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 مصطفى حممد مصطفى مجال أ.د.

 الرتبية أصول أستاذ
 

  

 ومضات

 
 

 

 م حممد واإلما ،ألزهرامعيت ان جة ماصل على درجة األستاذية يف أصول الرتبيح

 .2018بن سعود اإلسالمية، ديسمرب 
 2018ة والعلوم للثقاف يدن مححاصل على املركز الثاني يف جائزة راشد ب. 
 جليزية.نـواإل بالعربية كتب والكتب وفصول يف األحباث من( عنوانا 28) له 

 احملليةوية ليمؤمترات الدولية واإلقشارك يف عدد من امل. 
 ( 39لديه)  استشهادا مرجعيا على موقعGoogle Scholars    

https://scholar.google.com.eg/citations?user=UiRSRqsAAAAJ
hl=en& 

  امعية ر البيئة اجلت لتطويحالمقرتيف برنامج بادر لحاصل على املركز األول

 .هـ4361 حممد بن سعود اإلسالمية جبامعة اإلمام
 بكفاءة. واإلنرتنت لكمبيوترا جييدو، بطالقة واالجنليزية العربية حدثتي  
 اإلحصائية  ج احلزمنامبر خربة جيدة يف التحليل اإلحصائي باستخدامSPSS 
 2008 النشر الدولي يفالعلمي  للتميز األزهر جامعة جائزة على حاصل 
 2006 عام ملدة كندا - ألربتا جبامعة زائر باحث  
 2005 ألزهرا جامعة - الرتبية أصول يف الفلسفة دكتوراه  
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 ليةك-ة لرتبيال صواململكة العربية السعودية: قسم أ لة:عنوان املراس
– ميةإلسالاد مد بن سعوجامعة اإلمام حم -الرتبية

 الرياض.

 الرتبية كلية-بيةالرت أصول مجهورية مصر العربية: قسم
-نصر مدينة-السادس احلي-جامعة األزهر-بالقاهرة
 .مصر – القاهرة

 اخلربات العملية

 

حتى  12/2018

 هتارخي

ة، ة بالقـاهر كلّيـة الرتبيـ  -سم أصول الرتبيـة  ق- الرتبية أصول أستاذ

 الميةود اإلسإلمام حممد بن سعالرتبية جامعة ا كلية ، وجامعة األزهر

كلّيـة  -بيـة  قسم أصول الرت-املشارك الرتبية أصول أستاذ  2018- 2011

 الرتبية بالقاهرة، جامعة األزهر.

بيـة جامعـة اإلمـام    الرت كليـة  املشـارك،  بيـة الرت أصـول  أسـتاذ  2018 - 2012

 حممد بن سعود اإلسالمية.

ة الـه للموهبـ  ورج عزيزباحث متعـاون مـع مؤسسـة امللـد عبـدال      2013

 واإلبداع )موهبة(.

لطمـو،،  : الوقـع وا بعـد  م عنعضو اللجنة العلمية ملؤمتر التعلي 2013-2014

 مية.جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال

 املؤهالت العلمية

 

   الرتبيـــة  ة، كليــة لرتبيـــاختصــص أصــول    – الرتبيـــة دكتــوراه الفلســفة يف

 جلامعـات ابتبادل الرسالة مع  م مع التوصية2005جامعة األزهر  –بالقاهرة 

لعلمية لى الرسائل اعملشرف الدور  دراسة تقومييةعنوان الرسالة: . املصرية.

 ة له.الزمبكليات الرتبية مبصر يف ضوء الكفايات ال

  بيـة بالقــاهرة يــة الرتيـة، كل صـص أصــول الرتب خت – املاجسـت  يف الرتبيــة – 

امعــات مـع اجل  صـية بالتبـادل  م، بتقـدير تتـاز مــع التو  2001جامعـة األزهـر   

ــة  عنــوان الرســالة:   املصــرية. ــة األزهــر  ن جباملوافــديامشــكالت الطلب  –ع

 دراسة ميدانية.

     جامعـة   –بالقـاهرة   لرتبيـة ايـة  ، كلالدبلوم اخلاص يف الرتبيـة وعلـم الـنف

 لدفعة(.ا)األول على م، بتقدير جيد جدا 1999زهر، األ

 قـاهرة  الرتبيـة بال  ة، كليةجنليزيقسم اللغة اإل – ليسان  اآلداب والرتبية– 

ول علـى  رتبـة الشـرف )األ  مبتقـدير تتـاز مـع    م، 1996جامعة األزهـر مـايو  

 الدفعة(.
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 ةجامعة األم  – بيةالرت كلية املساعد، الرتبية أصول أستاذ 2010-2012
 عبدالرمحن. بنت نورة

ف ، لرتبيـة وعلـم الـن   املسـاعد، قسـم ا   الرتبيـة  أسـتاذ أصـول   2008-2010

 .كلية الرتبية واآلداب، جامعة تبوك

 ةكلّيـة الرتبيـ  - بيةمدرس )أستاذ مساعد( بقسم أصول الرت 2005-2011

 األزهر. بالقاهرة، جامعة

ــا    2006-2007 ــر جبـــامعة ألربت  (University of Alberta)باحـــث زائ

 بكـندا ملـدة عـام.

كلّيـــة - بيـــةمـــدرس مســـاعد )حماضـــر( بقســـم أصـــول الرت 2001-2005

 الرتبية بالقاهرة، جامعة األزهر

عـة  قـاهرة، جام بال ةكلّية الرتبيـ -معيد بقسم أصول الرتبية  1998-2001

 األزهر

ثـــــة للعلـــــوم حلدييـــــة اتــــدري  اللغـــــة اإلجنليزيـــــة باألكادمي  2000-2005

 والتكنولوجيا باملعادي

ل ســاجبامعــة نيوك رتا،ُمــنب بعثــة لدراســة الــدكتوراه بــ جنل   2003

(New Castle)   ــراءات ــجخر يف اإلجــ ــبب التــ ــ وبســ ى أنهــ

 .الدكتوراه مبصر وحولت ملهمة علمية

 للغات. وليةلدا مدرس لغة اجنليزية مبدرسة القاهرة 1997

 الرتمجة:

 من ذلك:وإليها: ية وخربة يف الرتمجة التحريرية من اللغة اإلجنليز
 ســــي ن الدريلرمحمراجعــــة ترمجــــات مطبوعــــات كرســــي الشــــيخ عبــــدا

 لدراسات حقوق اإلنسان.
   ت طيــل للربايــا-ة ليزيــاملشـاركة يف ترمجــة امســاكية رمضـان ل جن

2002 
  قنـاة  لاإلجنليزيـة   يم للغـة لكـر اقـرءان  املشاركة يف اعداد ترمجة معـاني ال

 2005، رباياتت للاجملد للقرءان الكريم بشركة فيوتشر سوف
     املشـاركة يف ترمجـة كتـابTen Steps Management Process 

 2007ين، للغة اإلجنليزية جلامعة اململكة بالبحر

 خربات وأنشطة اجتماعية، منها: 

    صــقر  ة مبســجدلزكــااعضــو مؤســ ، ونائــب رئــي  الــ  ادارة جلنــة

 2008-2002قريش مبدينه نصر بالقاهرة، 
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  سـلمني  بيـة أبنـاء امل  ة عـن تر ليزيـ تقديم سلسلة حماضرات عامة باللغـة اإلجن

 –ألربتـا   –مبدينـة ادمنتـون    CICيف الغرب باملركز اإلسـالمي الكنـدي   

 .MCEن ادمنتو دينةكندا، وكذلد مسجد اجلمعية اإلسالمية مب
   ــيم ــاركة يف مكـ ــري  املشـ ــررن الكـ ــابقة القـ ــة م جلممسـ  IMMANعيـ

 .2006 كندا، –لرعاية أبناء املسلمني بوالية ألربتا 
  الـيت   س واحملاضـرات ض الـدرو لـبع  الرتمجة الفورية من العربية ل جنليزيـة

 كندا. – ألربتا –تون كانت تعقد يف مسجد اجلامعة مبدينة ادمن

 

 املواد التدريسية

 

 البرنامج المقرر
 دكتوراه الرتبية اإلسالمية يةحث وتطبيقاتها في التربية اإلسالممناهج الب

 دكتوراه الرتبية اإلسالمية النظريات التربوية في ضوء اإلسالم 
 دكتوراه أصول الرتبية اتجاهات معاصرة في التربية

 دكتوراه أصول الرتبية تظبيقات في مناهج البحث في أصول التربية 
 دكتوراه الرتبية اإلسالمية بية اإلسالميةقراءات خاصة في التر 

 دكتوراه الرتبية اإلسالمية تاريخ الفكر التربوي في اإلسالم 
 ماجستري الرتبية اإلسالمية أساسيات التربية اإلسالمية

 ماجستري الرتبية اإلسالمية قاعة البحث في التربية اإلسالمية 
 ري أصول الرتبيةماجست التوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية 

 ماجستري الرتبية اإلسالمية يةظرية المعرفة في اإلسالم وتطبيقاتها التربو 
 بكالوريوس فلسفة التربية 
 وسريالدبلوم العام يف الرتبية + بكالو  األصول االجتماعية والثقافية للتربية 
 وسريالدبلوم العام يف الرتبية + بكالو  التربية ومشكالت المجتمع 

 وسريالدبلوم العام يف الرتبية + بكالو  تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية
 وسريالدبلوم العام يف الرتبية + بكالو  أصول التربية اإلسالمية 
 بكالوريوس تطور الفكر التربوي 
 بكالوريوس مهارات التفكير والتعلم والبحث العلمي 

 بكالوريوس اجتماعيات التربية
 بكالوريوس مبادئ البحث التربوي

 الدبلوم العام يف الرتبية  مواقف ومشكالت تدريسية
 الدبلوم العام يف الرتبية القياس والتقويم التربوي
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 بكالوريوس مقدمة في التربية البتدائية 
 بكالوريوس عيلجامم االتعليم العالي: فلسفته وأهدافه وبيئة الحر  

 

 اإلشراف واملناقشات

 
 

ــى )   ــد عل ه اجســت  والــدكتورا امل أحبــاث( مــن 60مناقشــة مــا يزي

 وامللـــد ســـعود، ،ميةجبامعـــات اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـال 

 ية باملدينـــةإلســـالماعـــة واجلام ،واألمـــ ة نـــورة بنـــت عبـــدالرمحن

( مــن طـالب وطالبــات  35املنـورة، وكـذلد اإلشــراف علـى عـدد )    

ام ة اإلمـ وطالبات جبامعـ  الدكتوراه طالبمن  (16) و املاجست ،

ــان     ــن ســعود اإلســالمية. )مرفــ  بي ــ حممــد ب ــيت الرســض بعب ائل ال

 أشرفت عليها(.

 

االهتمامات 
 البحثية

 
 

 مناهج البحث الرتبوي 

 الرتبية اإلسالمية 
 على الرسائل العلمية  اإلشراف 
   يف التعليم االعتماد وضمان اجلودة 
  التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدري  
   الرتبية الدولية و متعددة الثقافات  
  التعلم االلكرتوني والتعليم من بعد 
 فلسفة الرتبية  

 

املؤمترات العلمية 
 والندوات وورش العمل

  
 

  لعلمـي ليات النشر ارثية والبح ناء اخلطةب: ورة تدريبية بعنواندتقديم ،

 (.2019ية )إلسالماعود مام حممد بن سكلية الرتبية، جامعة اإل
    :ــوان ــل بعنـ ــة عمـ ــديم ورشـ ــع قو تقـ ــل مـ ــد االتعامـ ــايلباعـ ــة انـ ت العالبيـ

ة عود اإلسـالمي سـ مـد بـن   حم مـام ، كليـة الرتبيـة، جامعـة اإل   واألجنبية

(2019.) 
    رتبـوي، كليـة   بحـث ال  اليفتقديم ورشة عمل بعنوان: توجهـات حديثـة

 (.2018مية )إلسالمام حممد بن سعود االرتبية، جامعة اإل
 ( أيام بعنوان:9تقديم برنامج تدرييب ) ل  مي، اث العلمهارات البح

 (.2017الشورى السعودي )
     حضور دورة التعلـيم والتـدري  اجلـامعيUTL     جامعـة اإلمـام حممـد

 هـ.1437بن سعود اإلسالمية 
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 ،الرتمجـة، و بمعهـد التعريـ   حضور دورة مهارات الرتمجة األكادميية 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
  وم لجامعـات، اليـ  لدوليـة  ة التقديم حماضرة عن: الرتتيبات األكادمييـ

ــوم االجتماعيـــ   ــة العلـ ــو، األول لكليـ ــام حمة اإلاملفتـ ــعود   مـ ــن سـ ــد بـ مـ

 اإلسالمية.
    ميـــة، اجلامعـــة ل العلرســـائتقـــديم دورة تدريبيـــة بعنـــوان: مناقشـــة ال 

 يبيــة(ســاعة تدر 12ع  بواقــريبنيملنــورة )يــومني تــد اإلســالمية باملدينــة ا

 هـ.1436
 4رياض م من بعد، الالتعليووني املؤمتر الدولي الثالث للتعلم اإللكرت 

 , )حبث منشور(.2013 –فرباير  7 –

 كالـة  لكرتونيـة، و نات اإلسـتبا تقديم دورة تدريبية بعنوان: تصميم اال

لرمحن ورة بنت عبـدا ة نم األ التطوير واجلودة، كلية الرتبية، جامعة

 )قدمت ثالث مرات(.
   طموحــات، التحــديات وال .. مــؤمتر احملتــوى العربــي علــى االنرتنــت

ــعود اإلســـــالمية   ــن ســـ ــد بـــ ــام حممـــ ــة اإلمـــ ــاض،-جامعـــ -5الريـــ

 . )حبث منشور(.5/10/2011-3-هـ7/11/1432
    ــال ــيم العـ ــدولي للتعلـ ــؤمتر الـ ــرض واملـ ــل  22-19ي، املعـ  2011أبريـ

ــاض للمــؤمترا   ــوان: ل بعت، تقــديم ورشــة عمــ  مركــز الري ــات ان لتطلع

)جامعـة   لية للجامعاتت الدوتيبااملستقبلية للجامعات السعودية يف الرت

 .األم ة نورة بنت عبدالرمحن أمنوذجًا(
   إلسـالمي  وى العربـي وا احملتـ  –مـات  الندوة الوطنية الثالثـة لتقنيـة املعلو

، 2011، عودســ جامعــة امللــد -يف اإلنرتنــت، كليــة علــوم احلاســب

 )حضور(.
    ريـاض  م مـن بعـد، ال  التعلـي وونـي  املؤمتر الـدولي الثـاني للـتعلم اإللكرت

 , )حضور(.2011 –فرباير  24 – 20
 ر ملؤمتا ضمن فعاليات ري ،ورشة عمل عن استخدام اإلنرتنت يف التد

ــتعلم اإللكرتونـــي، املـــ  ــاني للـ ــدول ؤمترالـــدولي الثـ ــتالـ ــاني للـ علم ي الثـ

 ركة(..  )مشا2011اير فرب 20الرياض –اإللكرتوني 
  ــاهرة ــة بالقـ ــة الرتبيـ ــيم  -املـــؤمتر الثـــاني لكليـ ــر )التعلـ ــة األزهـ جامعـ

-18جامعـة األزهـر  –اجلامعي: احلاضر واملسـتقبل(، كليـة الرتبيـة    
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 ، )ورقة عمل(.2008مايو  19
   لـيم  ز تطـوير التع ( ملركـ سـادس املؤمتر القومي الرابع عشـر )العربـي ال

 ، )ورقة عمل(.2007وفمرب ن 25-24اجلامعي، جامعة عني مش  
 Egyptian-German TEMPUS Seminar   جامعـة حلـوان ،– 

ث اجلامعـــــات . مـــــؤمتر توجيـــــه حبـــــو2007يونيـــــو  7-6القـــــاهرة 

-18جامعـة األزهـر   –ة رتبيـ اإلسالمية خلدمة قضايا األمة، كلية ال

 . )حضور(.2007فرباير   19
   اليوم البحثي لقسم دراسات السياسة الرتبويةResearch Day of 

the Educational Policy Studies Dept.   كليـة الرتبيـة ،–

 . )حضور(.2006كندا، أبريل   -جامعة ألربتا
 

 اإلنتاج العلمي

 
 

  :أبحاث محكمة باللغة اإلنجليزية:أوال 

 Mustafa, G. (2017). Learning with Each Other: Peer Learning as 

an Academic Culture among Graduate Students in 

Education, American Journal of Educational 

Research. 2017, 5(9), 944-951. DOI: 

10.12691/education-5-9-3. 

 Mustafa, Gamal (2013) The Acceptability of Online University 

Degrees in the Arab Academia, Paper accepted at 

the third international conference of E learning, 

Riyadh, KSA, 2013. 

 Mustafa, Gamal (2007). Professional Development of Ph. D 

supervisors: proposals for the Egyptian Universities, 

Paper presented in the national conference of the 

center of higher Education Development, Ain Shams 

University, Cairo, Egypt, 24-25, Nov. 2007. 

 Mustafa, Gamal (2007). Correcting the image of Islam and 

Muslims in the West: Challenges and Opportunities 

for Islamic Universities and Organizations, Journal 

of Muslim Minority Affairs, 27(3), 371 – 386. 

 Mostafa, Gamal (2006). Learning and Cultural Experiences of 

Arab Muslim Graduate Students in a Canadian 

University, Journal of Contemporary Issues in 

Education, 1(1), 36-53.  

  :أبحاث محكمة باللغة العربية:ثانيا 
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  ،دراسـات  عمـة يف بـرامج ال  املهارات النا. (2018مجال مصطفى )مصطفى

 دانيــة، البحــثاســة مي: درباجلامعــات الســعودية العليــا الرتبويــة

قافـــة للث محيـــد بـــنراشـــد  ائزة جـــ -الفـــائز باجلـــائزة الثانيـــة

 الرتبويةسات لدرال اخلامسة والثالثني  )اااالدورة  -والعلوم

 (.والنفسية
  ،تطــوير دارة املعرفــة ل(. تصــور مقــرت، إل2018مجــال مصــطفى )مصــطفى

ســالمية يف ود اإلن ســعالبحــث الرتبــوي جبامعــة اإلمــام حممــد بــ

ث مقبــول ، حبــهــاني بضــوء رراء أعضــاء هيئــة التــدري  العــامل  

 . 4، ع72م  جامعة طنطا، -للنشر يف الة كلية الرتبية
  ،دارس مـ مور عـن رربـة   (. رضا أولياء األ2018مجال مصطفى )مصطفى

، ســة ميدانيــة ة: دراعودياملســار املصــري باململكــة العربيــة الســ  

م  جامعـة طنطـا،   -يـة حبث مقبول للنشر يف الة كليـة الرتب 

 .1، ع69
  ،خل يات دعم القطاع اااالت وأولوي(. 2017) مجال مصطفىمصطفى 

ســـة ميدانيـــة، دراة: عوديباململكـــة العربيـــة الســـ للتعلـــيم العـــام

 دراسة تولة من وقل وارث العلمي.
  ،كـادميي رة يف النشـر األ (. العوامل املـؤث 2016مجال مصطفى )مصطفى 

باجلامعـات   لتـدري  ايئة يف األوعية اإللكرتونية لدى أعضاء ه

النشـــر  ، الـــ بويـــةالعربيـــة مـــن وجهـــة نةـــرهم، اجمللـــة الرت 

ص  ، ص2، ج 119، ع 30العلمــــــي، جامعــــــة الكويــــــت، م 

275-310. 
  ،مرحلـة يفميليـا للرتبيـة   (. طريقة رجييو ا2016مجال مصطفى )مصطفى  

ول للنشـر يف  ث مقبـ ة، حبـ الطفولة املبكـرة وتطبيقاتهـا الرتبويـ   

، 2، ج 167دد ر، العـ ألزهـ الة الرتبية، كلية الرتبية جامعة ا

 .459-421ص ص 
  ،سـار  ملالتجربة مـدارس   (. دراسة تقوميية2015مجال مصطفى )مصطفى

أوليـــاء  هـــة نةـــرن وجاملصـــري باململكـــة العربيـــة الســـعودية مـــ 

، 164زهـر، ع  عـة األ جام األمور، الـة الرتبيـة، كليـة الرتبيـة    

 اجلزء الثالث. 
  ،(. خارطـة حبثيـة مقرتحـة    2015مجال مصطفى، عصـام جـابر )  مصطفى

للبحـــوث يف اـــال حقـــوق اإلنســـان، حبـــث علمـــي تـــول مـــن   
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ـــ   ــدالرمحن اجلريسـ ــيخ عبــ ــي الشــ ــوق  كرســ ــات حقــ ي لدراســ

 اإلنسان، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 
  ،ماعية  العلوم االجتيف(. كفايات البحث 2013مجال مصطفى )مصطفى

، 130دد ربـي، عـ  الع يف العصـر الرقمـي، الـة رسـالة اخللـيج     

 .180-139ص ص 

  ،ــطفى )مصــــطفى ــال مصــ ــة2013مجــ ــة تقومييــ ــة (. دراســ ــادرة موهبــ  ملبــ

ؤسســة صــام ملاســة س التعلــيم العــام، درللشــراكة مــع مــدار 

 بة(، الرياض.ع )موهبداامللد عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإل

  ،ــال مصـــــطفى )مصـــــطفى ــر 2011مجـــ ــات النشـــ ــي ا(. معوقـــ إللكرتونـــ

امعـات  ي  باجللتـدر األكادميي مـن وجهـة نةـر أعضـاء هيئـة ا     

 .. النرتنـت اي علـى  لعربـ العربية، حبـث مقـدم ملـؤمتر احملتـوى ا    
 ن ســــعودبــــمــــد ت والطموحــــات، جامعــــة اإلمــــام حمالتحــــديا

-3 -هـــــــــ 7/11/1432-5لريــــــــاض، ا -اإلســــــــالمية 

5/10/2001. 
  ،لعامليــةة االقتصــادية ا(. تــداعيات األزمــ2009مجــال مصــطفى )مصــطفى 

ــيم العــالي يف الــوطن    ة الرتبيــة، ي، الــلعربــاعلــى أنةمــة التعل

، اجلـزء األول، ص  141كلية الرتبية، جامعـة األزهـر، العـدد    

 .348-301ص 
  ،(. تصــور مقــرت، 2009مجــال مصــطفى ، حممــد يوســل نصــر )مصــطفى

ــعودية يف ال    ــني رتــــب اجلامعــــات الســ دوليــــة بــــات الرتتيلتحســ

، تشـــاراتاالسوللجامعـــات، حبـــث تـــول مـــن وحـــدة البحـــوث 

 ية.جامعة تبوك، اململكة العربية السعود
  ،مج (. دراسـة تقومييـة لربنـا   2009مجال مصـطفى )باالشـرتاك( )  مصطفى

من وحدة  ي تولطويرالسنة التحض ية جبامعة تبوك، حبث ت

ــوك، امل   ــة تبــ ــارات، جامعــ ــوث واالستشــ ــالبحــ ــة ة العرملكــ بيــ

 السعودية.
  ،ــؤث 2008مجــال مصــطفى ) مصــطفى ــل امل ــب اجلا(. العوام ــات رة يف رت مع

ت دراسالالة قطاع ا عات،املصرية يف الرتتيبات الدولية للجام

ألول، ص ص جلــزء ااي، عــدد الثــانالرتبويــة جبامعــة األزهــر، ال

93-177. 
  ،(. مــن صــيت الــتعلم احلديثــة يف التعلــيم  2008مجــال مصــطفى )مصــطفى
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، ورقــة عمــل Blended Learningاجلــامعي: الــتعلم املَّو ل ــل 

ــاهرة    ــة بالقـ ــة الرتبيـ ــاني لكليـ ــؤمتر الثـ ــة للمـ ــة  -مقدمـ جامعـ

 .2008مايو  19-18األزهر، القاهرة 
  ،(. معــاي  اختيــار 2007مجــال مصــطفى )ى، مصــطفابــراهيم الســمدوني

ــات ا    ــي الرســــائل العلميــــة باجلامعــ دراســــة -يةملصــــرمناقشــ

 ألزهـر، العـدد  امعـة ا ة، جميدانية، الـة الرتبيـة، كليـة الرتبيـ    

 .48-1، اجلزء الرابع، ص ص 131
  ،لــى لــدور املشــرف ع  (. دراســة تقومييــة 2004مجــال مصــطفى ) مصــطفى

فايــات وء الكضــيف  مبصــرالرســائل العلميــة بكليــات الرتبيــة  

جامعـة   –هرة بالقـا  بيـة كلية الرت، رسالة دكتوراه، الالزمة له

 .األزهر
  ،عـة  الوافـدين جبام  (. مشـكالت الطلبـة  2001مجـال مصـطفى )  مصطفى

بيـــة ليـــة الرتكت ، ، رســـالة ماجســـدراســـة ميدانيـــة –األزهـــر 

 .جامعة األزهر –بالقاهرة 
   :كتب وفصول في كتب:ثالثا 

 Mustafa, Gamal (2010). Learning and Cultural Experiences of 
Arab Muslim Graduate Students in a Canadian 
University, in: Tahir Abbas (ed.) (2010) Islam and 
Education: Major Themes in Education, Rutledge, UK 

 ( دور اجلامعات دور اجل2014مجال مصطفى .)ة سـالمي ية واإلامعات العرب

ــارات اإلنســـ   ــني احلضـ ــوار بـ ــز احلـ ــزانيةيف تعزيـ ــد  ، مركـ امللـ

ر احلضـارات  ة وحـوا الميعبداهلل بن عبدالعزيز للدراسات اإلسـ 

 ية.جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم

 ( الرتبيــة متعــددة الثقا2008مجــال مصــطفى .)صــول رر األفــات: ضــمن مقــ

بكليـــة ثالثـــة رقـــة الالف الثقافيـــة واالجتماعيـــة للرتبيـــة لطـــالب 

 الرتبية، جامعة األزهر
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صطفى، األستاذ مد محممجال مصطفى  /الدكتور األستاذ بالرسائل اليت أشرف عليها  يانب

 حممد بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام- الرتبية، كلية بقسم أصول الرتبية

 أوال: الدكتوراه:

 احلالة التخصص  عنوان الدراسة الباحثـ/ـة م
1 

 أمساء بنت حممد
 أبا اخليل

لعربية اململكة ا ية يفنولثااتصور مقرتح لتأهيل طالبة املرحلة 
ور رية من منظاألس اةحلياالسعودية ألدوارها املستقبلية يف 

 الرتبية اإلسالمية

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

2 
خالد بن سليمان 

 الباحوث

طالبها:  سالمية لدىة اإلقيخالتنمية املدرسة الثانوية للقيم األ
نطقة األجنيب مبهلي وألوا دراسة مقارنة بني التعليم احلكومي
 الرياض

 نوقشت أصول الرتبية

فوزية بنت مناحي  3
 البقمي

ت عي الطالباونمية ت ة يفتصور مقرتح لدور اجلامعات السعودي
 املعاصرة حدياتلتء ابأولويات الرتبية اإلسالمية يف ضو

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

هلل حممد بن عبدا 4
 اليحيى

الدين  هلجري: مشسامن الثارن الفكر الرتبوي عند الفقهاء يف الق
 حممد بن مفلح أمنوذجا

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

نوف بنت مناحي  5
 العتييب

ه ية يف توجيلسعودا عاتتصور مقرتح لإلسهام الرتبوي للجام
 يةمللعاالتغري االجتماعي يف ضوء اخلرات ا

 نوقشت أصول الرتبية

نايف بن يوسف  6
 بن محد القاضي

لعقلية الرتبية ا ية يفودلسعتصور مقرتح لتطوير دور اجلامعات ا
 الميةرتبية اإلسور النظن مملطالبها يف ظل التحديات املعاصرة 

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

7 
غريبة بنت فريح 

 الطويهر 

عام التعليم الوخلاص اع قطاتصور مقرتح لتفعيل الشراكة بني ال
خلربات اية يف ضوء لسعودا بيةى رعاية املوهوبني باململكة العرف

 العاملية العاملية
 نوقشت أصول الرتبية

مي بنت حممد  8
 اجلاراهلل

 ي طالباتهاية وعنم تتصور مقرتح لتطوير دور اجلامعات يف
 املعاصرة حدياتلتاوء بثوابت وقيم اجملتمع السعودي يف ض

 نوقشت أصول الرتبية

علي  نهى بنت 9
 الشريف 

ية يف ودية األهلالسع اتامعاسرتاتيجية مقرتحة لتعزيز دور اجل
 سالميةة اإلبيلرتالشراكة اجملتمعية يف ضوء أهداف ا

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

10 
هيا بنت سعد آل 

 ضرمان

ز ية يف تعزيلثانواة درساسرتاتيجية مقرتحة لتطوير دور امل
ء مصادر افية يف ضوالثق اتهددالرتبية الوقائية للطالبات من امل

 الرتبية اإلسالمية

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

ساره ابراهيم  11
 سعود املعمر

 سالميلرتبوي اإلالفكر اء ضو االستثمار يف رأس املال البشري يف
 " دراسة تأصيلية " 

الرتبية 
 اإلسالمية

 مسجلة

نت محدان حصة ب 12
 الراجحي

رة نمية املبادتيف  يةسعودات الدور اجلامعلتفعيل تصور مقرتح 
 سالميةة اإلبيرتال الذاتية لطالباتها يف ضوء مصادر

الرتبية 
 اإلسالمية

 مسجلة

 مسجلة أصول الرتبيةواململكة املتحدة  األمريكية املتحدة الواليات جامعات الشركات يفعذراء مران منوخ  13
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 وإمكانية اإلفادة منها يف اململكة العربية السعوديةواليابان  الشمري
 )دراسة مقارنة(2030ق رؤية اململكة لتحقي

14 
حممد بن ناصر بن 

 فايز احلماد

كة املتحدة  كية واململألمرياة تحداجلامعات البحثية يف الواليات امل
 –دية ربية السعوة العلكملماواليابات وسبل االستفادة منها يف 

 دراسة مقارنة
 مسجلة أصول الرتبية

حممد بن سليمان  15
 الربيعان

 تكساب مهاراإة يف رسملدتصور مقرتح للشراكة بني األسرة وا
ف الرتبية أهدا وء ضيفاملستقبل لطالب املرحلة الثانوية 
 اإلسالمية

الرتبية 
 اإلسالمية

 قيد التسجيل

عادل بن فهد بن  16
 شباب الفراهدي

عات امرية باجلالفك يةتوعتصور مقرتح لتطوير أدوار وحدات ال
ف  ضوء أهدابها يفالطدى السعودية يف تعزيز الوعي الفكري ل

 الرتبية اإلسالمية 

الرتبية 
 اإلسالمية

 قيد التسجيل

 

 ثانيا: املاجستري:

 احلالة التخصص  عنوان الدراسة الباحثـ/ـة م
أمينة بنت  1

عبدالرمحن 
 املسعود

ة ات الثانويالبن رسدامبمعوقات تفعيل مراكز مصادر التعلم 
 ةنييداماحلكومية يف مدينة الرياض، دراسة 

 نوقشت أصول الرتبية

عبداهلل بن  2
عويضة بن حممد 

 آل شايف

ليل حافظة السريم مبلكن االدور الرتبوي جلمعية حتفيظ القرآ
 من وجهة نظر منسوبي اجلمعية

تربية 
 إسالمية

 نوقشت

عبدالعزيز بن  3
حممد بن 

 عبدالعزيز العمري

البتدائية ارحلة ملارس بية الصحية يف مداواقع تطبيق الرت
 لرياضاة دينماحلكومية من وجهة نظر معلميها يف 

 نوقشت أصول الرتبية

نايف بن محود بن  4
 حسني السبيعي

د العلمية من الب املعاهية لطقخالدور املناخ املدرسي يف الرتبية األ
 ةيدانيمة راسدوجهة نظر معلميها مبدينة الرياض، 

 نوقشت يةأصول الرتب

عبداهلل بن متان  5
بن عبداهلل 

 الفهادي

مني مع عامل املعلتن يف ساإلحاملتطلبات الرتبوية لتنمية قيمة ا
رفني يرين واملشاملد ظرنهة الطالب يف املرحلة الثانوية من وج

 نيةدامي الرتبويني يف حمافظة اخلرج: دراسة

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

سوير بنت زنعاف  6
 السهليبن فواز 

دية: حافة السعو الصيف اتريالقضايا الرتبوية يف رسوم الكاريك
 دراسة يف حتليل احملتوى.

 نوقشت أصول الرتبية

7 
هيفاء بنت منصور 

 بن مزعل العنزي

فتاة يف سية لدى الاجلن يةهلوادور األسرة يف الوقاية من اضطراب 
 لبات جامعةلى طاعة انيضوء الرتبية اإلسالمية: دراسة ميد

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

 نوقشتالرتبية واقع ممارسة طالب املرحلة الثانوية آلداب املتعلمني يف الفكر إبراهيم بن ناصر  8
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 اإلسالمية الرتبوي اإلسالمي يف مدينة الرياض من وجهة نظر معلميهم العيسى
خدجية بنت سعد  9

 بن غرم الشهري
 عفة والصربيم الق على الوالدين يف تربية البناتمسؤولية 

 واإلخالص واألمانة يف اإلسالم
الرتبية 

 اإلسالمية
 نوقشت

10 
فاحل بن نفل 

 الدوسري

تالميذ  لصحابة لدىبة احم ميةدور معلم الرتبية اإلسالمية يف تن
ة ة اإلسالميلرتبياي علماملرحلة االبتدائية من وجهة نظر م

 مبحافظة األفالج

رتبية ال
 اإلسالمية

 نوقشت

منى بنت حممد  11
 جمرشي

ات مبدينة تية للطالبالذا يةرتبدور املدرسة الثانوية يف تنمية ال
 الرياض من وجهة نظر املعلمات

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

يزيد بن سعود بن  12
 دخيل الطيار

 ب املرحلةدى طاللي ياضدور املعلم يف احلد من التعصب الر
 الميةاإلس يةرتبدينة الرياض يف ضوء الالثانوية مب

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

عبداللطيف بن  13
علي بن صاحل 

 اخلضريي

رحلة عاملية باملرس الدااملبعوامل اإلقبال على إحلاق األبناء 
 ياء األمور أولرًانظ االبتدائية مبدينة الرياض من وجهة

 نوقشت أصول الرتبية

عبدالرمحن بن  14
ن عبدامللك ب

 عبدالعزيز اهلوميل

ظر نن من وجهة السجوبة ميمعوقات تطبيق برامج التوعية اإلسال
 عية(افظة القويجن حمسى عل املشرفني على الربامج )دراسة حالة

 نوقشت أصول الرتبية

عبد اهلل بن حممد  15
بن عبد اهلل 

 اجلريش

اض دينة الريمباجحي لرع ادراسة تقوميية للدور الرتبوي جلام
 ة نظر املستفيدينمن وجه

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

فائزة حممد  16
 السرحاني

دينة بتدائية مبة االحلملرمعوقات التنمية املهنية ملعلمات ا
 الرياض من وجهة نظرهن

 نوقشت أصول الرتبية

فائزه مشيش  17
 مسلم العنزي

ن بمام حممد عة اإلام جمعوقات التدريب عن بعد للموظفات يف
 هنظرنهة ية وسبل عالجها من وجسعود اإلسالم

 نوقشت أصول الرتبية

علي بن خلف علي  18
 الركادي

اسات طالب الدر ة لدىيادميالعوامل ذات العالقة باحلرية األك
 الرياض دينةمبة وديالعليا الرتبوية يف اجلامعات السع

 نوقشت أصول الرتبية

جنالء بنت علي بن  19
 مسلم العمري

لرتبوية اتطبيقاتها وخصية لشا ناء املهاراتاألساليب النبوية يف ب
 لدى طالبات املرحلة الثانوية.

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

20 
 ريم مطلق العتييب

 ن وجهة نظرروس مدة قنالدراسة تقوميية للخدمات التعليمية 
 اضلريطالبات املرحلة الثانوية مبدينة ا

 نوقشت أصول الرتبية

لولوه بنت علوش  21
وثيله بن حسن آل 

 الدوسري

ية يف ة االبتدائلمرحلل فكريدراسة تقوميية ملقررات مهارات الت
ليم دارس التعبات مبهوملوضوء أهدافها من وجهة نظر معلمات ا

 اضلريالعام االبتدائية للبنات مبدينة ا
 نوقشت أصول الرتبية

هيفاء ظافر مشبب  22
 األمسري

دى جتماعية لات االارملهدور األنشطة الرتوحيية يف تنمية ا
ارس لمات يف مداملع ظرة نتلميذات االحتياجات اخلاصة من وجه

 الدمج مبدينة الرياض
 نوقشت رتبيةالأصول 

 نوقشت رتبيةالأصول متطلبات البيئة املدرسية اجلاذبة للتعلم باملدارس االبتدائية من وجهة منرية حممد حزام  23
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 -الرياض يف مدينة ةدراسة ميداني-نظر قائدات املدارس واملعلمات احلميداني
منار بنت محد بن  24

عبدالعزيز 
 ياخلضري

ياض يتام بالرية األعارار دواقع ممارسة األمهات البديالت يف 
 دراسة حالة - ميتالألساليب الرتبوية النبوية مع األ

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

العنود سليمان  25
 حممد الفرهود

لروضة من اطفال أى لد واطنةقيمة امل غرستوظيف احلوار يف 
 ضوجهة نظر املعلمات يف مدينة الريا

 نوقشت رتبيةالأصول 

جوزاء عبداهلل  26
 فراج السبيعي

 و استخدامحنلرياض ا ينةتوجهات معلمات املرحلة الثانوية مبد
 ظرهنمن وجهة ن عليميةلتاية اسرتاتيجية الصف املقلوب   يف العمل

 رتبيةالأصول 
 نوقشت

ة سلطان فاطم 27
 سعود احلميد

ة لدى لكية العاملى املعة افظدور الصحافة املدرسية يف تعزيز احمل
 خلرج حمافظة ايفماتهن علر مطالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظ

 رتبيةالأصول 
 نوقشت

 بن منصور نورة 28
 عسكر

لة لبات املرحدى طال هللدور املعلمة يف تعزيز حسن الظن با
 ضدينة الرياات مبويرتبنظر املشرفات ال املتوسطة من وجهة

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

لطيفة بنت فهد  29
 سعد القريشي

لة لبات املرحدى طال تمردور املدرسة يف تنمية التعلم املس
 إلسالميةابية لرتر االثانوية يف مدينة الرياض من منظو

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

أمساء بنت زيد  30
 اهلمالن

ية لدى جازة الصيفر اإلماستثبني األسرة واملدرسة يف ا الشراكة
 ة ميدانية دراس اضلريطالبات املرحلة الثانوية مبدينة ا

 مسجلة رتبيةالأصول 

عبداهلل لن حممد  31
 السيف

ا وتطبيقاته ملهينال لعمااملضامني الرتبوية آليات وأحاديث 
 الرتبوية.

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

مد حممد مبخوت حم 32
 يالفوح الدوسر

بها من لدى طال لوطنلالء لوامة دور املدرسة الثانوية يف تعزيز قي
 وجهة نظر معلميهم مبحافظة السليل

 نوقشت رتبيةالأصول 

ماجد بن خالد بن  33
 صقر العتييب

 ن وجهة نظرمائها بنأدى لدور األسرة يف تعزيز قيمة الشورى 
 ياضطالب املرحلة الثانوية مبدينة الر

لرتبية ا
 اإلسالمية

 نوقشت

مرزوق بن مفرح  34
 الرمحاني البقمي

معاجلة  سالمية يفية اإلبولرتاتوظيف املرشد الطالبي لألساليب   
 انيةيدة مدراس: مشكالت الطالب مبحافظة اخلرج

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

عايض بن سفر بن  35
 حممد البقمي

دى الجتماعي لء اكالذاية دور معلم العلوم الشرعية يف تنم  
 يدانيةمراسة د ياضطالب املرحلة الثانوية مبدينة الر

الرتبية 
 اإلسالمية

 نوقشت

روعة بنت علي  36
 العواجي

وية اململكة ا لتحقيق رزمة هلالال وعي معلمة املرحلة الثانوية لألدوار
 ن وجهة نظرهنممبدينة الرياض  2030 العربية السعودية

 مسجلة رتبيةالأصول 

دير بنت عايض بن غ 37
 ناصر القحطاني

-ا دى طالباتهلاتية ياحل دور جامعة سطام يف تنمية املهارات
 لدملدراسة حالة على كلية الرتبية يف ا

 نوقشت رتبيةالأصول 

لينا خالد سليمان  38
 اهلطالني

لدى  عصب القبلين التم حلدالشراكة بني االسرة واملدرسة يف ا
دارس بيات باملالطال اتشدواملر االبناء من وجه نظر املعلمات

 الثانوية يف حمافظة عنيزة
 نوقشت رتبيةالأصول 

حصه بنت حممد  39
 القحطاني

ة حتقيق جود ية يفمسالدور جامعة اإلمام حممد بن سعود اإل
 احلياة لطالباتها من وجهة نظرهن

 نوقشت رتبيةالأصول 
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