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 المؤهالت العلمية

تخصص طرق تدريس (  1191)   دكتوراه الفلسفة في التربية كلية التربية جامعة االسكندرية – 1

في تدريس عل بين احد االساليب المعرفية وطريقة التعلم الفردي والطريقة التقليديةالتفا" بعنوان 

 الرياضيات بالمرحلة الثانوية واثره علي بعض المتغيرات 

اثر التعليم المبرمج "  بعنوان(   1191) ماجستير في التربية كلية التربية جامعة االسكندرية  – 2

الخطي والتفريعي والطريقة المعتادة في تنمبة بعض القدرات العقلية المسهمة في تحصيل الرياضيات 

بتقدير ممتاز" البحتة بالتعليم الثانوي الفني   

جيــد ) تخصص مناهج وطرق تدريس بتقدير( 1191)  جامعة االسكندرية  دبلوم خاص في التربية  – 3

(جـدا   

بتقدير  (1111) بكالوريس في العلوم والتربية تخصص رياضيات كلية التربية جامعة االسكندرية – 1

 جيد جدا مع مرتبة الشرف

 التدرج الوظيفي 

/  1/  21جامعة االسكندرية اعتبارا من  –معيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية  – 1

1193/  2/  11 وحتي   1111  

 2/  21 جامعة االسكندرية اعتبارا من –معيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بدمنهور  – 2

1191/  1/  1 وحتي   1193/   

اعتبارا  جامعة االسكندرية –مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بدمنهور  – 3

م 1191/  5/  21وحتي  1191/  1/  2من   

/  31جامعة االسكندرية اعتبارا من  –سم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بدمنهور مدرس بق – 1

م 1111/  1/  11وحتي  م 1191/  5  

م  1111/  1/  12اعير للعمل بكلية المعلمات المتوسطة بمسقط بسلطنة عمان في الفترة من  – 5

م 1111/  1/  11وحتي   

 11وحتي  1111/  1/  15ن بصحار بسلطنة عمان في الفترة من اعير للعمل بكلية التربية للمعلمي – 1

م 1111/  1/   

وحتي  1111/  1/  15جامعة االسكندرية اعتبارا من  –عاد لنفس وظيفته بكلية التربية بدمنهور  – 1

  االن



 الجمعيات العلمية واالجتماعية وخدمة المجتمع 

عضو الجمعية المصرية للمناهج– 1  

م  2111/  1111جامعة االسكندرية عن دورته للعام الجامعي  –عضو مجلس كلية التربية بدمنهور  3  

م 1111وحتي  1191امين مجلس قسم المناهج وطرق التدريس في الفترة من  – 1  

م وحتي االن  1111عضو مجلس قسم المناهج وطرق التدريس في الفترة من  – 5  

. م وحتي االن 2111لية التربية  بدمنهور مسئول التدريب الميداني بك – 1  

 15رئيس وحدة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية للمعلمين بصحار سلطنة عمان في الفترة من – 1

م 1111/  1/  11وحتي   1111/  1/   

  2111/ 2111رائد النشاط الرياضي بكلية التربية بدمنهور في الفترة من  – 9

 المؤتمرات العلمية والندوات المشارك بها 

م 1111  المشاركة في اعمال تطوير التعليم بكلية التربية يدمنهور يناير  – 1  

المشاركة في توصيف مقررات كليات التربية للمعلمين والمعلمات بسلطنة عمان  – 2  

م 1111فظة البحيرة ديوان عام محا –المشاركة في اعمال مؤتمر محو االمية وتعليم الكبار  – 3  

1112ـ دورة في تصميم االختبارات لمعلمي المرحلة االبتدائية بالمركز الرئيس للتدريب جامعة طنطا  1  

1113ـ دورة عن تصميم االختبارات لموجهي مادة الرياضيات بجامعة طنطا  5  

1113ـ دورة ترقي لمديري المدارس االبتدائية جامعة طنطا  1  

1111نظام التربية العملية بكلية التربية بدمنهور ـ مؤتمر عن تطوير  1  

  1112ـ ندوه عن الربط بين المشكالت البيئية واالهداف التعليمية في مدارس محافظة البحيرة  9

1115وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان  ندوه عن تطوير تدريس الرياضيات والعلوم   

بمحافظتي البحيرة واالسكندرية بمركز التدريب الرئيسي  رفع كفاءة المعلمين والقيادات التربوية – 1

"محاضر "م  1113/  1111ببولكلي في الفترة من   

المشاركة في اعداد مجموعة من المحاضرات ضمن برنامج التاهيل التربوي في سلطنة عمان  – 11

1115 



1115المشاركة في القاء مجموعة من المحاضرات ضمن برنامج التاهيل التربوي بسلطنة عمان  – 11  

 1/12وحتي  2111 11/ 25المشاركة في الدورة التاسعة العداد المعلمالجامعي في الفترة  – 12

2111 

م1112لمين المشاركة في الدورات التدريبية المنعقدة في المنطقة االزهرية بدمنهور لتاهيل المع – 13  

المشاركة في مؤتمر تطوير التدريب الميداني المنعقد في كلية التربية جامعة طنطا – 11  

2111ـ برنامج تاهيل رياض االطفال لالعتماد   15  

ـ برنامج تحسين التعليم لمعلمات وموجهات ومديري رياض االطفال وميسرات الجمعيات االهلية  11

2111 

 

 الخبرات التدريسية

الخبرات التدريسيةفي تدريس المقررات التاليةتمثلت   

المناهج  – 1  

طرق تدريس الرياضيات  – 2  

مبادئ التدريس  – 3  

تكنولوجيا التعليم والتعلم – 1  

طرق التدريس لذوي االحتياجات الخاصة – 5  

قاعة البحث – 1  

 

 المؤلفات العلمية

للباحث مؤلفات وكتب علمية متداولة باالشتراك مع زمالئه بقسم المناهج وطرق التدريسبكلية التربية 

وشعبة تربية  –وشعب التعليم االبتدائي  –بدمنهور وذلك في المواد الدراسية المقررة علي الشعب العامة 

والدبلوم المهنية  –والدبلوم العام نظام السنة  –الطفل   

 الرسائل العلمية التي اشرفت عليها



برنامج مقترح في الرياضيات المدرسية قائم علي حل المشكلة وفاعليته  :ثناء دمحم السيد الجبرت  – 1

م2119 في تنمية اداء حل المشكلة والمعتقدات الرياضية لدي الطالب المعلمين  

لية التربية فاعلية اساليب المراجعة التعاونية في تحسين آداء طالب ك: الصاوي  الدين احمد  حسام– 2

  2115في كتابة المقال 

فاعلية استخدام استراتيجية االلعاب التعليمية في بناء بعض المفاهيم التبولوجية :  غاده احمد سالم : 3 

                                        لدي اطفال الرياض

في تنمية بعض جوانب ( فكر ـ زاوج ـ شارك ـ اكتب ) فاعلية استراتيجية : هي السعيد دمحم فريد ن:  1

2111القوة الرياضية لدي تالميذ المرحلة االبتدائية   

فاعلية استراتيجية التدريس بحل المشكلة في تنمية التفكير الهندسي :  سميه السيد حامد الزقزوق :  5

2115ياضي والتحصيل لدي تالميد المرحلة االعدادية وبعض مهارات  التواصل الر  

فاعلية استراتيجية مقترحة قائمه علي اشكال التمثيل الرمزي (دكتوراه ) ـ ثناء دمحم السيد الجبرت  1

للمعرفة الرياضية في تنمية الثقافة الرياضية ومهارات التفكير العالقي والبرهان الرياضي لدي طالب 

  المرحلة االعدادية 

فاعلية نموذج التعليم البنائي الخماسي في تنمية مهارات التفكير ( ماجستير ) ـ احمد احمد شرف  1

 البصري واالستدالل الرياضي لدي طالب المرحلة االعدادية

فاعلية استراتيجية قائمة علي التفكير المتشعب في تنمية : (ماجستير ) الشهاوي  دمحم  ـ محمود  9

الهندسية وبعض عادات العقل لدي طالب المرحلة االعداديةمهارات حل المشكلة   

فاعلية استراتيجية االكتشاف الموجه في تنمية بعض ( :  ماجستير ) محمود عبد الجيد شعير  ـ شيرين  1

  المفاهيم الرياضية والتفكير االبتكاري لدي اطفال مرحلة الرياض


