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 السيرة الذاتية للسيد الدكتور / أحمد عبد اهلل سالم  

 البيانات الشخصية 
 

 االسم بالكامل: أحمد عبد اهلل بسيوني سالم  

 م  1975/ 5/ 1تاريخ الميالد:  
 العربية جمهورية مصر  –محافظة البحيرة  –هور  نمحل الميالد: دم

 الجنسية: مصري 

 6الحالة االجتماعية: متزوج + 

محافظة البحيرة   –دمنهور  –دمنهور الجديدة  –شارع السالل  10عنوان السكن:  
 جمهورية مصر العربية.  –

)بريد    22511رمز بريدي:     –جامعة دمنهور    –عنوان المراسلة: كلية التربية 
  –دمنهور   –سكندرية الزراعي اإل  -  القاهرةطريق  –مجمع األبعادية  –العبارة(  

 هورية مصر العربية  مج –محافظة البحيرة  
 الهواتف:  

 3212265-45 (20+)  :ل: منز 
  1112867098 (20+) محمول )جوال(:

                                                   (+20) 1028011146   

 

 البريد اإللكتروني:  

 
ahmedas@aucegypt.edu 

ahmed.sallam@edu.dmu.edu.eg 

                   
                

 الهدف المهني 
 )تخصص اللغة اإلنجليزية(  سأن أصبح أستاذا في المناهج وطرق التدري
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 السجل األكاديمي 
 الفلسفة في التربية دكتوراه  •

 جامعة دمنهور –كلية التربية 

 التخصص العام: المناهج وطرق التدريس 
 التخصص النوعي: مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية

 التوصية: بالطبع والنشر والتبادل بين الجامعات والمراكز البحثية 
 2013سبتمبر  23تاريخ الحصول على الدرجة: 

 

 ماجستير القانون  •
 جامعة طنطا   –لحقوق كلية ا

 التخصص العام: القانون العام والشريعة اإلسالمية 
 التقدير العام: جيد 

 2014تاريخ الحصول على الدرجة: مايو 
 

 دبلوم الدراسات العليا في القانون  •
 جامعة طنطا   –كلية الحقوق 

 التخصص: الشريعة اإلسالمية 
 التقدير العام: جيد 

 2013تاريخ الحصول على الدرجة: مايو 
 

 ليسانس الحقوق  •
 جامعة طنطا   –كلية الحقوق 

 التقدير العام: جيد 
 2012تاريخ الحصول على اإلجازة: مايو 

 

 ريس اللغة اإلنجليزية للناطقين بغيرها ماجستير تد •
 الجامعة األمريكية بالقاهرة 

 )ممتاز(  4من   3.7التقدير التراكمي: 
 2008يونيو  17تاريخ الحصول على الدرجة: 

 

 المهنية في التربية دراسات العليا الدبلوم  •
 جامعة اإلسكندرية )فرع دمنهور(  –كلية التربية 

 التخصص: تكنولوجيا التعليم 
 التقدير العام: جيد 

 2006تاريخ الحصول على الدرجة: مايو 
 

 ليسانس اآلداب والتربية  •
 جامعة اإلسكندرية )فرع دمهور(  –كلية التربية 

 التخصص: اللغة اإلنجليزية 
 ير العام: جيد جدا مع مرتبة الشرفالتقد 

 1996تاريخ الحصول على اإلجازة: مايو 
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 السجل المهني 
 

 جامعة دمنهور -كلية التربية   –ج وطرق التدريس مدرس بقسم المناه -

 التخصص النوعي: مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية

 2013ديسمبر  29تاريخ التعيين: 
 

 جامعة دمنهور -كلية التربية   –وطرق التدريس  جمدرس مساعد بقسم المناه -

 التخصص النوعي: مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية

 2008أغسطس  25تاريخ التعيين: 

 

 جامعة دمنهور -كلية التربية   –ج وطرق التدريس معيد بقسم المناه -

 التخصص النوعي: مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية

 2006ايو م 18تاريخ التعيين: 

 

 –مدرسة دمنهور الثانوية بنين  –بالدرجة المالية الثانية  –معلم لغة إنجليزية -

جمهورية  –مديرية التربية والتعليم بالبحيرة  –إدارة بندر دمنهور التعليمية 

 مصر العربية

 2005تاريخ الحصول على الدرجة:  
 
المملكة   –م معلم لغة إنجليزية بمدارس الحرس الوطني السعودي بالدما -

 العربية السعودية 
 1997نوفمبر  27تاريخ بدء التعاقد: 

 
 جمهورية مصر العربية  –معلم لغة إنجليزية بكلية فيكتوريا باإلسكنرية  -

 1996سبتمبر  12تاريخ بدء العمل: 

 النشر العلمي 
 

فاعلية برنامج متمركز حول النصوص اإللكترونية (. 2013هللا سالم )د أحمد عب

نمية مواد تعلمية معجمية نحوية والكفاية اللغوية لدى الطالب فى ت

الفلسفة في التربية رسالة دكتوراه  – المعلمين فى قسم اللغة اإلنجليزية

 جامعة دمنهور. –كلية التربية  –تخصص المناهج وطرق التدريس  –
Sallam, A. (2013) The Effectiveness of a Corpus-Centered  

Program in Developing Lexicogrammatical Materials and 

Linguistic Competence among EFL Prospective 

Teachers. PhD Dissertation at Damanhour University, 

Damanhour, Egypt. 

واقعية اللغة المقدمة في مناهج اللغة اإلنجليزية: (. 2009أحمد عبد هللا سالم )

متعددة الكلمات في كتب اللغة اإلنجليزية  دراسة حالة للوحدات اللغوية

للمرحلة الثانوية في مصر. سابركن، ألمانيا: دار المبرت للنشر 

 األكاديمي 

Sallam, A. (2009). How Authentic is the Language Presented 

in EFL Textbooks? A Case Study of Multi-Word Units 

in National Secondary School EFL Textbooks in Egypt. 

Saabrucken, Germany: Lambert Academic Publishing. 
URL: http://www.amazon.com/How-Authentic-Language-

Presented-Textbooks/dp/3838335031 
 

(. تحليل استكشافي للوحدات اللغوية متعددة الكلمات 2008 سالم )أحمد عبد هللا

رسالة ماجستير  –في كتب اللغة اإلنجليزية للمرحلة الثانوية في مصر 

 بالجامعة األمريكية بالقاهرة

Sallam, A. (2008). An Exploratory Analysis of Multi-Word 

Units in National Secondary School EFL Textbooks in Egypt. 

MA Thesis at the American University in Cairo, Egypt. 

http://www.amazon.com/How-Authentic-Language-Presented-Textbooks/dp/3838335031
http://www.amazon.com/How-Authentic-Language-Presented-Textbooks/dp/3838335031
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 التدريس الجامعي  
 : 2019خريف  -

فددي التربيددة  ةالدددبلوم الخاصدد (: 03 6118فييي التخصيي    حلقة بحث •
 –تخصص المناهج وطرق التدريس )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية( 

 2018طالب ربيع 

 –الدبلوم المهنية في التربيددة (: 06 635دراسات متقدمة في المناهج   •
 –تخصص طرق تدريس البيولوجي والكيمياء والعلوم باللغة اإلنجليزيددة 

 2018طالب خريف 

الدبلوم العامة فددي التربيددة : (03 6003  طرق تدريس اللغة اإلنجليزية •
 .2019طالب ربيع  – )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية(

تخصص اللغددة  –الرابعة عام  رقةالف: (Curr411  (2طرق تدريس   •
 زية.اإلنجلي

تخصددص  – أساسدديالفرقة الرابعددة : (Curr411(   2طرق تدريس   •
  .اللغة اإلنجليزية

الفرقة الرابعة عام بيولددوجي )البرنددامج المميددز : (Curr412المناهج   •
 باللغة اإلنجليزية(.

يددز )البرنددامج المم كيميدداءالفرقددة الرابعددة عددام : (Curr412المنيياهج   •
 ليزية(.باللغة اإلنج

)البرنامج المميددز  رياضياتالفرقة الرابعة عام : (Curr412المناهج   •
 باللغة اإلنجليزية(.

الفرقة الرابعة اساسددي علددوم )البرنددامج المميددز : (Curr412المناهج   •
 باللغة اإلنجليزية(.

)البرنامج  الفرقة الثالثة طفولة: (KCurr313أغاني وأناشيد األطفال   •
 .نجليزية(ميز باللغة اإلالم

)البرنامج المميددز  ة طفولةالفرقة الثاني: (K213مفاهيم وأنشطة لغوية   •
 .باللغة اإلنجليزية(

باللغددة  طفولددةالفرقة األولى : (EN E101) مقدمة في العلوم التربوية •
 ندبا( –المميز بكلية التربية للطفولة المبكرة )البرنامج  اإلنجليزية

باللغددة  طفولددةالفرقددة األولددى : (EN E103)( 1تييدريب ميييداني   •
 ندبا( –)البرنامج المميز بكلية التربية للطفولة المبكرة  اإلنجليزية

 طفولددةالفرقة األولى : (EN P101)االحتياجات السيكولوجية لألطفال  •
 ندبا( –)البرنامج المميز بكلية التربية للطفولة المبكرة  باللغة اإلنجليزية

 
 :2019ربيع  -

فددي التربيددة  ةالدددبلوم الخاصدد (: 03 6118فييي التخصيي    حلقة بحث •
 –تخصص المناهج وطرق التدريس )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية( 

 2017طالب خريف

تخصددص  –م المهنيددة فددي التربيددة الدددبلو(: 06 660(  2  بحييث حلقيية •
طددالب  –طرق تدريس البيولوجي والكيميدداء والعلددوم باللغددة اإلنجليزيددة 

 2018خريف 

الدبلوم العامة فددي التربيددة : (03 6003  طرق تدريس اللغة اإلنجليزية •
 .2017طالب خريف  – )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية(

الرابعددة طفولددة الفرقددة  (:KCurr425لروضيية  برامج ومناهج طفل ا •
 )البرنامج المميز باللغة اإلنجليزية(.

الفرقدددة (: KCurr421طيييرق تيييدريس حوي االحتياجيييات الخاصييية   •
 الرابعة طفولة )البرنامج المميز باللغة اإلنجليزية(.

الفرقددة الثالثددة  (:Curr321طرق تييدريس حوي االحتياجييات الخاصيية   •
 مميز باللغة اإلنجليزية(بيولوجي )البرنامج ال

الفرقددة الثالثددة  (:Curr321رق تييدريس حوي االحتياجييات الخاصيية  ط •
 )البرنامج المميز باللغة اإلنجليزية( كيمياء

الفرقددة الثالثددة  (:Curr321طرق تييدريس حوي االحتياجييات الخاصيية   •
 )البرنامج المميز باللغة اإلنجليزية( رياضيات
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 بعددةالراالفرقددة  (:Curr321صيية  طرق تدريس حوي االحتياجات الخا •
 )البرنامج المميز باللغة اإلنجليزية( أساسي علوم

 
 : 2018خريف  -

فددي التربيددة  ةالدددبلوم الخاصدد (: 03 6118فييي التخصيي    حلقة بحث •
 –تخصص المناهج وطرق التدريس )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية( 

 2018طالب ربيع 

 –دبلوم المهنية في التربيددة لا(: 06 635دراسات متقدمة في المناهج   •
 –تخصص طرق تدريس البيولوجي والكيمياء والعلوم باللغة اإلنجليزيددة 

 2018طالب خريف 

الدبلوم العامة فددي التربيددة : (03 6003  طرق تدريس اللغة اإلنجليزية •
 .2018طالب ربيع  – )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية(

تخصص اللغددة  –ة عام الفرقة الرابع: (Curr411  (2طرق تدريس   •
 زية.اإلنجلي

تخصددص  – أساسدديالفرقة الرابعددة : (Curr411(   2طرق تدريس   •
  .اللغة اإلنجليزية

الفرقة الرابعة عام بيولددوجي )البرنددامج المميددز : (Curr412المناهج   •
 باللغة اإلنجليزية(.

)البرنددامج المميددز  كيميدداءالفرقددة الرابعددة عددام : (Curr412المنيياهج   •
 اإلنجليزية(.باللغة 

الفرقة الرابعة اساسددي علددوم )البرنددامج المميددز : (Curr412المناهج   •
 باللغة اإلنجليزية(.

 الفرقدددة الثالثدددة طفولدددة: (KCurr312ألطفيييال  قصييي  وحكاييييات ا •
 .)البرنامج المميز باللغة اإلنجليزية(

)البرنامج  الفرقة الثالثة طفولة: (KCurr313أغاني وأناشيد األطفال   •
 .ية(باللغة اإلنجليز المميز

)البرنامج المميددز  ة طفولةالفرقة الثاني: (K213مفاهيم وأنشطة لغوية   •
 .باللغة اإلنجليزية(

 
 :2018ربيع -

فددي التربيددة  ةالدددبلوم الخاصدد (: 03 6118فييي التخصيي    حلقة بحث •
 –تخصص المناهج وطرق التدريس )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية( 

 2017طالب خريف

الدبلوم العامة فددي التربيددة : (03 6003  اإلنجليزيةس اللغة طرق تدري •
 .2017طالب خريف  – )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية(

الفرقددة الرابعددة طفولددة  (:KCurr425ومناهج طفل الروضيية   برامج •
 )البرنامج المميز باللغة اإلنجليزية(.

ج المميددز الفرقة الرابعة طفولددة )البرنددام (:K421تعليم اللغة األجنبية   •
 باللغة اإلنجليزية(.

 .الفرقة الرابعة طفولة (:K421تعليم اللغة األجنبية   •

الفرقدددة (: KCurr421صييية  طيييرق تيييدريس حوي االحتياجيييات الخا •
 الرابعة طفولة )البرنامج المميز باللغة اإلنجليزية(.

الفرقددة الثالثددة  (:Curr321طرق تييدريس حوي االحتياجييات الخاصيية   •
 ج المميز باللغة اإلنجليزية(بيولوجي )البرنام

الفرقددة الثالثددة  (:Curr321طرق تييدريس حوي االحتياجييات الخاصيية   •
 باللغة اإلنجليزية( )البرنامج المميز كيمياء

 الرابعددةالفرقددة  (:Curr321طرق تدريس حوي االحتياجات الخاصيية   •
 )البرنامج المميز باللغة اإلنجليزية( أساسي علوم

للتربيددة  الدددبلوم المهنيددة: كير في مجال التخص استراتيجيات تعليم التف •
 –كلية التربية  –  2017طالب خريف   –تخصص المناهج والبرامج    –

 إلسكندرية )منتدبا(.جامعة ا
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تخصددص طددرق  –الدبلوم المهنية في التربية نماحج وأساليب التدريس:  •
جامعددة  –كليددة التربيددة  – 2018طددالب ربيددع  –تدريس إحدى المددواد 

 ية )منتدبا(.اإلسكندر

 –الدددبلوم المهنيددة فددي التربيددة تحليل محتييوم منيياهج مييادص التخصيي :  •
كليددة  – 2018يددع ربطددالب  –تخصددص طددرق تدددريس إحدددى المددواد 

 جامعة اإلسكندرية )منتدبا(. –التربية 

 –الدبلوم المهنية في التربيددة (: 1استراتيجيات تدريس مادص التخص    •
كليددة  – 2018ربيددع ب طددال –تخصددص طددرق تدددريس إحدددى المددواد 

 جامعة اإلسكندرية )منتدبا(. –التربية 

 –ي التربيددة الدبلوم المهنية ف(: 2استراتيجيات تدريس مادص التخص    •
كليددة  – 2017خريددف طددالب  –تخصص طرق تدريس إحدددى المددواد 

 جامعة اإلسكندرية )منتدبا(. –التربية 

لوم المهنيددة دبالدد  مقددرر تكميلددي لطددالب(: 1قراءات في طرق التدريس   •
طددالب خريددف  –تخصددص طددرق تدددريس إحدددى المددواد  –في التربية 
 دبا(.جامعة اإلسكندرية )منت –كلية التربية  – 2017

تخصددص  –فددي التربيددة  ةالدبلوم الخاصطرق تدريس مادص التخص :  •
جامعة  –كلية التربية  – 2018طالب ربيع  –المناهج وطرق التدريس 

 اإلسكندرية )منتدبا(.
 

 : 2017خريف  -

فددي التربيددة  ةالدددبلوم الخاصدد (: 03 6118فييي التخصيي    حلقة بحث •
 –اإلنجليزية(  تخصص المناهج وطرق التدريس )تخصص نوعي: اللغة

 2017طالب ربيع 

الدبلوم العامة فددي التربيددة : (03 6003  طرق تدريس اللغة اإلنجليزية •
 .2017طالب ربيع  – )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية(

تخصص اللغددة  –الفرقة الرابعة عام : (Curr411  (2 ريس تد طرق •
 اإلنجليزية.

تخصددص  – يأساسدد الفرقة الرابعددة : (Curr411   (2 طرق تدريس  •
  .اللغة اإلنجليزية

الفرقة الرابعة عام بيولددوجي )البرنددامج المميددز : (Curr412المناهج   •
 باللغة اإلنجليزية(.

رنددامج المميددز اساسددي علددوم )البالفرقة الرابعة : (Curr412المناهج   •
 باللغة اإلنجليزية(.

 الفرقدددة الثالثدددة طفولدددة: (KCurr312  قصييي  وحكاييييات األطفيييال •
 .المميز باللغة اإلنجليزية()البرنامج 

)البرنامج  الفرقة الثالثة طفولة: (KCurr313  أغاني وأناشيد األطفال •
 .المميز باللغة اإلنجليزية(

)البرنامج المميددز  ة طفولةالفرقة الثاني: (K213  مفاهيم وأنشطة لغوية •
 .باللغة اإلنجليزية(

 – هج والبرامجتخصص المنا –للتربية  الدبلوم المهنية: نماحج التدريس •
  .جامعة اإلسكندرية )منتدبا( –كلية التربية  – 2017طالب خريف

تخصددص  –للتربيددة  الدددبلوم المهنيددة: طبيعة مجال التخص  وتدريسيي  •
جامعددة  –كليددة التربيددة  –2017طددالب ربيددع  –مج المندداهج والبددرا

 اإلسكندرية )منتدبا(  

للتربيددة  م المهنيددةالدددبلو: استراتيجيات تعليم التفكير في مجال التخص  •
 –كليددة التربيددة  – 2017طالب ربيع  – تخصص المناهج والبرامج –

 جامعة اإلسكندرية )منتدبا(.

تخصددص طددرق  –التربية الدبلوم المهنية في نماحج وأساليب التدريس:  •
جامعددة  –كليددة التربيددة  – 2017طالب خريف  –تدريس إحدى المواد 
 اإلسكندرية )منتدبا(.

 –الدددبلوم المهنيددة فددي التربيددة نيياهج مييادص التخصيي : تحليل محتييوم م •



 السيرة الذاتية للسيد الدكتور/ أحمد عبد اهلل سالم

8 

 

كليددة  – 2017طددالب خريددف  –تخصص طرق تدريس إحدددى المددواد 
 جامعة اإلسكندرية )منتدبا(. –التربية 

 –الدبلوم المهنية في التربيددة (: 1دص التخص   ت تدريس مااستراتيجيا •
كليددة  – 2017طددالب خريددف  –تخصص طرق تدريس إحدددى المددواد 

 جامعة اإلسكندرية )منتدبا(. –ة التربي

 –الدبلوم المهنية في التربيددة (: 2استراتيجيات تدريس مادص التخص    •
 كليددة – 2017طددالب ربيددع  –تخصددص طددرق تدددريس إحدددى المددواد 

 جامعة اإلسكندرية )منتدبا(. –بية التر

الدبلوم المهنية في (: مقرر تكميلي لطالب 1قراءات في طرق التدريس   •
 2017طالب خريددف  –تخصص طرق تدريس إحدى المواد  –التربية 

 جامعة اإلسكندرية )منتدبا(. –كلية التربية  –
 

 :2017ربيع  -

فددي التربيددة  ةصدد الدددبلوم الخا(: 03 6118فييي التخصيي    حلقة بحث •
 –تخصص المناهج وطرق التدريس )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية( 

 2016طالب خريف 

الدبلوم العامة فددي التربيددة (: 03 6003ة  طرق تدريس اللغة اإلنجليزي •
 . 2016طالب خريف  – )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية(

ة الفرقددة الثالثدد : (Curr321  طرق تييدريس حوي االحتياجييات الخاصيية •
 برنامج المميز باللغة اإلنجليزية(بيولوجي )ال

ة بيولوجي )البرنامج المميز الفرقة الثاني: (Curr211  (1علوم بيئية   •
 .باللغة اإلنجليزية(

)البرنددامج  تعليم أساسي علومالفرقة الثالثة : (Curr113  تربية صحية •
 .المميز باللغة اإلنجليزية(

)البرنددامج المميددز لددى طفولددة الفرقددة األو: (Curr113  تربييية صييحية •
 .باللغة اإلنجليزية(

 
 : 2016خريف  -

بيددة فددي التر ةالدددبلوم الخاصدد (: 03 6118فييي التخصيي    حلقة بحث •
 تخصص المناهج وطرق التدريس )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية( 

الدبلوم العامة فددي التربيددة (: 03 6003طرق تدريس اللغة اإلنجليزية   •
  اإلنجليزية()تخصص نوعي: اللغة 

تخصص اللغددة  –الفرقة الرابعة عام : (Curr411  (2 طرق تدريس  •
 اإلنجليزية.

تخصددص  – أساسدديالرابعددة  الفرقددة: (Curr411  (2 طرق تييدريس  •
 .اللغة اإلنجليزية

 الفرقدددة الثالثدددة طفولدددة: (KCurr312  قصييي  وحكاييييات األطفيييال •
 .)البرنامج المميز باللغة اإلنجليزية(

)البرنامج  الفرقة الثالثة طفولة: (KCurr313  األطفال أغاني وأناشيد •
 .المميز باللغة اإلنجليزية(

)البرنامج المميددز  ة طفولةالثاني الفرقة: (K213  مفاهيم وأنشطة لغوية •
 .باللغة اإلنجليزية(

)البرنددامج  الفرقة األولى أساسددي علددوم: (Curr211  (1علوم بيئية   •
 .المميز باللغة اإلنجليزية(

)البرنددامج المميددز  الفرقة الثانية كيميدداء: (Curr211  (1يئية  م بعلو •
 .باللغة اإلنجليزية(

)البرنددامج  ة الثانيددة أساسددي علددومالفرق: (Curr311  (2علوم بيئية   •
 .المميز باللغة اإلنجليزية(

)البرنامج المميز  الفرقة الثالثة بيولوجي: (Curr311  (2علوم بيئية   •
 .باللغة اإلنجليزية(
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 :2016ربيع   -

فددي التربيددة  ةالدددبلوم الخاصدد (: 03 6118حلقة بحث فييي التخصيي    •
 –ة اإلنجليزية( تخصص المناهج وطرق التدريس )تخصص نوعي: اللغ

 2015طالب خريف 

الدبلوم العامة فددي التربيددة (: 03 6003طرق تدريس اللغة اإلنجليزية   •
  .2015طالب خريف  – )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية(

رابعددة الفرقددة ال: (Curr321  طرق تدريس حوي االحتياجات الخاصيية •
 أساسي لغة إنجليزية.

ة بيولوجي )البرنامج المميز لثانيالفرقة ا: (Curr211  (1علوم بيئية   •
 .باللغة اإلنجليزية(

ة بيولددوجي )البرنددامج الفرقددة الثانيدد : (Curr221  (2تدريس مصييغر   •
 .المميز باللغة اإلنجليزية(

 الفرقدددة الثانيدددة أساسدددي علدددوم: (Curr221  (2غر  س مصييي تيييدري •
 .)البرنامج المميز باللغة اإلنجليزية(

 
 :2015خريف  -

الدبلوم العامة فددي التربيددة (: 03 6003اإلنجليزية   طرق تدريس اللغة •
 . 2015طالب ربيع  – )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية(

تخصددص اللغددة  –ة عددام ثالثالفرقة ال: (Curr311  (1طرق تدريس   •
 اإلنجليزية.

تخصددص  – أساسددية ثالثدد الفرقددة ال: (Curr311  (1طييرق تييدريس   •
 .اللغة اإلنجليزية

)البرنامج المميددز  ة طفولةالفرقة الثاني: (K213  ةمفاهيم وأنشطة لغوي •
 .باللغة اإلنجليزية(

)البرنددامج  الفرقة األولى أساسددي علددوم: (Curr211  (1علوم بيئية   •
 .اإلنجليزية( المميز باللغة

)البرنددامج  الفرقة الثانيددة أساسددي علددوم: (Curr311  (2علوم بيئية   •
 .المميز باللغة اإلنجليزية(

 اساسدددي علدددومة الفرقدددة الثانيددد : (Curr211  (1 تيييدريس مصيييغر  •
 .)البرنامج المميز باللغة اإلنجليزية(

الفصددل الدراسددي -المسددتوى الثالدد   تقويم الطالب في التربية الخاصة:  •
برنددامج التعلدديم المفتددول فددي التربيددة  –تخصص تربية خاصددة  –ي لثانا

 )باللغة العربية(.

 

 :2015ربيع  -

فددي التربيددة  ةالدددبلوم الخاصدد : (03 6118  فييي التخصيي  حلقة بحث •
 –تخصص المناهج وطرق التدريس )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية( 

 .2014طالب خريف 

 ليمييية ميين الفئييات الخاصييةمواقييف تعليمييية وإنتيياج مييواد تعتصييميم  •
 الدددبلوم المهنيددة فددي التربيددة تخصددص التربيددة الخاصددة(: 03 6016 

 العربية(. )باللغة 2015+ ربيع  2014طالب خريف 

الدبلوم العامة في التربيددة (: 03 6003طرق تدريس اللغة اإلنجليزية    •
 .2014خريف طالب  –)تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزية( 

الفرقددة الرابعددة : (Curr 321حتياجات الخاصة  طرق تدريس حوي اال •
 تخصص اللغة العربية ) باللغة العربية(. –تعليم أساسي 

الفرقددة األولددى شددعبة الطفولددة (: K123ة  منهج األنشييطة فييي الروضيي  •
 نامج المميز باللغة اإلنجليزية(. )البر

 الفرقة الرابعة شعبة الطفولة.(: K421تعليم اللغة األجنبية   •

المسددتوى املية وتطبيقاتهييا فييي المرحليية االبتدائييية: ريس التكطرق التد •
اللغددة برنددامج التعلدديم المفتددول فددي التربيددة )ب –الفصددل األول  –الرابددع 

 العربية(. 
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 : 2014خريف  -

فددي التربيددة  ةالدددبلوم الخاصدد : (03 6118  فييي التخصيي  حلقة بحث •
 –ة( تخصص المناهج وطرق التدريس )تخصص نوعي: اللغة اإلنجليزي

 .2014طالب ربيع 

 الدبلوم العامة فددي التربيددة(: 03 6003طرق تدريس اللغة اإلنجليزية   •
 ربيددعطددالب  –اللغددة اإلنجليزيددة( )تخصص نوعي:  في مدينة النوبارية

2014. 

برنددامج التعلدديم  –الفصددل األول  –المسددتوى األول علييوم الحاسييب:  •
 عربية(.المفتول في التربية بمدينة النوبارية )باللغة ال

برنددامج التعلدديم  –الفصددل األول  –المستوى األول مبادئ علم المناهج:  •
 العربية(.المفتول في التربية بمدينة النوبارية )باللغة 

برنامج  –الفصل الثاني  –المستوى الثاني الحاسب وتطبيقات  التربوية:  •
 التعليم المفتول في التربية بمدينة النوبارية )باللغة العربية(.

 –الفصددل األول  –المسددتوى الثالدد  م طفييل المرحليية االبتدائييية: تقييوي •
تخصددص معلددم  – برنامج التعليم المفتددول فددي التربيددة بمدينددة النوباريددة

 )باللغة العربية(. –فصل 

 

  :2014ربيع  -

الدبلوم المهنية في التربية تخصص (: 03 6106(  2مشروع تدريبي   •
 )باللغة العربية(. 2013طالب خريف  –تكنولوجيا التعليم 

 الدبلوم العامة فددي التربيددة(: 03 6003طرق تدريس اللغة اإلنجليزية   •
خريددف طالب  –: اللغة اإلنجليزية( )تخصص نوعي في مدينة النوبارية

2013. 

الفرقددة الثالثددة (: Curr321طرق تييدريس حوي االحتياجييات الخاصيية   •
 جميع الشعب )باللغة العربية(. –عام 

برنددامج التعلدديم  –الفصددل الثدداني  –المسددتوى الثدداني  ج:تنظيييم المنيياه •
 المفتول في التربية بمدينة النوبارية )باللغة العربية(.

 

على الرسائل    اإلشراف 
 العلمية 

 

فاعلييية اسييتراتيجية حلقييات (. 2017الحددويط )محمددد سددامي رحدداب  •
القراءص في تنمية مهارات الفهييم القرائييي لييدم طييالب اللغيية اإلنجليزييية 

 مرحلة الثانوية. بال
تخصددص المندداهج  –رسالة مقدمددة لنيددل درجددة الماجسددتير فددي التربيددة 

 نهورجامعة دم –كلية التربية  –وطرق التدريس 
أستاذ المندداهج  –لجنة اإلشراف: األستاذ الدكتور/ إيمان محمد عبد الحق 

 جامعة بنها –كلية التربية  عميدو –وطرق التدريس 
أستاذ المناهج وطرق التدريس  –العظيم سالم  األستاذ الدكتور/ علي عبد

     . جامعدددددددددددددددة دمنهدددددددددددددددور –كليدددددددددددددددة التربيدددددددددددددددة  –
 –بقسم المناهج وطرق التدريس  مدرس – أحمد عبد هللا سالمالدكتور / 

 2019إبريددل  23)منحددت الدرجددة فددي جامعة دمنهور.  –كلية التربية 
مراكددز بتقدددير ممتدداز مددع التوصددية بالنشددر والتبددادل مددع الجامعددات وال

 البحثية(
Al-Haweet, R. (2017). The Effectiveness of Literature 

Circles Strategy in Developing EFL Secondary School 

Students’ Reading Comprehension. M.Ed. Thesis at Faculty 

of Education, Damanhour University. 
  

تيجية مقترحيية قائميية اسييتخدام اسييترا (.2015باسم إبددراهيم حجدداز  ) •
لتحسين مهييارات الكتابيية لييدم طييالب اللغيية على النصو  اإللكترونية 

  اإلنجليزية بالمرحلة الثانوية.
تخصددص المندداهج  –لة مقدمددة لنيددل درجددة الماجسددتير فددي التربيددة رسا
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 جامعة دمنهور –كلية التربية  –وطرق التدريس 
أستاذ المندداهج  –الحق  لجنة اإلشراف: األستاذ الدكتور/ إيمان محمد عبد

جامعددة بنهددا لشددبون البيبددة  –ووكيددل كليددة التربيددة  –وطددرق التدددريس 
 وخدمة المجتمع.
 –أستاذ المناهج وطرق التدريس  –محمد أحمد الكرش  األستاذ الدكتور/

 .جامعددددددددددددددددة دمنهددددددددددددددددور –كليددددددددددددددددة التربيددددددددددددددددة 
 –مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس  – أحمد عبد هللا سالمالدكتور / 

 جامعة دمنهور.  –ية التربية كل
هددد البحددو  والدراسددات مددن مع 2019يونيددو  15فددي )مددنا الدرجددة 

ربيددة برشددراف األسددتاذ الدددكتور / زينددب العربية التابع لجامعة الدددول الع
 النجار بتقدير ممتاز(

 
Hegazy, B. (2015). Using a Suggested Corpus-Based 

Strategy to Improve EFL Secondary School Students’ 

Writing Skills. M.Ed. Thesis at Faculty of Education, 

Damanahour University.  
 

  ضبط التدريب و   خبرات 
 الجودة واالعتماد 

من مركز    ePCTس اإللكرتوين هارات التدريب والتدريملمعتمد مدرب حمرتف  -
دة إدارة  تنمية قدرات أعضاء هيئات التدريس والقيادات بالتعاون مع وح 

 .المشروعات بجامعة دمنهور

المستوى الثاني لمدرب معتمد لمهارات التدريب والتدريس اإللكتروني    -
eTOT2     من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئات التدريس والقيادات بالتعاون

 مع وحدة إدارة المشروعات بجامعة دمنهور 
من   eTOT1التدريس اإللكتروني التدريب و مدرب معتمد لمهارات  -

ونية الدولية بالتعاون مع جامعات سنجور واإلسكندرية ودمنهور للتدريب  الفرانكوف
مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئات التدريس والقيادات بالجامعات  بالجامعات و 

 . 2018منذ ديسمبر    المصرية
مدرب معتمد بمراكز تنمية قدرات أعضاء هيئات التدريس والقيادات   -

 . 2018منذ مايو   بالجامعات المصرية 

مراجع خارجي معتمد لمؤسسات التعليم العالي بالهيئة القومية لضمان الجودة   -
   . 2017واالعتماد منذ فبراير  

  حائز على حزمة برنامج المراجع الخارجي العتماد مؤسسات التعليم العالي -
 2017المنعقد بكلية التربية جامعة دمنهور في شهر فبراير  

بمجلس إدارة ضمان الجودة واالعتماد   لبرامج والمقررات عضو لجنة توصيف ا -
 .  2018 – 2017للعام الجامعي  

جامعة   –توصيف مقررات قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية منسق  -
 .   2018  -  2017و   2017 –  2016دمنهور للعام الجامعي 
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ور للعام  جامعة دمنه -عضو مجلس ضمان الجودة واالعتماد بكلية التربية    -
 2015 – 2014  الجامعي

ومسئول إعداد ملف التقدم لالعتماد  عضو مجلس ضمان الجودة واالعتماد  -
  – 2012جامعة دمنهور للعام الجامعي  -كلية التربية  ب  CIQAPستوى لم

2013 
  –بكلية التربية توصيف برامج ومقررات اللغة اإلنجليزية تنسيق مسئول ملف  -

 . 2009  – 2008ام الجامعي جامعة دمنهور منذ الع
عضو في لجنة أعضاء هيئة التدريس بمجلس إدارة ضمان الجودة واالعتماد   - 

 . 2009  –  2008منذ العام الجامعي  
 

مجهودات خدمة المجتمع  
 والبيئة 

ب نررامت رردريد ملردة عشر    رر  . معتمادةنظاام السااعات ال( 2020فرباير   13 -12) -
 جامع  دمنهور. –سا   يف يومني مب كز رنمي  قدرات أ ضاء هيئ  التدريس والقيادات 

امت برر   عشر إدارة الفصاول عاليااة الكثافااة. ( 2019 ديشررمرب 12 – نروفمرب 11) -
 ها أحد حزم  ب امتبوصفربع  أيام أو   ين سا   يف  أربع ربنامت الواحدال مدة  ردريبي

 أداء القررروة العاميفررر  يف املرررداري اابتداييررر  افكوميررر  ب  ررر اف اليونيشررر  م ررر وس  شرررني
واا اد األورويب بالتعاون مع جامعر   رني  رس ووةارة الرتبير  والتعيفريل. والرت أقيمر  يف 

 حمافظ  البحرية –دمنهور  – فندق دمنهور الشياحي
استخدام قواعد البيانات العالمياة فاي أاارال البحا   ( 2019 أكتروب  31 – 30) -

ب نامت ردريد ملدة عش      سا   يف يومني مب كز رنمي  قدرات أ ضاء هيئ    .العلمي
 جامع  دمنهور. –التدريس والقيادات 

  يف ب نامت ردريد ملدة عش      سا  .تصميم المقرر ( 2019 أكتوب  24 – 23) -
 جامع  دمنهور. – ضاء هيئ  التدريس والقيادات يومني مب كز رنمي  قدرات أ

ملررردة أربرررع ب نرررامت رررردريد إدارة الفصاااول عالياااة الكثافاااة. ( 2019يرررو ليو  4 – 1) -
 أداء القررروة العاميفررر  يف املرررداري و  رر ين سرررا   يف اربعررر  أيرررام كعرررزء مررن م ررر وس  شرررني

ش  واا اد األورويب بالتعراون مرع جامعر   رني  رس اابتدايي  افكومي  ب   اف اليوني
 حمافظ  البحرية. –دمنهور  –ووةارة الرتبي  والتعيفيل. والت أقيم  يف مكتب  مص  العام  

ملردة أربرع ريد ب نامت رردإدارة الفصول عالية الكثافة. ( 2019يونيو  27 – 24) -
القررروة العاميفررر  يف املرررداري  و  رر ين سرررا   يف اربعررر  أيرررام كعرررزء مررن م ررر وس  شرررني أداء

اابتدايي  افكومي  ب   اف اليونيش  واا اد األورويب بالتعراون مرع جامعر   رني  رس 
 حمافظ  البحرية. –دمنهور  –ووةارة الرتبي  والتعيفيل. والت أقيم  يف مكتب  مص  العام  

شر    ر  ب نرامت رردريد ملردة ع .أساليب البحا  العلماي ( 2019يناي   15 – 14) -
 جامع  دمنهور. –سا   يف يومني مب كز رنمي  قدرات أ ضاء هيئ  التدريس والقيادات 

ب نامت رردريد ملردة عشر    ر   مهارات العرل الفعال. ( 2018نوفمرب  29 – 28) -
 جامع  دمنهور. – ضاء هيئ  التدريس والقيادات سا   يف يومني مب كز رنمي  قدرات أ
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ور    مل ملدة ط أدوات التقويم بنواتج التعلم المستهدفة. رب( 2018أكتوب   23) -
 جامع  دمنهور –كيفي  اآلداب   –يوم واحد مب كز القياي والتقومي 

ب نررامت رردريد ملرردة عشر    رر   مهاارات العاارل الفعاال. ( 2018يوليرو  17 – 16) -
 دمنهور. جامع  –  يف يومني مب كز رنمي  قدرات أ ضاء هيئ  التدريس والقيادات سا 
( برنامج خريطة المنهج كأحد متطلباات ضابط الجاودة 2018فرباي   1 –يناي   30) -

. ب نامت ردريد ليفشادة املوجهني واملعيفمني براألةه  ال ر ي  ملردة عشر    ر  واالعتماد
واملنعقد  ع إدارة اجلودة والتدريب باألةه  ال  ي  بالبحريةسا   يف ثالث  أيام بالتعاون م

 دمنهور النموذجي ليففتيات.يف معهد 
برنامج التعلم النشط كأحد متطلبات ضابط الجاودة ( 2018يناي   29 – 27) -

. ب نامت ردريد ليفشادة املوجهني واملعيفمني براألةه  ال ر ي  ملردة عشر    ر  واالعتماد
د واملنعق بالتعاون مع إدارة اجلودة والتدريب باألةه  ال  ي  بالبحريةسا   يف ثالث  أيام  

 يف م كز التدريب باملعاهد األةه ي  ب يتاي البارود.
تطبيقات مهارات الاذكاء االجتمااعي لتحساين التواصال. ( 2017ديشمرب  18) -

 لبحرية.حماض ة وور    مل لقيادات الص  الثاين ب دارة الدلنعات التعيفيمي  مبحافظ  ا
  اإلجنيفيزيررر  فعاليرررات قشرررل اليف ررر  ضرررمن. حماضررر ة قاااوة الكلماااة( 2016إب يرررل  19) -

 جامع  دمنهور )باليف   اإلجنيفيزي (.  –. كيفي  الرتبي  2016لفصل ربيع 
لبرنااااااامج التأهياااااال ( ررررررردريس عشررررر  مقرررررر رات 2015سررررربتمرب  – 2015)فربايررررر   -

ختبرارات ريفر  ووضرع ا  TOEFL ITPللحصول علاى شاهادة التوفال المحلاي 
 باليف   اإلجنيفيزي (.جامع  دمنهور ) –املق رات مب كز رعيفيل اليف ات والرتمج  

فااي رفااع الااوعي الثقااافي للطااالب. دور األنشااطة الطالبيااة ( 2015فربايرر   25) -
من ب نرررامت التوجيررري اجلمعررري ضررر حماضررر ة ل رررالب مرررداري إدارة بنررردر دمنهرررور التعيفيميررر  

 دارة واملنعقد يف مجعي  ر اي  ال يفب  بدمنهور.لتوجيي الرتيب  ااجتما ي  باإل
. حماض ة ل البات مدرس  اجلمهوري  ارات الدراسة والمذاكرةمه(  2014إب يل    9)  -

 مبدرج املدرس  التابع  إلدارة بندر دمنهور التعيفيمي  مبحافظ  البحرية.اإل دادي  بنات 
. حماضررر ة ياسااايةاألحااازاب السياساااية ونظااام المشااااركة الس( 2011أكتررروب   18) -

 م والرتبي  والتدريب بدمنهور.ضمن ب نامت ردريد ورثقيفي مقدم من م كز النيل لإل ال
حماض ة ليفشادة معيفمي مدرس  طرق التدريس الحديثة للجودة. (  2011إب يل    6)  -

 دمنهور الثانوي  بنات التابع  إلدارة بندر دمنهور التعيفيمي  مبحافظ  البحرية.
طرق التدريس الحديثة كمدخل لضبط الجودة واالعتماد (  2009ديشمرب    31)  -

حماضر ة ليفشرادة معيفمري مدرسر  أررد  ر ايب اابتدايير   سامية المصارية.في المدارس الر 
 ب دارة بندر دمنهور التعيفيمي  مبحافظ  البحرية.

 

 اللغات 
 اللغة العربية )اللغة األصلية(  -
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 اللغة اإلنجليزية )ممتاز( -

 ية )جيد(اللغة الفرنس -

 

المشاركة في المؤتمرات  
وورش العمل والبرامج  

 التدريبية 

تطااوير مقااررات إلكترونيااة للااتعلم   :eTOT2( ب نرامت 2019يوليررو  11 – 7)  -
ب نرامت رردريد ملردة أربعرني سرا   ردريبير  يف عشر  أيرام عن بعد للتعلاايم الجااامعي. 

بالتعاون دريس والقيادات قدرات أ ضاء هيئ  التمب كز رنمي   eTOT2إل داد مدرب 
 جبامع  دمنهور.مع وحدة إدارة امل  و ات 

: الفصاااااال المقلااااااوب باسااااااتخدام eTOTبرنااااااامج ( 2018ديشررررررمرب  6 – 2) -
ررردريد ملردة أربعرني سررا   ب نرامت  ووساائط التواصاال االجتمااعي. 2.0أدوات الوياب 

التعرررراون مررررع بالف انكفونيرررر  العامليرررر  ب eTOTردريبيرررر  يف عشرررر  أيررررام إل ررررداد مرررردرب 
ول يف م ررر و ات جامعرررات سرررنعور واإلسررركندري  ودمنهرررور. وحصررريف   يفررر  امل كرررز األ

 الربنامت.

إعاااداد المشاااروعات التنافساااية لتمويااال البحاااو . ( 2018سررربتمرب  20 – 19) -
ب نرررامت رررردريد ملررردة عشررر    ررر  سرررا   يف م كرررز رنميررر  قررردرات أ ضررراء هيئررر  التررردريس 

 والقيادات جبامع  دمنهور.

 ب نامت رردريد"مهارات التعلم اإللكتروني المدمج". ( 2018يونيو  24 – 23) -
 جامع  دمنهور. –ملدة عش      سا   مب كز التعيفل واإلدارة اإللكرتوني  

. ب نامت (TOT 1دربين ) برنامج تدريب الم  (2018إب يل  4 –ماري  31) -
قردرات مرد مب اكرز رنمير  ليفحصول  يف  إجراةة مردرب معتسا   ردريبي   40ملدة ردريد 

م كررز رنميرر  قرردرات أ ضرراء هيئرر   ي . باجلامعررات املصرر  أ ضرراء هيئرر  الترردريس والقيررادات
 التدريس والقيادات جبامع  دمنهور.

( الجوانااب الماليااة والقانونيااة فااي األعمااال الجامعيااة. 2018ينرراي   18 – 17) -
 ضررراء هيئررر  التررردريس ب نرررامت رررردريد ملررردة عشررر    ررر  سرررا   يف م كرررز رنميررر  قررردرات أ

 والقيادات جبامع  دمنهور.

ب نرامت رردريد ملردة عشر  تنظيم المؤتمرات العلمية.  (2017يوليو  27 – 26) -
     سا   يف م كز رنمي  قدرات أ ضاء هيئ  التدريس والقيادات جبامع  دمنهور.

اإلنتاااااج الفكااااري العربااااي وأفااااق النشاااار الاااادولي: الفاااار  ( 2017يوليررررو  19) -
لبحررررر ي ور ررررر   مرررررل باألكادةيررررر  الع بيررررر  ليفعيفررررروم والتكنولوجيرررررا والنقرررررل ا تحاااااديات.وال

 خلدمات الن  .   EBSCOباإلسكندري  بالتعاون مع مؤسش  

( التخطااايط االساااتراتيجي لمؤسساااات التعلااايم العاااالي. 2017فربايررر   15-16) -
عررا  معتمررد ملؤسشررات التعيفرريل الب نررامت ررردريد ليفحصررول  يفرر   ررهادة م اجررع خررارجي 
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 جامع  دمنهور. –  واملنعقد بكيفي  الرتبي باهليئ  القومي  لضمان اجلودة واا تماد

المراجعااااة الخارجيااااة لمؤسسااااات التعلاااايم العااااالي.     ( 2017فربايرررر   14 – 12) -
معتمررد ملؤسشررات التعيفرريل العررا  ب نررامت ررردريد ليفحصررول  يفرر   ررهادة م اجررع خررارجي 

 جامع  دمنهور. –واملنعقد بكيفي  الرتبي   ا تمادباهليئ  القومي  لضمان اجلودة وا

البرناااامج والمقااارر الترباااوي وتقاااويم مخرجاااات  توصااايف( 2017فربايررر   9 – 7) -
ب نامت ردريد ليفحصول  يف   هادة م اجع خارجي   التعلم بمؤسسات التعليم العالي.

واملنعقرد بكيفير   معتمد ملؤسشات التعيفريل العرا  باهليئر  القومير  لضرمان اجلرودة واا تمراد
 جامع  دمنهور. –الرتبي  

     يم الااااااذاتي لكليااااااات ومعاهااااااد التعلاااااايم العااااااالي. ( التقااااااو 2017فربايرررررر   6 – 4)-
معتمررد ملؤسشررات التعيفرريل العررا  ب نررامت ررردريد ليفحصررول  يفرر   ررهادة م اجررع خررارجي 

 ور.جامع  دمنه –واملنعقد بكيفي  الرتبي   باهليئ  القومي  لضمان اجلودة واا تماد

( المااااؤتمر العلمااااي الخااااامس والعشاااارون )الاااادولي 2016أغشرررر س  4 – 3) - 
جامع   ني  س  –دار الضياف  ة المصرية للمناهج وطرق التدريس.  الرابع( للجمعي

 القاه ة. –

جامعررررررر   إنشاااااااء وتطااااااوير مقااااااررات إلكترونيااااااة.( 2014ديشررررررمرب  18 – 14) -
 اإلسكندري . –الف انكفوني  وجامع  سنعور 

ب نرررامت رررردريد ملررردة عشررر    ررر   العااارل الفعاااال.( 2013سررربتمرب  25 – 24) -
 .اإلسكندري يف م كز رنمي  قدرات أ ضاء هيئ  التدريس والقيادات جبامع   سا  

ب نامت ردريد ملدة عشر   أخالقيات البح  لعلمي.( 2009ماري  26 – 24) -
 .اإلسكندري دات جبامع      سا   يف م كز رنمي  قدرات أ ضاء هيئ  التدريس والقيا

ب نرامت رردريد ملردة    العلمياة.النشر الادولي للبحاو ( 2009فرباي   26 – 24) -
عشرررر    رررر  سررررا   يف م كررررز رنميرررر  قرررردرات أ ضرررراء هيئرررر  الترررردريس والقيررررادات جبامعرررر  

 .اإلسكندري 

ب نرامت رردريد ملردة عشر   أخالقيات وآداب المهنة.( 2009فرباي   23 – 21) -
 .ي اإلسكندر يف م كز رنمي  قدرات أ ضاء هيئ  التدريس والقيادات جبامع       سا  

ب نرررامت ررررردريد ملررردة عشررر    رررر  اإلدارة الجامعياااة. ( 2009فربايررر   12 – 10) -
يف م كرررررز رنميررررر  قررررردرات أ ضررررراء هيئررررر  التررررردريس والقيرررررادات جبامعررررر  )صرررررباحي( سرررررا   

 .اإلسكندري 

ب نامت ردريد ملدة   ات وتقويم الطالب.نظم االمتحان(  2009فرباي     12  –  10)  -
ز رنميررر  قررردرات أ ضررراء هيئررر  التررردريس والقيرررادات يف م كررر )مشرررايي( عشررر    ررر  سرررا   

 .اإلسكندري جبامع  
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ب نرررامت رررردريد ملررردة عشررر   إدارة الوقاااا واالجتماعاااات.( 2009فربايرر   5 – 3) -
 .اإلسكندري جبامع      سا   يف م كز رنمي  قدرات أ ضاء هيئ  التدريس والقيادات 

 ب نرامتة عش      سا   يف ب نامت ردريد ملد أساليب البح  العلمي.. 2007 -
 .اإلسكندري رنمي  قدرات أ ضاء هيئ  التدريس والقيادات جبامع  

رنميرر   ب نررامتب نررامت رردريد ملرردة عشر    رر  سرا   يف  التادريس الفعااال.. 2007 -
 .اإلسكندري ات جبامع  قدرات أ ضاء هيئ  التدريس والقياد

رنمير   ب نرامتعشر    ر  سرا   يف ب نرامت رردريد ملردة . مهاارات التفكيار. 2007 -
 اإلسكندري .قدرات أ ضاء هيئ  التدريس والقيادات جبامع  

 ب نامتب نامت ردريد ملدة عش      سا   يف .  مهارات االتصال الفعال.  2007  -
 اإلسكندري .لقيادات جبامع  رنمي  قدرات أ ضاء هيئ  التدريس وا

امت ردريد ملدة عش      سرا   يف ب ن اتخاذ القرار وحل المشكالت.. 2007 -
 اإلسكندري .رنمي  قدرات أ ضاء هيئ  التدريس والقيادات جبامع   ب نامت

 ب نررامتب نررامت ررردريد ملرردة عشرر    رر  سررا   يف  الساااعات المعتماادة.. 2007 - 
 اإلسكندري .  التدريس والقيادات جبامع  رنمي  قدرات أ ضاء هيئ

. م كرز الت روي  ICDLلية لقيادة الحاسب اآللاي (. الرخصة الدو 2006مايو ) -
 دمنهور. –مدي ي  الرتبي  والتعيفيل بالبحرية  –التكنولوجي 

ب نررررامت ررررردريد ملرررردة  التعلااايم ألجااال المساااتقبل. :برناااامج إنتااال(. 2006)فربايررر   -
التكنولوجيررررا افديثرررر  يف الترررردريس مبدرسرررر   مرررر و بررررن العررررا  أسرررربو ني  يفرررر  اسررررت دام 

 وحدة التدريب ب دارة بندر دمنهور التعيفيمي .  –ت التع يبي  ل ا

 اسااتخدام التكنولوجيااا الحديثااة فااي تاادريس اللغااة اإلنجليزيااة. (. 2005)نرروفمرب  -
 –والتعيفيل بالبحرية ب نامت ردريد ملدة أسبوس مب كز التدريب الرتبوي التابع ملدي ي  الرتبي  

 دمنهور.

ب نررامت اللغويااة العصابية فااي التربياة. اساتخدام أساااليب البرمجاة ( 2004)مراري  -
 املميفك  الع بي  الشعودي . –ردريد ملدة اسبوس بفندق البحرية، مبدين  الدمام 

ب نرررامت رررردريد ملررردة أسررربوس مب كرررز تنمياااة اإلباااداع لااادى الطاااالب. ( 2003)فربايررر   -
شعودي .املميفك  الع بي  ال –الرتبوي باف ي الوطين الشعودي، مبدين  الدمام التدريب   

. ب نررامت ررردريد ملرردة أسرربو ني مب كررز رفااع الدافعيااة لاادى الطااالب(. 2002)فربايرر   -
 املميفك  الع بي  الشعودي . –التدريب الرتبوي باف ي الوطين الشعودي، مبدين  الدمام 

. ب نررامت ررردريد ب بااالمرحلتين الثانويااة والمتوسااطةتاادريس الطااال( 2000)فربايرر   -
املميفك   – كز التدريب الرتبوي باف ي الوطين الشعودي، مبدين  الدمام ملدة ثالث  أيام مب
 الع بي  الشعودي .
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ب نرررامت ياااد القااارآن الكاااريم. و معلااام تاااالوة وتج( 2001يونيرررو  – 1998)ينررراي   -
سرررا    490املكررون مرررن سرربع  مقرر رات ملرردة إ ررداد معيفررل رررالوة ولويرررد القرر  ن الكرر مي 

 املميفك  الع بي  الشعودي . –حفيظ الق  ن الك مي بالدمام ردريشي  من اجلمعي  اخلريي  لت

  شهادات وجوائز أخرى 
( شااهادة تقاادير فاااي المااؤتمر األول لماادربي جامعااة دمنهاااور 2019يناااير  29) -

 دمنهور.جامعة  –بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 
 (. درع جامعة دمنهور.2015سبتمبر  14)  -
 جامعة دمنهور. –( درع كلية التربية 2009 إبريل 14) -
 ICDLقيااادة الحاسااب اآللااي النسااخة الرابعااة  ( رخصااة2008)أاسااطس  -

V.4 

 ( منحة زمالة الجامعة األمريكية بالقاهرة.2007)خريف    -
 لمميز بالجامعة األمريكية بالقاهرة.( منحة زمالة الخريج ا2006)خريف  -
قادير سانوية مان إدارة التعلايم باالحرس شاكر وت ات( شاهاد2005 – 1997)  -

 الوطني بالمملكة العربية السعودية 

 مشاركات أكاديمية ومهنية 
 

 : 2019  –  2018العام الجامعي  
 جامعة دمنهور   –عضو لجنة شئون الطالب والتعليم بكلية التربية  -
 جلس قسم المناهج وطرق التدريس  عضو م  -

 : 2018  –  2017العام الجامعي  
 جامعة دمنهور   –نة شئون الطالب والتعليم بكلية التربية عضو لج -
 عضو مجلس قسم المناهج وطرق التدريس   -

 :  2017  –  2016العام الجامعي  
 جامعة دمنهور   –المنسق العام للجنة إعداد جدول كلية التربية   -
 دمنهور جامعة  –الدراسات العليا والبح  العلمي بكلية التربية  عضو لجنة  -

   :2016  –  2015الجامعي  العام  
 دمنهور جامعة  –عضو لجنة الدراسات العليا والبح  العلمي بكلية التربية   -
 عضو مجلس قسم المناهج وطرق التدريس   -

 : 2015  –  2014العام الجامعي  
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 جامعة دمنهور –ية التربية عضو لجنة شئون الطالب والتعليم بكل -
 جامعة دمنهور  –التربية  عضو مجلس ضمان الجودة واالعتماد بكلية   -

 :  2013  –  2012العام الجامعي  
 جامعة دمنهور  –عضو مجلس ضمان الجودة واالعتماد بكلية التربية   -
 

وحتاى  1997ذ العام عضو في نقابة المهن التعليمية بجمهورية مصر العربية من - مشاركات مجتمعية ومحلية 
  تاريخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .

بتدائية بإدارة بنادر دمنهاور التعليمياة رئيس مجلس أمناء مدرسة أحمد عرابي اال -
 وحتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى تاريخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .       2011مناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذ أكتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوبر 

عضاااو فاااي مجلاااس أمنااااء مدرساااة أحماااد عراباااي االبتدائياااة باااإدارة بنااادر دمنهاااور  -
  .2011 – 2010التعليمية للعام الدراسي 

 

 رار اااإق

 واعتقادي. ة الذاتية على قدر معرفتي بصحة كل البيانات والمعلومات الواردة بهذه السير  أنا الموقع أدناه   أقر
 المقر بما في        

 د. أحمد عبد اهلل سالم       


