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 )بحوث ودراسات ما بعد الدكتوراة 5(
 البحوث التي تم أجراؤها للحصول على درجة أستاذ مساعد :   

اثر استخدام أسلوب التتمية / اإلكمال على تحسين مهارة االستيعاب القرائى لدى      ¨
 طالب كلية التربية

 ألخطاء الشفهية التى يقع فيها طالب كلية التربية.نحو أسلوب مقترح لتصويت ا-
دراسة تشخيصية عالجية للصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة اإلنجليزية قبل      ¨

 الخدمة عند دراستهم ألدوات النكرة و المعرفة
 فعالية تدريس األقران الموجة فى اعداد معلمى اللغة األنجليزية.-
ئية لتنمية القراءة الجهرية لدى المبتدئين فى تعلم اللغة استخدام بعض األنشطة القرا -

 األنجليزية.
  تنمية وعى معلمي اللغة اإلنجليزية قبل الخدمة بالقضايا البيئية     ¨
 تطوير منهج اللغة األنجليزية باستخدام الكومبيوتر.     ¨
استخدام الكمبيوتر في تعليم و تعلم اللغة األنجليزية كلغة اتجاهات معلمى المستقبل نحو -

 أجنبية
 أثر المحاكاة فى التلب على هموم التدريس و اكتساب المهارات التدريسية.-
 العالقة بين مهارات التدريس و اكتساب المهارات التدريسية.-
 ة األعدادية.العالقة بين مهارات التخطيط و مهارات األداء الفعلى لدى معلمى المرحل-
فعالية الصور الذهنية فى تنمية مهارتى األستماع و القراءة فى اعداد معلمى اللغة -

 األنجليزية.



 

 

 )الندوات و المؤتمرات التي تم حضورها 6(
جامعة عين  –كلية التربية  CDELTالمؤتمر العلمي لتطوير تدريس اللغة اإلنجليزية      ¨  

 2003 – 1999شمس في الفترة ما بين 
جامعة عين  –المؤتمر العلمي للجمعية المصرية للمناهج و طرق التدريس كلية التربية      ¨

   2003- 1999شمس في األعوام من 
كلية   EARLالمؤتمر العلمي األول و الثاني للجمعية المصرية للقراءة و المعرفة      ¨

  2002 – 2001جامعة عين شمس عام  –التربية 
علمي الثاني للجمعية المصرية للخدمات الثقافية اإلنجليزية المؤتمر ال     ¨

EGYPTESAL–  2003حتى عام  جامعة عين شمس 
المؤتمر العلمي السابع لمركز تعليم الكبار و التعليم المستمر بالجامعة األمريكية      ¨

    2003بالقاهرة حتى عام 
 )عضوية الجمعيات العلمية 7(
  جامعة عين شمس –كلية التربية  –للمناهج و طرق التدريس الجمعية المصرية      ¨  

  جامعة عين شمس –كلية التربية  –الجمعية المصرية للقراءة و المعرفة      ¨
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