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 على عبد العظيم سالم / دكتور 

C.V.  

 

                              سالم علي على عبد العظيم :االســــــم *
 عربي/ مصري  :الجنســـية *
         8591-81 -81 :تاريخ الميــــالد *
 بحيرة/ كوم حمادة / يدمشل :محل الميـالد *
                  0533093 :رقم جواز الســــفر* 
 8/1/1335 :تاريخ صدوره *  
  08/8/1381 :تاريخ انتهاء صالحيتـه *

***************************************** 
  :عنـوان العمـل*

 قسم  المناهج وطرق التدريس        / كلية التربية بدمنهور/ جامعة دمنهور 
   339/  0081983 :تليفــون العمــل* 

  dr_aasallam@yahoo.com :اإللكترونيالبريد 

******************************************* 

 أمام شركة البترول/ الطريق الزراعي/ كفر الدوار :محـل اإلقامـة*
 9764315 /0070:   (Mobile)نقال تليفــون *
 339/ 5932453:  تليفــون المــنزل*

  3316502 (045- 2): تليفـــون العمـــل 
******************************************* 

 األكادميي السجل  (1) 
 األولى الجامعية الدرجة*

ليسانس اآلداب والتربية:      اسم الدرجــــــــة 

 اللغــــــــــــة العربية:   مجـــــال التـخصص 

 كلية التربية -جامعة اإلسكندرية:  الجامعــــــــــة 

 2891مايو :  تاريخ الحصول عليها 

 :الثانية الجامعية الدرجة*
 الماجستير في التربية:  اسم الدرجـــــــــة 

 المناهج وطرق تدريس اللغة العربية:  مجــــال التــخصص 
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 بتقدير ممتاز 2898/  2/  12:  تاريخ الحصـــول عليها 

  منهج مقترح للغة العربية في الصفوف الثالثة األخيرة من  :الرسالة باللغة العربيةعنوان

 الحلقة األولى من التعليم األساسي  في ضوء فنون اللغة
 

  عنوان الرسالة باإلنجليزية : 

A Proposed Curriculum For The Arabic Language in The Last Three 

Grades of The First Stage of Basic Education in View of Language Arts. 

وتنفيذ في ضوء فنون اللغة -توى التخطيط اقتراح منهج للغة العربية على مس: موضوع الرسالة ،

 إحدى وحداته

 :الثالثة الجامعية الدرجة*
دكتوراه الفلسفة في التربية:               اسم الدرجــة 

اللغة العربية المناهج وطرق تدريس:    مجال التخصص 

كلية التربية -جامعة اإلسكندرية :              الجامعــــــة 

مع التوصية بالطبع والنشر والتبادل بين الجامعات 2881/ 1/ 11 :  تاريخ الحصول عليها 

أثررر تكامرره مررنهج اللغررة العربيررة علررى األداء اللغررو  لتالميررذ   :عنوووان الرسووالة باللغووة العربيووة

 اإلعداد الصف األول 

عنوان الرسالة باإلنجليزية : 

The Effect of integrating The Arabic Language Curriculum on The Linguistic 

Performance of The First Grade Pupils in The Preparatory Stage. 

اإلعررداد  ، التخطرريط لمررنهج اللغررة العربيررة المتكامرره فرري الصررف األول  :موضوووع الرسالـــــووـة

وتنفيذ إحدى وحداته، وتجريبها علرى عينرة مرن تالميرذه ، وقيراه أثرهرا علرى األداء اللغرو  لرديهم، 

وكتابررة بواسررطة مقيرراه األداء  اللغررو  الررذ  أعررده ( جهريررة ومررامتة)اسررتماعا، وتحرردثا، وقررراءة 

 .الباحث

 :لرابعةا الجامعية الدرجة*
عدأستاذ مسا:                اسم الدرجــة 

المناهج وطرق تدريس اللغة العربية:    مجال التخصص 

1001نوفمبر :   تاريخ الحصول عليها 

 :الخامسة الجامعية الدرجة*
أستاذ:         اسم الدرجــة 

المناهج وطرق تدريس اللغة العربية:   مجال التخصص 

1009ماره  10:   تاريخ الحصول عليها 
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 واملهني واإلداري، ،الوظيفــــــي السجل (2) 
 2898 -2891قسم المناهج وطرق التدريس، بكلية التربية بدمنهـور : معيــــد 

 2881 -2898 قسم المناهج وطرق التدريس، بكلية التربية بدمنهـور: مدرس مساعد 

 1001حتى  2881قسم المناهج وطرق التدريس، بكلية التربية بدمنهـور : مـدرس 

 1009حتى  1001طرق التدريس، بكلية التربية بدمنهور قسم المناهج و: أستاذ مساعد 

 1009 قسم المناهج وطرق التدريس، بكلية التربية بدمنهور : أستاذ - ......... 
 2881/  9– 2881/ 8كلية التربية بدمنهور في الفترة من   : مين قسم المناهجأ 

 12/9/1001-2/8/2888( سلطنة عمان)كلية التربية بصاللة  :رئيس وحدة المناهج 

 1021 -1009من  كلية التربية بدمنهور - رئيس قسم المناهج وطرق التدريس 

  2881/  2/ 1عضو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس من  

  21/1/2881عضو رابطة التربية الحديثة من  

  (اآلن  – 1020)مناهج اللغة العربية في مداره النيه المصرية مستشار 

 في برنامج تطوير التعليم  ر مستشا( (ERP  1001حتى  1001من. 

 هيئة االمتحانات الدولية بجامعة كامبردج  مستشارUniversity of Cambridge 

International Examinations  (1021- حتى اآلن) 

 

 املهني النمو و الفنية، اخلربات (3)
 برامج ودورات تدريبية مت اجتيازها( أ)
عمه تنمية الموهبة التي نظمها المجلس القومي لألمومة والطفولة باالشرترا  مر  المشاركة في ورشة  .2

 (في القاهرة -بمبنى األنشطة الطالبية 1/1/1001 -12/1وزارة التربية والتعليم في الفترة من 

اجتياز برنامج المهارات اإلداريرة الرذ  نظمره مركرم تنميرة قردرات أعضراء هيئرة التردريس والقيرادات  .1

 28/1/1001-21إلسكندرية  في الفترة من بجامعة ا

اجتياز برنامج اتخاذ القرار وحره المشركالت الرذ  نظمره مركرم تنميرة قردرات أعضراء هيئرة التردريس  .1

 12/1/1001-29والقيادات بجامعة اإلسكندرية  في الفترة من 

والقيرادات  الذ  نظمه مركرم تنميرة قردرات أعضراء هيئرة التردريس إدارة البحث العلمياجتياز برنامج  .1

 1002أبريه  1 -ماره 12بجامعة اإلسكندرية  في الفترة من 

الذ  نظمه مركم تنمية قدرات أعضاء هيئة  اقتصاديات تسويق وتمويه  البحث العلمياجتياز برنامج  .1

 1002أبريه  21 -20التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية  في الفترة من 

الذ  نظمه مركم تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  في التدريساستخدام التكنولوجيا اجتياز برنامج  .1

 1002أبريه  28 -22والقيادات بجامعة اإلسكندرية  في الفترة من 

القيادات بجامعة و الذ  نظمه مركم تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تقييم التدريساجتياز برنامج   .2

 1002 أبريه 11، 11، 11اإلسكندرية  في الفترة من 



Professor Dr. Ali Abed El- Azeem Sallam   (Damanhor University)   C.V.               Page 4 of 13 

. ، كلية التربية، جامعة دمنهورعلي عبد العظيم سالم، أستاذ المناهج وطرق تعليم اللغة العربية/ السيرة الذاتية لألستاذ الكتور    Page 4 of 13  
 

الهيئرة  التي نظمتها" دورة التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى"تدريبية بعنوان الدورة الاجتياز  .9

 . 1020 – 21-8إلى  1020-21-1:  فى الفترة ،القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 املشاركة يف املشاريع القومية والتعاون الدويل( ب)
تعليم العالي و التربية تحت إشراف وزارتي ال( معايير أداء المعلم -مشروع تطوير كليات التربية)  .2

مصر باالشترا  م  أكاديمية تطوير التعليم وجامعة والية ميتشيجان، وجامعة بيتسبرج، في  والتعليم

 :من خالل ورش العمه التالية ERP) ) برنامج تطوير التعليم ضمن

  فنرررردق سيسرررره،  ، 1001ديسررررمبر  8-2" )ماهيررررة المعررررايير"ورشررررة عمرررره

 (اإلسكندرية

  فندق ميتروبول،  1001ديسمبر  10-19" )مجاالت المعايير"ورشة عمه ،

 (اإلسكندرية

  فنرردق  1001أبريرره  19-11" )كتابررة المعررايير والمؤشرررات"ورشررة عمرره ،

 (فالمنكو، القاهرة

  فندق سيسه،  1001مايو  11-11" )أدوات االختبار الميداني"ورشة عمه ،

 (اإلسكندرية

 1001يونيرو  11-12" )استبانات االختبار الميداني للمعايير"رشة عمه و  ،

 (فندق سيسه، اإلسكندرية

  أغسررطس 21" )جمرر  اسررتبانات االختبررار الميررداني للمعررايير" ورشررة عمرره

 (، فندق سفينكس ، القاهرة 1001

  فنرردق سررفينكس،  1001نرروفمبر  11-28" )وثيقررة المعررايير"ورشررة عمرره ،

 (القاهرة

عمه تنمية مهارات التفكير الناقد باستخدام استراتيجيات التعلم النشط في ضوء المعايير ورشة )  .1

– 1001 فبراير 1-يناير 18}التنمية المهنية للمعلمين  -التي نظمها قسم جودة التعليم( القومية للتعليم

ة والتعليم تحت إشراف وزارتي التعليم العالي و التربيERP) ) برنامج تطوير التعليم ضمن {أسوان

 مصر باالشترا  م  أكاديمية تطوير التعليم وجامعة والية ميتشيجان، وجامعة بيتسبرجفي 

باالشترا  م  ( الراب ، والثاني اإلعداد ، واألول الثانو : ورش عمه إعداد اختبارات للصفوف)  .1

تحت ERP) ) برنامج تطوير التعليم ضمن( 1002-1001يناير )المركم القومي لالمتحانات 

مصر باالشترا  م  أكاديمية تطوير التعليم في  إشراف وزارتي التعليم العالي و التربية والتعليم 

 وجامعة والية ميتشيجان، وجامعة بيتسبرج

 برنامج تطوير التعليم ضمن( Rubricsقواعد التقدير المتدرجة  -مشروع تطوير كليات التربية)  .1

((ERP و التربية والتعليم بمصر باالشترا  م  أكاديمية تطوير  تحت إشراف وزارتي التعليم العالي

 (1001فبراير  8-9)، التعليم وجامعة والية ميتشيجان، وجامعة بيتسبرج

برنامج تطوير  ضمن .1009حتى مايو  -1002من سبتمبر " بجمي  مراحله"مشروع كادر المعلمين  .1

 :من خالل ورش العمه التاليةERP) ) التعليم

 8/1002/ 10-29يف بمشروع كادر المعلم، فندق متربول اإلسكندرية، ورشة عمه التعر. 

  ورشررة عمرره الترردريك علررى كتابررة االختبررارات مررن نرروع االختيررار مررن متعرردد، فنرردق بيراميررما

 .12/8/1002-11القاهرة 
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  ورشة عمه وض  األطر المفاهيمية لمجاالت اختبارات التعلريم العرام، فنردق بيراميرما القراهرة

1-1/20 /1002 

  ورشرة عمرره المراجعرة األولررى لمسررودات اختبرارات التعلرريم العررام، فنردق متربررول اإلسرركندرية

21/21/1002. 

  ورشة عمه مراجعة الطبعة األولى لمجوعرة االختبرارات األولرى فرى المركرم القرومى للتقرويم

 .12/1/1009-28المقطم القاهرة   NCEEEالتربوى واالمتحانات 

  األولرى لمجوعرة االختبرارات الثانيرة فرى المركرم القرومى للتقرويم ورشة عمه مراجعة الطبعرة

 .21/1/1009-21 المقطم القاهرة NCEEEالتربوى واالمتحانات 

  ورشة عمه مراجعة الطبعرة األولرى لمجوعرة االختبرارات الثالثرة فرى المركرم القرومى للتقرويم

 .NCEEE 1-1/1/1009التربوى واالمتحانات 

  ورشة عمه تكروين النمروذج الخرامس لكره االختبرارات  فرى المركرم القرومى للتقرويم التربروى

 .21/1/1009-20 المقطم القاهرة NCEEEواالمتحانات 

  ورشة عمه مراجعة الطبعرة الثانيرة لمجوعرة االختبرارات األولرى فرى المركرم القرومى للتقرويم

 .NCEEE 22-28/1/1009التربوى واالمتحانات 

  مراجعرة الطبعرة الثانيرة لمجوعرة االختبرارات الثانيرة فرى المركرم القرومى للتقرويم ورشة عمره

 .11/1/1009-11المقطم القاهرة  NCEEEالتربوى واالمتحانات 

المعايير )برنامج إقامة نظم داخلية لضمان الجودة في كليات التربية النوعية، وكليات رياض األطفال  .1

. 1009أغسطس  –يناير ل مجموعة ورش عمه في المدة منخال من( األكاديمية القومية المرجعية

 ERP)  ) برنامج تطوير التعليم ضمن

موجهي المواد األساسية بالمرحلة االبتدائية في ضوء التقويم ( تدريك)برنامج إعداد حممة تدريبية، و .2

 ) برنامج تطوير التعليم ضمن .1008فبراير  -1009الشامه واستراتيجيات التعلم النشط، من يوليو 

(ERP 

 University of Cambridgeهيئة االمتحانات الدولية بجامعة كامبردجفي مشاري  العمه  .9

International Examinations مثه ، :  

 منذ )مراجعة وتحكيم مناهج اللغة العربية للمداره الدولية، مثه مداره النيه الدولية في مصر

 (حتى اآلن -1021

 1021منذ )يم أدلة التدريس للمداره الدولية، مثه مداره النيه الدولية في مصرمراجعة وتحك- 

 (حتى اآلن

  1021منذ )تدريك معلمي اللغة العربية في مداره النيه الدولية وجها لوجه، وعبر اإلنترنت- 

 (حتى اآلن

 مشروع إيمسا (EMSA Project :)تنوعة إعداد اختبارات دولية في اللغة العربية  لمستويات م

1021 

  إعداد مقاييس التقدير الختبارات التحدث والكتابة في السنوات النهائية لطالب مداره النيه

 المصرية
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 أعمال اجلودةاملشاركة يف ( ج)
 100المشكلة من قبه مجلس كلية التربية؛ حيث تم توميف أكثر من مه رئيسا للجنة البرامج عال .2

 :البرامج التالية مقررا لوحدة ضمان الجودة ، ضمن 

  مقررا 11اللغة العربية إعداد  ثانو ، ويضم إعداد معلم برنامج 

  مقررا 19ويضم  اللغة العربية أساسيإعداد معلم برنامج 

 مقررا 11، ويضم اللغة اإلنجليمية إعداد  ثانو  إعداد معلم برنامج 

  مقررا 11، ويضم اللغة اإلنجليمية أساسيإعداد معلم برنامج 

 مقررا 11، ويضم اللغة الفرنسية إعداد  ثانو  إعداد معلم برنامج 

  مقررا 11، ويضم ثانو / التاريخ إعداد إعداد معلم برنامج 

 مقررا 10، ويضم ثانو  /الجغرافيا إعداد   إعداد معلم برنامج 

  مقررا 19، ويضم ثانو /الفلسفة إعداد  إعداد معلم برنامج 

 مقررا 11اعية أساسي، ويضم برنامج إعداد معلم الدراسات االجتم 

  مقررا 10، ويضمثانو /إعداد   إعداد معلم البيولوجيبرنامج 

 مقررا 10ثانو ، ويضم /  إعداد  /برنامج إعداد معلم ط 

  مقررا 19برنامج إعداد معلم العلوم أساسي ، ويضم 

  مقررا 11برنامج الدبلوم المهنية ويضم 

  مقررا 29برنامج الدبلوم الخامة، ويضم 

  مقررا 29برنامج الماجستير ويضم 

  مقررا 29برنامج الدكتوراة، ويضم 

أعمال لجنة إعـداد معـايير اللغة العربية المشكلة من قبه الهيئة القوميـة لضمان  مراجعة المشاركة في  .1

 ، في مبنى الهيئةجـودة التعليم واالعتمـاد، التابعة لمجلس الوزراء

المنعقردة . وان مالمح بناء برنامج الدراسرات العليرا وفقرا للمعراييرفى أعمال ورشة العمه بعن المشاركة .1

 .1002-22-28بدمنهور فى  –جامعة اإلسكندرية  -بكلية التربية 

فررى أعمررال ورش العمرره الخامررة بمشررروع تحسررين التعلرريم واالسررتعداد لتهئيررة المررداره  المشرراركة .1

القوميررة لضررمان جررودة التعلرريم واالعتمرراد،  لالعتمرراد، بالتعرراون بررين وزارة التربيررة والتعلرريم، والهيئررة

 .10/9/1009-1بدمنهور جامعة اإلسكندرية فى الفترة من  –والمنعقدة بكلية التربية 

لقراء فررق عمره ونظررة عامرة : فى أعمال ورشة العمه بعنوان الجودة  واالعتماد المدرسرى المشاركة .1

 .1009 -9 -12المنعقدة فى دمنهور فى . مداره البحيرة

فررى أعمررال ورشررة العمرره بعنرروان التخطرريط االسررتراتيجى المنعقرردة فررى كليررة التربيررة جامعررة  المشرراركة .1

 1009 – 8 -19فرع دمنهور فى  -اإلسكندرية

فى أعمال ورشة العمه بعنوان النظام الرداخلى إلدارة الجرودة المنعقردة بكليرة التربيرة جامعرة  المشاركة .2

 .1009 -1 -1فرع دمنهور فى  -اإلسكندرية
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 التدريس اجلامعي( د) 
  التاريخ الفرقـــة اسم املقــــــــــرر الكلية
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 العربيةطرق تدريس اللغة 

 طرق تدريس اللغة العربية

 المناهج

 المناهج

 تعليم القراءة والكتابة

 طرق تعليم اللغة العربية للطفل

 طرق تدريس اللغة العربية

 طرق تدريس اللغة العربية

 مقرر متقدم في تدريس اللغة  العربية 

 حلقة بحث في تدريس اللغة العربية

 في تعليم اللغة العربية ةمتقدم اتمقرر

 في تعليم اللغة العربية ةمتقدم اتررمق

 مقرر مهارات التدريس لذوي االحتياجات الخاصة

 الثالثة لغة عربية

 الرابعة لغة عربية

 الثالثة ودبلوم عام 

 الرابعة

 (تعليم ابتدائي)األولى 

 (تربية طفل)الثانية 

 الدبلوم العام نظام السنة

 أولى وثانية دبلوم عام

 دبلوم خاصة  -الثانية 

 دبلوم خاصة -الثانية 

 لطالب الماجستير

 لدكتورا لطالب اال

 الدبلوم المهنية في التربية
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 3991حتى 
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 طرق تدريس التربية اإلسالمية (3)

 المناهج (3)

 :كفايات التربية العملية( 1)

التخطيط للتدريس 

 التدريس واألنشطةاستراتيجيات 

التدريس المصغــر 

الوسائل وتكنولوجيا التعليم 

 اإلشراف على مجموعات التربية العملية(9)

 .اتجاهات معاصرة في تطوير المناهج( 9)

 طرق تدريس التربية اإلسالمية( 1)

 

 الثانية تربية إسالمية

 الثانية تربية إسالمية

 الثانية، والثالثة، والرابعة

 ةتربية إسالمي

 الثانية، والثالثة، والرابعة

 تربية إسالمية

 الثانية مجال أدبي
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 إقليميا ، حمليا واجملتمـــع تطوير التعليم، وتنمية( هـ) 

( إدارة التدريك بالمنطقة األزهرية بالبحيرة) المشاركة في دورة تدريك معلمي المرحلة االبتدائية .2

 2881/  9/  8 -  2/  12من 

إدارة التدريك بالمنطقة )المشاركة في دورة تدريك المدرسين األوائه ، ونظار المداره االبتدائية   .1

 (2881األزهرية بالبحيرة في أغسطس 

مركم التدريك الرئيسي التاب  لوزارة ) المشاركة في برنامج تدريك موجهي التعليم االبتدائي  .1

 ( 2881بر التربية  والتعليم ، بولكلي  اإلسكندرية ، سبتم

( المدرسين األوائه ، النظار  الموجهين )المشاركة في دورة تدريك قيادات المرحلة االبتدائية  .1

 2881مايو  -مركم تدريك المعلمين بطنطا ، إبريه 

، بولكلي، مركم تدريك المعلمين)ل الفائقين المشاركة في دورة تدريك معلمي اللغة العربية لفصو .1

 (2881اإلسكندرية ديسمبر 

 (2881بدمنهور، يوليه  -كلية التربية) المشاركة في دورة إعداد المعلم الجامعي .1
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 9/  1اإلسكندرية من  -كلية النصر للبنات بالشاطبي ) المشاركة في برنامج تطوير كفاءات المعلم .2

 ( 2881/  9/  11إلى 

) ة التطرف القيم الدينية وأثرها فى مواجه: المشاركة في قافلة التوجيه الجمعي في موضوع  .9

 ( 2881نظمتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة في نوفمبر 

 2881المشاركة في لجان تقويم المداره في محافظة البحيرة التي نظمتها الكلية سنة  .8

 2881في دورة إعداد المعلم الجامعي، كلية التربية بدمنهور سنة  .20

غة العربية للصفين الراب  والخامس من المشاركة في برنامج تدريك معلمي التربية الدينية والل .22

 (2881-2-21إلى  2-1من )مرحلة التعليم األساسي لمداره المعاهد القومية باإلسكندرية 

المشاركة في فعاليات ندوة التربية العملية المنعقدة في كلية التربية للمعلمين والمعلمات بصاللة   .21

   10/21/2881في ( سلطنة عمان)

المشكلة من قبه المديرية (أدبي)توميف مقررات برنامج إعداد معلم المجال المشاركة في لجان  .21

 (2889ماره / 11 -12مسقط ( ) سلطنة عمان)العامة للكليات والمعاهد العليا

سلطنة ) المشاركة في مشغه التربية العملية ومعلم المستقبه المنعقد في كلية التربية للمعلمين بنموى .21

 11/1/2888في ( عمان

أساليك تقويم مقررات الفصه الدراسي الثالث في المهارات الحياتية البيئية : كة في مشغهالمشار .21

-11في الفترة من ( سلطنة عمان)لشعبة المهارات الحياتية، المنعقد في ماللة( 2)والتربية العملية

 .2888نوفمبر  11

في مناطق السكن، اإلشراف التعاوني في التربية العملية وتدريك الطالب : المشاركة في مشغه .21

  1000يناير  1-11في الفترة من ( سلطنة عمان)المنعقد في كلية التربية بصحار

إعداد وتنظيم ندوة تفعيه التربية العملية ودعمها في المداره المتعاونة المنعقدة في كلية التربية  .22

 12/2/1000يوم ( سلطنة عمان)بصاللة 

ألعضاء هيئة التدريس في الكلية باإلشراف التعاوني اإلعداد والتنظيم لبرنامج اللقاء التعريفي  .29

 1/1/1000وأدوار المشاركين فيه المنعقد في كلية التربية بصاللة يوم االثنين الموافق 

اإلعداد والتنظيم لمشغه تدريك المعلمين المتعاونين المشاركين في اإلشراف التعاوني على التربية  .28

 8/1/1000ربية بصاللة يوم الخميس الموافق العملية المتصلة  المنعقد في كلية الت

المشاركة في أنشطة الموسم الثقافي الطالبية، وتدعيم عالقة الكلية بالمجتم  المحلي من خالل عدة  .10

 .محاضرات عامة ألقيت داخه الكلية وخارجها

المشاركة في ورشة عمه التأهيه التربو  لمتطوعات مراكم الوفاء االجتماعي التطوعي ومعلمات  .12

فبراير ( )سلطنة عمان)رياض األطفال بجمعيات المرأة العمانية والمداره الخامة بمحافظة ظفار 

1002) 

التمنعقدة في " األنشطة الطالبية ودورها في العملية التعليمية"المشاركة في الندوة الوطنية الرابعة  .11

 (1001/  1/ 1 ،1( )سلطنة عمان)كلية التربية بعبر  

/ 1/ 11 -11( )سلطنة عمان)األسبوع الثقافي في مدرسة أم سليم بصاللة  المشاركة في فعاليات .11

1001) 

/ ماره 11 -11( )سلطنة عمان)المشاركة في فعاليات األسبوع الثقافي في كلية التربية  بصاللة  .11

1001) 
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لجنة األجهمة والمختبرات، و لجنة  : ، مثه2881عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية منذ  .11

 العالقات الخارجية    

  مثه أسرة أبناء النيه، وأسرة رسالة    2881ريادة أسر األنشطة الطالبية منذ  .11

 حتى اآلن 2881منذ ( التربية العملية)اإلشراف الفني على مجموعات  .12

  املؤمترات العلمية والندوات( و)
جرودة التعلريم فري ظره الشرراكة برين كليرات )لعلمري الثالرث المشاركة ببحث فري فعاليرات المرؤتمر ا .2

 . 1001ماره  8-9التربية ووزارة التربية والتعليم، كلية التربية بأسوان، 

المشرراركة ببحررث فرري فعاليررات المررؤتمر العلمرري التاسرر  عشررر للجمعيررة المصرررية للمنرراهج وطرررق  .1

 1002يوليو  11– 11( تطوير مناهج التعليم في ضوء معايير الجودة)التدريس 

التقرويم      : للمركم القومى لالمتحانات والتقرويم التربروى الثانىاالشترا  فى أعمال المؤتمر العلمى  .1

المركرم القررومى . الشرامه وضرمان الجررودة االعتمراد فررى التعلريم قبره الجررامعى الحاضرر والمسررتقبه

 1009يوليو : لالمتحانات والتقويم التربوى، المقطم القاهرة 

المشرراركة بورقررة عمرره فرري الملتقررى العلمرري الرردولي األول لتعلرريم اللغررة العربيررة لغيررر النرراطقين بهررا  .1

 1021يناير  21 -21، جامعة األزهر، الفترة من (تجارب ورؤى مستقبلية)

االشترا  فى أعمال المؤتمر الدولى األول لكلية ريراض األطفرال بعنروان رؤيرة مسرتقبلية لريراض  .1

 1021/ 1/ 19-12: لعالم العربى بكلية رياض أطفال جامعة دمنهوراألطفال فى مصر وا

للجمعيرة المصررية للمنراهج وطررق التردريس  الدولي الثرانيالمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي  .1

 1021 أغسطس 21-21، جامعة عين شمس -دار الضيافة( رؤى و توجهات:تطوير المناهج)

  التدريب والتنمية املهنية( ز)
 

( لغة عربية)المشاركة في برنامج تنمية مهارات المدرسين األوائه بالمرحلة االبتدائية واإلعدادية  .2

 (10/22/1001 -11/22في الفترة من )في مركم التدريك الرئيسي بالبحيرة 

في مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، البرنامج التدريبي الخاص ( مدربا)العمه  .1

 (1008 يونيو 10 – ماره2)تهدفين برياض األطفال بتدريك المس

في مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، البرنامج التدريبي الخاص ( مدربا)العمه  .1

( من المعلمات والمجهات، ومدير  المداره، وميسرات الجمعية األهلية)بتدريك المستهدفين 

 (1008ديسمبر 10-21)برياض األطفال 

في البرنامج التدريبي الخاص بتنمية مهارات التفكير الناقد، والتعلم المتمركم حول ( ربامد)العمه  .1

 "ERP) )برنامج تطوير التعليم . "1001سبتمبر  2-1الطالك للمرحلة الثانوية ، اإلسكندرية، 

ات في الدورة التدريبية الخامة بتنمية مهرارات التفكيرر الناقرد باسرتخدام اسرتراتيجي( مدربا)العمه  .1

برنرامج . "1001أبريره  12 -11التعلم النشرط فري ضروء المعرايير القوميرة للتعلريم، اإلسركندرية، 

 "ERP) )تطوير التعليم 

معلمري مرداره النيره المصررية تحرت إشرراف هيئرة االمتحانرات تدريك في برامج ( مدربا)العمه  .1

 -University of Cambridge International Examinations  (1020الدوليرة لجامعررة كرامبردج 

  (حتى اآلن
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 املنشورة البحـــــــــــــوث(4)

المؤهره، والخبررة، : لمعلمي اللغة العربية وأثر كه مرن( المهنية، واألكاديمية)الحاجات التدريبية  (2)

مجلرة مسرتقبه التربيرة العربيرة، المجلرد الثراني، العردد . والمرحلة التعليمية، علرى احتياجراتهم إليهرا

 .2881 األول، فبراير

. أثر أسلوب جملة المثال على توظيف قواعد النحو والصرف لردى طرالب الصرف األول الثرانو  (1)

 . 2881مجلة مستقبه التربية العربية، المجلد الثاني، العدد الثامن، ديسمبر 

مظاهر تدني مستوى األداء اللغو  لدى طالب التعلريم العرام وأسربابها ومقترحرات معالجتهرا، مرن  (1)

مجلررة دراسررات فرري المنرراهج وطرررق الترردريس، العرردد السررتون، .مرري اللغررة العربيررةوجهرة نظررر معل

 .2888أكتوبر 

أثررر كرره مررن الجررنس ونرروع التعلرريم علررى تمكررن طررالب المرحلررة الثانويررة مررن المهررارات األساسررية  (1)

 .2888مجلة كلية التربية بالمنصورة، العدد التاس  والثالثون، يناير .للكتابة العربية

شعبة التربية اإلسالمية من المهارات اللغوية على مهاراتهم في معالجة  محتوى  أثر تمكن طالب (1)

 1002مجلة كلية التربية باألزهر . التربية الدينيةدروه 

اسررتراتيجيات اسررتيعاب المقررروء لرردى القررارع العربرري وعالقاتهررا بكرره مررن المسررتوى التعليمرري،  (1)

 1001 ، الجمء األول، يناير211العدد ، مجلة كلية التربية باألزهر. والجنس، ونوع النص

معايير تضمين الثقافة العربية اإلسالمية في مناهج اللغة العربية وتقويم منهج الثانوية العامرة فري  (2)

جودة التعليم في ظه الشراكة بين كليات التربية ووزارة التربيرة )ضوئها، المؤتمر العلمي الثالث 

 1001ماره  8-9كلية التربية بأسوان، ( والتعليم

التقييم الذاتي لطالب السنة الرابعة فري قسرم اللغرة العربيرة بكليرات التربيرة فري ضروء معرايير أداء  (9)

، مرص 1002، فبراير 212المعلم المبتدع، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد 

212-119 

زيرة وأسرلوب الكتابرة أثر استخدام استراتيجية القيراه التطبيقري المقترحرة علرى ترذوق اللغرة المجا (8)

لرردى طررالب الصررف الثرراني الثررانو ، المررؤتمر العلمرري التاسرر  عشررر للجمعيررة المصرررية للمنرراهج 

، المجلرد 1002يوليو  11 -11( تطوير مناهج التعليم في ضوء معايير الجودة)وطرق التدريس 

 .األول 

أثيره على أداء الطالب واق  المنهج الضمني في مداره التعليم العام ومدى وعي العاملين فيها بت (20)

 1002 ، يوليو22المجلد الساب  عشر، العدد مجلة كلية التربية ببنها،)

القرراءة الموجره نحرو  الداللية في تعلريم أثر استخدام استراتيجيتي خريطة الداللة، وتحليه السمات (22)

 تيعابالمفاهيم على تحصريه المفراهيم العلميرة، واالتجراه نحرو دراسرة العلروم، واسرتراتيجيات اسر

مجلة التربيرة العلميرة، المجلرد الحراد  )المقروء ، ومهاراته ، لدى تالميذ الصف الثاني اإلعداد  

 (1009عشر، العدد الثاني، يونيو 

 املؤلفـــــات (5)
مكتبرررة فكرررر زاد للطباعرررة خصرررائص اللغرررة العربيرررة وطررررق تدريسرررها ، دمنهرررور ، :كتررراب  (2)

 2881،  والكمبيوتر

مكتبرررة فكرررر زاد للطباعرررة تعلررريم اللغرررة العربيرررة ، النظريرررة والتطبيرررق ، دمنهرررور ، : كتررراب  (1)

 2881،  والكمبيوتر
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مكتبرررة فكرررر زاد للطباعرررة المرررنهج مفهومررره وأسرررس بنائررره ، عنامرررره ، دمنهرررور ، : كتررراب (1)

 2881،  والكمبيوتر

مكتبة فكرر زاد ، دمنهور ،(رسةفنيات تعليم اللغة العربية لطفل ما قبل المد) الطفه وتعلم اللغة: كتاب  (1)

 2881،  للطباعة والكمبيوتر

، دمنهررور، مكتبررة فكررر زاد للطباعررة  تعلرريم المفرراهيم اللغويررة والدينيررة لطفرره مررا قبرره المدرسررة (1)

 1001والكمبيوتر، 

 والتحكيم ،العلمية الرسائل على اإلشراف (6) 
حرردث لتالميررذ الصررف الخررامس مررنهج مقترررح لتعلرريم بعرر  مهررارات الت: دمحم عبررد الفترراح أبررو خليرره .2

ُمررنح تقرردير )كليررة التربيررة ، فرررع جامعررة اإلسرركندرية برردمنهور( رسررالة ماجسررتير)االبترردائي، 

 (.1001ممتاز 

أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس القصص على : مفوت توفيق هنداو  حرحش .1

رسالة . )اللغو  ألطفال الرياض تنمية مهارات االستعداد للقراءة والكتابة ومهارات اإلبداع

 (1002ُمنح تقدير ممتاز )كلية التربية ، فرع جامعة اإلسكندرية بدمنهور( ماجستير

فعالية برنامج تدريبي مقترح في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في : إيمان نامر كمال بدر .1

 ماجستير،.بتدائيةاالرتقاء بمستوى األداء التدريسي لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة اال

منحت .) (22/1/1001تاريخ التسجيه )كلية التربية ، فرع جامعة اإلسكندرية بدمنهور

 (بتقدير ممتاز

فاعلية برنامج كمبيوتر قائم على الوسيط التعليمي المتحر  في عالج معوبات : مها دمحم بدر أحمد .1

كلية (. دكتوراه)بتدائية القراءة والكتابة لدى األطفال ذو  معوبات التعلم في المرحلة اال

 (8/9/1001تاريخ التسجيه )التربية ، فرع جامعة اإلسكندرية بدمنهور 

فاعلية تطبيق مدخه التعليم المباشر في عالج بع  معوبات القراءة : عبير فاروق خليفة أبو زيد .1

، فرع ، ماجستير، كلية التربية لدى الطالب المعلمين في شعبة اللغة الفرنسية بكلية التربية

 (منحت بتقدير ممتاز.)جامعة اإلسكندرية بدمنهور

فعالية خرائط األفكار القصصية والتقارير التحريرية في تنمية بع  مهارات : وفاء ممدوح مخيون .1

كلية التربية ، فرع جامعة اإلسكندرية  ماحستير، .القراءة الناقدة لدى طالب كلية التربية

 -The Effectiveness of Story Mapping) ( 29/1/1001تاريخ التسجيه )بدمنهور 

Journal Writing Strategy in Developing some Critical Reading Skills among 

Students Teachers at the Faculty of Education  (.منحت بتقدير ممتاز) 

ة اإلنجليمية فاعلية برنامج قائم على المهام لتنمية بع  مهارات اللغ: حسام الدين أحمد الصاو  .2

كلية التربية ، فرع جامعة . (   )وزيادة الدافعية للتعلم لدى طالب الصف األول الثانو 

 (1008/ 22/ 21منح في ( )دكتوراه)اإلسكندرية بدمنهور،  

The Effectiveness of a Task- based Program for Developing Some English Language 

Skills and English Learning Motivation of First Year Secondary Students 

فاعلية مدخه التكامه بين فنون اللغة العربية في تنمية بع  مهارات : حسن السيد أحمد درويش .9

ماجستير، كلية التربية ، جامعة . القراءة والكتابة لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 1009حلوان، 

برنامج مقترح باستخدام الحاسوب في ضوء اهتمامات دارسي : عادل منير اسماعيه أبو الروه .8

، دكتوراه، كلية العربية من الناطقين بلغات أخرى وفاعليته في تنمية مهارات الفهم القرائي

 1008التربية، جامعة األزهر،
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برنامج مقترح في تنمية مهارات الفهم القرائي ومهارات فاعلية : نادر يحي دمحم أبو سكين .20

جامعة الغي لدى طالب الصف األول الثانو  األزهر ، كلية التربية، التذوق الب

 1020األزهر،

فاعلية برنامج متمركم حول النصوص اإللكترونية في تنمية مواد تعليمية . أحمد عبد هللا سالم .22

، دكتوراه، كلية " معجمية نحوية  والكفاءة اللغوية لدى الطالب المعلمين في قسم اللغة اإلنجليمية

 .جامعة اإلسكندرية/ بية بدمنهورالتر

“The Effectiveness of a Corpus - Centered Program in Developing Lexico-Grammatical 

Materials and Linguistic Competence among EFL Prospective Teachers”               

ة في تنمية بع  مهارات فاعلية استخدام استراتيجية حلقات القراء: أمه محروه محمود يقوت .21

رسالة ماجستير، كلية التربية، فرع جامعة  . القراءة الناقدة والكتابة لدى طالب الصف األول الثانو 

 (22/1/1009: تاريخ التسجيه. )اإلسكندرية بدمنهور

أثر التفاعه بين ثالث استراتيجيات لتدريس النص األدبي، : مفوت توفيق هنداو  حرحش .21

على تنمية األداء اللغو ، ومهارات التذوق األدبي لدى طالب الصف األول  واألسلوب المعرفي

 .جامعة اإلسكندرية/ دكتوراه، كلية التربية بدمنهور ،الثانو 

أثررر اسررتخدام بعرر  اسررتراتيجيات الررتعلم القررائم علررى التنظرريم الررذاتي فرري ": وفرراء ممرردوح مخيررون .21

، دكتروراه، "االرتقاء بمهارات االتصال الشفهي وخف  قلق االتصال لردى طرالب المرحلرة الثانويرة

 .   جامعة اإلسكندرية/ كلية التربية بدمنهور

 The Effect of Using some Self-regulated Learning Strategies on  Improving EFL Oral 

Communication Skills and Reducing Communication Apprehension among the 

Secondary Stage Students" 

فاعلية مدخه كه اللغة لتعليم اللغة العربية في تنمية مهارات األداء ": إيمان نامر كمال بدر .21

دكتوراه، كلية التربية  "المرحلة االبتدائيةاللغو  والوعي بالهوية الثقافية لدى ممدوجي اللغة ب

    .جامعة اإلسكندرية/ بدمنهور

فاعلية برنامج قائم على األنشطة الفنية في تنمية بع  مهارات األداء : إيناه حسني أحمد يونس .21

الفني وخف  النشاط المائد لدى تالميذ التعليم األساسي، رسالة ماجستير، جامعة اإلسكندرية، كلية 

 ( 1022)ة النوعية التربي

فاعلية برنامج مقترح للكشف عن االستعدادات الفنية لدى المتقدمين : نهى توفيق عبد هللا فرفور .22

لاللتحاق بأقسام التربية الفنية بكلية التربية النوعية ، رسالة ماجستير، جامعة اإلسكندرية، كلية 

  (1021)التربية النوعيىة 

استراتيجيات لتدريس الموضوعات البالغية من خالل القصص فاعلية : دمحم أحمد حسن الدقر  .29

القرآني في تنمية مهارات التذوق األدبي، ومهارات الكتابة اإلبداعية لدى طلبة المرحلة الثانوية 

 (1022)كلية التربية ، جامعة عين شمس  ،بالجمهورية اليمنية، رسالة دكتوراة

لتعليم األموات العربية باستخدام الوسائط المتعددة أثر برنامج مقترح : دمحم فاروق حمد  محمود   .28

في تنمية مهارات الوعي الصوتي لدى تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي، رسالة 

 (1022)ماجستير، كلية التربية، جامعة المنيا، 

هارات فاعلية برنامج قائم على النشاط المنهجي المصاحك لتنمية م: هبة عم الدين إبراهيم دمحم   .10

القراءة لدى بطاء التعلم من تالميذ الصف الثالث االبتدائي، رسالة ماجستير، كلية التربية ، جامعة 

 (1022)اإلسكندرية 
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أثر طريقة مقترحة لتنمية بع  مهارات القراءة لدى تالميذ الصف األول : دمحم معوض محفوظ   .12

التربية، جامعة الفيوم  اإلعداد  من خالل حصص القراءة الحرة، رسالة ماجستير، كلية

(1022) 

تقويم محتوى كتك اللغة العربية في الصفين الثالث والراب  االبتدائيين : نعمة دمحم عيسى إسماعيه  .11

في ضوء الخصائص المعرفية لطالب هذين الصفين، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة 

 ( 1022)اإلسكندرية 

الُمقتََرَحة في تنميِة مهاراِت النَّقد األدبِي " نَْقد النَّص"ية فاعليةُ استراتيج: هاني محمود على أحمد .11

 ...... ، كلية التربية، جامعة اإلسكندريةلدى طالب الصف األول الثانو ، ماجستير

 

 


