
 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم أصول التربية
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية

 بيان الحالة العلمية والوظيفية

 للدكتورة / فاطمة أبو النور محمد ابراهيم

 



 
 

 

 

 

 االسم : فاطمة ابو النور محمد ابراهيم

 الدرجة العلمية : دكتوراه الفلسفة فى التربية

 دمنهورالوظيفة الحالية : مدرس بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة 

 تخصص العام : أصول التربيةمجال ال

 مجال التخصص الدقيق : اجتماعيات التربية

 الديانة : مسلمة

 الحالة االجتماعية : متزوجة

 الجنسية : مصرية

 ،جمهورية مصر العربية اإلسكندرية -كليوباترا الصغري –شارع خضر التوني  207عنوان السكن : 

 25443706/03تليفون السكن: 

 00201121846792الهاتف النقال: 

 fatmaaboalnor@yahoo.com:  االلكترونيالبريد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيانات عامة : أوال
 



 

 

 

 

 

 

 

 سم الدرجة : ليسانس فى األداب والتربية ا

 مجال التخصص : الفلسفة واالجتماع

 جامعة االسكندرية –الكلية والجامعة : كلية التربية 

 1983تاريخ الحصول على الدرجة : 

 التقدير العام : جيد جداً مع مرتبة الشرف

 

 

 
 اسم الدرجة : الدبلوم الخاص فى التربية

 مجال التخصص : أصول التربية

 جامعة االسكندرية –الكلية والجامعة : كلية التربية 

 1986تاريخ الحصول على الدرجة : 

 التقدير العام : جيد 

 

 

 
 اسم الدرجة : الماجستير فى التربية

 لتخصص : أصول التربية ) اجتماعيات التربية (مجال ا

 جامعة االسكندرية –الكلية والجامعة : كلية التربية بدمنهور 

 1998تاريخ الحصول على الدرجة : 

 عنوان الرسالة : دراسة تقويمية لبعض جوانب العملية التعليمية بكلية التعليم الصناعى بالقية 

 التقدير العام : ممتاز

 

 

 

 

 جة : دكتوراه الفلسفة فى التربية " أصول التربية "اسم الدر

 مجال التخصص : اجتماعيات التربية

 جامعة االسكندرية -الكلية والجامعة : كلية التربية 

عنوان الرسالة : الدور المتوقع ألعضاا  هيةاة التادريس لتقبياق نااام الجاودة فاى التعلايم الجاامعى 

 المصرى

 2005تاريخ الحصول على الدرجة : 

 ثانيا : الدرجات العلمية
 

 : الثانيةالدرجة العلمية 
 

 : الثالثةالدرجة العلمية 
 

 : الرابعةالدرجة العلمية 

 

 علمية األولىالدرجة ال
: 
 



 

 

 
 

  30/11/1993وحتى  1/9/1983مدرسة مواد فلسفية بوزارة التربية والتعليم اعتباراً من. 

 1/12/1993جامعااة االساكندرية اعتباااراً ماان  -معياد بقساام أصاول التربيااة بكلياة التربيااة بادمنهور 

 16/8/1998وحتى 

 تباااراً ماان ماادرس مساااعد بقساام أصااول التربيااة بكليااة التربيااة باادمنهور جامعااة االسااكندرية اع

 .29/8/2005وحتى  17/8/1998

  30/8/2005مدرس بقسم أصول التربية بكلية التربية بدمنهور جامعة االسكندرية اعتباراً من . 

  جامعااة طيبااة ،المملكااة العربيااة ،,كليااة العلااوم وا داب بينبااع التربويأسااتام مساااعد بقساام اإلعااداد

  .1432/1433حتى 1430/ 1429السعودية ،اعتباراَ من

  وحناي 2012 /8 /14مان  اعتباارا ، كلياة ا لتربياة ، جامعاة دمنهاور مدرس بقسم أصول التربياة 

 ا ن

 

 

 

" حقوق القفل المعاق فى مادارس التربياة الخاصاة بمحافااة البحيارة  الساريسهام رمضان محمود  -1

 . (2012):  مناقشةتاريخ ال، دراسة ميدانية " ماجستير

ر كليااات التربياة فااي تنميااة بعااض القاايم لادي ط بهااا علااي  ااو  التغياارات كاماال محمااد جاااد " دو أمال -2

 . ( 2013 )دكتوراه ، تاريخ التسجيل: المجتمعية المعاصرة" 

بكلياة التربياة فاي مصار علاي  او  خبارات  " إعداد عضاو هيةاة التادريس أللمسي أمين حلميعادل  -3

 . (2013، دكتوراه ، تاريخ التسجيل ) بعض الدول

ن سااامي عبااد النبااي محمد"السياسااة التعليميااة لريااام االطفااال فااي مصاار علااي  ااو  التغياارات ايمااا -4

 ( 2014 العالمية المعاصرة،دراسة تحليلية، دكتوراه، تاريخ التسجيل:)

لادى أعضاا  هيةاة التادريس بالجامعاات المصارية: أخ قيات المهناة  "أسما  إسماعيل عوم شاهين -5

 (2016: )ماجستير ، تاريخ التسجيل  ،لهاواقعها وُسبل تفعي

 ثالثا : التدرج الوظيفى
 

رابعا : الرسائل العلمية المشارك فى االشراف عليها 

 عليها
 



 

 

 

 

 دكتااوراه( فااى اللغااة االنجليزيااة  -المشاااركة فااى الاادورة الت هيليااة لقلبااة الدرسااات العليااا )ماجسااتير

لغاة االنجليزياة لراارام الخاصاة جامعاة االساكندرية وملاف فاى الفتارة مان والتى عقدت بمركز ال

 .25/1/1997وحتى  26/10/1996

  إلاى  18/4/1999المشاركة فى الدورة التدريبية إلعداد المعلام الجاامعى، المنعقادة فاى الفتارة مان

 بكلية التربية بدمنهور جامعة االسكندرية. 11/5/1999

 يااة المقامااة بكليااة التربيااة باادمنهور والتابعااة لمركااز  اامان الجااودة المشاااركة فااى الاادورة التدريب

واالعتماد بعنوان " استراتيجية جودة التعليم والتقييم الذاتى للمؤسسات التعليمية " يوم األربعاا  

 22/12/2004الموافق 

 المشاركة فى الدورات التدريبية المقامة بمركز تنمية قدرات أعضا  هيةة التدريس والقياادات     (

 وحدة تدريب الكادر الخاص( وبيانها كالتالى : 

 (2007فبراير  1يناير إلى  30دورة اعداد مشروع بحثى )من  .1

 (2007فبراير  5إلى  3دورة تصميم المقرر ) من  .2

 (2007فبراير  22إلى  20دورة مهارات االتصال الفعال ) من  .3

 (2007مارس  1راير إلى فب 27دورة اقتصاديات تسويق وتمويل البحوث العلمية ) من  .4

 (2007مارس  8إلى  6دورة أخ قيات وآداب المهنة ) من .5

 (2007إبريل  12إلى  8دورة استخدام التكنولوجيا فى التدريس ) من  .6

  المشاااركة فااى دورات الحاسااب ا لااى التابعااة لمشااروع تاادريب أعضااا  هيةااة التاادريس ومعاااونيهم

بجامعااة االسااكندرية، والتااى عقاادت بمعماال كليااة  والعاااملين علااى تقنيااات المعلومااات واالتصاااالت

 التربية بدمنهور جامعة االسكندرية، وبيانها كالتالى :

 .3/3/2007إلى  17/2/2007دورة فى المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات من  .1

 .24/3/2007إلى  3/3/2007دورة فى استخدام الحاسوب والتعامل مع الملفات من  .2

 .21/4/2007إلى  24/3/2007( من wordنصوص )دورة فى معالجة ال .3

 .22/5/2007إلى  21/4/2007( من Excelدورة فى معالجة جداول البيانات) .4

 خامساً : الدورات التدريبية
 



 .12/6/2007إلى  22/5/2007( من Power pointدورة فى العروم التقديمية ) .5

 .14/7/2007إلى  12/6/2007( من Accessدورة فى قواعد البيانات ) .6

 .28/7/2007إلى  14/7/2007وجيا االتصاالت من دورة فى المعلومات وتكنول .7

 .4/8/2007إلى  28/7/2007من  الشخصيدورة فى مقدمة عن حماية وصيانة الحاسوب  .8

فااي مشااروع " " التقياايم الااذاتي وخقااة تحسااين المدرسااة المشاااركة فااي البرنااامر التاادريبي  .9

قاادة بكليااة التربيااة جامعااة والمنعللتنميااة الدوليااة  األمريكيااةتقااوير التعلاايم الممااول ماان الوكالااة 

 /8 /2ماان اإلسااكندرية فاارع دمنهااور بعنااوان " االسااتعداد لتهيةااة الماادارس ل عتماااد فااي الفتاارة 

 8/2008 /30 حتى 2008

 

 

للمرحلااة االعداديااة والثانويااة علااى  (ERP)المشاااركة فااى ورع العماال التابعااة لبرنااامر تقااوير التعلاايم 

 النحو التالى :

 فندق سيسل االسكندرية(2004ديسمبر  9إلى  7هية المعايير " )من ورشة عمل بعنوان " ما ،. 

  فناادق ميتروبااول 2004ديساامبر  30إلااى  28ورشااة عماال بعنااوان " مجاااالت المعااايير " ) ماان ،

 .االسكندرية(

  فنادق ف منكاو 2005ابريل  28إلى  26ورشة عمل بعنوان " كتابة المعايير والمؤشرات ") من ،

 .القاهرة(

 فناادق سيساال 2005مااايو  26إلااى  25بعنااوان " أدوات االختبااار المياادانى " ) ماان  ورشااة عماال ،

 .االسكندرية(

  2005يونيااو  23إلاى  21ورشاة عمال بعنااوان " اساتبيانات االختبااار الميادانى للمعاايير " ) ماان ،

 .فندق سيسل االسكندرية(

  ( "فندق2005أاسقس  5ورشة عمل " جمع استبيانات االختبار الميدانى ، )سفنكس بالقاهرة. 

  فندق سفنكس بالقاهرة(2005نوفمبر  22إلى  19ورشة عمل " وثيقة المعايير " ) من ،. 

  فنااادق ميتروباااول 2006ماااارس  30إلاااى  28ورشاااة عمااال " مقااااييس األدا  المتااادرج " ) مااان ،

 .باالسكندرية(

 سادساً ورع العمل : 
 



  دة بكليااة التربيااة الجااودة المنعقاا إلدارةالمشاااركة فااي إعمااال ورشااة العماال بعنااوان الناااام الااداخلي

 2008 -5 -4بدمنهور في  اإلسكندريةجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 للفرقاة الثالثاة والرابعاة عاام وشاعبة طفولاة "  التربياة العملياة على التادريب الق باى " اإلشراف

التربيااة والاادبلوم المهنيااة بماادارس التربيااة الفكريااة لااذوى االحتياجااات  فاايوكااذا الاادبلوم العااام 

 الخاصة.

  االختبارات الشفوية لمقرر التدريب الق بى)تقويم أدا  الق ب فى التربية العملية(. يفاالشتراك 

  2006/  2005للعام الدراسي  تبرات العلمية بالكليةخاألجهزة والمعضو بلجنة. 

  2007/  2006بالكلية للعام الدراسي عضو بلجنة الع قات الثقافية.  

 2007ة التربية بدمنهور عضو بلجنة توصيف البرامر والمقررات بكلي. 

 2008/ 2007للعام الدراسي     عضو بلجنة الجودة واالعتماد بالكلية . 

  2007/2008 الدراسيأمين مجلس قسم أصول التربية للعام. 

  2013 /2012الدراسات العليا والبحوث للعام الدراسي  بلجنةعضو. 

 2012/ 2013 مان الجودة للعام الدراسي   ةعضو بوحد . 

 2014/  2013لجنة الخدمات   التربوية للعام الدراسي عضو ب. 

  2014 /2013عضو بلجنة الدراسات العليا والبحوث للعام الدراسي. 

  2014/  2013رئيس كنترول الفرقة الثالثة طفولة للعام الدراسي  

  2016- 2015، 2015- 2014عضو بلجنة الدراسات العليا والبحوث للعامين الدراسيين  

 2016 - 2015الكلية للعام الدراسي  عضو بمجلس 

  وكذلف لق ب  ، طفولة(أساسيالشعب المختلفة ) عام،  فيالقيام بالتدريس لق ب الكلية

 :منهاالمقررات  للعديد مندكتوراه (  –ماجستير   -) دبلوم  الدراسات العليا

 *األصول االجتماعية للتربية      *أصول التربية

 *تاريخ تربية القفل           تقور الفكر التربوي*

 تقبيقية فى الكليةسابعا:األنشقة العلمية وال
 



 *المدخل إلى ريام األطفال        *األصول االجتماعية والثقافية للتربية

 *مهنة التعليم         *دار الحضانة وريام األطفال

 السلوك التنايمي للمؤسسات التعليمية*            االجتماعية االجتماعية والضبط *التنشة

 * التربية المكتبية والمتحفية     * اإلشراف التربوي

 (          2قاعة بحث )  *  (               1قاعة بحث )*

 *إدارة الجودة الشاملة في التعليم          ناام التعليم واالتجاهات المعاصرة* 

          واالعتماد االكاديمي * فلسفة الجودة         * علم اجتماع التربية

 *ادارة مؤسسات ريام االطفال      منامات التعليمية* المدير وتحليل ال

 

 

 

 
  ،المشاركة بالحضور فى المؤتمر العلمى الساابع"جودة التعلايم فاى المدرساة المصارية، التحاديات

 .2002إبريل 29إلى  28من  المعايير،الفرص" كلية التربية جامعة طنقا

 مستقبلية" الذى عقد بمركز تقاوير  المشاركة بالحضور فى مؤتمرالتعليم الجامعى عن بعد "رؤية

 .2002ديسمبر  18إلى  17التعليم الجامعى، جامعة عين شمس من 

 معاة المشاركة بالحضور فى مؤتمر التعليم الذاتى وتحديات المستقبل، والذى عقد بكلية التربياة جا

 .2003مايو  12إلى  11طنقا من 

 معى " التادريس الجاامعى الفعاال" بقاعاة المشاركة بالحضور فى مؤتمر مركز تقوير التعليم الجاا

 .2004نوفمبر 25إلى 23مجلس كلية التربية، جامعة عين شمس من 

  المشاركة بالحضور فاى ماؤتمر اصا ل التعلايم فاى مصار" منتادى االصا ل العرباى"  الاذى عقاد

 .2004ديسمبر 10إلى 8بمكتبة االسكندرية من 

  بعناااوان " التعلااايم الفناااى والتااادريب الواقاااع المشااااركة بالحضاااور فاااى الماااؤتمر العلماااى العاشااار

 .2005مايو  11إلى  10والمستقبل" بكلية التربية بقنقا جامعة طنقا  من 

  "المشاركة بالحضور فاى الماؤتمر العلماى الساابع عشار " منااهر التعلايم والمساتويات المعيارياة

 27إلااى  26 الجمعيااة المصاارية للمناااهر وطاارق التاادريس، دار الضاايافة جامعااة عااين شاامس ماان

 .2005يوليو 

 ثامنا:المشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية
 



  بعناوان " تقاوير  -العرباى الراباع-المشاركة بالحضور فى المؤتمر القاومى السانوى الثاانى عشار

أدا  الجامعااات العربيااة فااى  ااو  معااايير الجااودة الشاااملة ونااام االعتماااد" مركااز تقااوير التعلاايم 

 .2005ديسمبر  19إلى  18الجامعى دار الضيافة جامعة عين شمس من 

 اركة بالحضور فاى الماؤتمر العلماى الثالاث لمركاز رعاياة وتتمياة القفولاة جامعاة المنصاورة المش

 23إلاى  22"التربية وحقاوق القفال فاى الاوطن العرباى باين التشاريع والتقبياق" فاى الفتارة مان 

 .2006مارس 

 التربياة  المشاركة بالحضور والمناقشة فى ندوة بعنوان "ادارة البيةة التعليمية باالقيم تجرباة كلياة

جامعة ققر" والتاى عقادها قسام أصاول التربياة بالتعااون ماع وحادة  امان الجاودة بكلياة التربياة 

 .2007نوفمبر  17فى  بدمنهور جامعة االسكندرية

  لمركاز  -العرباى الساادس-الماؤتمر القاومى السانوى الراباع عشار فعالياات فيالمشاركة بالحضور

دة فى التعليم الجامعى العربى" الذى عقد فى الفتارة مان تقوير التعليم الجامعى بعنوان" آفاق جدي

  دار الضيافة جامعة عين شمس.2007نوفمبر  26إلى  25

 لكليااة التربيااة جامعااة دمنهااور  االول المشاااركة بالحضااور فااي فعاليااات المااؤتمر العلمااي الساانوي

نهااور للثقافااة بعنوان"كليااات التربيااة والتنميااة البشاارية: الواقااع والم مول"الااذي عقااد بمجمااع دم

 . 2013 /5/  16-15والفنون في الفترة من 

 لكليااة التربيااة جامعااة دمنهااور  الثاااني المشاااركة بالحضااور فااي فعاليااات المااؤتمر العلمااي الساانوي

بعنوان "االتجاهات المستقبلية للتويم التربوي وجودة التعليم " الذي عقد بكلياة التربياة بادمنهور 

 . 2014ااسقس  25 – 23في الفترة من 

  المشاااركة بالحضااور فااي فعاليااات المااؤتمر العلمااي الساانوي الثالااث لكليااة التربيااة جامعااة دمنهااور

بعنوان "التنمية المهنية للمعلم واالستثمار البشري " الذي عقد بكلية التربية بدمنهور في الفتارة 

 . 2015ااسقس 19 – 17من 

 

 نكمنتتنتمن

 

 1429/1430 الدراسيالعام  منالتدريس بكلية العلوم وا داب اعتباراَ 

  1432/1433وحتى

 الخبرة داخل المملكة العربية السعودية



 تم تدريسها : التيالمواد 

 المملكة. فيسياسة وناام التعليم  -1

 أصول التربية اإلس مية . -2

 . التربويتقور الفكر  -3

 .( قسم علوم الحاسب والمعلوماتا لي)دبلوم الحاسب  الوظيفيأخ قيات المهنة والسلوك  -4

 

 : الخبرات اإلدارية

 
 هـ . 1429/1430 الدراسيللعام سير االنتساب بالكلية عضو لجنة  -1

هـ  1430 /1429 الدراسي( العام انتساب)الرابعة لغة عربية  للفرقة  على التربية الميدانية اإلشراف -2

. 

 هـ . 1431 /1430 الدراسيعضو كنترول العلوم والريا يات للعام  -3

الجودة بكلية العلوم وا داب بينبع للعام عضو لجنة تقويم االمتحانات المنبثقة عن لجنة التقوير و -4

 هـ. 1431/ 1430 الدراسي
 .هـ 1432 – 1431 الدراسيبالكلية للعام  االجتماعيرئيس لجنة النشاط  -5

 ه 2143-هـ 1143عام ـ   لجنة مراجعة الرصد بقسم اإلعداد التربويعضو   -6

 هـ   1433- 1432رئيس لجنة مراجعة الرصد بقسم اإلعداد التربوي عام  –7

 هـ. 1433و 1432عام  الدراسات اإلس ميةبقسم  عضو في لجنة المراقبة – 8

 1433 /1432 لقسم العلوم االجتماعية الفرقة الثالثة العام الدراسى  على التربية الميدانية اإلشراف -9

 .هـ

 هـ. 1432/1433 الدراسيللعام  عضو لجنة  مان الجودة بالكلية-10
 

 ندوات:الدورات التدريبية وال

 
 الدراسيالعام دورة الت هيل التربوي لقالبات الفرقة الرابعة بالكلية جميع الشعب  فيكة المشار -1

 ) محا ر ( . .1430/1431

 ) محا ر ( . .هـ 1431 /1430 الدراسيالعام  دورة االتصال الفعال  -2

 الدراسي( العام   بيالق)النشاط  ندوة العولمة الثقافية وأثرها على الهوية اإلس مية  فيالمشاركة  -3

 ) محا ر ( . .1430/1431

نشر  إطار فيبالكلية  عضوات هيةة التدريسلجميع  ) مان الجودة واالعتماد بالجامعات ( دورة -4

 هـ . )محا ر( . 1432/1433 الدراسيثقافة الجودة بالكلية العام 

 / 5/ 28بع ( بتاريخ ين –)فرع الجامعة  واإللقا مهارات العرم  التدريبي رحضورا لبرنام  – 4

 هـ .1431

 .هـ 29/1/1432بتاريخ   ينبع ( –) فرع الجامعة  االلكترونيالتعلم  التدريبيالبرنامر  حضور  – 5



 3/ 11بتاريخ  بينبع (  وا داب)بكلية العلوم  االلكترونيكيف تقور مقررك ورشة عمل حضور   – 6

 .هـ 1432/

فى استخدام االدوات التفاعلية  االلكترونيالتعلم  إلدارةدريب على ناام جسور دورة الت حضور  – 7

وملف خ ل  بينبع (  وا داب)بكلية العلوم   يميةلللناام وبنا  الوحدات التعليمية للمقرر والمنتديات التع

 هـ .1432 / 13/3الى 1432/ 3 /11الفترة من 

 5 /23( بتاريخ  ينبع –رع الجامعة ف )  نام االمتحانات وتقويم الق ب التدريبيالبرنامر حضور  – 8

 هـ .1432

 20/5بينبع ( بتاريخ  وا داب)كلية العلوم  متحانيةمهارات الورقة اإل التدريبيالبرنامر  حضور  – 9

 .هـ1431/

المدينة المنورة (  -لكليات البنات بالس م األكاديمي) مقر المجمع  مدربات الجودةحضور برنامر -10

 هـ. 1433صفر  3-1هـ     ،  1433محرم  26-24خ ل الفترة من 

)كلية العلوم  ملفات التدريس ،جامعة طيبة ،الجامعي رلعمادة التقوي التدريبيحضور  البرنامر  -– 11

 هـ 10/4/1433بينبع ( بتاريخ  وا داب

م كلية العلو ) وصف البرنامر،جامعة طيبة الجامعي رلعمادة التقوي التدريبيحضور  البرنامر  – 21

 هـ12/4/1433بينبع ( بتاريخ  وا داب

) كلية العلوم  قرير مقررت،جامعة طيبة الجامعي رلعمادة التقوي  التدريبيحضور  البرنامر  – - 13

 هـ 9/4/1433بينبع ( بتاريخ  وا داب

كلية ) راسة الذاتية للبرنامر،جامعة طيبة ، الدالجامعي رلعمادة التقوي  التدريبيحضور  البرنامر  - -14

 هـ . 1433/  5/ 9بينبع ( بتاريخ  وا دابالعلوم 

) كلية  الدراسة الذاتية للمؤسسة ،جامعة طيبةالجامعي رلعمادة التقوي التدريبحضور  البرنامر  - 15

 هـ . 5/1433/ 19بينبع ( ( بتاريخ  وا دابالعلوم 

بينبع (  وا داب) كلية العلوم  امرتقرير البرن الجامعي رلعمادة التقوي التدريبحضور  البرنامر  - -16

  هـ 24/5/1433 بتاريخ

 األبحاث المنشورة                                     

 



بينبع علي  و  معايير الهيةة الوطنية للتقويم  وا داببكلية العلوم  األكاديميمتقلبات االعتماد  -1

،كلية التربية واإلنسانيةالدراسات التربوية  ، مجلةةالسعوديبالمملكة العربية  األكاديميواالعتماد 

                   (األولبدمنهور، المجلد الرابع، العدد الرابع ) الجز  


