
 
 

 كلية التربية  – جامعة دمنهور                

 قسم المناهج وطرق التدريس               

 والوسائل التعليمية                  

 

 السيرة الذاتية                                                                

 

 :اوال بيانات عامة 
 بدهللا دمحم عبدهللاهناء ع:                   االسم                

 مسلمه:             الديانه 

 5/11/1691:         تاريخ الميالد                              

 محرم بك باالسكندرية:       محل الميالد 

 أرمله                     :    الحالة االجتماعية                

  لفلسفة فى التربيةدكتوراه ا:    الحالة العلمية 

 مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والوسائل التعليمية بكلية التربية بدمنهور جامعة :     الوظيفة الحالية

 .االسكندرية 

 مناهج وطرق تدريس :     مجال التخصص العام 

  االجتماعية والفلسفية طرق تدريس المواد :مجال التخصص الدقيق 

 ( 5) من ش جمال عبدالناصر االسكندرية الدور الثانى شقة  افره بحرىش كوخ العص 7:  عنوان السكن 

  118 10 54 65 842    :تليفون المنزل 

 118 111 09 75 891:       يل  رقماوبم 

 

 :ثانيا الدرجات العلمية 

 :العلمية األولى  الدرجة
       فلسفة وأجتماع  :    صص التخ         ليسانس اداب وتربية                     :أسم الدرجة 

  1628مايو  :تاريخ الحصول عليها   االسكندرية                كلية التربية جامعة :الكلية والجامعة 

      ممتاز مع مرتبة الشرف :       التقدير العام 

 :الدرجة العلمية الثانية 
       كلية التربية جامعة االسكندرية :  ةالكلية والجامع  التربية        دبلومة خاصة فى  :اسم الدرجة 

    جيد جدا :          التقدير  العام            1624بر سبتم :تاريخ الحصول عليها 

 :الدرجة العلمية الثالثة 
    1626 :تاريخ الحصول عليها                                 ماجستير فى التربية      :اسم الدرجة 

  جامعة االسكندرية                    –ية التربية كل :الكلية والجامعة 

   مناهج وطرق تدريس : مجال التخصص                         

   ممتاز:         التقدير        اجتماعيات        طرق تدريس :مجال التخصص الدقيق  
    دريس مادة علم االجتماع على اثر استخدام استراتيجية المناقشة الخلقية لكولبرج فى ت :عنوان الدراسة

 . النضج الخلقى والتحصيل الدراسىلدى طالب الصف الثانى الثانوىادبى

 

 

 

 



 :الدرجة العلمية الرابعة 
     كلية التربية جامعة االسكندرية :الكلية والجامعة         سفة فى التربية    دكتوراه الفل :اسم الدرجة 

  مناهج وطرق تدريس :التخصص العام                           1666 :تارخ الحصول عليها 

      طرق تدريس الدراسات االجتماعية   :التخصص الدقيق 

        اثر استخدام النشاط التمثيلى فى تدريس مادة الدراسات االجتماعية على التحصيل  :عنوان الدراسة

 .لخامس االبتدائى الدراسى وتنمية بعض القيم والمهارات االجتماعية لتالميذ الصف ا

 

 :التدرج الوظيفى : ثالثا
  

 22 -22جامعة االسكندرية اعتبارا من  -معيدة بقسم المناهج وطرق التدريس  بكلية التربية بدمنهور- 

 . 2898 -4 -7وحتى  2892

  2888 -9 -22وحتى  2898 -4 -9مدرس مساعد بنفس القسم ونفس الكلية والجامعة اعتبارا من . 

 2888 – 9 -22لقسم ونفس الكلية والجامعة اعتبارا من مدرس بنفس ا  

  وحتى اآلن 2122-5-28أستاذ مساعد بنفس القسم ونفس الكلية إعتبارا من . 

 

 .األنشطة العلمية والتطبيقية بالكلية وخارجها : رابعا 
 

كليةة شةعبة التةاريخ والدراسةات االجتماعيةة بةالتعليم لطالب الفرقة الثالثة والرابعة بال( التربية العملية ) االشراف على التدريب الطالبى  -2

 ( .والدبلومة العامة  –الدبلومة المهنية بمدارس التربية الخاصة ) وطالب الدراسات العليا , العام واالساسى 

: الشفوية للمواد التاليةة واالختبارات( اء الطالب فى التربية العملية تقويم آد) االشتراك فى االختبارات الشفوية لمقرر التدريب الطالبى  -2

 .تكنولوجيا تعليم ,طرق تدريس الماد الفلسفية ,التدريس المصغر , طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة 

 :                قررات التالية وكذلك لطالب الدراسات العليا الم( طفولة  –اساسى  –عام ) القيام بالتدريس لطالب الكلية فى الشعب المختلفة  -2

تةةدريس الدراسةةات االجتماعيةةة لطةةالب شةةعبة التةةاريخ والجغرافبةةا شةةعبة عامةبالفرقةةة الثالثةةة والرابعةةة ولطةةالب التعلةةيم  طةةرق

االساسى الفرقةالثالثة وكذلك لطالب الدبلومة العامة فى التربية شعبة اجتماع وخدمةة اجتماعيةة وعلةم نفةس وفلسةفة  وتةاريخ 

  .ثانى لطالبات الفرقة الثالثة    طفولة , وثانية أساسى انجليزى , تكنولوجيا تعليم مستوى أول ووجغرافيا 

 وطالبات شعبة الطفولة بالفرق الثانية , الوسائل التعليمية لطالب الشعبة العامة بالفرقتين الثالثة والرابعة  -                

 .والثالثة والربعة                   

 .شعبة الطفولة والفرقة الرابعة شعبة عامة والدبلومة العامة  الرابعةرقةمقرر المناهج للف -                

, االشراف على معمل الوسائل التعليمية وذلك من حيث تنظيم الدراسة به واالشةراف علةى تنفيةذ جةداول المعيةدين ومتةابعتهم فةى عملهةم  -4

 .واإلشراف على سكاشن التدريس المصغر 

 2112وحتى عام  2888م عضوه بلجنة المكتبات منذ عا -5

 .وحتى اآلن  2112عضوة بلجنة شئون الطالب منذ عام  -2

 2119عضوة بلجنة االعتماد والجودة بالكلية  -7

وكان الممةول " كيقية تحسين اداءمديرى المدارس"المشاركة فى ورش عمل لتدريب مديرى المدارس بمحافظة البحيرة وكانت بعنوان   -9

 .2111لك عام لها هو البنك الدولى وذ

التقةةويم وشةةكل الورقةةة " وكةةان عنةةوان المحا ةةرة  2112المشةةاركة فةةى دورة تدريبيةةة بمدرسةةة قبةةاء الخاصةةة بمدينةةة دمنهةةور عةةام  -8

 "االمتحانية 

 . 2114وحتى  2112ألعداد معلمى الجامعة فى الفترة من المشاركة فى الدورات التدريبية التى تعقدها كلية التربية بدمنهور  -21

المشاركة فةى دورة تدريبيةة بمدرسةة فاطمةة عنةان بمحافظةة االسةكندرية وكانةت المحا ةرة بعنةوان التةدريس الفعةال وذلةك خةالل العةام  -22

  2112الدراسى 

 وقد تم من خالله تحديد معةايير اداء الطالةب المعلةم خةريج كليةة التربيةة وذلةك فةى" لبرنامج تطوير التعليم " المشاركة فى ورش عمل  -22

 2115 -22 -22وحتى  2114 -22-29الفترة من 

ى العديةد مةن البةرامج علة( مةدارس  ومشرفيين تربةويين وكبيةرى مشةرفين ومةديرى  –معلمين ) المشاركة بالتدريب للقيادات التربوية  -22

البةرامج التدريبيةة مثةل برنةامج علةى العديةد مةن  2112- 2115التربوية بمعهد االدارة العامة بالرياض الفرع النسوى خالل العام الدراسةى 

وبرنةامج مهةارات  –برنةامج قيةاس اداء المعلةم  –برنةامج ادارة الصةا الدراسةى  -وبرنةامج صةيا ة االهةداف السةلوكية –مهارات التدريس 

 . التدريب 



تنميةة " يم بمحا ةرة بعنةوان اركة فى دورة تدريبية بمركةز التةدريب الرئيسةى بمحافظةة االسةكندرية التةابر لةوتارة التربيةة والتعلةالمش -24

ومحا رة اخةرى . 2119 -2-22وحتى  2119 -2 -8المنعقد فى الفترة من ( تعليم عام ) المهارات التدريسية لمعلمى الفلسفة واالجتماع 

 .فى اليوم التالى للمحا رة االولى باال افة الى ورش العمل الخاصة بكل من المحا رتين " التعلم باالكتشاف " بعنوان 

 

 -4 -2المشاركة فى دورة تدريبية بمركز التدريب الرئيسى بمحافظة االسكندرية التابر لوتارة التربيةة والتعلةيم المنعقةد فةى الفتةرة مةن  -25

" التنميةةة المهنيةةة لمعلمةةى الدراسةةات االجتماعيةةة بمرحلةةة التعلةةيم االساسةةى  بمحا ةةرة بعنةةوان  " بعنةةوان  2119 -4 -8وحتةةى  2119

  " .الصا  مهارات ادارة

تحةت عنةوان تحسةةين  7/2119/ 27المشةاركة فةى دورة تةةدريب المةدربين المنعقةدة بكليةةة التربيةة جامعةة االسةةكندرية فةى الفتةرة مةةن  -22 

 .التعليم واالستعداد لتهيئة المدارس لالعتماد 

- 9 -21وحتةى  2119-9 -2ى الفتةرة مةن تحسين التعليم وتهيئة المةدارس لالعتمةاد المنعقةدة فة"المشاركة فى ورش العمل لبرنامج  -27

 .بكلية التربية بدمنهور جامعة االسكندرية  2119

مةةن أجةةل التنميةةة  التةةدريس  المشةةاركة بالدراسةةة فةةى العديةةد مةةن الةةدورات التةةى تعقةةد بمركةةز تنميةةة قةةدرات اعضةةاء هيئةةة - 29

  وقد كانت هذه الدورات بعنوان بمعهد التمريض بمحافظة االسكندرية  المهنية

  استخدام التكنولوجيا في التدريس. 

  إعداد وكتابة البحوث العلمية ونشرها دوليا. 

  تصميم المقرر. 

  أعداد مشروع بحثي. 

  مهارات التفكير. 

  اتخاذ القرار وحل المشكالت. 

 .وقد اجتزت هذه الدورات بنجاح واستفدت منها الكثير والذي يساعدني فىممارسة مهام عملي في الجامعة 

والتةةي يمنحهةةا لنةةا المجلةةس األعلةةى " الرخصةةة الدوليةةة لقيةةادة الكمبيةةوتر " لتحقةةت فةةي نفةةس العةةام بةةدورةكمةةا ا

" للجامعات وحصةلت علةى شةهادة باجتياتهةا وقةد منحتنةي هةذه الةدورة مهةارات كثيةرة للتعامةل مةر لغةة العصةر 

 . 2/2/2117وحتى  2/7/2112وكان ذلك في الفترة من " الكمبيوتر 

 

 :اركة في المؤتمرات والندوات المش: خامسا 

 

 :شاركت في المؤتمرات التالية 
  29- 25المؤتمر العلمي الثاني للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس باإلسكندرية في الفترة من 

 2881يونية عام 

  9- 4المؤتمر العلمي الثالث للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس باإلسكندرية في الفترة من –

 . 2882أ سطس عام 

  2882المؤتمر العلمي األول لجمعية تكنولوجيا التعليم المصرية في يناير . 

  أ سطس 2 – 2المؤتمر العلمي الرابر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس في الفترة من 

2882 . 

  2882المؤتمر العلمي الخامس للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس في فبراير . 

 يوليو عام  22 – 28مؤتمر العلمي التاسر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس في الفترة من ال

2887 . 

 يوليو عام  28 – 29المؤتمر العلمي العاشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس في الفترة من

2889 . 

  2111مؤتمر التربية العملية بجامعة طنطا في أبريل عام. 

 2112مارس  27 – 22ير التربية الخاصة في مصر بالغردقة في الفترة من ندوة حول تطو  . 

  ندوة بعنوان ادارة البيئة التعليمية بالقيم تجربة كلية التربية جامعة قطر والتى عقدها قسم اصول  بالتعاون

  2119نوفمبر -27مر وحدة  مان الجودة بكلية التربية بدمنهور جامعة االسكندرية فى 

 21 -9منتدى االصالح العربى الذى عقد بكتبة االسكندرية فى الفترة من ) الح التعليم فى مصر مؤتمر اص 

  .( 2114ديسمبر 

  تطوير كليات التربية النوعية فى  وء معايير الجودة واالعتماد ) المؤنمر العلمى السنوى التاسر بعنوان

 . 2119ابريل  21- -28والذى عقد بجامعة المنصورة فرع دمياط فى الفترة من ( 

 

 



 

                                          . 

 :عضوية الجمعيات العلمية واالجتماعية : سادسا 

 

 :اشتركت في عضوية الجمعيات اآلتية 
  الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس. 

  جمعية تكنولوجيا التعليم المصرية. 

  رابطة التربية الحديثة. 

 

 :ل العلمية المشترك في األشراف عليها الرسائ: سابعا 

 

 .عبد الستار حمد رحيم : أسم الباحث  -2

  فاعلية استراتيجية وتيلى البنائية في تدريس قضايا علم االجتماع على التحصيل                          : عنوان الرسالة

 .  الدراسي واتخاذ القرار لدى طالب الصا الثاني الثانوي 

  ماجستير :    نوع البحث. 

  جامعة اإلسكندرية: الجامعة المسجل بها . 

  2112وقد تم مناقشته والحصول على الدرجة في عام –كلية التربية بدمنهور : الكلية   . 

 

 . ادة عبد السالم دمحم: أسم الباحثة  -2
  لى تنمية أثر تدريس وحدة في تاريخ مصر القديم في  ؤ معايير الجودة الشاملة ع: عنوان الرسالة

 .مهارات البحث التاريخي واالتجاه نحو دراسته 

  ماجستير : نوع البحث. 

  جامعة اإلسكندرية : الجامعة المسجل بها. 

  كلية التربية بدمنهور  وقد تم مناقشته والحصول على الدرجة العلمية خالل العام الدراسى : الكلية

2117. 

 

 :ى التالت تحت النشر االبحاث المنشورة والت: ثامنا              

 دور مشرف التدريب الميدانى فى اعداد طالب كلية التربية فى ضؤ االعتماد المهنى للمعلم  -1

 تطوير كليات التربية النوعية" نشر فى المؤتمر العلمى السنوى التاسع ،  "الواقع وسبل التفعيل " 

 .8112ابريل  01 -86من  ،المجلد األول ، فى الفترة" فى ضوء معايير الجودة واالعتماد  

التحصايل الدراساى ومهاارات مااوراء فاعلية برنامج فاائم علاى الاذكاءات المتعاددة فاى تنمياة  -8

الدراساات االحتماعياة ، نشار فاى مجلاة كلياة  المعرفة لدى طالب المرحلة االعدادية فاى ماادة

 8116التربيةجامعة االسكندرية ، المجلد التاسع عشر ، العدد األول ،

دراسة تحليلياة ) رحلة الثانوية يم المواطنة فى مناهج التربية الوطنية وأداء معلميها بالمواقع ق -0

التعلايم وتحاديات المساتقبل ، المجلاد األول ،فاى " ، نشر فى المؤتمر العلماى العرباى الراباع (

 .8116ابريل  89 -85الفترة من 

معرفااة والتحصاايل لدراسااى فاعليااة دورة الااتعلم فااوق المعرفيااة فااى تنميااة مهااارات ماااوراء ال -4

فة لدى طالب الصف األول الثانوى ،نشر فى مجلة التربية المعاصرة واالتجاه نحو مادة الفلس

 .8119، العدد الرابع والستون ، المجلد الثانى ، السنة الثالثة والعشرون ، اغسطس 

تنميااة األداء فاعليااة التاادريب القااائم علااى معااايير األداء المقترحااة فااى نشاار ثقافااة المعااايير و -5

نشاار فااى مجلااة كليااة التربيااة جامعااة  .التدريسااى لاادى معلمااى الفلساافة واالجتماااع المبتاادئين 

 .8111االسكندرية ، المجلد العشرون ، العدد الخامس ، 

 



  

 :الكتب المشترك في أعدادها : تاسعا 

 

  الناشر مكتبة فكر زاد "كتاب طرق تدريس الدراسات االجتماعية " 

 الناشر مكتبة فكر زاد " التعليمية  كتاب الوسائل" 

 الناشر مكتبة فكر زاد " تاب منهج األنشطة في رياض األطفال ك" 

 

 :جوائز األنشطة العلمية : عاشرا 
 

  شهادة تقدير من كلية التربية للحصول على درجة الدكتوراه في حفل تقدير أوائل الكلية

 . 8111 والحاصلى على درجتي الماجستير والدكتوراه في عام

  شهادة تقدير من مدرسة قباء للمشاركة في أنجاح دورتها التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بها

. 

  شهادة تقدير من مدرسة فاطمة عنان للمشاركة في إنجاح دورتها التدريبية التى نظمتها هيئة

 .تطوير التعليم 

 لها هي المجلس  ه المانحةشهادة تقدير الجتياز دورة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر والج

 األعلى للجامعات 

  شهادة تقدير من برنامج تطوير التعليم. 

  شهادات ممنوحة من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة. 

 جليزية كورس لغة إن زشهادة تقدير الجتياز تقدير الجتيا. 


