
  جامعة الفیوم 
   كلیة التربیــة

  
  بالمؤتمر العلمى العاشر للكلیةبأسماء السادة المشتركین قائمة 

  
  البلد   عنوان البحث  االسم   م
معوقات البحث التربوى   الحسن محمد المغیدى/ د.أ  ١

في جامعة الملك خالد 
بالمملكة العربیة السعودیة 

  " دراسة میدانیة"

جامعة الملك خالد المملكة 
  السعودیة العربیة 

تنمیة مھارات أعضاء   محمد محمد سالم /د.أ  ٢
ھیئة التدریس المشرفین 
على البحوث العلمیة في 

  الدراسات العلیا

كلیة التربیة ببورسعید 
  جامعة قناة السویس 

  جیھان كمال محمد/د.أ  ٣
  محمد غازى الدسوقى./د

المعرفة اإلنسانیة والبحث 
  العلمى 

وث المركز القومى للبح
  التربویة والتنمیة 

  السیدرباب محمد /د  ٤
  سوزان على عبد الحمید/د

تفعیل دور بعض بیوت 
المؤسسات (الخبرة الوطنیة

بالمساھمة ) والجامعات
االیجابیة في حل بعض 

  المشكالت المجتمعیة 

  –كلیة التربیة النوعیة
  جامعة الفیوم 

االنتحال في البحوث   على إبراھیم إسماعیل/د  ٥
أسبابھ وطرائق : یةالتربو

  مكافحتھ 

رئیس وحدة الدراسات 
التربویة عمادة البحث 

   جامعة البحرین -العلمى
إعداد معلم التربیة الخاصة   سرى محمد رشدى سالم /د  ٦

  في ضوء معاییر الجودة
أستاذ مساعد بقسم التربیة 

 كلیة التربیة -الخاصة
  جامعة الملك سعود

عبد اللطیف عبد القادر /د  ٧
  أبو بكر على 

منظومة التعلیم في سلطنة 
عمان دراسة تقویمیة في 
ضوء االتجاھات الحدیثة 

  ألبحاث الدماغ

أستاذ مساعد المناھج وطرق 
التدریس اللغة العربیة جامعة 

قناة السویس كلیة التربیة 
باإلسماعیلیة قسم المناھج 

  بعمان ومقیم حالیا 
في ضوء تطویر األداء البحثى   على إسماعیل سرور /د  ٨

-Metaالتحلیل البعدى 
analysis لنتائج بحوث 

استخدام التقنیات الحدیثة في 
  تعلیم وتعلم الریاضیات 

أستاذ مساعد المناھج 
وطرق تدریس الریاضیات 

 جامعة -كلیة التربیة
   بعماناألزھر ومقیم حالیا 



 
 عماد شوقى ملقى. د  ٩

سیفین                                  
ى إبراھیم  مصطف. د

 محمد

فعالیة استراتیجیة قائمة على 
التفاعل بین الریاضیات والعلوم 

  والتكنولوجیا 
لتنمیة الثقافة والوعى 

  التكنولوجي لدى المعلمین

مدرس المناھج وطرق تدریس 
الریاضیات                  

مدرس المناھج وطرق تدریس 
  العلوم

ا  ة بقن ة التربی وب  -كلی ة جن  جامع
  الوادى

كارم فاروق عبد   ١٠
  الرسول 

تطبیق معاییر ومبادئ جودة 
الخدمة لالرتقاء بمستوى جودة 

  )اطار منھجى(البحث التربوى 

مدیر المركز المتكامل لدعم 
  األعمال بالفیوم 

التحدیات التى تواجھ   خلیل یوسف الخلیلى / د.أ  ١١
البحث التربوى فى الوطن 

  العربى

   –عمید كلیة التربیة 
  جامعة البحرین 

محمد عبد / د.أ  ١٢
  التواب

الدافعیة للبحث التربوي 
في عالقتھا ببعض 

المتغیرات النفسیة لدى 
عینة من طلبة الدراسات 

 -العلیا بكلیة التربیة 
  جامعة الفیوم

  كلیة التربیة جامعة الفیوم 

منى محمود عبد / دكتورة  ١٣
  اللطیف 

  
  
  

  
  نجوى حسن على / دكتورة

  
  

لكفایات المھنیة معوقات ا
لدى معلمة طفل ما قبل 

  المدرسة
فى ضوء بعض االتجاھات 

  العالمیة المعاصرة

مدرس بقسم اإلدارة التربویة 
  وسیاسات التعلیم

   جامعة الفیوم–كلیة التربیة 

  

  

 مدرس بكلیة التربیة 

  جامعة القصیم
إسراء محمد / الطالبة  ١٤

  الحداد 
  

ملخص التقریر الوطنى 
عالى في عن التعلیم ال

الذى أعدتھ وحدة  مصر
 –التخطیط االستراتیجى 
  وزارة التعلیم العالى

قسم الكیمیاء بكلیة التربیة 
  جامعة الفیوم

وأمین مساعد اتحاد طالب 
  الكلیة



  أوراق العمل
 

العوامل : " ورقة عمل   إبراھیم عطا / د.أ  ١
التى تساعد على اإلنجاز 

  "العملى العلمى

أستاذ المناھج وطرق 
 –تدریس كلیة التربیة ال

  جامعة الفیوم 
أستاذ المناھج وطرق   التربیة الخلقیة   ابراھیم عطا / د.أ  ٢

 –التدریس كلیة التربیة 
  جامعة الفیوم 

خلیفة عبد / د.أ  ٣
  السمیع 

  ورقة عمل 
  كفاءات البحث التربوى

أستاذ المناھج وطرق 
تدریس الریاضیات كلیة 

  التربیة جامعة الفیوم 
البحث التربوى من منظور   محمد سكران / د.أ  ٤

  نقدى

  

أستاذ أصول التربیة بكلیة 
  التربیة جامعة الفیوم 

  محمد فوزى / د.أ  ٥
  رانیا الجمال./ د

التجربة الفرنسیة في ال 
  مركزیة التعلیم

في ضوء الخبرات العالمیة 
  المعاصرة

  أستاذ أصول التربیة
  كلیة التربیة جامعة الفیوم 

   نصر اهللا/ د.أ  ٦
  
  
  
  
  
  
  رجاء عید / د.أ

البحث التربوى بین 
  الداللة والضاللة 
دراسة األخطاء 
الشائعة بالبحث 

  التربوى

أستاذ المناھج وطرق 
تدریس الریاضیات              

عمید كلیة التربیة سابقًا 
  جامعة 

  جنوب الوادى
  
  

أستاذ المناھج وطرق 
تدرس المواد االجتماعیة 

  وعمید كلیة التربیة
  ة الفیومجامع

 


