفكري اامف وتعزيز العربية التربية

 التكنولوجيػػا تطبيةػػات ( 2017) بنيػػا جامعػػة التربيػػة لكميػػة ااوؿ الػػدولي الممتةػػي -24
 .فبراير (13-12) كالتربية في

 ( 2017) المنوفيػة جامعػة التربيػة لكميػة (الػثالث الػدولي) السػاب  العممي المؤتمر -25
والمنعةػد  كالمعاصػرة التحػديات ضػول في العربية المجتمعات في الوجدانية التربية

ك خالؿ الفترة مف )  .( أكتوبر12-11بفندؽ جامعة المنوفية بثبيف الكـو
المػػػػؤتمر العممػػػػي الػػػػدولي الثػػػػاني لمركػػػػز تنميػػػػة قػػػػدرات ألضػػػػال ىيئػػػػة التػػػػدريس  -26

ك ي  رؤح واقعيػػة وطموحػػات مسػػتةبمية(بجامعػػة بنيػػا )التػػدريب البػػدال والةيػػادات
 ـ.2018مارس  15قالة االحتفاالت الكبرحك جامعة بنياك 

 المصػػػػػرية لمجمعيػػػػػة( ااوؿ الػػػػػدولي) لثػػػػػر السػػػػػادس السػػػػػنوي العممػػػػػي المػػػػػؤتمر -27
 دارك (الجػودة ثةافػة لتحةيػؽ الرياضػيات وتعمـ تعميـ تطوير) الرياضيات لتربويات
 .ـ2018 يوليو14ك ثمس ليف جامعة – فةالضيا

مػػػؤتمر تطػػػوير التعمػػػيـ فػػػي مصػػػر  الواقػػػ  وآفػػػاؽ المسػػػتةبؿك كميػػػة التربيػػػة جامعػػػة  -28
المنوفيػػة بالتعػػاوف مػػ  المجمػػس االمػػ  لمثةافػػةك والمنعةػػد بفنػػدؽ جامعػػة المنوفيػػةك 

ك ااربعال   ـ.17/4/2019ثبيف الكـو
التربيػػػة   التربيػػػة جامعػػة المنوفيػػػة ( لكميػػةالعممػػػي التاسػػ  )الػػػدولي الثالػػػثمػػؤتمر ال -29

الواقػػػػ  والمػػػػأموؿك والمنعةػػػػد بفنػػػػدؽ جامعػػػػة  –الخمةيػػػػة فػػػػي المجتمعػػػػات العربيػػػػة 
ك ب المنوفية  ـ.2019( أكتوبر31-30خالؿ الفترة مف )ثبيف الكـو

 التربيػػػة  المنوفيػػػة جامعػػػة التربيػػػة لكميػػػة( الرابػػػ  الػػػدولي) العاثػػػر العممػػػي المػػػؤتمر -30
 بفنػػػػػدؽ والمنعةػػػػػدك رؤح وممارسػػػػػات – العربيػػػػػة مجتمعػػػػػاتال فػػػػػي وتنميػػػػة البػػػػػداع

 .ـ2020ديسمبر( 10-9) مف الفترة خالؿك الكـو بثبيف المنوفية جامعة
 لتربويػات المصػرية لمجمعيػة( الثػاني الدولي)لثر الساب  السنوي العممي المؤتمر -31

 كميػةك ومتطمباتو المستةبؿ تحديات ضول في الرياضيات وتعمـ تعميـ  الرياضيات
ك حيػػث تػػـ االثػػتراؾ ـ2021 فبرايػػر( 13-12)مػػف الفتػػرةك بنيػػا جامعػػة - لتربيػػةا
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 لةمي ػػػػا المعػػػػاقيف لمتالميػػػػذ الرياضػػػػيات تعمػػػػيـفػػػػي المػػػػؤتمر بورقػػػػة لمػػػػؿ بعنػػػػواف  
 .(مستةبمية رؤية) العربية مصر جميورية في لمتعمـ الةابميف

 

 خايسًا: انذوساث انتذسيبيت ووسش انعًم:
 داخؿ مصر وخارجياك ومنيا  العمؿ وورش التدريبية الدورات فتـ حضور العديد م

ؿ الفتػرة ك خػالالدورة التثقيفية التن يطية بم يد إعـداد القـادة بحمـوانحضػور  -1
 .2000( نوفمبر 15-10مف )

 بػوزارةك مصر في لمت ميم القومية بالم ايير الخاصػة العمؿ ورش في المثاركة -2
 .  اليونسكو منظمة م  باالثتراؾ والتعميـ التربية

 الرئيسػي بػالمركزك لمت ميم القومية لمم ايير المدربين إعداد دورة في المثاركة -3
 (8-4الفتػرة) خالؿ كبالعجوزة والتعميـ التربية بوزارة والتربوية الطالبية لألنثطة
 .ـ2003 أكتوبر

 القوميـــة والم ـــايير والتقـــويم التـــدريب وحـــدات دورة فػػػي( كمػػػدرب) المثػػػاركة -4
 ديسػػػػمبر ثػػػػير خػػػػالؿ المنوفيػػػػة بمحافظػػػػة الميػػػػاف بسػػػػرس الكبػػػػار تعمػػػػيـ بمركػػػػز
2003. 

برنــامج تنحســين األدا  المدرســي فــي تــو  الم ــايير المثػػاركة كمػػدرب فػػي  -5
بمركػز تعمػيـ الكبػار بسػرس الميػاف بالمنوفيػةك خػاال  كالقومية لمت ميم فـي مصـر

 ( .1/4/2004 -27/3الفترة )
 المركزيػػػػة بػػػػالدارة والرياتــــيات ال مــــوم لكــــوادر التييئــــة دورة فػػػػي المثػػػػاركة -6

 .ـ2004 مايو (6-5الفترة ) خالؿ والتعميـ التربية بوزارة لمتدريب
 التربيػػػػة بػػػػوزارة الرياضػػػػيات ومعممػػػػي مثػػػػرفي تػػػػدريب فػػػػي( كمػػػػدرب) المثػػػػاركة -7

 بمركػػز الرياتــيات فــي ومياراتــو الف ــال التــدريس اســتراتي يات لمػػ  والتعمػػيـ
 .ـ2004 يونيو ثير خالؿ المنوفية بمحافظة المياف بسرس الكبار تعميـ

 اادال تةيػػػيـ إدارة لمييػػػا تثػػػرؼ التػػػي العمػػػؿ ورش فػػػي( كمحاضػػػر) المثػػػاركة -8
لػػداد السػػتراتيجية الدراسػػات بمركػػز الجػػامعي  تحػػت المنوفيػػة بجامعػػة الةػػادة وا 
 بثػػبيف التمػػريض  بكميػػة لةػػدت والتػػيك "ال ام يــة اًلمتحانــات تطــوير" لنػػواف
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 الموافػػػػؽ ااربعػػػػال وحتػػػػ  ـ4/7/2004 الموافػػػػؽ حػػػػداا مػػػػف الفتػػػػرة فػػػػي الكػػػػـو
 .  ـ14/7/2004

( سػػالةك مػػف يػػـو 24ك مدتػػو )برنــامج أســاليب البحــث ال ممــيالمثػػاركة فػػي  -9
ـ ضمف مصفوفة البػرامج التػي ينظميػا 23/12/2004وحت   21/12/2004

 مركز تنمية قدرات ألضال ىيئة التدريس والةيادات بجامعة المنوفية.

 مػفك سػالة( 16) مدتػوو ك تنميـة ميـارات رعايـة ال ـباب نامجبر  فػي المثاركة -10
 التػػػػي البػػػػرامج مصػػػػفوفة ضػػػػمف ـ29/12/2004 وحتػػػػ  28/12/2004 يػػػػـو

 .المنوفية بجامعة والةيادات التدريس ىيئة ألضال قدرات تنمية مركز ينظميا

والمنفػػذ فػػي مركػػز تعمػػيـ ك التقــويم ال ــامل التربــويالمثػػاركة كمػػدرب ببرنػػامج  -11
 (.7/9/2005إل   9/7رس المياف في المنوفيةك خالؿ الفترة )الكبار بس

 يػػػػػـو مػػػػػفك سػػػػػالة( 16) ومدتػػػػػوك تصـــــميم المقـــــرر برنـــــامج فػػػػػي المثػػػػػاركة -12
 ينظميػػػػػا التػػػػػي البػػػػػرامج مصػػػػػفوفة ضػػػػػمف ـ11/7/2004 وحتػػػػػ  9/7/2004

 .المنوفية بجامعة والةيادات التدريس ىيئة ألضال قدرات تنمية مركز
  يــا  مــع الــدرس قاعــة داخــل ال كيــة الســبورة اســتخدام" دورة فػػي المثػػاركة -13

 -أبيػا في المعمميف بكمية التعميـ تةنيات قسـ في والمنعةدةك  "البصري ال ارض
 .ىػ13/4/1340 وحت   ىػ9/4/1430 مف الفترة في خالد الممؾ جامعة

 بيػػدؼ الف ــال التـدريس ميــارات تنميــة برنــامج فػي( رئػػيس كمػدرب) المثػاركة -14
 أحػػد محافظػػة فػػي والتعمػػيـ التربيػػة لمنسػػوبات والتربػػوي ميمػػيالتع المسػػتوح تنميػػة
 رفيػدة بأحد التربوي التدريب مركز في والمنعةد السعودية العربية بالمممكة رفيدة
 لػػػػػػدد بمػػػػػػ  وقػػػػػػد ىػػػػػػػك14/3/1430 وحتػػػػػػي ىػػػػػػػ10/3/1430 مػػػػػػف الفتػػػػػػرة فػػػػػػي

 .مدرسة ومديرة تربوية مثرفة( 64) المتدربات
 مػف الفتػرة في سعود الممؾ جامعة في "البحث كراسي تقييم" دورة في المثاركة -15

 .  ىػ 1/4/1432 ااحد يـو إل  ىػ30/3/1432 السبت يـو
 جامعػػػة فػػػي "األدا  ومؤ ـــرات الم ـــايير ال ـــاممة ال ـــودة" دورة فػػػي المثػػاركة -16

 ااحػػػػػد يػػػػػـو إلػػػػػ  ىػػػػػػ7/3/1432 السػػػػػبت يػػػػػـو مػػػػػف الفتػػػػػرة فػػػػػي سػػػػػعود الممػػػػػؾ
 .  ىػ 7/4/1432
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 الم ــــالت فــــي ون ــــرىا ال مميــــة األوراق بــــةكتا" لمػػػػؿ ورثػػػػة فػػػػي المثػػػػاركة -17
 والبحػػػث العميػػػا لمدراسػػػات سػػػعود الممػػػؾ جامعػػػة وكالػػػة نظمتيػػػا والتػػػي "ال الميـــة
 االثنػيف يػـو وذلػؾك والتةنيػة لمعمػـو لبػدالعزيز الممػؾ مدينػة م  بالتعاوف العممي

 .ـ21/3/2011 الموافؽ ىػ16/4/1432
 مركػػز مةػػر فػػي !"؟ ئةســي بحــث خطــة تكتــب كيــف" بعنػػواف نةػػاش حمةػػة تةػػديـ -18

 حضػػػرىاك التربيػػػة بكميػػػة والرياضػػػيات العمػػػـو تعمػػػيـ تطػػػوير فػػػي البحثػػػي التميػػػز
 الماجسػػتير مرحمتػػي فػػي العميػػا الدراسػػات وطػػالب البػػاحثيف مػػف كبيػػرة مجمولػػة
 لػف بعميثػة لمطالبػات الجامعية الدراسات مركز إل  الحمةة نةؿ وتـك والدكتوراه

 .ىػ22/4/1432 الموافؽ ااحد يـو لؾوذك التميفزيونية الدائرة طريؽ
 جامعػة فػي "ال اممة ال ودة ظل في اًلستراتي ي التخطيط" دورة في المثاركة -19

 ااحػػػػد يػػػػـو إلػػػػ  ىػػػػػ 19/5/1432 السػػػػبت يػػػػـو مػػػػف الفتػػػػرة فػػػػي سػػػػعود الممػػػػؾ
 .  ىػ 20/5/1432

 البحـــث صـــناعة فـــي الحديثــة اًلت اىـــات" بعنػػػواف لمػػؿ ورثػػػة فػػي المثػػاركة -20
 لمدراسػات سػعود الممػؾ جامعػة وكالػة فػيك (اإلبداعو اًلستثمار واإلدارة)ال ممي
ك  ىػػ11/11/1432 ااحػد يـوك العممي البحث لمادة – العممي والبحث العميا

 .ـ9/10/2011 الموافؽ
 فػي والمنعةدةك "ISI ال المية الم الت في التربوي الن ر" دورة في المثاركة -21

 والثالثػال ىػػ14/3/1432الثنػيفا يػومي الريػاض مدينػة فػي كػراوف مػداريـ فندؽ
 التربيػػػػة أسػػػػتاذ بو ــــودا صــــوما البروفيســــور فييػػػػا حاضػػػػرو  ىػػػػػ15/3/1432

 .بمبناف بيروت في اامريكية الجامعة في العممية

مدتػو و ك برنامج م روعات البحوث التنافسية المحميـة وال الميـةالمثاركة فػي  -22
 ـ27/11/2017 الثنػػيف وحتػ  26/11/2017 ااحػد ( سػالةك مػف يػـو15)

ضمف مصفوفة البرامج التي ينظميا مركز تنمية قدرات ألضال ىيئػة التػدريس 
 والةيادات بجامعة المنوفية.

 ( سػالةك مػف يػـو15ك ومدتػو )المـؤتمرات ال مميـة تنظـيم برنامجالمثاركة في  -23
ـ ضػػػػػمف مصػػػػػفوفة 27/11/2017 ااربعػػػػػال وحتػػػػػ  28/11/2017 الثالثػػػػػال
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قػػػػدرات ألضػػػال ىيئػػػػة التػػػدريس والةيػػػػادات  البػػػرامج التػػػػي ينظميػػػا مركػػػػز تنميػػػة
 بجامعة المنوفية.

ـــومو المظـــاىرو المثػػػاركة فػػػي ورثػػػة لمػػػؿ بعنػػػواف  -24 "اًلنتحـــال ال ممـــي: المفي
ك والمنعةػدة بكميػة التربيػة جامعػة المنوفيػة يػـو األسبابو وأساليب الك ف عنـو"

 ـ.25/2/2018ااحد الموافؽ 

 بكميػة والمنعةػدة"ك لبحث ال ممـيالتوثيق في ا" بعنواف لمؿ ورثة في المثاركة -25
 .ـ14/3/2018 الموافؽ ااربعال يـو المنوفية جامعة التربية

اســتخدام قواعــد البيانــات ال مميــة المتاحــة " بعنػػواف لمػػؿ ورثػػة فػػي ثػػاركةالم -26
 السػبت يػـو المنوفيػة جامعػة التربيػة بكمية والمنعةدةك "في بنك الم رفة المصري

 .ـ17/3/2018 الموافؽ

"ك مصــادر الخطــ  فــي كتابــة البحــث ال ممــي" بعنػػواف لمػػؿ ورثػػة فػػي المثػاركة -27
 .ـ4/4/2018 الموافؽ ااربعال يـو المنوفية جامعة التربية بكمية والمنعةدة

 بكميػػة والمنعةػػدة"ك فــن كتابــة الفقــرة البحثيــة" بعنػػواف لمػػؿ ورثػػة فػػي المثػػاركة -28
 .ـ18/4/2018 الموافؽ ااربعال يـو المنوفية جامعة التربية

اإلحصــائي  Spssكيفيــة اســتخدام برنــامج " بعنػػواف لمػػؿ ورثػػة فػػي مثػػاركةال -29
 يػػـو المنوفيػػة جامعػػة التربيػػة بكميػػة والمنعةػػدة"ك لتحميــل بيانــات البحــوث ال مميــة

 .ـ29/4/2018 الموافؽ ااحد

دارة المرا ـــع ال مميـــة باســـتخدام " بعنػػػواف لمػػػؿ ورثػػػة فػػػي المثػػػاركة -30 تنظـــيم وار
ــــامج   الثالثػػػػال يػػػػـو المنوفيػػػػة جامعػػػػة التربيػػػػة كميػػػػةب والمنعةػػػػدةك "EndNotبرن
 .ـ15/5/2018 الموافؽ

"ك تصـــميم وبنـــا  اًلختبـــارات اإللكترونيـــة" بعنػػػواف لمػػػؿ ورثػػػة فػػػي المثػػػاركة -31
 .ـ3/12/2018 الموافؽ االثنيف يـو المنوفية جامعة التربية بكمية والمنعةدة

البحـوث أسـاليب ت نـب األخطـا  فـي كتابـة " بعنػواف لمػؿ ورثة في المثاركة -32
 الموافػؽ االثنػيف يػـو المنوفيػة جامعػة التربية بكمية والمنعةدةك "والرسائل ال ممية

 .ـ10/12/2018
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"األخطــا  ال ــائ ة فــي الم ال ــات المثػػاركة كمػػدرب فػػي ورثػػة لمػػؿ بعنػػواف   -33
بكميػػػة التربيػػػة ( 3بمػػػدرج )("ك والمنعةػػػدة اإلحصـــائية )األســـباب وســـبل ال ـــالج

ك وقػد حضػرىا لػدد كبيػر ـ10/4/2019ال الموافػؽ جامعة المنوفية يـو ااربعػ
ا مػػف البػػاحثيف فػػي مرحمتػػي الماجسػػتير والػػدكتوراهك وألضػػال ىيئػػة التػػدريس جػػد  

 بالكمية وكميتي اآلداب والزرالة بالجامعة.

رســـائل األخطـــا  ال ـــائ ة فـــي المثػػػاركة كمػػػدرب فػػػي ورثػػػة لمػػػؿ بعنػػػواف   -34
ـــاني ـــدكتوراه )ال ـــ   الث ( بكميػػػة التربيػػػة 3دة بمػػػدرج )ك والمنعةػػػ(الما ســـتير وال

ـك وقػػد حضػرىا لػػدد كبيػػر 17/11/2019الموافػػؽ  ااحػدجامعػة المنوفيػػة يػػـو 
 ك وألضال ىيئة التدريس بالكمية.طمبة الدراسات العميامف 

لممعممػػيف والطػػالب  )التطبيقــات الحياتيــة لمرياتــيات(إلةػػال محاضػػرة بعنػػواف  -35
ية الخاصػػة بثػػبيف الكػػـو حػػوؿ خػػالؿ النػػدوة المةامػػة بمػػدارس الزىػػرال السػػالم

الموافػػػؽ  يػػػـو الثالثػػػالوذلػػػؾ ا فػػػي تةػػػدـ المجتمعػػػاتك أىميػػػة الرياضػػػيات ودورىػػػ
 ـ.19/11/2019

طـرق  –)الرؤيـة المسـتقبمية لمت مـيم ال ـالي المثاركة في ورثػة لمػؿ بعنػواف  -36
 ـ(.2020( أكتوبر لاـ )13-12ك خالؿ الفترة مف )تطبيق الت ميم المدمج(

 

 عاث انعهًيت:سادسًا: املششو
  المثػػػاركة فػػػي مثػػػروع تطػػػوير منػػػاىج الرياضػػػيات والعمػػػـو الطبيعيػػػة فػػػي المممكػػػة

ك ىػػػ(1435ىػػػ إلػػ 1432)خػػالؿ الفتػػرة مػػف  العربيػػة السػػعودية لمػػدة أربعػػة سػػنوات
يػػػػؽ البحثػػػػي لتطػػػػوير مخرجػػػػات المثػػػػروعك وتػػػػدريب حيػػػػث تػػػػـ العمػػػػؿ ضػػػػمف الفر 

اسػػػػػتراتيجيات التػػػػػدريس  المثػػػػػرفيف والمػػػػػوجييف )داخػػػػػؿ المممكػػػػػة( لمػػػػػ  اسػػػػػتخداـ
 المتعمةة بو.

 كرسػي بحػث الثػػيخ لبػدالرحمف بػػف مػؿ ضػمف الفريػػؽ البحثػي لمرياضػيات فػػي الع
ا آلليػػػة كراسػػػي البحػػػث فػػػي جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعود بالمممكػػػة ثنيػػػاف العبيكػػػافك وفة ػػػ

 ىػ(.1435ػ إل  ػػى1432)خالؿ الفترة مف  العربية السعودية
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 لػـ وتطػوير الفالميػة التعميميػة بمؤسسػات المثاركة ضمف فريؽ الكميػة بمثػروع د
 .SDEEالتعميـ العالي 

  المثػػػاركة فػػػػي بعػػػض المثػػػػرلات البحثيػػػة ضػػػػمف الفريػػػؽ البحثػػػػي لتطػػػوير تعمػػػػيـ
الرياضػياتك بمركػز التميػز البحثػػي فػي تطػوير تعمػػيـ العمػـو والرياضػياتك جامعػػة 

 الممؾ سعودك المممكة العربية السعودية.
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  انخانج احملىس

 واجملتًعيت اجلايعيت األَشطت 
  



- 27 - 
 

  :واجملتًعيت اجلايعيت األَشطت انخانج: حملىسا
 تـ تةديـ العديد مف اانثطة الجامعية والمجتمعية داخؿ مصر وخارجياك ومنيا 

 

ــة الدراســة إجػػرال فػػي المثػػاركة -1 ــامج Self Study ال اتي ــم إعــداد لبرن  الم م
 منظمـة وتـ تيا التـي الم ـايير تـو   فـي و لـك الكـوم ب ـبين التربية بكمية

NCATE التربية لكميات األكاديمي باًلعتماد الخاصة ل الميةا. 
 اادال تةيػػػيـ إدارة لمييػػػا تثػػػرؼ التػػػي العمػػػؿ ورش فػػػي( كمحاضػػػر) المثػػػاركة -2

لػػداد االسػػتراتيجية الدراسػػات بمركػػز الجػػامعي  تحػػت المنوفيػػة بجامعػػة الةػػادة وا 
 بثػػػبيف التمػػػريض  بكميػػػة لةػػػدت والتػػػي" الجامعيػػػة االمتحانػػػات تطػػػوير" لنػػػواف
 الموافػػػػؽ ااربعػػػػال وحتػػػػ  ـ4/7/2004 الموافػػػػؽ ااحػػػػد مػػػػف الفتػػػػرة فػػػػي ـوالكػػػػ
 .  ـ14/7/2004

والمنفػذ فػي مركػز تعمػيـ  برنامج التقويم ال ـامل التربـويالمثاركة كمدرب فػي  -3
إلػػػػػ   ـ9/7/2005مػػػػػف الكبػػػػػار بسػػػػػرس الميػػػػػاف فػػػػػي المنوفيػػػػػةك خػػػػػالؿ الفتػػػػػرة )

 (.ـ7/9/2005
 بيػػػدؼ الفعػػػاؿ التػػدريس ميػػػارات تنميػػة برنػػػامج فػػػي( رئػػيس كمػػػدرب) المثػػاركة -4

 أحػػد محافظػػة فػػي والتعمػػيـ التربيػػة لمنسػػوبات والتربػػوي التعميمػػي المسػػتوح تنميػػة
 رفيػدة بأحد التربوي التدريب مركز في والمنعةد السعودية العربية بالمممكة رفيدة
 لػػػػػػدد بمػػػػػػ  وقػػػػػػد ىػػػػػػػك14/3/1430 وحتػػػػػػي ىػػػػػػػ10/3/1430 مػػػػػػف الفتػػػػػػرة فػػػػػػي

 .مدرسة ومديرة يةتربو  مثرفة( 64) المتدربات
 تعمػػػيـ فػػي الفعػػاؿ التػػدريس اسػػتراتيجيات  بعنػػػواف تػػدريبي برنػػامج وتنفيػػذ إلػػداد -5

 والمنعةػد كرفيػدة أحػد محافظػة فػي والتعمػيـ التربيػة لمنسوبات الرياضياتك وتعمـ
 ىػػ9/1/1431 السػبت يػـو مف الفترة في رفيدة بأحد التربوي التدريب مركز في
 . ىػ11/1/1431 الموافؽ االثنيف يـو إل 

 فػي الحديثػة التػدريس وطرائؽ استراتيجيات  بعنواف تدريبي برنامج وتنفيذ إلداد -6
 إدارة فػػػػي والمنعةػػػػد أبيػػػػاك فػػػػي والتعمػػػػيـ التربيػػػػة لمنسػػػػوبات  الرياضػػػػياتك مػػػػادة
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 السػػبت يػػـو مػػف الفتػػرة فػػي ك(بنػػات)لسػػير بمنطةػػة واالبتعػػاث التربػػوي التػػدريب
 .ىػ18/1/1431 فؽالموا االثنيف يـو إل  ىػ16/1/1431

 Active" الن ــــط الــــت مم أســــاليب" بعنػػػػواف تػػػػدريبي برنػػػػامج وتنفيػػػػذ إلػػػػداد -7

Learning معممػػػػػػات – معممػػػػػػيف) التعميميػػػػػػة منػػػػػػوؼ إدارة فػػػػػػي لمعػػػػػػامميف – 
 الخاصػة ااسػةفية مدرسة في والمنعةد المنوفية محافظة –(مثرفات – مثرفيف
 يػػػـو إلػػػ  ـ11/9/2010 السػػػبت يػػػـو مػػػف الفتػػػرة فػػػي أيػػػاـ ثالثػػػة لمػػػدة بمنػػػوؼ
 .ـ13/9/2010 االثنيف

ــة األن ــطة) بعنػػواف نةػػاش حمةػػة تةػػديـ -8 ــيم اإلثرائي  مركػػز فػػي( الرياتــيات وت م
 مػف كبيػرة مجمولػة حضرىا والرياضيات العمـو تعميـ تطوير في البحثي التميز

 ااحػػػػد يػػػػـو وذلػػػػؾك المركػػػػز فػػػػي والبػػػػاحثيف التػػػػدريس ىيئػػػػة وألضػػػػال البػػػػاحثيف
 ودور الرياضػػيات منػػاىج إثػػرال سػػبؿ تنػػاوؿ تػػـ حيػػثك ـ5/12/2010 الموافػػؽ
 .  ذلؾ في الثرائية اانثطة

 جامعػػػة فػػػي" األدا  ومؤ ـــرات الم ـــايير ال ـــاممة ال ـــودة" دورة فػػػي المثػػاركة -9
 ااحػػػػػد يػػػػػـو إلػػػػػ  ىػػػػػػ7/3/1432 السػػػػػبت يػػػػػـو مػػػػػف الفتػػػػػرة فػػػػػي سػػػػػعود الممػػػػػؾ

 .  ىػ 7/4/1432
 الم ــــالت فــــي ون ــــرىا ال مميــــة األوراق كتابــــة" لمػػػػؿ ورثػػػػة فػػػػي المثػػػػاركة -10

 والبحػػػث العميػػػا لمدراسػػػات سػػػعود الممػػػؾ جامعػػػة وكالػػػة نظمتيػػػا والتػػػي" ال الميـــة
 االثنػيف يػـو وذلػؾك والتةنيػة لمعمػـو لبػدالعزيز الممػؾ مدينػة م  بالتعاوف العممي

 .ـ21/3/2011 الموافؽ ىػ16/4/1432
 مركػػز مةػػر فػػي !"؟ ســيئة بحــث خطــة تكتــب كيــف" بعنػػواف نةػػاش حمةػػة تةػػديـ -11

 حضػػػرىاك التربيػػػة بكميػػػة والرياضػػػيات العمػػػـو تعمػػػيـ تطػػػوير فػػػي البحثػػػي التميػػػز
 الماجسػػتير مرحمتػػي فػػي العميػػا الدراسػػات وطػػالب البػػاحثيف مػػف كبيػػرة مجمولػػة
 لػف بعميثػة لمطالبػات الجامعية الدراسات مركز إل  الحمةة نةؿ وتـك والدكتوراه

 .ىػ22/4/1432 فؽالموا ااحد يـو وذلؾك التميفزيونية الدائرة طريؽ
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 جامعػة فػي" ال اممة ال ودة ظل في اًلستراتي ي التخطيط" دورة في المثاركة -12
 ااحػػػػد يػػػػـو إلػػػػ  ىػػػػػ 19/5/1432 السػػػػبت يػػػػـو مػػػػف الفتػػػػرة فػػػػي سػػػػعود الممػػػػؾ
 .  ىػ 20/5/1432

 البحـــث صـــناعة فـــي الحديثــة اًلت اىـــات" بعنػػػواف لمػػؿ ورثػػػة فػػي المثػػاركة -13
 لمدراسػات سػعود الممػؾ جامعػة وكالػة فػيك (عاإلبداو اًلستثمارو اإلدارة)ال ممي
ك ىػػ11/11/1432 ااحػد يػـوك العممػي البحػث لمػادة – العممػي والبحث العميا

 .ـ9/10/2011 الموافؽ
 فػي والمنعةػدة "ISI ال الميـة الم ـالت فـي التربـوي الن ـر" دورة في المثاركة -14

 الثالثػالو  ىػػ14/3/1432 االثنػيف يػومي الرياض مدينة في كراوف مداريـ فندؽ
 التربيػػة أسػػتاذ بوجػػودا صػػوما البروفيسػػور فييػػا حاضػػر والتػػي ىػػػ15/3/1432

 .بمبناف بيروت في اامريكية الجامعة في العممية
" والـدكتوراه الما سـتير رسـائل فـي ال ائ ة األخطا " بعنواف نةاش حمةة تةديـ -15

 التميػز مركػز مةػر فػي ـ26/2/2012 الموافػؽ ىػ4/4/1433 ااحد يـو وذلؾ
 لمطالبػػػات الجامعيػػػة الدراسػػػات بمركػػػز لمسػػػيدات ونةمػػػتك التربيػػػة بكميػػػة لبحثػػػيا

 التػػػػدريس ىيئػػػػة ألضػػػػال مػػػػف تسػػػػعيف مػػػػف أكثػػػػر الحمةػػػػة حضػػػػر وقػػػػدك بعميثػػػػة
 الحضػور لػف أخبػار لدة ونثرتك والدكتوراه الماجستير مرحمتي في والباحثيف
 لجامعػػػةا وصػػحيفة سػػػعود الممػػؾ لجامعػػػة الخباريػػة البوابػػػة فػػي لمحمةػػػة الكثيػػؼ
 .البحثي التميز لمركز لكترونيال الموق  وكذلؾ

 –صياغة الفروض اإلحصائية فـي البحـوث التربويـة" بعنواف نةاش حمةة تةديـ -16
 ااحػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػـو وذلػػػػػػػػػؾ" بـــــــــين األخطـــــــــا  ال ـــــــــائ ة والم ـــــــــايير الوا بـــــــــة

 ونةمػػتك التربيػػة بكميػػة البحثػػي التميػػز مركػػز مةػػر فػػي ىػػػ26/12/1433الموافػػؽ
 لػف أخبػار لػدة ونثػرتك بعميثة لمطالبات الجامعية دراساتال بمركز لمسيدات

 وكػػػذلؾ الجامعػػػة وصػػػحيفة سػػػعود الممػػػؾ لجامعػػػة الخباريػػػة البوابػػػة فػػػي لحمةػػػةا
 .البحثي التميز لمركز اللكتروني الموق 

الت كــد مــن  ــودة الم ال ــات اإلحصــائية لرســائل " بعنػػواف نةػػاش حمةػػة تةػػديـ -17
 مةػػػر فػػػي  ىػػػػ22/1/1435 الموافػػػؽ احػػػدا يػػػـو وذلػػػؾ "الما ســـتير والـــدكتوراه
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 الجامعيػة الدراسػات بمركػز لمسػيدات ونةمػتك التربيػة بكميػة البحثػي التميز مركز
 لجامعػة الخباريػة البوابػة فػي لحمةػةا لف أخبار لدة ونثرتك بعميثة لمطالبات
 التميػػػػػز لمركػػػػػز اللكترونػػػػي الموقػػػػػ  وكػػػػذلؾ الجامعػػػػػة وصػػػػحيفة سػػػػػعود الممػػػػؾ
 .البحثي

في لدة قوافؿ لجامعػة المنوفيػة وزيػارة العديػد مػف المػدارس بمحافظػة المثاركة  -18
المنوفيػػػػػػة وتةػػػػػػديـ بعػػػػػػض المحاضػػػػػػراتك ومنيػػػػػػا أخطػػػػػػار اسػػػػػػتخداـ االنترنػػػػػػتك 

 ـ.2015إلخك خالؿ لاـ  ...يجيات تدريس الرياضيات الفعالةكاستراتو 

الـدورة التدريبيـة لبرنـامج التـدريب التربـوي بـديوان عـام االثتراؾ كمدرب فػي  -19
ك يػـو السػبت لمنطقة األ ىرية بالمنوفية لم ممي ومـو يي المنطقـة األ ىريـةا

 ك بعنواف   مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات.27/2/2016الموافؽ 

فػػػي دورة تأىيػػػؿ المعممػػػيف ليػػػر المػػػؤىميف تربويػػػا التابعػػػػة  (كمػػػدرب)المثػػػاركة  -20
تصــــميم لألكاديميػػػػة المينيػػػػة لممعممػػػػيفك حيػػػػت قمػػػػت بالتػػػػدريب فػػػػي موضػػػػوع  

( أسػبولا خػالؿ 12ك بواقػ  سػالتيف أسػبوليا لمػدة )ظومـة المـنيج المدرسـيمن
 ـ( .2016/ 21/10 -5/8الفترة )

فػػػي دورة تأىيػػػؿ المعممػػػيف ليػػػر المػػػؤىميف تربويػػػا التابعػػػػة  (كمػػػدرب)المثػػػاركة  -21
ـــ كا ات ضػػػوع  لألكاديميػػػة المينيػػػة لممعممػػػيفك حيػػػت قمػػػت بالتػػػدريب فػػػي مو  ال

( أسػػبولا 12واقػػ  سػػالتيف أسػػبوليا لمػػدة )ك بالمت ــددة داخــل الفصــل الدراســي
 .ـ(2016/ 21/10 -5/8خالؿ الفترة )

 

 اجلًعياث انعهًيت املشرتك بها:
 .رابطة التربية الحديثة 
 .الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات 
 .الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس 

 .رابطة التربوييف العرب 
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 عضىيت انهزاٌ بانكهيت:
 

 وتكنولوجيا التعميـ سـ المناىج وطرؽ التدريسلضو مجمس ق. 

 لضو لجنة توصيؼ المةررات الدراسية . 

  المعامؿ والمختبرات بالكمية.لضو لجنة 

 (الييكؿ التنظيميرئيس فريؽ لمؿ معيار لضو بمجنة الجودة بالكمية.) 

 .مدير تحرير مدلة كمية التربية جامعة المنوفية 

  يس.أميف مجمس قسـ المناىج وطرؽ التدر 

  .أميف السيمينار العممي لةسـ المناىج وطرؽ التدريس 
 

 شي: ـــطت أخــأَش

 تقذيى حماضشاث وحهقاث َقاش مميزة يف املًهكت انعشبيت انسعىديت :   
تػػـ تةػػديـ بعػػض المحاضػػرات وحمةػػات النةػػاش لطمبػػة الدراسػػات العميػػا والبػػاحثيف فػػي    

جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعود )خػػػالؿ فتػػػرة  – مرحمتػػػي الماجسػػػتير والػػػدكتوراه فػػػي كميػػػة التربيػػػة
ػا كبيػر ا ونثػرتيا الجامعػة لمػ  ثػبكة ال -بفضؿ اهلل -رة(ك وقد القتااللا نترنػت نجاح 

  حظيت بنسب مثاىدات لالية لمغاية وموق  اليوتيوب وقد
 

 

 التاريخ  عنوان المحاترة أو حمقة النقاش م

 6/12/2010  اانثطة الثرائية وتعميـ الرياضيات 1
 28/3/2011    كيؼ تكتب خطة بحث سيئة ؟!! 2
 27/2/2012  ااخطال الثائعة في رسائؿ الماجستير والدكتوراه 3
بيف  –صيالة الفروض الحصائية في البحوث التربوية 4

  ااخطال الثائعة والمعايير الواجبة
  11/11/2012 

التأكػػػػػػػػد مػػػػػػػػف جػػػػػػػػودة المعالجػػػػػػػػات الحصػػػػػػػػائية لرسػػػػػػػػائؿ  5
 كتوراه الماجستير والد

26/11/2013 
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 يقاالث عهًيت يُشىسة يف انصحف:
والموقػ   كصػحيفة رسػالة جامعػة الممػؾ سػعود تـ نثر العديد مف المةاالت العممية في 

بجامعػػة الممػػؾ  تطػػوير تعمػػيـ العمػػـو والرياضػػيات فػػي البحثػػيلمركػػز التميػػز  لكترونػػيال
  مف أىميا سواسعودك وكذلؾ البوابة الخبارية 

 

 التاريخ ال دد المقالعنوان  م

 ىػ5/1/1432 1039   الرياضيات وأىميتيا لمفرد والمجتم  . 1
 ـ11/12/2010الموافؽ 

 ىػ26/1/1432 1042 حب الرياضيات المفةود .. كيؼ نعيده ونةويو ؟  2
 ـ1/1/2011الموافؽ 

 1044   كيؼ تكتب بحثا سيئا ؟!! 3
 

 ىػ11/2/1432
 ـ15/1/2011الموافؽ 

ث والرسػػائؿ العمميػػة .. ىػػؿ وصػػمت سػػرقة البحػػو  4
 إل  حد الظاىرة ؟؟ 

 ىػ16/3/1432 1048
 ـ19/2/2011الموافؽ 

بػػػػػيف اآلمػػػػػاؿ  نترنػػػػػت فػػػػػي التعمػػػػػيـ..اسػػػػػتخداـ ال 5
 الوالدة والمحاذير الواجبة. 

 ىػ14/4/1432 1052
 ـ19/3/2011الموافؽ 

دور المنػػػػػػػػػاىج الدراسػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػر  6
 التعاوني. 

 ىػ28/4/1432 1054
 ـ2/4/2011الموافؽ 

 ىػ26/5/1432 1057 دور الرياضيات في تنمية التفكير.  7
 ـ30/4/2011الموافؽ 

 ىػ26/5/1432 1059 إسيامات العرب في مجاؿ الرياضيات.  8
 ـ30/4/2011الموافؽ 

 ىػ25/6/1432 1061  اانثطة التعميمية وتحصيؿ الرياضيات . 9
 ـ28/5/2011الموافؽ 

منػػػػػػػاىج الرياضػػػػػػػيات والعمػػػػػػػـو  تطػػػػػػػويرمثػػػػػػػروع  10
 آماؿ وطموحات  –الطبيعية

 ىػ17/11/1432 1072
 ـ15/10/2011الموافؽ 



- 33 - 
 

 التاريخ ال دد المقالعنوان  م

 ىػ24/11/1432 1073 طرائؼ االداد العمالقة.  11
 ـ22/10/2011ؽ فالموا

العالقػػػػػة بػػػػػيف االتجػػػػػاه نحػػػػػو دراسػػػػػة الرياضػػػػػيات  12
 والتحصيؿ فييا. 

 ىػ22/1/1433 1079
 ـ14/12/2011الموافؽ 

أىميػػػػػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػػػػػة اتجاىػػػػػػػػػػػػات الطػػػػػػػػػػػػالب نحػػػػػػػػػػػػو  13
 الرياضيات. 

 ىػ29/1/1433   1080
 ـ 24/12/2011الموافؽ 

 ىػ20/2/1433   1083 تنمية اتجاىات الطالب نحو دراسة الرياضيات.  14
 ـ 14/1/2012الموافؽ 

 

 

******************************* 

 م(25/1/1212)تحريرا في يوم 

 

 

 

 

 


