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 أوال : بيانات عامة ◙

   أ.د . رضا مسعد السعيد  االسم : ▪
 الكلية واجلامعة : كلية الرتبية بدمياط  ▪

  rmasar@hotmail.com:  الربيد االلكرتوني ▪

 Mobile:+201001812108رقم احملمول:  ▪

  http://staff.du.edu.eg/287املوقع االلكرتوني:  ▪

 Google scholarالباحث العلمي :امللف الشخصي  ▪

https://scholar.google.com.eg/citations?user=tfA9fPMAAAAJ&hl=ar 

 الدرجة العلمية :أستاذ          ▪
 التخصص: الرتبية)املناهج وطرق التدريس(.   ▪

 اجلوائزالعلمية ◙

 .2008جائزة التفوق العلمي يف العلوم الرتبوية واالجتماعية, جامعة املنوفية, ▪
▪ Lifetime Achievement Award in Education, Venus International 

Foundation,India,2016 

 الوظائف احلالية ◙

 استاذ الرتبية )ختصص مناهج وطرق تدريس(, كلية الرتبية جامعة دمياط. ▪

 خبري مبركز ضمان اجلودة وتقييم االداء جبامعة دمياط. ▪

 املهام القيادية ◙

ختصص املناهج وطرق امني اللجنة العلمية لرتقيات االساتذة واالساتذة املساعدين  ▪

 التدريس

 ملراجعني النظراء ملشروعات ضمان اجلودة والتأهيل لالعتماد .فرق ارئيس  ▪

 عضو جملس ادارة صندوق دعم ومتويل املشروعات التعليمية ▪

 رئيس عام امتحانات شهادة امتام الدراسة بالثانوية العامة. ▪

 (.2007لسنة  155رئيس جلنة تعديل كادر املعلمني)قانون  ▪

 يس عام امتحان الطالب املتفوقني باملرحلة الثانوية.رئ ▪

 رئيس جلنة دمج االطفال ذوى االحتياجات اخلاصة. ▪

 رئيس جلنة شئون املدارس الدولية واملدارس اخلاصة. ▪

 وكيل اول وزارة الرتبية والتعليم  ورئيس قطاع التعليم العام ندبا. ▪
 مدير مركز ضمان اجلودة وتقييم االداء جامعة دمياط. ▪
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رئيس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب امليداني, كلييت الرتبية جبامعيت دمياط  ▪

 واملنوفية.

 وكيل كلية الرتبية لشئون التعليم والطالب, جامعة املنوفية.. ▪

  املؤهالت اجلامعية ◙

 .                                                                                             1979كلية الرتبية جامعة املنصورة, مايو  البكالوريوس فى االعلوم والرتبيـة)رياضيات(, ▪

الدبلوم اخلاص يف الرتبية,املناهج وطرق التدريس,كلية الرتبية,جامعة املنصورة،  ▪

 .1981سبتمرب

 .1983املناهج وطرق التدريس, كلية الرتبية, جامعة املنوفية،  املاجستري يف الرتبيـة, ▪

 South Walesجامعة جـنوب ويلز كلية الرتبية،, دكتـوراه الفلسفة يف الرتبـية ▪

University, UK. 1988, بريطانيا . 

 اللغات اليت جييدها ◙

 اللغة العربية)اللغة االم(. ▪
 ق التدريس من اجنلرتا(.اللغة اإلجنليزية )درجة الدكتوراه فى املناهج وطر ▪

  :التدرج األكادميي ◙

 . 1983 -1980, جامعة املنوفية , معيد بقسم املناهج وطـرق التدريس،كلية الرتبية ▪

  1988 -1984كلية الرتبية، جامعة املنوفية،, ملناهج وطرق التدريسامدرس مساعد بقسم  ▪

 م. 1990-1989جامعة املنوفية، , مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس،كلية الرتبية ▪

-1991مدرس رياضيات وحاسوب،كلية إعداد املعلمات بعـربي، الظاهرة،سلطنة عمان ▪

 م.  1994

أستاذ مساعد الرياضيات واحلاسوب،كلية إعداد املعلمات بعربي،الظاهرة،سلطنة  ▪

    1996-1995عمان

 م.2000-1997اململكة العربية السعودية،, أسـتاذ مـشارك املناهج ،كلـية إعداد املعلمات ▪

  2010- 2001جامـعة املنوفية،, أسـتاذ املناهج وطـرق التدريس ،كلية الرتبية ▪

 حيت اآلن.   - 2011جامـعة دمياط،, أسـتاذ املناهج وطـرق التدريس،كلية الرتبية ▪

  اإلداريةاخلربات  ◙

 .1991-1990التدريس جبامعـة املنوفـية، مني جلنة تطـوير املناهج الدراسـية واساليبا ▪

 . 2003 -2002 الرتبية،جامعة املنوفية  رئيس قسم املناهج وطرق التدريس،كلية ▪

 .2003 -2001, عضو جملس كلية الرتبية,جامعة املنوفية ▪

 .2004 -2001كلية الرتبية،جامعة املنوفية, دير حترير جملة البحوث الرتبوية والنفسيةم ▪

  . 2004- 2002, ،كلية الرتبية،جامعـة املنوفيـةاجلامعيألداء تقييم امدير وحدة  ▪

 .2003عضو جملس ادارة مركز تقويم األداء اجلامعي واالعتماد جبامعة املنوفية، ▪

عضو اللجنة الثالثية جبامعة املنوفية الستكمال إجراءات تعيني أعضاء هيئة  ▪

 .2003التدريس,

 . 2007جامعة املنوفية,امعي,مركز الدراسات االسرتاتيجية،وحدة تقييم األداء اجل مدير  ▪

   .2003- 002 جلنة املنهج و نواتج التعلم,معايري التعليم يف مصر,ألعداد  و اللجنة القوميةعض ▪

 . 2009 -2003, وكـيل كلــية الرتبــية لشــئون التعلـيم والطــالب,جامعة املنوفية ▪
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مفوض جامعة املنوفية للتعاقد مع املشروع القومي لتطوير كليات الرتبية  يف مصر,  ▪

2005 . 

 .2005مسئول برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والكفاءات بكلية الرتبية, ▪

 .2009- 003رئيس جلنة شئون التعليم والطالب,كلية الرتبية,جامعة املنوفية, ▪

 .2009-2003االجتماعي للطالب,جامعة املنوفية,رئيس جملس إدارة صندوق التكافل  ▪

 . 2009-2003رئيس جهاز دعم وتوزيع الكتب اجلامعي,كلية الرتبية,جامعة املنوفية, ▪

 .2009-2003عضو جملس شئون التعليم والطالب,جامعة املنوفية, ▪

 .    2006عضو جملس إدارة وحدة إدارة مشروعات تطوير األداء اجلامعي جبامعة املنوفية, ▪

ثل كلية الرتبية جامعة املنوفية يف مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا املعلومات يف مم ▪

 .2006التعليم العالي,بالتنسيق مع اللجنة القومية لتطوير كليات الرتبية , 

 .2009-2006مدير مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة واالعتماد االكادميى بكلية الرتبية , ▪

 .2006شروعات املمولة من صندوق مشروع تطوير العالي,عضو جلان متابعة استمرارية امل ▪

 .2008 -2006مدير وحدة تطوير كلية الرتبية,جامعة املنوفية, ▪

 . 2009-2006رئيس جملس إدارة املدرسة املتميزة املتكاملة للغات, ▪

 .   2007عضو جملس إدارة مركز الدراسات االسرتاتيجية وإعداد القادة,جامعة املنوفية, ▪

أليف املناهج الدراسية للصفوف الثالثة األوىل باملرحلة االبتدائية يف ضوء عضو جلنة ت ▪

 .2007-2006املعايري القومية للتعليم
عضو فريق املراجعيني النظراء ملشروع ضمان اجلودة بكلية الرتبية جامعة عني  ▪

مشس,كلية الرتبية جامعة طنطا, كلية الرتبية جامعة املنيا, كلية الرتبية بدمنهور 

 2009.-2008معة االسكندرية,كلية رياض االطفال جامعة االسكندرية,جا

امني اللجنة الدائمة لرتقيات االساتذة واالساتذة املساعدين ختصص املناهج وطرق  ▪

 .2011-2008التدريس, 

 .2013-2011رئيس قطاع التعليم العام ووكيل اول وزارة الرتبية والتعليم, ▪

 .2013-2011لتعليم الكبار بسرس الليان,رئيس جملس ادارة املركز االقليمى  ▪

 .2013-2011عضو جملس ادارة دار الكتب القومية, ▪

 .2013رئيس عام امتحانات الثانوية العامة فى ج.م.ع, ▪
 .2016-2014مدير مركز ضمان اجلودة وتقييم االداء,جامعة دمياط, ▪
 .2017-2016العام ,جامعة قطر, منسق رياضيات,الربنامج ▪
 حيت االن. -2017خبري جودة واعتماد ,مركز ضمان اجلودة وتقييم االداء,جامعة دمياط, ▪

 و اجملتمعية اجلمعيات العلمية عضوية  ◙

 حيت االن. -1988اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، عضو ▪

 . 2004 -2002, عضو جملس إدارة اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ▪
 حيت االن. -1995عضو اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات,  ▪
 حيت االن. -1995عضو جملس ادارة اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات, ▪
  حيت االن. -2000نائب مدير اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات, ▪

 االهتمامات العلمية و البحثية ◙

 للمناهج واملقررات الدراسية بالتعليم العام واجلامعي.تصميم وبناء مناذج جديدة  ▪
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 تقويم األداء التعليمي  لكل من الطالب واملعلمني وتوفري مناذج حديثة لتطويره . ▪

 جتريب طرائق تدريس حديثة لالرتقاء مبستوى جودة العملية التعليمية. ▪

 ليم.حتديث أدوات القياس واالمتحانات والتقويم شائعة االستخدام  يف التع ▪

 توفري آليات حديثة لتطوير البحث  العلمى والرتبوي يف كليات اجلامعة. ▪

 تطوير املهارات اإلحصائية واملنهجية اليت يستخدمها الباحثون بكليات اجلامعة. ▪

 حتديث حبوث املناهج وطرق التدريس يف مراحل التعليم املختلفة. ▪

 ناهج وطرق تدريسها .جتريب فعالية استخدام بعض طرائق الكمبيوتر يف تطوير امل ▪

 جتريب استخدام بعض أساليب تكنولوجيا املعلومات واالتصال املعاصرة يف التعليم. ▪

 تنمية مهارات التفكري الرياضي واإلبداع العلمي بأنواعه املتعددة  لدى الطالب. ▪

وذوى -دراسيا املتاخريني-دراسة تعليم الفئات اخلاصة من الطالب )املتفوقني ▪

 صة(.االحتياجات اخلا

دراسة أمناط غري تقليدية من التعلم مثل التعلم التعاوني والتعلم النشط والتعلم  ▪

 االثرائي والتعلم العالجي.

تطوير فعاليات برامج تدريب املعلمني واعضاء هيئة التدريس باستخدام االجتاهات  ▪

 احلديثة يف التدريب.

قاء مبستويات األداء يف تفعيل فكر وثقافة ضمان اجلودة  واالعتماد االكادميى لالرت ▪

 العملية التعليمية.

 املساهمة يف حل بعض املشكالت املزمنة اليت يعانى منها التعليم املعاصر .  ▪

 ااملهارات التكنولوجية اليت يتقنه ◙

 توب والتابلت جبميع نظم التشغيل املتوفرة. استخدام اجهزة الكمبيوتر واالب ▪
تشغيل جمموعة الربامج املكتبية )معاجلة الكلمات والصفحات االلكرتونية والعروض  ▪

 التقدميية(.

خبري حتليل البيانات العلمية إحصائيا على الكومبيوتر باستخدام الربنامج الدولي  ▪

 .   Spss Pcالشهري

 تشغيل أجهزة العرض االلكرتوني باستخدام الشرائح االلكرتونية. ▪

تشغيل االنرتنت واجملموعات االلكرتونية والربيد االلكرتوني وتوظيفها يف العملية  ▪

 التعليمية.

 توظيف املواقع االلكرتونية املتخصصة يف التعليم . ▪
 استخدام بيئة البالك بوورد يف التدريس واالمتحانات. ▪

 واستخدام الكتاب االلكرتوني عرب االنرتنت يف التدريس. ريس االلكرتونىممارسة التد ▪

 املقررات اليت مت تدريسها: ◙

 املناهح الدراسية: مفهومها واسسها ▪
 مناذج املنهج ومداخله ▪
 تنظيمات املناهج الدراسية ▪
 تطوير وحتديث املناهج الدراسية ▪
 طرائق تدريس الرياضيات ▪
 مناهج البحث العلمي يف الرتبية ▪
 حصاء النفسي والرتبوياال ▪



 

  157 

   
 
ة وب  رب 

دإعات  ب  ب   ISSN : 2536-9407                        إ 

 جملة إلكرتونية فصلية..تصدرها رابطة الرتبويني العرب

 مناهج البحث التجرييب ▪
 جودة املناهج والربامج ▪

 التدريس املصغر ▪
 اسرتاتيجيات التدريس لذوى االحتياجات اخلاصة ▪

 اسرتاتيجيات التدريس للمتفوقني واملوهوبني ▪

 اسرتاتيجيات التدريس عرب الشبكات ▪

 لطالب الدراسات العليا القوة الرياضية ▪
▪ Research methodology iu mathematics 
▪ Methods of teaching mathematics 
▪ Mathematics teacher education 
▪ Keys of success 
▪ Mathematics seminar 

 :اإلنتاج العلمي ◙

 .M.edرسالة املاجستري  ◙

واثر ذلك  مدى فهم طالب كلية الرتبية لطبيعة الربهان الرياضىرضا مسعد السعيد:  ▪

 .1983جامعة املنوفية،رسالة ماجستري .كلية الرتبية، على مهارات التدريس لديهم

  .Ph.Dرسالة الدكتوراه  ◙

▪ Reda Mosad  El-Said ASAR(1988).A critical appraisal of mathematics 

education research carried out in Egypt, with special reference to 

techniques of research methodology and statistical analysis. College of 

Cardiff, University of South Wales, U.K   

 حيت درجة استاذأحباث بعد الدكتوراه  ◙

منوذج منظومي متعدد األبعاد الشتقاق جماالت البحوث رضا مسعد السعيد:  ▪

جملة البحوث الرتبوية والنفسية،كلية الرتبية بشبني  .األكادميية بكلية الرتبية

 .1989الكوم،العدد الرابع،السنة الرابعة،

فعالية برنامج إعداد معلمي كليات الرتبية يف تنمية فهم طالبها رضا مسعد السعيد:  ▪

ث منشور يف مؤمتر:حنو رؤية نقدية حب.ملعامل تراثهم وتقديرهم لدوره يف تطور العلوم

 .1989يوليو 6 – 4،يف مصرالعربي، رابطة الرتبية احلديثة  للفكر الرتبوي

رضا مسعد السعيد: دراسة استكشافية ملدى فعالية استخدام خوارزميات  ▪

الكومبيوتر)خرائط التدفق( يف تدريس تالميذ احللقة الثانية من مرحلة التعليم 

بشبني جملة البحوث الرتبوية والنفسية،كلية الرتبية : األساسي. حبث منشور يف

 .1990الكوم،العدد اخلامس،السنة اخلامسة,

حنو منوذج مخاسي البعد لتطوير برامج إعداد معلمي كليات رضا مسعد السعيد:  ▪

حبث منشور يف:  .الرتبية يف ضوء متطلبات التطورات البيئية والتكنولوجية املعاصرة

نة اخلامسة، العدد جملة العلوم الرتبوية والنفسية، كلية الرتبية، جامعة املنوفية، الس

 .1990السابع،

األمناط املعرفية وعالقتها مبستوى تكرارية وشيوع األخطاء اليت رضا مسعد السعيد:  ▪

حث منشور يف: جملة البحوث الرتبوية ب يقع فيها طالب الصف الثاني الثانوي.

 . 1990والنفسية. كلية الرتبية بشبني الكوم، العدد األول، السنة السادسة,
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تنمية ميول طالب التخصص األدبي بشعبة التعليم األساسي بكليات السعيد:  رضا مسعد ▪

حبث منشور يف مؤمتر: إعداد املعلم الرتاكمات والتحديات. اجلمعية املصرية . الرتبية

 .1990يوليو 18 – 15، ,فندق سان ستيفانوللمناهج وطرق التدريس، اإلسكندرية

مواكبة برامج تدريب املعلمني أثناء التطورات احلديثة ومدى رضا مسعد السعيد:  ▪

حبث منشور يف مؤمتر: إعداد املعلم الرتاكمات والتحديات. اجلمعية  .اخلدمة هلا

 .1990يوليو  18 – 15: , فندق سان ستيفانواملصرية للمناهج وطرق التدريس. اإلسكندرية

لتعليمي بني رضا مسعد السعيد: برامج تدريب معلمي املرحلة الثانوية على الكومبيوتر ا ▪

حبث منشور يف مؤمتر: التعليم الثانوي احلاضر  قيود الواقع وتطلعات املستقبل.

 .1991يوليه  8 – 6رابطة الرتبية احلديثة، اجلامعة العمالية بالقاهرة،  , واملستقبل

رضا مسعد السعيد: أزمة املصطلح العلمي الرتبوي: دراسة حتليلية يف جمال املناهج  ▪

جملة الرتبية املعاصرة: العدد الثامن عشر،السنة : حبث منشور يفوطرق التدريس    

 .1991الثامنة، أغسطس

 رضا مسعد السعيد: املنهج اإلثرائى: رؤية مستقبلية لتطوير مناهج مراحل التعليم العام. ▪

حبث منشور يف مؤمتر: رؤى مستقبلية للمناهج يف الوطن العربي، اجلمعية املصرية 

 .1991أغسطس 8 – 4 فندق سان ستيفانو, التدريس، اإلسكندرية،للمناهج وطرق 

التعليمية يف بناء برنامج لتوعية معلمي  رضا مسعد السعيد: استخدام أسلوب املوديوالت ▪

حبث منشور يف: جملة  املرحلة الثانوية بأساسيات الكومبيوتر واستخداماته يف التدريس.

البحوث الرتبوية والنفسية، كلية الرتبية بشبني الكوم، العدد السادس، السنة اخلامسة 

1992 . 

لعشرية لتالميذ احللقة رضا مسعد السعيد: جتريب تدريس بعض النظم العدية غري ا ▪

الثانية من التعليم األساسي وأثر ذلك على حتصيلهم وفهمهم. حبث منشور يف: جملة 

البحوث الرتبوية والنفسية، كلية الرتبية بشبني الكوم, العدد السادس، السنة الثامنة 

،1992 . 

رضا مسعد السعيد: استخدام أسلوبي أشكال فن وخرائط كار نوف يف تدريس تالميذ  ▪

احللقة الثانية من التعليم األساسي. حبث منشور يف: جملة البحوث الرتبوية والنفسية، 

 . 1992كلية الرتبية بشبني الكوم، العدد الرابع، السنة الثامنة ،

رضا مسعد السعيد: العوامل املسهمة يف األداء التدريسى لطالبات الكليات املتوسطة يف  ▪

حبث منشور يف مؤمتر: حنو تعليم أساسي أفضل.  سلطنة عمان:دراسة احندارية تنبؤية .

 .1992أغسطس 6 – 3اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة: 

رضا مسعد السعيد: برنامج مقرتح قائم على الكفايات التدريسية لتطوير فعاليات  ▪

الرتبية العملية بالكليات املتوسطة يف سلطنة عمان. حبث منشور يف:جملة الرتبية 

 .1993ملعاصرة، العدد اخلامس والعشرون، السنة العاشرة، يناير ا

رضا مسعد السعيد: فعالية خرائط األفضلية والتدرجات اهلرمية يف تدريس طالبات  ▪

الشعب األدبية وعالقة ذلك باجتاهاتهن باملرحلة االبتدائية. حبث منشور يف: جملة 

وم، العدد الثالث، السنة العاشرة، البحوث الرتبوية والنفسية، كلية الرتبية بشبني الك

1994 . 

رضا مسعد السعيد: أثر التفاعل بني اسرتاتيجيات التدريس ومهارات االستذكار لدى  ▪

طالبات الكليات املتوسطة يف سلطنة عمان على حتصيلهم الدراسي واجتاهاتهن حنو 
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السابع  دراسات يف املناهج وطرق التدريس، العددجملة الدراسة والتعلم. منشور يف: 

 .1994  كلية الرتبية جامعة عني مشس , والعشرون،

رضا مسعد السعيد: جتريب تدريس أسلوب حل املشكالت لطالبات الكليات املتوسطة  ▪

للبنات يف سلطنة عمان باستخدام احلاسوب التعليمي وأثر ذلك على مهارات حل املشكلة 

كلية الرتبية جامعة  ,: جملة البحوث النفسية والرتبوية لديهم. حبث منشور يف

 .1994العدد الرابع، السنة العاشرة ، ، املنوفية

رضا مسعد السعيد: تنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى طالبات كليات الرتبية. حبث  ▪

منشور يف: جملة البحوث الرتبوية والنفسية، كلية الرتبية شبني الكوم، العدد الثاني، 

 م.1998السنة الثالثة عشرة، 

د السعيد: مدخل عرب منهجي لتطوير تدريس املرحلة االبتدائية يف ضوء رضا مسع ▪

فلسفة وتطبيقات املنهج القومي. حبث منشور يف: جملة البحوث الرتبوية 

 .1999العدد الثالث، السنة الرابعة عشر،  كلية الرتبية جامعة املنوفية,والنفسية،

ة االبتكارية للتلميذات رضا مسعد السعيد: اثر برنامج إثرائي قائم على األنشط ▪

مؤمتر: معايري ومستويات، كلية الرتبية  متفاوتات القدرة على التحصيل الدراسي،

 م. 2001فرباير  22–21أكتوبر، 6جامعة 

رضا مسعد السعيد: فعالية أسلوب التعلم النشط القائم على املواد التناولية يف التدريس.  ▪

ة املصرية لرتبويات الرياضيات، اجمللد جملة تربويات الرياضيات، اجلمعي : منشور يف

 . 2001الرابع، أبريل

اجمللس ، رضا مسعد السعيد: األنشطة اإلثرائية وأثرها على التدريس باملرحلة اإلعدادية ▪

األعلى للجامعات، اللجنة العلمية الدائمة لرتقيات األساتذة، كلية الرتبية، جامعة عني 

 م .2001مشس

 تاذيةحبوث سنوية منشورة بعد األس ◙

رضا مسعد السعيد: منوذج منظومي لتطوير مهارات التفكري اإلحصائي لدى الباحثني  ▪

. املركز الرتبوي بكليات الرتبية يف مصر، حبث منشور يف مؤمتر: رؤى مستقبلية للبحث

 م. 2001أبريل 18 – 17القاهرة, حوث الرتبوية والتنمية،للبالقومي 
التغري يف األداء يف التجارب القبلية البعدية. رضا مسعد السعيد: أساليب حديثة لقياس  ▪

ورقة  عمل مقدمة إىل: مؤمتر املناهج الدراسية ومفهوم األداء , اجلمعية املصرية 

 م.2002يوليو 26 -24للمناهج وطرق التدريس, دار الضيافة جامعة عني مشس, 

ل رضا مسعد السعيد: كيف جترى حتليال إحصائيا سيئا لنتائج حبثك؟، ورقة عم ▪

مقدمة إىل: مؤمتر البحث يف الرياضيات) املعلم باحثا خربات ميدانية (. مجعية تربويات 

   م.2002أغسطس 5 -4الرياضيات املصرية, دار الضيافة جامعة عني مشس,
رضا مسعد السعيد: منوذج منظومي لتطوير البحث الرتبوي, حبث منشور يف: مؤمتر  ▪

 .  2002بوي يف كليات الرتبية,كلية الرتبية بالفيوم, تطوير البحث الرت
▪ REDA MOSAD ELSAID ASAR: AN EXPERIMENTAL APPROACH FOR 

TEACHING STATISTICS IN THE PRERARATORY SCHOOLS IN EGYPT. 

A PAPER PRESENTED AT:THE SIXTH INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON TEACHING STATISTICS(ICOTS 6),CAPETOWN, 

SOUTH AFRICA ,7-12 JULY 2002                    . 
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رضا مسعد السعيد: حنو منهج قائم على املهارات احلياتية املعاصرة لتعليم الكبار يف  ▪

عاصرة يف جمال تعليم العربي. ورقة عمل مقدمة إىل: ندوة اجتاهات م مصر والوطن

 .2003فرباير 26الكبار، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية بدمياط،  

رضا مسعد السعيد: حجم األثر أساليب إحصائية لقياس األهمية العملية لنتائج  ▪

البحوث الرتبوية , حبث منشور يف: املؤمتر العلمي اخلامس عشر, اجلمعية املصرية 

س, مناهج التعليم واإلعداد للحياة املعاصرة, دار الضيافة, جامعة للمناهج وطرق التدري

 م.2003يوليو 22-21عني مشس, 

رضا مسعد السعيد: آليات البحث الرتبوي بني اخلطية واملنظومية.حبث منشور يف:املؤمتر  ▪

ابريل  4-3يف التدريس والتعلم, جامعة عني مشس,  العربي الرابع, حول املدخل املنظومي

 م.2004

رضا مسعد السعيد: أساليب توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تطوير أداء املعلمني  ▪

مبراحل التعليم العام يف ضوء بعض اخلربات العاملية املعاصرة. حبث منشور يف: املؤمتر 

املصرية للمناهج وطرق التدريس, جامعة  العلمي السادس عشر, تكوين املعلم, اجلمعية

 م2004يوليو  22-21عني مشس, 
رضا مسعد السعيد: منوذج منظومي لتطوير مهارات التفكري اإلحصائي لدى الباحثني  ▪

بكليات الرتبية. حبث منشور يف: جملة كلية الرتبية بدمياط, جامعة املنصورة, 

 .2004,يوليو34العدد

تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تطوير تدريس رضا مسعد السعيد: سبل توظيف  ▪

الرياضيات مبراحل التعليم العام,حبث منشور يف:املؤمتر العلمي الرابع , اجلمعية 

املصرية لرتبويات الرياضيات, رياضيات التعليم العام يف جمتمع املعرفة,نادى أعضاء 

 م2004يوليو 8-7هيئة التدريس, جامعة بنها,

مدخل حديث لتطوير تقويم تعليم الرياضيات  -قوة الرياضيةرضا مسعد السعيد:ال ▪

مبراحل التعليم العام. حبث مقدم إىل: مؤمتر تعليم وتعلم الرياضيات من اجل اإلبداع. 

 م2005اكتوبر9-8مجعية تربويات الرياضيات املصرية, دار الضيافة جامعة عني مشس، 

ية داخل املدرسة املصري: تساؤالت رضا مسعد السعيد: متطلبات تفعيل املستويات املعيار ▪

أساسية, حبث مقدم إىل:املؤمتر العلمي السابع عشر, اجلمعية املصرية للمناهج وطرق 

-26التدريس, مناهج التعليم واملستويات املعيارية, دار الضيافة, جامعة عني مشس, 

 م.2005يوليو 27

ملناهج الدراسية, حبث رضا مسعد السعيد: منوذج منظومي ثالثي البعد لتنظيم حمتوى ا ▪

منشور يف: املؤمتر العربي اخلامس حول املدخل املنظومي يف التدريس والتعلم, حنو 

 17-16تطوير منظومة التعليم يف مصر والوطن العربي, جامعة الدول العربية, القاهرة: 

 م.2005نيسان -ابريل
حلة الثانوية. حبث رضا مسعد السعيد: توظيف  املدخل املنظومي  يف تعليم تالميذ املر ▪

املصري األول حول املدخل املنظومي وتطبيقاته يف العلوم  -مقدم  إىل: للمؤمتر االردنى

 1245, بقرار ا.د. رئيس اجلامعة رقم 2005يوليو  7-6املختلفة, جامعة اربد األهلية ,األردن 

 .2005-7-4بتاريخ 

املستدامة يف الوطن رضا مسعد السعيد: حنو منوذج منظومي ثالثي البعد للتنمية  ▪

العربي, املؤمتر العربي السادس حول املدخل املنظومي يف التدريس والتعلم, حنو التنمية 

املستدامة يف الوطن العربي, مركز تطوير تدريس بالرياضيات والعلوم بالتعاون مع 

 م.2006ابريل  15-13جامعة مصر الدولية القاهرة , 
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اهج الدراسية وتنمية العقل العربي املبدع, حبث رضا مسعد السعيد: مداخل إثراء املن ▪

منشور يف: املؤمتر العلمي الثامن عشر, اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس, 

 م.2006يوليو 26-25مناهج التعليم وبناء اإلنسان العربي, دار الضيافة, جامعة عن مشس, 

ة وموقع اجلامعات العربية رضا مسعد السعيد: الرتتيب الدولي احلديث للجامعات العاملي ▪

بها: تساؤالت أساسية, حبث منشور يف:املؤمتر القومي السنوي الثالث عشر  العربي 

اخلامس,مركز تطوير التعليم اجلامعي, اجلامعات العربية يف القرن احلادي والعشرين: 

 م.2006نوفمرب  27-26الواقع والرؤى, دار الضيافة , جامعة عني مشس, 
(. أجندة عمل لتحسني الرتتيب الدولي للجامعات املصرية 2006د)رضا مسعد السعي ▪

والعربيه.حبث منشور يف:مركز تطوير التعليم اجلامعى كليه الرتبيه جامعه عني 

 مشس.

(. التطورات املعاصرة يف تعليم الرياضيات، حقائق أم 2006رضا مسعد السعيد) ▪

 معاصرة لتطوير تعليم وتعلخرافات.املؤمتر العلمي السادس,موضوع املؤمتر: مداخل م

رضا مسعد السعيد: الرياضيات  للجميع الشق املكمل لربنامج القراءة للجميع , حبث  ▪

ملؤمتر اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات, دار الضيافة جامعة عني  حتت النشر مقدم

 2007يوليو 18-17مشس,
 :African Doctorates in Mathematics(. 2007االحتاد االفريقي ملعلمي الرياضيات) ▪

A Catalogue  
(.الرياضيات للجميع بني الواقع واملأمول.املؤمتر العلمي 2007رضا مسعد السعيد) ▪

   جامعة عني مشس -السابع,الرياضيات للجميع دار الضيافة 

 Mathematics in African History and(.2007االحتاد االفريقي ملعلمي الرياضيات) ▪

Cultures An Annotated     

(:توجهات مستقبلية فى تكنولوجيا التعليم باملدارس 2008رضا مسعد السعيد) ▪

 املصرية.مؤمتر اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات.

(: تطوير املناهج الدراسية من اجل التميز.حبث منشور : املؤمتر 2008رضا مسعد السعيد) ▪

  30-1(, 1) 1السنوى للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس 

(: تكنولوجيا التعليم )مدخل معاصر لصناعة تربوية رائدة(. 2009رضا مسعد السعيد) ▪

   78-45(, 1) 1مؤمتر تطوير جودة الدراسات العليا جبامعة املنوفية 

(: حنو مناهج مطورة من أجل التميز .املؤمتر العلمي احلادي 2009رضا مسعد السعيد) ▪

األصالة واملعاصرة, اجمللد الثاني, اجلمعيه  والعشرون.تطوير املناهج الدراسية بني

   املصريه للمناهج وطرق التدريس, كليه الرتبيه ,جامعه عني مشس,

(: أخطاء الكتب املطورة فى عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصال 2009رضا مسعد السعيد) ▪

.املؤمتر )دراسة حالة على مناهج الرياضيات بالصفني الرابع االبتدائى واالول االعدادى(

العلمي التاسع,املستحدثات التكنولوجية وتطوير تدريس الرياضيات.اجلمعية املصرية 

 لرتبويات الرياضيات,

(: قبل فوات االوان تقرير جديد اىل االمة حول تدريس العلوم 2010رضا مسعد السعيد) ▪

 والرياضيات بالقرن احلادى والعشرين.املؤمتر السنوى لكلية الرتبية بدمياط,كليه

 الرتبيه, جامعه دمياط
(: جودة الدراسات العليا بكليات الرتبية فى مصر.املؤمتر السنوى 2010رضا مسعد السعيد ) ▪

   لكلية الرتبية بدمياط, كليه الرتبيه,جامعه دمياط.
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(. تطوير تدريس الرياضيات يف مصر والوطن العربي يف ضوء 2010رضا مسعد السعيد) ▪

املصريه للمناهج وطرق التدريس كليه الرتبيه جامعه  معايري التميز . مؤمتر اجلمعيه

  عني مشس.

▪ Reda Mosad  Elsaid (2010).Before it’s Too Late: Teaching mathematics 

and science at danger ,A Report to the Nation from the National 

Commission on Mathematics and Science Teaching for the 21st 

Century (, 1) 2. املؤمتر العلمي العاشر,االجتاهات احلديثة يف تطوير تدريس الرياضيات 

1-7  

▪ Reda Mosad Elsaid (2010  ( Enhancing Success and Quality of Teacher 

Education Programs  in the Egyptian Universities (An analytical case 

study. UNESCO 

 :History of Mathematics in Africa(. 2011مي الرياضيات)االحتاد االفريقي ملعل ▪

2000-2011 

(: تطوير نظام التقويم الشامل مبرحلة التعليم االساسى. وزاره 2011رضا مسعد السعيد) ▪

 الرتبيه والتعليم.
(: الرتتيب العاملي التنافسي وموقع مصر به مع إشارة خاصة 2013رضا مسعدالسعيد) ▪

 35-15(, 1) 197ناهج وطرق التدريس للتعليم. دراسات فى امل
(: خارطة الطريق للتعليم املصري يف اجلمهورية الثالثة.املؤمتر 2014رضا مسعد السعيد) ▪

العلمي الثالث والعشرون للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس بعنوان: تطوير 

   446 - 441املناهج . رؤى وتوجهات, اجمللد , الصفحات 

(: فعالية مدخل القرائية العددية يف تنمية املهارات األساسية 2015رضا مسعد السعيد) ▪

وحمو األمية احلسابية لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية مبحافظة دمياط.املؤمترالعلمي 

: تعليم وتعلم  السنوي اخلامس عشر للجمعية املصرية لرتبويات الرياضيات بعنوان

 عشرين.الرياضيات وتنمية مهارات القرن احلادي وال

(: مدخل قائم على املشروعات اإلبداعية لتطوير تعليم 2015رضا مسعد السعيد) ▪

الرياضيات يف مصر والوطن العربي.املؤمتر العلمي السنوي اخلامس عشر للجمعية 

املصرية لرتبويات الرياضيات: تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية مهارات القرن احلادي 

 والعشرين.
(: املناهج القائمة على التميز مدخل معاصر لتطوير التعليم يف 2015رضا مسعد السعيد) ▪

مصر والوطن العربي. املؤمتر العلمي الرابع والعشرون للجمعية املصرية للمناهج 

 وطرق التدريس: برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز
لتطوير تعليم مدخل قائم على املشروعات االبداعية  STEM(: 2015رضا مسعد السعيد) ▪

الرياضيات فى مصر والوطن العربى. املؤمتر العلمي السنوي اخلامس عشر للجمعية 

املصرية لرتبويات الرياضيات بعنوان : تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية مهارات القرن 

 احلادي والعشرين.

املعمل اإلفرتاضي : مدخل مقرتح لتوظيف التابلت يف تنمية املهارات العملية يف  ▪

 لرياضيات باملرحلة الثانوية.ا

(: املعمل اإلفرتاضي : مدخل مقرتح لتوظيف التابلت يف تنمية 2015رضا مسعد السعيد) ▪

املهارات العملية يف الرياضيات باملرحلة الثانوية.املؤمتر العلمي السنوي اخلامس عشر 
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ية مهارات للجمعية املصرية لرتبويات الرياضيات بعنوان : تعليم وتعلم الرياضيات وتنم

  .175-150القرن احلادي والعشرون. الصفحات 

( : برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز. املؤمتر 2015رضا مسعد السعيد) ▪

  .182-153العلمي الرابع والعشرون للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس, 

▪ Reda Mosad Elsaid Abouassar (2016) Development of Core Mathematics 

Courses in light of CCP Key Performance Indicators(KPI’s).Journal of 

Research in Curriculum, Instruction and Educational 

Technology(JRCIET) Association of Arab Educators   الصفحات  3اجمللد

191 -229 .  

يف العصر الرقمي .املؤمتر املؤمتر (. أمن وأخالقيات الرتبية 2016رضا مسعد السعيد) ▪

السنوي السادس والعشرين)الدولي اخلامس( ,مناهج التعليم فى العامل العربي وحتديات 

اهلوية. اإلصدار الثاني, اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس كليه الرتبيه جامعه 

  عني مشس.

ملناهج الدراسية مبراحل ( . مداخل تاصيل اهلوية الوطنية فى ا2017رضا مسعد السعيد) ▪

التعليم العام. املؤمتر السنوي السادس والعشرين)الدولي اخلامس( , مناهج التعليم فى 

العامل العربي وحتديات اهلوية, اجمللد الثاني, اجلمعية املصرية للمناهج وطرق 

  التدريس, كليه الرتبيه جامعه عني مشس.

 (5) 5لعلوم يف خطر. جمله ابداعات تربويه (: تعليم الرياضيات وا2018رضا مسغد السعيد) ▪

(. التعليم اجليد يف ضوء أهداف التنمية املستدامة ورؤية 2018رضا مسعد السعيد) ▪

. املؤمتر الدولي الثاني لالجتاهات احلديثة يف التدريب والتعليم بعنوان نظام 2030مصر

لس الوطين للتعليم اجمل ISO 21001:2018ادارة املؤسسات التعليمية وفق املعيار الدولي 

   والتدريب, القاهرة.

(. التوقعات املستقبليه ملناهج التعليم وطرائق التعلم يف ضوء 2018رضا مسعد السعيد) ▪

  ديسمرب. 3-2, املتغريات العامليه. مؤمتر كليه الدراسات العليا ,جامعه القاهره

هارات العمليه معمل رياضيات افرتاضي لتنميه امل TABLET(. 2018رضا مسعد السعيد) ▪

   39-6(, 4) 21والتطبيقات احلياتيه للرياضيات. تربويات الرياضيات 

مدخل تكاملي حديث متعدد التخصصات للتميز  STEM(. 2018رضا مسعد السعيد) ▪

(, 2) 21الدراسي ومهارات القرن احلادى والعشرين. اجملله املصريه لرتبويات الرياضيات 

6 -42  

التعلم املدمج مدخل تكنولوجي لتنميه مهارات االستخدام (. 2018رضا مسعد السعيد) ▪

 40-6(, 3) 21االمن لالنرتنت واخالقيات التكنولوجيا املعاصره. جمله تربويات الرياضيات 

مفهومها ومكوناتها وطرق تنميتها. حبث  (. الرباعه الرياضيه2018رضا مسعد السعيد) ▪

منشور يف جملة: تربويات الرياضيات.  جملة تربويات الرياضيات,اجلمعية املصرية 

 حبث مقبول للنشر. لرتبويات الرياضيات.

(. منوذج منهجي مقرتح لتطوير حبوث فعالية الربامج التدريبية 2019رضا مسعد السعيد) ▪

. املؤمتر الدولي الثالث بعنوان تطوير (FPOIR) لعربيةباملؤسسات التعليمية املصرية وا

برامج التدريب باملؤسسات العربية لتحقيق القدرة التنافسية والتميز يف عصر االبتكار 

وريادة األعمال. مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات اجلامعية جامعة 

 حبث مقبول للنشر. بنها.مارس .
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(. هيباتيا املصريه السكندريه اول عامله رياضيات يف تاريخ 2019السعيد)رضا مسعد  ▪

   حبث مقبول للنشر. البشريه. جملة التعلم واملستقبل,العدد الثالث.

. التعليمية واملشروعات الربامج تقويم مداخل(. 2019)احلى عبد زيزي,  السعيد مسعد رضا ▪

 حتت بورسعيد جامعة الرتبية لكلية السابع والدولي الثامن العلمي للمؤمتر مقدم حبث

 مارس 31 -30 املنعقد" التطوير وضرورة املشكالت: الرتبوية املنظومة يف التقويم: عنوان

  الدولية بورسعيد مدارس يف 2019

 مت اإلشراف عليها ماجستري ودكتوراه ثاني عشر:رسائل ◙

املنظم املتقدم مع أحد إمساعيل حممد األمني حممد الصادق: أثر استخدام أسلوب  ▪

األساليب املعرفية على حتصيل طالب الصف الثاني الثانوي. رسالة ماجستري، كلية 

 .1990الرتبية، جامعة املنوفية،

رمضان رفعت سليمان: دراسة ملدى فاعلية استخدام خوارزميات الكمبيوتر يف تدريس  ▪

لية الرتبية جامعة طالب احللقة الثانية من التعليم األساسي، رسالة ماجستري، ك

 . 1991املنوفية،

على إمساعيل سرور البص: أثر استخدام الرتاث العربي يف تدريس الصف الثالث  ▪

اإلعدادي على حتصيل التالميذ واجتاهاتهم. رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة 

 .1992املنوفية،

لتدريس لدى ماجدة صاحل: برنامج لتنمية الوعي باحلاسب اآللي واستخداماته يف ا ▪

 .1993معلمي املرحلة الثانوية، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية جامعة املنوفية،

هشام عبده عبد الغفار: فعالية املدخل البيئي يف تدريس تالميذ احللقة الثانية من  ▪

التعليم األساسي على التحصيل واالجتاه حنو كل من البيئة. رسالة ماجستري، كلية 

 .1997ية،الرتبية جامعة املنوف
نوال سلطان اخلضر: فعالية استخدام بعض األنشطة اإلثرائية يف تدريس تلميذات  ▪

املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية على التحصيل الدراسي والتفكري االبتكارى, 

رسالة ماجستري، كلية الرتبية للبنات بالقصيم, األقسام األدبية, بريدة, اململكة العربية 

 .2000،السعودية

منى على اخلليفة: أثر التفاعل بني أسلوب املنظم املتقدم وأسلوب االستقالل االعتماد  ▪

املعريف على التحصيل الدراسي العاجل واملرجأ لدى طالبات املرحلة الثانوية، رسالة 

ماجستري، كلية الرتبية للبنات بالقصيم, األقسام األدبية, بريدة, اململكة العربية 

 م.2001السعودية،
شوقي أبو زيد: أثر استخدام أسلوب حل املشكالت على تنمية التفكري االبتكارى لدى  ▪

 م .2002تالميذ املرحلة اإلعدادية، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة املنوفية،

هند عبد اهلل العضيبى: العالقة بني الثقافة الكومبيوترية واالجتاهات حنو استخدام  ▪

لدى معلمات باملرحلة الثانوية. رسالة ماجستري، كلية الرتبية  الكومبيوتر يف التدريس

  م.2003للبنات بالقصيم, األقسام األدبية, بريدة, اململكة العربية السعودية،
(. فعالية املدخل البيئي يف تدريس بعض موضوعات الرياضيات 2003هشام عبد الغفار) ▪

حصيل واالجتاه حنو كل من لتالميذ احللقة الثانية من التعليم االساسي علي الت

 الرياضيات والبيئة. رسالة ماجستري, كلية الرتبية, جامعة املنوفية.
امحد ماهر عبد احلميد مصطفى الباز: اثر أسلوب التعلم التعاوني على تنمية مهارات  ▪

التواصل لدي تالميذ املرحلة اإلعدادية, رسالة ماجستري, كلية الرتبية, جامعة 

 م.2003املنوفية,
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ام عبدا ملعطي على مصطفي : تطوير منهج شبكات احلاسب اآللي بكليات الرتبية عص ▪

النوعية يف ضوء االجتاهات احلديثة , رسالة ماجستري, كلية الرتبية , جامعة املنوفية , 

 م  2003
التحصيل الدراسي  حممد عبدا لقادر على النمر: اثر استخدام املدخل املنظومي على ▪

فكري لدي طالب الصف األول الثانوي, رسالة ماجستري, كلية الرتبية, واملهارات العليا للت

 م2004جامعة املنوفية, 
منى امحد إمساعيل : فعالية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف تنمية املهارات  ▪

العملية لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية , رسالة دكتوراه , كلية االقتصاد املنزلي ,  

 م 2004فية , جامعة املنو

امحد مسري السيد شليب: تقويم أداء معلمي املرحلة اإلعدادية يف ضوء املعايري املهنية   ▪

 م.2005املعاصرة , رسالة ماجستري, كلية الرتبية, جامعة املنوفية, 

هشام عبد الغفار: فعالية استخدام منوذج الثالوث اإلثرائى يف تنمية اإلبداع لدى التالميذ  ▪

 .2005ملرحلة الثانوية، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية, جامعة املنوفية, املتفوقني  با
شرين صالح: برنامج قائم على الكفايات العملية للتالميذ الصم باملرحلة  اإلعدادية،  ▪

 . 2005رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة املنوفية , 
منوذج الثالوث االثرائي على هشام عبده عبدا لعزيز عبدا لغفار: فعالية برنامج قائم على  ▪

تنمية اإلبداع لدى الطالب الفائقني باملرحلة الثانوية, رسالة دكتوراه, كلية الرتبية,  

 م.2005جامعة  املنوفية, 

حممد حممود عبد احلافظ صريه: اثر منوذج التعلم البنائى على اكتساب املعرفة وبقاء  ▪

تالميذ املرحلة االبتدائية, رسالة ماجستري, كلية الرتبية, جامعة  اثر العلم  لدي

 .2005املنوفية,

حنان عبد السميع مربوك جاد اهلل: برنامج مقرتح لتنمية كفايات القياس والتقويم لدي  ▪

الطالبات املعلمات, جامعة األزهر, رسالة دكتوراه , كلية االقتصاد املنزلي, جامعة  

 م.2006املنوفية, 

د عبد الرازق سليمان: تطوير تدريس املرحلة الثانوية يف ضوء متطلبات تكنولوجيا حمم ▪

 . 2006 املعلومات واالتصال. رسالة دكتوراه، كلية الرتبية, جامعة املنوفية

شريف عبد اهلل جاب اهلل شرف: أثر استخدام مدخل التجارب العملية على تنمية  احلس  ▪

، جامعة  دية، رسالة ماجستري، كلية الرتبيةاالحصائى لدى تالميذ املرحلة اإلعدا

 .2006املنوفية،
ناصر السيد عبدا حلميد عبيده: تطوير املنهج يف ضوء املعايري املعاصرة واثر ذلك على  ▪

لدى تالميذ املرحلة االبتدائية, رسالة دكتوراه, كلية الرتبية جامعة  تنمية  القوة

 م.2006املنوفية,
(.استخدام املدخل البييئ يف تدريس االقتصاد املنزلي 2007مواهب يوسف احلفناوي) ▪

وعالقته بكل من التحصيل الدراسي واالجتاه حنو البيئة.رسالة ماجستري,كلية 

 ية.االقتصاد املنزلي, جامعة املنوف
(. فاعلية برنامج قائم علي املدخل املنظومي يف تنمية 2007حممد عبد القادر علي النمر) ▪

القوة الرياضية وبعض مهارات ما وراء املعرفة لدي الطالب الفائقني باملرحلة الثانوية. 

 رسالة دكتوراة, كلية الرتبية, جامعة املنوفية.
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نامج لتطوير تدريس االقتصاد (.بر2008جنوي حممد زين الدين حممد عبد العزيز) ▪

املنزلي باملرحلة الثانوية يف ضوء املعايري املعاصرة. رسالة دكتوراة, كلية االقتصاد 

 املنزلي, جامعة املنوفية.

(. فاعلية برنامج قائم علي االثراء الوسيلي يف 2008هالة سعيد عبد العاطي ابو العال) ▪

دي طالبات املرحلة االعدادية يف مادة تنمية املهارات االدائية والتفكري االبداعي ل

 االقتصاد املنزلي. رسالة دكتوراة, كلية االقتصاد املنزلي, جامعة املنوفية.
(. تطوير االنشطة الرياضية مبرحلة رياض 2008امحد ماهر عبد احلميد مصطفي) ▪

االطفال يف ضوء متطلبات معايري الرياضيات املعاصرة. رسالة دكتوراة, كلية 

 امعة املنوفية.الرتبية,ج

(. فاعلية برنامج كورت يف تنمية بعض مهارات 2009صبحى القطب ابراهيم الغلياط)  ▪

التفكري الرياضي لدي الطالب املتفوقني يف املرحلة الثانوية.رسالة ماجستري, كلية 

 الرتبية , جامعة املنوفية.

ية يف تنمية (. فاعلية برنامج قائم علي السبورة الذك2010حممد خمتار احلنفي)امل  ▪

بعض مهارات التدريس االلكرتوني لدي الطالب املعلمني بشعبة الرياضيات.رسالة 

 ماجستري , كلية الرتبية , جامعة املنوفية.

(. فاعلية برنامج قائم علي الوحدات 2010شرين مشس الدين عبد القوي املراكيب) ▪

دادية واثره علي تنمية التعليمية املصغرة يف الرتبية االسرية للبنني يف املرحلة االع

وعيهم ببعض القضايا االسرية املعاصرة. رسالة ماجستري, كلية االقتصاد املنزلي, 

 جامعة املنوفية.
(. برنامج مقرتح قائم علي التواصل الرياضي 2011حممد حممود عبد احلافظ صرية) ▪

, كلية لتطوير تعليم الرياضيات مبدارس اللغات باملرحلة االبتدائية. رسالة دكتوراة

 الرتبية, جامعة املنوفية.
(. تطوير وحدات االحصاء باملرحلة االعدادية يف ضوء 2011شريف عبد اله جاب اهلل شرف) ▪

متطلبات اجلودة الشاملة واثره علي االداء االحصائي وبقاء اثر التعلم.رسالة دكتوراة, 

 كلية الرتبية , جامعة املنوفية.
االلكرتوني يف تنمية مهارات القراءة باللغة  (. استخدام الكتاب2011مين علي فرج) ▪

االجنليزية لدي تالميذ الصف الثاني باملرحلة االعدادية. رسالة ماجستري, كلية 

 الرتبية, جامعة املنوفية.
(. فاعلية اسرتاتيجيات قائمة علي نظرية الذكاءات 2013صابرين حممد منصور املتولي) ▪

ياضية لدي تالميذ احللقة االولي من التعليم املتعددة يف تنمية بعض جوانب القوة الر

 االساسي.رسالة ماجستري, كلية الرتبية, جامعة بورسعيد.
(. تطوير مناهج الرياضيات يف ضوء التوجهات 2018زيزي السيد عبد العزيز عبد احلي) ▪

العاملية املعاصرة لتنمية مهارات التميز الرياضي لدي تالميذ املرحلة االبتدائية. رسالة 

( برنامج قائم علي يدويات 2018السيد داود)  توراة , كلية الرتبية, جامعة دمياط.دك

معمل اجلرب لتنمية الرباعة الرياضية لدي تالميذ املرحلة االعدادية. رسالة ماجستري. 

 كلية الرتبية جامعة دمياط.
( برنامج تدرييب قائم علي االنشطة 2018عال حافظ نور الدين حممد زهران) ▪

ية)التوكاتسو( لتنمية مهارات تدريس املفاهيم والقيم الرياضية لدي طالب اليابان

 شعبة التعليم االساسي بكلية الرتبية. رسالة ماجستري. كلية الرتبية جامعة دمياط.
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(. تطوير تدريس الرياضيات علي ضوء مدخل التكامل 2018رشا عبد الكريم العطوي) ▪

التواصل الرياضي لدي تالميذ املرحلة الرياضي اللغوى لتنمية التحصيل الدراسي و

 االعدادية باملدارس الرمسية للغات. رسالة دكتوراة. كلية الرتبية جامعة دمياط. 
 حل اسرتاتيجيات بعض علي قائم برنامج(. 2018)الشواديف خميمر اله عبد مصطفي ▪

 رسالة. االعدادية املرحلة تالميذ لدي اهلندسي احلس مهارات لتنمية الرياضية املشكلة

 دمياط جامع الرتبية كلية ماجستري
(. برنامج قائم علي انشطة الذكاء املنطقي 2018هيثم لطفي ابو الفتوح السوداني) ▪

الرياضي لتنمية التحصيل الدراسي والتفكري االبداعي يف الرياضيات لدي تالميذ الصف 

 ط.الثاني االعدادي. رسالة ماجستري. كلية الرتبية جامعة دميا
(. تنمية الطالقة احلسابية واالجتاه حنو الرياضيات 2018حممد كامل عبد اهلل فودة) ▪

لدي تالميذ الصف الرابع االزهري باستخدام بعض اسرتاتيجيات احلساب الذهين 

 واليدوي.رسالة ماجستري. كلية الرتبية جامعة دمياط. 
علمي الرياضيات باملرحلة (. تطوير االداء التدريسي مل2018شيمياء حممد جنيب ابو زيد) ▪

االبتدائية علي ضوء منوذج مارزانوا للتدريس الفعال. رسالة ماجستري. كلية الرتبية 

 جامعة دمياط. 
(. فاعلية منوذج دورة التعلم السباعية يف تنمية التحصيل 2019حممد السيد شرشرية) ▪

ثانوي االزهري. الدراسي واحلس املكاني يف اهلندسة الفراية لدى طالب الصف الثاني ال

 رسالة ماجستري.كلية الرتبية جامعة دمياط.  
(. برنامج قائم علي منوذج سايوب لتنمية مهارات التواصل 2019عبري منشور الغباشي) ▪

الرياضي ومفردات لغة الرياضيات لدي تالميذ املرحلة االبتدائية باملدارس الرمسية 

 للغات. رسالة ماجستري.كلية الرتبية جامعة دمياط.
(. اسرتاتيجية تدريسية قائمة علي قطع كوزنري 2019امحد السعيد عبد احلميد سنان) ▪

لتنمية التحصيل الدراسي وعالج االخطاء الشائعة فى وحدة الكسور لدي تالميذ الصف 

 اخلامس االبتدائي. رسالة ماجستري. كلية الرتبية جامع دمياط. 
 لتنمية التكاملي ستيم مدخل علي ائمق برنامج(. 2019)الطناحى السيد الرمحن عبد االء ▪

 كلية. ماجستري رسالة. االبتدائي اخلامس الصف تالميذ لدي الرياضية الرباعة مهارات

 .دمياط جامعة. الرتبية
السنغافوري يف تنمية الكفاءة  (. فاعلية منوذج املوودل2019مى مال حممود بركات) ▪

الرياضية والتفكري البصري لدى تالميذ املرحلة االبتدائية. رسالة ماجستري. كلية 

 الرتبية جامعة دمياط.
 املسابقات علي القائمة االثرائية االنشطة استخدام اثر(. 2019)الرمحن عبد غريب السيد ▪

 الفائقني الطالب لدي الرياضي االبداع مهارات بعض تنمية يف( تيمز) الدولية الرياضية

 .بورسعيد جامعة, الرتبية كلية, ماجستري رسالة. الثانوية باملرحلة

 بعض لتنمية PIZA انشطة علي قائم اثرائي برنامج(: 2019)الغين عبد عالء ليمياء ▪

 كلية. ماجستري رسالة. الثانوي االول الصف طالب لدي الرياضية القوة مكونات

 . دمياط جامعة الرتبية
(. اثر استخدام االنشطة االثرائية القائمة علي املسابقات 2019السيد غريب عبد الرمحن) ▪

الرياضية الدولية )تيمز( يف تنمية بعض مهارات االبداع الرياضي لدي الطالب الفائقني 

 باملرحلة الثانوية. رسالة ماجستري, كلية الرتبية, جامعة بورسعيد.
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 مناقشتها جلان مت االشرتاك يف تري ودكتوراةماجس رسائل ◙

(. اثر استخدام االلعاب التعليمية املوجهة يف تنمية 1991فايز حممد منصور حممد) ▪

مهارات حل املسائل اللفظية يف الرياضيات لدي تالميذاحللقة االولي من التعليم 

 اهرة.االساسي. رسالة ماجستري، معهد البحوث والدراسات الرتبوية، جامعة الق
(. فاعلية استخدام الكمبيوتر يف تدريس 1991امحد حممود امحد حممود عفيفي) ▪

اهلندسة الفراغية يف املرحلة الثانوية. رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات 

 الرتبوية، جامعة القاهرة.
(: فعالية استخدام بعض أساليب تكنولوجيا التدريس 1995حسانني صادق أمحد حسانني) ▪

 اد معلم مرحلة التعليم األساسي. رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة املنوفية.يف إعد

(: فعالية استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة إلظهار البعدين 2001طالل عامر شعبان) ▪

الثاني والثالث يف حاليت السكون واحلركة على التفكري االبتكارى لطالب كلية الرتبية 

 كتوراه ، كلية الرتبية، جامعة املنوفية.واجتاهاتهم ، رسالة د

(: برنامج قائم على األنشطة اإلثرائية لتنمية أساليب التفكري 2001عبد الناصر حممد) ▪

 واالجتاه لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة املنوفية.
دة لدى طلبة الصف العاشر (: واقع الزكاوات املتعد2002نائلة جنيب نعمان اخلزندار) ▪

االساسى بغزة وعالقته بالتحصيل وميول الطلبة حنوها وسبل تنميتها. رسالة دكتوراة, 

 كلية الرتبية, جامعة األقصى, باالشرتاك مع :كلية الرتبية, جامعة عني مشس.
(. اثر استخدام اسلوب حل املشكالت يف تدريس الرياضيات علي 2002شوقي حممد ابو زيد) ▪

رسالة ماجستري, يل وتنمية التفكري االبتكاري لدي تالميذ املرحلة االعدادية. التحص

 كلية الرتبية, جامعة املنوفية.
صباح عبد احلكيم: اسرتاتيجية مقرتحة لتدريس احلاسب اآللي باستخدام الرزم  ▪

التعليمية وإثرها على التحصيل واألداء لطالب كليات الرتبية النوعية, رسالة 

  2002ية الرتبية, جامعة املنوفية,ماجستري, كل
ناصر يوسف: تقويم تدريس مرحلة رياض األطفال والصف األول االبتدائي, كلية  ▪

 م..2002الرتبية بالفيوم , رسالة ماجستري,

بهرية الرباط : فاعلية اسرتاتيجية التعلم التعاوني لإلتقان يف تنمية مهارات حل  ▪

, رسالة ماجستري, كلية الرتبية جبامعة املشكالت لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية

 .2003الزقازيق,

شرين صالح عبد احلكيم امحد: اثر استخدام اسرتاتيجيات خرائط املفاهيم يف تدريس  ▪

تالميذ  املرحلة اإلعدادية على تنمية التحصيل واالحتفاظ بالتعلم واجتاهات التالميذ, 

 .م2003رسالة دكتوراة, كلية البنات, جامعة عني مشس, 
(. دور املواد اليدوية امللموسة يف رفع مستوي حتصيل 2003حممد السيد امحد الدمرداش) ▪

التالميذ  املعاقني بصريا يف الرياضيات. رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة املنصورة 

 بدمياط.

اشرف نبيل السمالوطي: اثر استخدام الربجميات على التحصيل وتنمية االستدالل لدى  ▪

 م.2003ة الرتبية, جامعة األزهر,رسالة دكتوراه ,طالب كلي

إميان عبد العليم حممود: التفاعل بني القلق واسرتاتيجية التدريس وعالقته بالتحصيل  ▪

لدى الطالب باملرحلة اإلعدادية, رسالة ماجستري, كلية الرتبية جامعة عني  

 م.2003مشس,
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لمدخل التكاملي  يف تنمية نبيل صالح املصيلحي جاد: فاعلية برنامج مقرتح وفقا ل ▪

التفكري لطالب كلية الرتبية, رسالة ماجستري ,كلية  الرتبية بالعريش, جامعة قناة 

 م. 2003السويس, 

: فعالية برنامج مقرتح لتنمية كفايات إنتاج برامج سعيد عبدا ملوجود على االعصر ▪

الكمبيوتر التعليمية  لطالب احلاسب اآللي بكلية الرتبية النوعية , رسالة ماجستري, 

 م.2003كلية الرتبية, جامعة  املنوفية,

وسام حممد امحد بكر: فعالية برنامج إعداد املعلم يف  تنمية القيم   البيئية لدى الطالبات  ▪

 م.2003ات, رسالة ماجستري, كلية االقتصاد املنزلي, جامعة املنوفية,املعلم

ملياء حممود حممد القاضي: فعالية استخدام الكمبيوتر لطالبات الصف   الثاني    ▪

 م2004اإلعدادي, رسالة ماجستري, كلية االقتصاد املنزلي,

ة الثانية من إميان عبد اهلل حممد مهدى: دراسة تقوميية لدليل تقويم الطالب باحللق ▪

التعليم  االساسى يف ضوء أهداف تدريس املادة, رسالة ماجستري, كلية الرتبية, جامعة 

 م.2004عني مشس, 

إميان حممد عبدا هلل: التفاعل بني النظرية التوسعية والسعه العقلية على التحصيل  ▪

ماجستري،  الدراسي ومستويات  فان هايل للتفكري لدى تالميذ املرحلة االبتدائية, رسالة

 . 2005كلية الرتبية، جامعة أسيوط , 

مجعة محزة ابوعطية: استخدام األلعاب التعليمية يف تنمية حتصيل التالميذ الصم ,  ▪

 م.2005دراسة جتريبية, رسالة ماجستري, كلية الرتبية بدمياط, جامعة املنصورة , 
(. فاعلية برنامج حاسوبي يف تنمية مهارات حل 2005حممد بن امحد مطهر ال مطهر) ▪

املشكالت الرياضية لدي طالب الصف الثالث الثانوي يف منطقة جازان. رسالة ماجستري, 

 كلية الرتبية, جامعة امللك خالد.

إميان عثمان السيد: تقويم استخدام الربجميات اجلاهزة يف تدريس املرحلة االبتدائية  ▪

ملية املعاصرة, رسالة ماجستري, كلية الرتبية, جامعة أسيوط يونيه , يف ضوء املعايري العا

.2005    

(. فاعلية اسرتاتيجية تستخدم النموذج االنساني لتدريس 2007غامن يوسف يونس اخليل) ▪

وحدة املتتاليات واملتسلسالت يف تنمية االبتكار الرياضي بنوعية االستكشايف والتجميعي 

منخفضي ومرتفعي التحصيل يف منطقة بيت  لدي طلبة الصف احلادي عشر

 حلم.رسالة دكتوراة, معهد الدراسات والبحوث العربية, جامعة الدول العربية.
(. تطوير تدريس الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف 2007حممد عبد الرازق السيد سليمان) ▪

ية، جامعة ضوء متطلبات تكنولوجيا املعلومات واالتصال. رسالة دكتوراه، كلية الرتب

 املنوفية

(. اثر التكامل بني اسرتاتيجية رميان  ومنوذج 2008رفعت عبد الصمد ابو الغيط قنديل) ▪

بوليا املطور يف تدريس الرياضيات علي تنمية التفكري االبداعي والتفكري الناقد لدي 

 تالميذ املرحلة االبتدائية. رسالة دكتوراة, كلية الرتبية, جامعة بنها.

(. فعالية منوذج تدريس مقرتح قائم علي 2008د النظريحممد)هبة حممد عب ▪

اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية التحصيل والتفكري الناقد يف الرياضيات لدي طلبة 

 املرحلة الثانوية. رسالة ماجستري, كلية الرتبية, جامعة بورسعيد.
نظومي يف تدريس (. اثر املدخل امل2009ياسر حممد امني حممد عبد املنعم زايد) ▪

االحصاءعلي تنمية التفكري االحصائي لدي تالميذ الصف الثالث االعدادي.رسالة 

 ماجستري ,جامعة املنوفية.
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(. قياس فاعلية استخدام برنامج جيوجربا علي 2009موزة بنت حممد بن عامر املطاعين) ▪

طالبات تنمية التفكري اهلندسي واكتساب التعميمات اهلندسية واالحتفاظ بها لدي 

الصف التاسع االساسي.رسالة ماجستري,كلية الرتبية, جامعة السلطان قابوس, سلطنة 

 عمان.
(. اثر اسرتاتيجية مقرتحة قائمة علي اسرتاتيجيات ما وراء 2009ربيع حممد عثمان) ▪

املعرفة ومنوذج مارزانوا مبساعدة الوسائط املتعددة يف تدريس الرياضيات علي تنمية 

املعرفة والتحصيل لدي طالب املرحلة الثانوية. رسالة دكتوراة, كلية مهارات ما وراء 

 الرتبية, جامعة بين سويف.
(. اثر استخدام اسلوب التعلم التعاوني علي حتسني 2009سليمان عثمان حممد العجالن) ▪

مستوي التحصيل الدراسي لذوي صعوبات تعلم الرياضيات من تالميذ الصف السادس 

العربية السعودية. رسالة ماجستري, كلية الدراسات العليا, جامعة االبتدائي باململكة 

 اخلليج, مملكة البحرين.
(. اثر املدخل املنظومي يف تدريس االحصاء علي 2009ياسر حممد امني عبد املنعم زايد) ▪

تنمية التفكري االحصائي لدي تالميذ الصف الثاني االعدادي.  رسالة ماجستري، كلية 

 ملنوفية.الرتبية، جامعة ا
(. فاعلية االنظمة التدريسية املتكاملة يف تنمية 2010مساح عبد احلميد سليمان امحد) ▪

التحصيل والتفكري االبتكاري لذوي صعوبات تعلم الرياضيات يف املرحلة االعدادية 

 واجتاهاتهم حنوها. رسالة ماجستري, كلية الرتبية, جامعة بورسعيد
ج مقرتح يف الرياضيات قائم علي نظرية جاردنر (.برنام2010مها السيد حبريي حممد) ▪

للذكاءات املتعددة واثره علي تنمية التفكري والتواصل الرياضي والقدرة املكانية  لدي 

 تالميذ مرحلة التعليم االساسي. رسالة دكتوراة, كلية الرتبية , جامعة الزقازيق.
يسية مقرتحة قائمة علي (. فاعلية استخدام اسرتاتيجية تدر2010وليد هالل عواد حممد) ▪

نظرية الذكاءات املتعددة يف تنمية املفاهيم الرياضية وبعض مهارات التفكري الرياضي 

 لدي تالميذ الصف السادس االبتدائي. رسالة ماجستري, كلية الرتبية, جامعة املنوفية.
نية يف (. فعالية برنامج مقرتح باستخدام االلعاب االلكرتو2011اجني توفيق امحد ابراهيم) ▪

اكساب تالميذ املرحلة االبتدائية مفاهيم ومهارات هندسة الفراكتال واجتاهاتهم حنو 

 مادة الرياضيات. رسالة ماجستري, كلية الرتبية, جامعة بورسعيد
(. فاعلية استخدام املدخل املفتوح القائم علي حل 2011امل ابو الوفا ابو اجملد عبد الظاهر) ▪

علي تنمية بعض مهارات احلس العددي وتوليد املعلومات  املشكلة يف تدريس الرياضيات

لدي تالميذ املرحلة االبتدائية.رسالة دكتوارة, كلية الرتبية بالوادي اجلديد , جامعة 

 اسيوط.
(.وحدة اثرائية قائمة علي التكامل بني الرياضيات 2012اميان حممود عبد الوهاب السيد) ▪

يف التحصيل يف الرياضيات والعلوم وامليل حنو والعلوم للملرحلة االعدادية وفاعليتها 

 الدراسة العلمية. رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة عني مشس. 
(. فاعلية استخدام التعليم املدمج يف 2012بدور حممد بن كريم بن عطية العطيات) ▪

تنمية التحصيل مبادة الرياضيات للتلميذات املعاقات مسعيا مبعاهد االمل باململكة 

 العربية السعودية. رسالة ماجستري, معهد البحوث والدراسات الرتبوية, جامعة القاهرة
(. فاعلية اسرتاتيجينت للتفكري فوق املعريف يف 2012سعاد عبد الكريم علي شرف الدين) ▪

تنمية مهارات حل املشكلة الرياضية واالجتاه حنو التعلم الذاتي لدي تلميذات املرحلة 

 توراة, كلية الرتبية , جامعة اسيوط.االعدادية.رسالة دك
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(. فعالية استخدام الرحالت املعرفية عرب الويب يف 2014جنالء حممود امحد حممود) ▪

تنمية التفكري اهلندسي واالدراك البصري املكاني لدي طالب املرحلة االعدادية. رسالة 

 ماجستري, كلية الرتبية, جامعة املنصورة.

(. برنامج مقرتح يف طرق تدريس الرياضيات 2015يد)محيدة عبد اخلالق حسن عبد اجمل ▪

يف ضوء معايري اجلودة واثره يف تنمية التحصيل واالداء التدريسي للطالبات املعلمات 

 بشعبة التعليم االساسي. 
(. فاعلية التعليم املتمايز يف تنمية فايات معلمي 2015امحد حسن ابو املعاطي حممود) ▪

لة االعدادية واثره علي حتصيل تالميذهم. رسالة الرياضيات التدريسية باملرح

 ماجستري, كلية الرتبية, جامعة دمياط.

(. تطوير برنامج الرتبية العملية يف كلية الرتبية 2017امساء صاحل عبد اهلل الربيكي) ▪

جامعة عدن يف ضوء املعايري العاملية ملعلم الرياضيات. رسالة ماجستري, كلية الدراسات 

 , جامعة القاهرة.العليا للرتبية
(. فاعلية خرائط املفاهيم املربجمة يف تنمية التحصيل 2017طاهر كامل حممد) ▪

والتفكري االستداللي يف الرياضيات لدي طالب املرحلة االعدادية. رسالة ماجستري, 

 كلية الرتبية, جامعة دمياط.

ات البديلة (. فاعلية االمثلة املضادة يف تعديل التصور2017امل ابراهيم علي امحد) ▪

للمفاهيم الرياضية لدي تالميذاملرحلة االعدادية. رسالة ماجستري, كلية الرتبية, 

 جامعة دمياط. 

(.  فاعلية استخدام بعض اسرتاتيجيات التعلم 2018نهلة مصباح اهلادي معاوي) ▪

التشاركي االلكرتوني لتنمية مهارات الربجمة يف مادة احلاسب االلي لطالب املرحلة 

 بدولة ليبيا. رسالة ماجستري, كلية الرتبية, جامعة دمياط. الثانوية

(. فاعلية منوذج تدريسي قائم علي نظرية تريز يف 2019السيد السيد حممد حجازي) ▪

تنمية التحصيل والتفكري الرياضي لدي تالميذ املرحلة االبتدائية. رسالة ماجستري, 

 كلية الرتبية, جامعة بورسعيد.
(. برنامج مقرتح قائم علي استخدام نظرية اجلراف 2019ابراهيم حجازى)مسعد حممد  ▪

يف تدريس اجلرب لتنمية مهارات النمذجة الرياضية واالجتاه حنو املادة لدي طالب 

 املرحلة الثانوية. رسالة دكتوراة. كلية الرتبية جامعة دمياط.

 عربيةحتكيم البحوث واالنتاج العلمي للرتقية باجلامعات املصرية وال ◙

 ,حتكيم ادوات ماجستري مناهج وطرق تدريس رياضيات :الباحث/عبداهلل حسني الزيلعي ▪

 جامعة الباحة اململكة العربية السعودية. 

حتكيم ادوات ماجستري مناهج وطرق تدريس  :الباحث/حممد فهد الوجعان ▪

 اململكة العربية السعودية.   ,جامعة حائل,رياضيات

حتكيم ادوات ماجستري مناهج وطرق تدريس :الباحثة/ريم طالل العتييب ▪

 اململكة العربية السعودية. ,رياضيات

جبامعة اإلمام حممد  ,حماضر بقسم املناهج وطرق التدريس :الباحث/سلطان احلربي ▪

بن سعود اإلسالمية بالرياض، مرحلة رسالة الدكتوراه يف مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات. 

 ,الباحثة/موضي علي العقالء. حتكيم ادوات دكتوراة مناهج وطرق تدريس رياضيات ▪

 اململكة العربية السعودية. ,جامعة االمام
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 لرياضيات جبامعة امللك سعود.الباحثة/ منرية املقبل،طالبة دكتوراه تعليم ا ▪

 جامعة امللك سعود.,تعليم الرياضيات, الباحث/إبراهيم احلسني خليل باحث دكتوراه ▪

 الباحث / د.خالد بن حممد اجلاراهلل. رئيس الفريق البحثي. ▪

 الباحث/عبدالوهاب احلاذق. باحث دكتوراة . جامعة امللك خالد.  ▪

الرتقية لدرجة استاذ يف ,  سليمان عايد البلوي د.عبد اهلل البلوي  حتكيم أحباث د. عبداهلل ▪

 جامعة تبوك. , ختصص تعليم الرياضيات ,املناهج وطرق التدريس

, مناهج وطرق تدريس رياضيات ,الباحث/ عثمان البلوشي. حتكيم ادوات ماجستري ▪

 اململكة العربية السعودية.

ق التدريس، التابع لكلية قسم املناهج وطر ,درجة املاجستري,الباحث/سعد عبيد احلربي12 ▪

 العلوم االجتماعية، جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

كلية  ,قسم املناهج وطرق التدريس ,الباحث/ابو حسام هيثم الشمراني. درجة املاجستري ▪

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية., العلوم االجتماعية 

 كلية الرتبية. ,امللك خالد جامعة ,الباحث: عبدالوهاب حسن حممد احلاذق ▪

درجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية، ختصص "املناهج  ,الباحث: عبداهلل حسن طوهري ▪

 وطرق التدريس العامة". 

 ,مناهج وطرق تدريس عامة ,جامعة امللك خالد ,الباحثة/ عطيات أمحد بلغيث السيد ▪

 )رياضيات(.

 اململكة العربية السعودية. ,حث املوضوع: حتكيم أداة الباالباحث/هويشل اهلويشل  ▪

الباحث: مشاري حسني احلارثي. حتكيم أداتي حبث دكتوراه ) مهارات التمثيل اهلندسي  ▪

 واحلس املكاني(.

حتكيم إنتاج  ,أمانة اجملالس كلية اجلبيل اجلامعية ,الباحث/سعد بن حسني القحطاني ▪

 علمي.

 . سالمه الرمحن عبد/  سراجملالس أمني جامعة جرش, األردن . د.عبد الرمحن سالمة ▪

د.عثمان القحطاني. فحص وحتكيم االنتاج العلمى اخلاص بالدكتور عثمان القحطانى  ▪

 للرتقية لدرجة استاذ مشارك . جامعة تبوك.

 مين علي طاهر عال اهلل. حتكيم ادوات حبث ماجستري. كلية الرتبية جامعة بيشة.22 ▪

 فقرة اختيار متعدد.  15النعيمي. حتكيم أختباري  الباحثة /غاده ▪

 اجمللة الرتبوية  التحكيم للبحث املعنون " فعالية وحده مقرتحه .."  ▪

اجلامعة املستنصرية...ترقية لدرجة استاذ  ,الباحث/غالب غزال. كلية الرتبية االساسية ▪

 مشارك.

حتكيم حبث جديد بعنوان "  ,ةإدارة اجمللة الرتبوي ,الكويت ,حترير اجمللة  الرتبوية مدير ▪

 فاعلية الربامج التدريبية ملعلمي الرتبية الرياضيات أثناء اخلدمة ".

التحكيم للبحث املعنون " فعالية وحده  ,جامعة الكويت ,مدير حترير اجمللة الرتبوية ▪

 مقرتحه .." 

م امللف تقيي ,قسم تقنية اهلندسة امليكانيكية ,استاذ مشارك  ,د.ياسر عبد العزيز هادي ▪

 العلمي للزميل الدكتور/ ماهر الغامن وحتكيم أوراقه العلمية.

حتكيم )لدليل  ,املناهج وطرق تدريس )الرياضيات( ,جامعة االمام  ,الباحث/عمر التمران ▪

 اختبار مهارات التواصل الرياضي( أو أحدهما . -املعلم 
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ختصص , مساعد  املتقدم للرتقية لشغل وظيفة استاذ ,د.السيد عبد العزيز عويضة ▪

 جامعة كفر الشيخ.,بكلية الرتبية , مناهج وطرق تدريس الرياضيات

د.شرين صالح عبد احلكيم.  املتقدمة للرتقية لشغل وظيفة استاذ مساعد ختصص  ▪

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات.بكلية البنات جامعة عني مشس.

ستاذ مساعد ختصص د.امحد حممد سيد امحد سالمة.  املتقدم للرتقية لشغل وظيفة ا ▪

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات.بكلية الرتبية جامعة قناة السويس.

د. ناصر عبد الرازق حممد حممود.  املتقدم للرتقية لشغل وظيفة استاذ ختصص مناهج  ▪

 وطرق تدريس الرياضيات.بكلية الرتبية باسوان جامعة جنوب الوادى.

لشغل وظيفة استاذ ختصص مناهج  د.شحاته عبد اهلل امحد امني.املتقدمة للرتقية ▪

 وطرق تدريس الرياضيات.بكلية الرتبية جامعة الزقازيق.

د.عاطف شحاتة يوسف.  املتقدم للرتقية لشغل وظيفة استاذ مساعد ختصص مناهج  ▪

 وطرق تدريس رياضيات. بكلية الرتبية باسوان جامعة جنوب الوادى.

اجلواد.املتقدم للرتقية لشغل وظيفة استاذ مساعد ختصص د.عبد الرمحن حممد عبد  ▪

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات.بكلية الرتبية  جامعة بنى سويف.

د.حممد خليل حسن حممد. املتقدم للرتقية لشغل وظيفة استاذ ختصص مناهج وطرق  ▪

 تدريس الرياضيات. باملركز القومى لالمتحانات والتقويم الرتبوى.

. املتقدم للرتقية لشغل وظيفة استاذ ختصص مناهج وطرق د.حممد امحد صاحل ▪

 تدريس الرياضيات. بكلية الرتبية جامعة الزقازيق.

د. حممود امحد حممود نصراستاذ مساعد املناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية  ▪

 الرتبية جامعة بنى سويف.  

ختصص مناهج د.السيد مصطفى حامد مدين املدرس بكلية الرتبية جامعة كفر الشيخ  ▪

 وطرق تدريس الرياضيات.

د.اميان  حسانني حممد عصفوركلية البنات جامعة عني مشس ختصص مناهج وطرق  ▪

 تدريس رياضيات ترقية الي درجة استاذ مساعد. 

د.ابراهيم امحد السيد عطية كلية الرتبية جامعة الزقازيق ختصص مناهج وطرق  ▪

 تدريس رياضيات ترقية استاذ.

 مد القاضى استاذ مساعد مبعهد الدراسات الرتبوية جامعة القاهرة.د. وفاء مصطفى حم ▪

د. نانيس صالح الدين مدرس مناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية البنات جامعة عني  ▪

 مشس.

د. سامية حسانني عبد الرمحن مدرس مناهج وطرق تدريس رياضيات كلية الرتبية  ▪

 جامعة بنها.

د بكلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ختصص مناهج د.عبد اجلواد بهوت االستاذ املساع ▪

 وطرق تدريس الرياضيات.

د.محدى امحد عبد العزيز املدرس بكلية الرتبية جامعة طنطا  ختصص مناهج وطرق  ▪

 تدريس العلوم التجارية.

القاسم املدرس مبعهد الدراسات الرتبوية جامعة القاهرة ختصص  د.جليلة حممود ابو ▪

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات.

د.ممدوح عبد اهلادى عثمان االستاذ املساعد بكلية الرتبية جامعة حلوان ختصص مناهج  ▪

 وطرق تدريس املواد التجارية .
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ج وطرق د.سامى شلبى االستاذ املساعد بكلية الرتبية جامعة حلوان ختصص مناه ▪

 تدريس التجارية.

د.عبد الباقى عبد املنعم ابو زيد املدرس بكلية الرتبية جامعة سوهاج ختصص مناهج  ▪

 وطرق تدريس علوم جتارية.

د.على موسى سليمان كلية الرتبية جامعة حلوان ختصص تربية فنية ترقية الي  ▪

  وظيفة استاذ. 

 رياضيات الرتبية بنى سويف. د. معتز امحد ابراهيم تربية حلوان مناهج وطرق ندريس ▪

د. امين مصطفى عبد القادر. املتقدم للرتقية لشغل وظيفة استاذ مساعد ختصص مناهج  ▪

 وطرق تدريس الرياضيات.  

د.مرفت حممد كمال ادم كلية البنات جامعة عني مشس مناهج وطرق تدريس  ▪

 رياضيات ترقية الي استاذ مساعد.

ة عني مشس مناهج وطرق تدريس رياضيات د. مرفت فتحى رياض كلية البنات جامع ▪

 ترقية الي استاذ مساعد.

د. مسر الشني املركز القومى لالمتحانات. ختصص مناهج وطرق تدريس رياضيات.  ▪

  ترقية الي درجة استاذ مساعد.

د. جمدى ابراهيم امساعيل مناهج وطرق تدريس تعليم صناعى كلية الرتبية جامعة  ▪

  الزقازيق.

 ريبيةدورات وبرامج تد  ◙

رضا مسعد السعيد: تقييم حبوث املرشحني للرتقية لوظيفة ناظر اعدادى )مدرس أول  ▪

 .2000-9-11ثانوي(, إدارة التدريب , مديرية الرتبية والتعليم باملنوفية , 

رضا مسعد السعيد: تقييم حبوث املرشحني للرتقية لوظيفة مدير مرحلة, إدارة  ▪

 .22/3/2001-20ملنوفية, التدريب, مديرية الرتبية والتعليم با

رضا مسعد السعيد: طرق تدريس عند الكبار , دورة تدريبية , اهليئة العامة حملو أالمية  ▪

 .2001-3-28وتعليم الكبار )فرع املنوفية( , 

رضا مسعد السعيد:التعليم االلكرتوني.دورة إعداد املعلم اجلامعي،كلية الرتبية جامعة  ▪

 م.2003املنوفية، 

يد:دورة تدريب أعضاء هيئة التدريس جبامعة املنوفية على جمموعة رضا مسعد السع ▪
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