د  /على عبد الرءوف نصار

نبذة مختصرة :
القسم :
أصول التربية

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

اصول التربية  .اجتماعيات التربية
الرتبة العلمية :
أستاذ

البريد االلكتروني

الجامعي :

dralynassar2@gmail.com

الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراه الفلسفة في التربية  -كلية التربية  -جامعة االزهر

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

اكثر من عشرين بحث فى المجالت علمية والمشاركة فى تأليف اربعة كتب فى محال التربية

سيرة ذاتية موجزة

االسم  :أ د .على عبد الرءوف نصار
الوظيفة :أستاذ أصول الرتبية بكلية الرتبية جامعىت األزهر والقصيم
الجوال3100303350 :
البريد االلكترونىdralynassar2@gmail.com :
المؤهالت العلمية:

حاصل على ماجستري ودتتورا  ى صخص

اصول الرتبية،تلية الرتبية جامعة األزهر

التدرج الوظيفى:

 حماضر ومدرس وأستاذ مساعد وأستاذ  ى تلية الرتبية جامعة االزهر. عمل أستاذا ورئيسا لقسم أصول الرتبية بكلية الرتبية جامعة االزهر. استاذ أصول الرتبية بكلية الرتبية جامعة القصيم. -امني مرتز حبوث تلية الرتبية جامعة القصيم.

األبحاث العلمية:
-1

مساعدات االتحاد األوربى للتعليم الجامعى المصرى ،دراسة تقويمية ،جملة دراسات  ى التعليم
اجلامعي ،عدد أغسطس  ،0332مرتز تطوير التعليم اجلامعى جامعة عني مشس.

-2

دور المدرسة الثانوية العامة فى إعداد الطالب لمجتمع المعلوماتية ،الواقع وسبل التفعيل ،جملة

تلية الرتبية جامعة الزقازيق  ،العدد  ، 51عام 0330
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-3

العنف ضد األطفال ،مظاهرها ،ودور بعض مؤسسات التربية فى مواجهتها ،دراسة تحليلية،
املؤمتر العلمى األول لكليىت الرتبية والدراسات اإلنسانية جامعة األزهر  ،بعنوان (االمن االجتماعى
والرتبية  ،الواقع والتحديات وآفاق املستقبل)  ،ى الفرتة من  51 -51أبريل 0332

-4

واقع التجديد التربوى فى التعليم االبتدائى على ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة ،دراسة
ميدانية ،جملة تلية الرتبية جامعة األزهر ،العدد  ،552ديسمرب 0355

-5

تصور مقترح لتفعيل سياسات تربية الطفولة المبكرة فى مصر فى ضوء المبادرة الدولية للتعليم
للجميع ،جملة رسالة اخللي العر،ى ،السنة  ،01العدد 0355 ،500

-6

متطلبات تطبيق االعتماد األكاديمى بكليتى التربية جامعة األزهر ومدى توافرها من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس ،جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس ،تلية الرتبية جامعة دمشق،

اجمللد العاشر ،العدد األول0350 ،
-7

تدويل التعليم العالى المصرى على ضوء تحديات العولمة ،رؤية مستقبلية ،مجلة مستقبل
التربية العربية ،يصدرها املرتز العر،ى للتعليم والتنمية ،العدد  ، 11أبريل 0350

-8

تصور مقترح لتفعيل قيم المواطنة لدى الطالب المعلمين بكلية التربية جامعة القصيم على
ضوء التحديات المعاصرة ،جملة جامعة القصيم للعلوم الرتبوية والنفسية ،اجمللد السابع ،العدد األول
0350

-9

تفعيل مقومات البحث التربوى على ضوء متطلبات مجتمع المعرفة ،رؤية مستقبلية ،جملة تلية

الرتبية جامعة املصورة ،العدد األول 0355

 -11تصور مقترح لتفعيل إدارة المعرفة بجامعة القصيم فى ضوء ثقافة الجودة التنافسية ،جملة العلوم
الرتبوية والنفسية جبامعة القصيم ،ابريل 0351م

 -11الكفاية الداخلية النوعية لنظام المقررات بالتعليم الثانوى العام من وجهة نظر المعلمين دراسة
حالة بمنطقة القصيم ،جملة تلية الرتبية جامعة املنوفية ،العدد الثاىن 0351
 -12تفعيل اإلعداد التربوى للمعلم بدبلوم التربية العام بجامعة القصيم فى ضوء المعايير المهنية
العالمية  ،تلية الرتبية جامعة طنطا ،العدد الثاىن 0355
 -13تصور مقترح لمنظومة إعداد المعلم بكليات التربية فى مصر فى ضوء متطلبات استخدام
تكنولوجيا المعلومات ،منشور مبجلة تلية الرتبية جامعة طنطا  ،اجمللد الثاىن  ،العدد الثالث والثالثون

 ،عام .0335

 -14الحرية األكاديمية لطالب الجامعة فى مصر ،دراسة ميدانية ،منشور مبجلة تلية الرتبية جامعة
املنوفية  ،العدد األول  ،عام . 0335
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 -15االتجاهات العالمية المعاصرة فى إعداد المعلم للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات ،دراسة
تحليلية ،منشور  ى املؤمتر العلمى الثالث لكلية الرتبية جامعة الزقازيق ،بعنوان (اإلمناء النفسى
والرتبوى لالنسان العر،ى  ى ضوء جودة احلياة)  ،ى الفرتة من  52 – 51مارس . 0331
 -16رؤية مستقبلية للتعليم الثانوى الزراعى فى مصر فى ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة ،املؤمتر
العلمى العاشر لكلية الرتبية جامعة طنطا  ،بعنوان (التعليم الفىن والتدريب  ،الواقع واملستقبل )   ،ى
الفرتة من  55 – 53مايو 0331

 -17بعض جوانب التجديد فى كليات التربية فى ضوء متطلبات إعداد معلم المدرسة الذكية ،الندوة
العلمية اخلامسة لقسم أصول الرتبية بكلية الرتبية جامعة طنطا ،بعنوان (تليات الرتبية :الواقع
واملستقبل) ،املنعقدة يوم الثالثاء  0مايو.0332

 -18ضبط جودة إعداد المعلم الجامعى على ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة ،دراسة تحليلية،
جملة تلية الرتبية جامعة األزهر.

 -19المشاركة الطالبية في مجاالت الخدمة الجامعية والمجتمعية دراسة تطبيقية على طالب جامعة
القصيم ،جملة تلية الرتبية جامعة الزقازيق.
 -21معايير اختيار القيادات المدرسية من منظور التربية االسالمية ومدى توافرها لدى مديرى
المدارس الثانوية بمنطقة القصيم ،مجلة جامعة الـملك خالد للعلوم التربوية (مدعوم من عمادة
البحث العلمى جبامعة القصيم)
 -21متطلبات بناء المنظمة المتعلمة بجامعة القصيم كلية التربية انموذجا ،مقبول للنشر ،جملة جامعة
طيبة للعلوم الرتبوية.

 -22الفكر التربوى البن خلدون فى تربية الطفولة المبكرة ،دراسة تحليلية ،مقبول للنشر.
المشاريع البحثية:
 -23مشروع تطوير مراكز البحوث بجامعة القصيم ،أحد مشروعات الخطة االستراتيجية لجامعة
القصيم (ضمن فريق حبثى) ،عمادة البحث العلمى جبامعة القصيم 5502ه
 -24مشروع تأسيس مركز اجتماعي للفتيات ببريده( ،ضمن فريق حبثى) ،جلنة التنمية االجتماعية
األهلية حبي الريان والنهضة ومكتب اخلرباء األتادمييني جبامعة القصيم  ،مدينة بريد 5501 ،ه

المؤلفات العلمية:
املشارتة  ى تأليف عدد من الكتب  ى جمال الرتبية ،منها:
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 املدخل اىل الرتبية. االصول الفلسفية للرتبية. األصول االجتماعية والثقافية للرتبية. الرتبية ومشكالت اجملتمع.التدريب واألنشطة العلمية

 املشارتة  ى العديد من املؤمترات والندوات واحملاضرات العامة. املشارتة  ى الدورات التدريبية  ى جماالت :إعداد املدربني ،وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس،وجودة واعتماد املؤسسات التعليمية ،وتدريب املعلمني والقيادات التعليمية.
-

-

عضو  ى العديد من اللجان العلمية.
اشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية.
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