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 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
C.V   

 سرية ذاتية 
 : بياانت شخصية 

 . عالء إبراهيم إبراهيم زايد / االسم
 . م 5/5/9151/ اتريخ امليالد
 . مصر  –غربية  –كفر الزايت / مكان امليالد 

الدور - برج أبو زهرة  –شارع اجليش  –حمافظة البحرية  –دمنهور / لعنوان يف مصرا
 األول

 .امام مديرية الشؤن اإلجتماعية  
 ( . 334) 325/ 3343233/ منـزل . ت 
: الربيد اإللكرتوين 93141412230020 / جوال . ت 

.comAlaa.zayed58@yahoo  
 .املناهج وطرق التدريس جامعة دمنهور قسم ةكلية الرتبي

 : املؤهالت العلمية 

 اجلهة التخصص الدرجة
سنة احلصول 

 عليها
 التقدير

 جدا   جيد  9199مايو  جامعة االسكندرية –كلية الرتبية  اتريخ ليسانس اآلداب والرتبية
مع 

 مرتبةالشرف
 جيد جدا   9193سبتمرب  جامعة االسكندرية –كلية الرتبية  يسمناهج وطرق تدر  دبلوم خاص يف الرتبية
 ممتاز 9193أغسطس  جامعة االسكندرية –كلية الرتبية  مناهج وطرق تدريس ماجستري يف الرتبية

 منح الدرجة 9113فرباير  جامعة االسكندرية –كلية الرتبية  مناهج وطرق تدريس دكتوراه الفلسفة يف الرتبية

 : ص جماالت التخص
 . مناهج وطرق تدريس وتكنولوجيا التعليم : التخصص العام 
 . مناهج وطرق تدريس اجتماعيات : التخصص الدقيق

mailto:Alaa.zayed58@yahoo.com
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 : اخلربات العملية  
 . م9193م حىت 9199جامعة االسكندرية من عام  –ـ معيد بكلية الرتبية بدمنهور  9

حـىت  م9193ن عـام إلسكندرية ماجامعة  –ـ مدرس مساعد بكلية الرتبية بدمنهور  4
 . 9114عام 

 م 4333م حىت 9113كندرية من عام سإلاجامعة  –بكلية الرتبية بدمنهور  ـ مدرس3
م حـىت 4333سـكندرية مـن عـام إلامعةجا –بكليـة الرتبيـة بـدمنهور  ـ أسـتا  مسـاعد 2

 . م 4332عام 
ن حــىت اآل 4332ســكندرية مــن عــام إلاجامعــة _ بــدمنهور  ـ أســتا  بكليــة الرتبيــة 5

 (.جامعة دمنهور حاليا)
 – 4399جامعــــة دمنهــــور لعــــام  –املــــدير التنفيــــيم للتعلــــيم املفتــــو  بكليــــة الرتبيــــة .6
4394 . 
  4393عــام لجامعــة دمنهــور    –رئــيس قســم العلــوم النفســية كليــة راي  األطفــال . 3

-4392 . 
 : الدورات العلمية 

 . م3/9/4332م إىل 5/9/4332ـ االجتاهات احلديثة يف التدريس من  9
 . م 99/9/4332إىل  9/9/4332ـ تقييم التدريس من  4

 ". جامعة طنطا/ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس: "ضمن والدورتني
 . م3/9/4333م إىل 9/9/4333ـ إدارة البحث العلمي من  3
 . م9/9/4333م إىل 2/9/4333ـ استخدام التكنولوجيا يف التدريس من  2
 . م95/9/4333م إىل 94/9/4333هارات اإلدارية من ـ تنمية امل 5
 . م43/9/4333م إىل 92/9/4333ـ إدارة الوقت وضغوط العمل من  2

رات أعضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس  امعـــــــة مشـــــــروع تنميـــــــة قـــــــد: "ضـــــــمن وهـــــــيه الـــــــدورات
 ". سكندريةإلا
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 : أنشطة خدمة اجملتمع 
مبصـــاحبة  واإلعداديـــةتدائيـــة ـ تطـــوير منـــاهج الدراســـات االجتماعيـــة  ملـــرحلتني االب 9

الكمبيـــــــوتر وتكنولوجيـــــــا التعلـــــــيم يف رتســـــــني التعلـــــــيم بـــــــوزارة الرتبيـــــــة والتعلـــــــيم مبصـــــــر عـــــــامي 
 . م4333/4332
ـ تــدريم مــوجهي الدراســات االجتماعيــة للمــرحلتني االبتدائيــة واإلعداديــة يف  يــع  4

 . م4332ة مصر العربية عام يأحناء  هور 
الثانوية واإلدارات التعليمية علـ  اسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم  ـ تدريم مدراء املدارس 3

 . م4339/4334/4333/4332والكمبيوتر مبحافظة البحرية مبصر أعوام 
فـــرع )ـ تـــدريم أعضــاء األعمـــال املعاونـــة ألعضـــاء هيئــة التـــدريس بكليـــات اجلامعـــة  2
ــــة التعامــــل مــــع الطــــالب  يف األعــــوام مــــن( دمنهــــور م وحــــىت 9115 يف طــــرق التــــدريس وكيفي
 . م4332
م حــىت عـــام 9112معلمــي بــرامج حمـــو األميــة مبحافظــة البحــرية مـــن عــام  مـ تــدري 5
 . م عل  أساليم مناهج تعليم الكبار 9113
بحرية األزهرية ومدينـة ـ تدريم معلمي املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية مبنطقة ال 2

 . م9113/ 9115/9112م أعوام والتعل عليمسكندرية عل  تكنولوجيا التالبعوث  إل
ـ تــدريم األخصــائيني االجتمــاعيني يف مشــروع رتســني التعلــيم بــوزارة الرتبيــة والتعلــيم  3

 . م4332م إىل 4333عل  أساليم التفاعل اجليد مع الطالب وإدارة احلوار لألعوام من 
 : أهم املؤلفات العلمية 

 .   القاهرةدار الفكر العرىب   (م9113)نوية ـ تدريس التاريخ يف املرحلة الثا 9
  (4335)  ( لتأر ــات اريريــة وامليالديــة)ـ القــاموس املصــرح لألحــداث التار يــة  4

 . سكندريةإلامنشأة املعارف  
 .   مكتبة الرشد الراي (4332)االجتماعية  تعليمها وتعلمها ـ الداراسات  3
 .   مكتبة الرشد  الراي (4335)ـ علم املناهج  أسسه  مكوانته  تنظيماته   2
 .  مكتبة الرشد الراي (4333)ـ الوسائل التعليمية بني النظرية والتطبيق  5
 .   دار النهضة العربية  القاهرة(م9113)ـ تطبيقات عملية عل  الوسائل التعليمية  2
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 .   مكتبة الرشد  الراي (م4332)ـ تدريس التاريخ بني التأصيل والتطوير   3
  مكتبــة الرشــد  (4339)  (للمعلمــني واملعلمــات)بــادط وطــرق التــدريس العامــة ـ امل 9
 . الراي 
 .مكتبة الرشد  الراي   (9112)ـ منهج البحث العلمي   1
  النهضة العربية  (9115)ـ تطبيقات عل  مهارات وطرق التدريس العامة واخلاصة  9.
 . القاهرة

ـــة علـــ  مهـــارات رســـم اخلـــرائي الطبيعيـــة والتار يـــة   99   (4333)ـ تطبيقـــات عملي
 . النهضة العربية  القاهرة

ـ تطبيقــات عمليــة علــ  مهــارات دريــخ األحــداث التار يــة ورســم اخلــرائي الزمانيــة  94
 .   مؤسسة شباب اجلامعة  دمنهور(4332)

 .القاهرة  النهضة العربية  (4394)إعداد البحث الرتبوم .13
ـــــة د تـــــدريس الدراســـــات اإلجتماعيـــــة .92   اجملمـــــع الثقـــــاد (4392)اجتاهـــــات حديث

 .املصرم  القاهرة
  اجملمـع الثقـاد املصـرم ( 4392)الدراسات اإلجتماعيـة بـني التيديـد و التقليـد . 95
 . القاهرة 
 .   كلية الرتبية  التعليم املفتو   جامعة دمنهور(4399)إسرتاجيات التدريس .92
 كليــة الرتبيــة  التعلــيم املفتــو   جامعــة ( 4394)تقــوا الطــالب د الرتبيــة اخلاصــة .93
 .دمنهور 

 .  مرتجم األجنلو املصرية القاهرة ( 4333)ملا ا ندرس التاريخ .99
 : علميةأحباث 

ـ أثر تدريس وحدة مقرتحة يف اتريـخ مصـر عـرب العصـور علـ  رتسـني مفهـوم االنتمـاء  9
اللغات األجنبية والقسم العلمـي بكليـة الرتبيـة  املـؤلر السـنوح األول للتعلـيم لدم طالب قسم 

ســـبتمرب  42-42اجلــامعي يف مصــر  مركــز تطــوير التعلــيم اجلــامعي  جامعــة عــني  ــس  مـــن 
 . م9112
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ـ التنــور املعلومــاد يف دليــل معلــم التــاريخ كأحــد متطلبــات التنميــة البشــرية وانعكاســه  4
م  كليـة الرتبيـة 4334أكتـوبر  44-49الثانوية  املـؤلر العلمـي الرابـع مـن  عل  معلمي املرحلة

 .  لفيوم  جامعة القاهرة
ـ بــرانمج تــدريرت مقــرت  لتحســني األداء التدريســي ملعلمــي التــاريخ يف املرحلــة الثانويــة  3

 . م  جملة كلية الرتبية  جامعة حلوان4334العامة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة  يناير 
م الفـردح اإلرشـادح مبصـاحبة وسـائي ـ فاعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوين والتعل 2

فائقـــة يف تـــدريس التـــاريخ علـــ  تنميـــة مهـــارات رســـم اخلـــرائي التار يـــة والزمانيـــة لـــدم تالميـــي 
  ج 942املرحلة اإلعدادية  حبث منشـور يف جملـة الرتبيـة  كليـة الرتبيـة  جامعـة األزهـر  العـدد 

 . م4332أبريل   أول 
د تــدريس الدراســات االجتماعيــه علــ   ـ أثــر اســتخدام بعــر مصــادر البيئــة ا ليــة 5

االجتماعية لدم تالميـي املرحلـة االبتدائيـة  منشـور يف جملـة العلـوم واملهارات  تنمية القيم البيئيه
 .   العدد األول4332الرتبوية  معهد الدراسات الرتبوية  جامعة القاهرة  يناير

ـ أثر تدريس وحدة مقرتحـة يف اتريـخ القضـية الفلسـطينية علـ  تنميـة االنتمـاء القـومي  2
لدم طالب املدارس الثانوية الفنية  منشور يف جملة كلية الرتبية  شبني الكوم  جامعـة املنوفيـة  

 . 4332يناير
دم تنميــة الــوعي الســياحي لــد اتريــخ احلضــارة املصــرية علــ   مقــرت  فاعليــة بــرانمجـ  3

 .م9113جامعة بنها  طالب شعبة التاريخ بكلية الرتبية  جملة الرتبية 
هيئة التدريس عل  رتصيل طالهبـم وإجتاهـا م حنـو مـادة  عضاءالسلوك  أل أثر النمي.9

لعـدد املناهج بكلية الرتبية  منشور مبيلة البحوث النفسيه والرتبويه كلية الرتبية جامعـة املنوفيه ا
 .4333مسة عشر الثاىن السنه اخلا

ـــرانمج بيئـــ  مقـــرت  د الدراســـات االجتماعيـــه علـــ  تنميـــة املفـــاهيم البيئيـــة . 1 فاعليـــة ب
املـؤلر القـوم  األول مبركـز :والوع  البيئ  لدم طالب التعليم االبتدائ  بكلية الرتبية منشور د

 .4334يوليو 93: 1الدراسات االسرتاتييية  امعة املنوفيه من
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وإنعكاسها عل  املعلمني والطالب د طنه د حمتوم منهج التاريخ خصائص املوا.  93
املـــؤلر العلمـــ  اخلـــامس بكليـــة الرتبيـــة :املرحلـــة املتوســـطة  ململكـــة العربيـــة الســـعودية  منشـــورد

 .  2005أبريل 33: 41 جامعة حلوان د الفرتة من
لعمليــــة د ضــــوء تقــــوا األداء التدريســــ  لطــــالب الــــدبلوم العــــام د ميــــدان الرتبيــــة ا.99

جملـة دراسـات تربويـة و : مقررم طرق تدريس التاريخ و علم النفس بكليـة الرتبيـة   منشـور د 
 . 9111إجتماعية  كلية الرتبية جامعة حلوان 

 : عنوان رسالة املاجستري 
  رسالة ماجستري غري منشورة  "تقوا الكتم املدرسية للتاريخ يف املرحلة الثانوية العامة"
 . م9193اإلسكندرية   جامعة 

 : عنوان رسالة الدكتوراه
بـــرانمج مقـــرت  لتطـــوير بعـــر الكفـــاءات األساســـية لتـــدريس التـــاريخ وعالقتهـــا مبفهـــوم "

الــيات واالجتــاه حنــو التــدريس لــدم طــالب شــعبة التــاريخ بكليــات الرتبيــة  رســالة دكتــوراه غــري 
 . م9113منشورة  كلية الرتبية  جامعة اإلسكندرية  

 : علمية جوائز 
 .   من جامعة اإلسكندرية(م4334عام )ـ جائزة اجلامعة للتشييع العلمي  9
تربية األطفال يف ضـوء مـنهج : "بعنوان عن أفضل حبث" اقرأ اخلريية"ـ جائزة مؤسسة  4
 . م9113  واملركز األول عل  مستوم اجلمهورية لعام "اإلسالم
دواعـي الوحـدة اإلسـالمية  : "بعنـوان  ل حبـثائزة وزارة األوقاف املصرية عن أفضــ ج 3

 . م9119  واحلصول عل  جائزة احلج عل  نفقة الدولة لعام " متطلبات ودوافع
 :التدريس  امعات خارج مصر

التدريس بكلية الرتبية  امعة القصيم  اململكة العربية السعودية من عام . *       
 .م 4393: 4332

 *           *                  *     
*           * 


