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CV:      

 :البيانات الشخصية  
   دمحم عبد الرءوف دمحم خميس: االسم 

  بقسم المناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد:الوظيفة الحالية 
 م22/11/2002: تاريخ شغلها 

    البحيرة 2/3/1222: تاريخ وجهة الميالد 
 متزوج ويعول: الحالة االجتماعية 

 (        0101473012)محمول : رقم الهاتف
 (072/ 3002000)منزل             

 baen59@yahoo.com  األلكنرونيالبريد 

 
 :الدرجات العلمية  

كليةةةةة التر يةةةةة جامعةةةةة "  شةةةةعبة الفلسةةةةفة واالجتمةةةةا "درجةةةة الليسةةةةانس بةةةةي ايدا  والتر يةةةةة  .1
 .1201اإلسكندرية 

كليةةة التر يةةة جامعةةة اإلسةةكندرية ( المنةةاهج وطةةرق التةةدريس)درجةةة الماجسةةتير بةةي التر يةةة  .2
 .م1202

كليةة التر يةة جامعةة اإلسةكندرية ( المناهج وطةرق التةدريس)فة بي التر ية درجة دكتوراه الفلس .3
 .م1222

 .م 2002درجة أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التر ية بدمنهور، .4

 :التدرج الوظيفي  
  جامعة اإلسةكندرية اعتبةار ا مة  –بكلية التر ية بدمنهور ( بلسفة)معيد بقسم المناهج وطرق التدريس 

 .م22/3/1202م وحتى 12/10/1201

  جامعة اإلسكندرية اعتبةار ا مة   –مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التر ية بدمنهور
 .م20/4/1222م وحتى 21/3/1202

  جامعةةة اإلسةةكندرية اعتبةةار ا مةةة   –مةةدرس بقسةةم المنةةاهج وطةةةرق التةةدريس بكليةةة التر يةةة بةةةدمنهور
 .20/11/2002وحتى 30/4/1222

  جامعةة اإلسةكندرية اعتبةار ا مة   –أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التر ية بدمنهور
 .وحتى اي   22/11/2002

 

 :بيان اإلعارات واإلجازات الخاصة والمهمات العلمية  

mailto:الألكنرونيbaen59@yahoo.com
mailto:الألكنرونيbaen59@yahoo.com
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   22/1/2001م وحتى 0/2/1222اإلعارة للعمل بجامعة الملك خالد بالسعودية اعتبار ا م. 
 :المنشورة األبحاث 

 :أبحاث تمت للترقية لدرجة أستاذ مساعد: أواًل
التر يةة المعا ةرة، العةدد . دور المدرسة الثانوية العامةة بةي تنميةة الةوعي االقت ةادال للطةال  .1

بتحةةةي درويةةة  \. باالشةةةتراك مةةة   د) 112 – 12،ص ص 1224ينةةةاير  17، السةةةنة 72
 (عشبية

المةتتمر . مةة بةي ءةوء احتياجةاتهم التدريبيةةبرنامج تدريبي مقتةر  لمعلمةي ال ةم أثنةاء الخد .2
بالتعةاو  " التر يةة لةذوال االحتياجةال الخا ةة"جامعةة المنوبيةة  –السنوال الثالث لكلية التر ية 

م  ص ص 1220يوليةو  12 – 10م  جمعية من  المسكرال ومكابحةة المخةدرال بالمنوبيةة،
 (.بتحي دروي  عشيبة\. باالشتراك م  د) 01 – 22

لمقرر علم االجتما  بالمرحلة الثانوية العامة بي ءوء العولمة ومتطلبال الحفاظ  إطار مقتر  .3
الجمعية الم رية للمناهج وطرق التةدريس مجلةة دراسةال بةي المنةاهج  ،على الهوية الثقابية

 .2001مايو  ،(40)وطرق التدريس العدد 

للتعلةيم مة  منظةور ( بلسةفة واجتمةا )أثر ت ميم طال  الدبلوم العام بي التر يةة تخ ةص  - .4
: الجمعيةة الم ةرية للمنةاهج وطةرق التةدريس . االعتمادية بةي تنميةة األداء التدريسةي لةديهم

 22 – 27المجلةد األول" منةاهج التعلةيم بةي ءةوء مفهةوم األداء"المتتمر العلمي الراب  عشر 
 .2002يوليو

اه نحةو الفلسةفة لةد  أثر تدريس وحدة مقترحة بي الفلسفة بي تنمية التفكير الفلسةفي واالتجة .5
يوليةو ،  20العةدد  17جامعة الزقةازي  ،المجلةد  مجلة كلية التر ية ببنها،، طال  كلية التر ية

2007. 

اسهامال المتسسال التعليمية بي تحقي  األم  بالمجتم  السعودال، تحديال العولمة للهوية  .6
المجتمةة  واألمةة ، التةةي الثقابيةةة وانعكاسةةاتها علةةى أمةة  المجتمةة ، ورقةةة عمةةل مقدمةةة إلةةي نةةدوة 

سالم ب  .  باالشتراك م  د) م2001و ايم 2-4عقدل بمقر كلية الملك بهد األمنية بالرياض، 
 . (القحطاني ملاعلي س

واق  المنهج الءمني بي مدارس التعليم العام ومد  وعي العاملي  بيها بتأثيره على الطةال ،  .7
يوليةو  41،العةدد  14المجلةد بنهاجامعةة ة مجلة كلية التر ية بحث مقبول للنشر بي أحد ألعداد

 .(علي عبد العظيم سالم.  باالشتراك م  د) . 2004

نمةةوذج تدريسةةي مقتةةر  قةةالم علةةى الممارسةةال التأمليةةة وأثةةةةره بةةي تحسةةي  األداء التدريسةةي  .8
مجلةةة التر يةةة المعا ةةرة،  "معتقةةدال التدريسةةية لةةد  الطةةال  معلمةةي الفلسةةفة بكليةةة التر يةةةوال

 . (هناء عبد هللا دمحم.  باالشتراك م  د) ، 2013،ديسمبر30،السنة22العدد
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بةةي تنميةةة مهةةارال ( P4C)بعاليةة برنةةامج تةةدريبي قةةالم علةةى اتجةةاه تةةدريس الفلسةةفة ل طفةةال  .9
 مجلةة. المناقشال الفلسفية واالتجاه نحو الفلسةفة لةد  معلمةي المرحلةة االبتداليةة وتيسير إدارة

 .م2013الجزء الراب  مايو ( 34)م النفس، العدددراسال عر ية بي التر يةوعل

دراسةةةة الفلسةةةفة وكةةةل مةةة  القةةةدرة علةةةى معالجةةةة القءةةةايا المجتمعيةةةة واألبكةةةار  العالقةةةة بةةةي  .11
المجلةة العر يةة للدراسةال االجتماعيةة . الالعقالنية لد  عينة م  طال  التعلةيم العةام والجةامعي

 .2012يوليو( 32)العدد

لسفية لتدريس الفلسةفة بةي تنميةة بعةض أبعةاد النزعةة العقالنيةة بعالية استخدام الن وص الف .11
 (.تحل النشر.)لدال طال  المرحلة الثانوية

 
 :عضوية الجمعيات العلمية واالجتماعية  

 .عءو رابطة التر ية الحديثة  -1
 .عءو الجمعية الم رية للمناهج وطرق التدريس -2

 .عءو الجمعية التر وية للدراسال االجتماعية  -3

 .طة التر ويي  العر عءور راب -4

 

 : "الرسائل العلمية  اإلشراف علي 
أثةةر اسةةتخدام النشةةاث التمثيلةةي بةةي تةةدريس مةةادة الدراسةةال االجتماعيةةة علةةى : هنةةاء عبةةد هللا دمحم  -1

كليةة التر يةة  –التح يل وتنمية بعض القيم والمهارال االجتماعية لتالميذ ال ف الخةامس االبتةدالي 
 .م10/1/1222م تاريخ المناقشة 10/2/1221تاريخ التسجيل  –ية جامعة اإلسكندر  –بدمنهور 

باعلية برنامج بي بعض القءايا الجغرابية للمجتم  الم ةرال بةي : بايزة باروق عبد السالم بسيوني  -2
كليةة  –تنمية الةوعي االجتمةاعي واالتجةاه نحوهةا لةد  طةال  شةعبة المةواد االجتماعيةة بكليةة التر يةة 

 .المناقشة ملتم 4/0/1220تاريخ التسجيل  –معة اإلسكندرية جا –التر ية بدمنهور 

باعلية استخدام األطلس التةاريخي بةي تةدريس موءةوعال تةاريخ الع ةور : م طفى سالم دمحم علي  -3
كليةةةة التر يةةةة  –الوسةةطى علةةةى تنميةةةة العالقةةةال المكانيةةةة والزمانيةةةة لةةد  طةةةال  المرحلةةةة اإلعداديةةةة 

 .تمل المناقشة.م12/3/2003ريخ التسجيل تا –جامعة اإلسكندرية  –بدمنهور 

أثر تدريس وحدة بي تةاريخ م ةر القةديم بةي ءةوء معةايير الجةودة : غادة دمحم أحمد دمحم عبد السالم  -4
 –الشاملة على تنمية مهارال البحث التاريخي والميول التاريخية لد  طال  المرحلة الثانوية العامةة 

 تمل المناقشة.0/1/2003تاريخ التسجيل  –ية جامعة اإلسكندر  –كلية التر ية بدمنهور 

باعليةة برنةامج تةدريبي مقتةر  بةي ءةوء نظريةة الةذكاءال المتعةددة بةي : إيما  نا ر دمحم كمال بدر  -5
جامعةةة  –كليةةة التر يةةة بةةدمنهور  –االرتقةةاء بمسةةتو  األداء التدريسةةي لةةد  معلمةةي اللغةةة العر يةةة 

  ل المناقشةتم .12/2/2007تاريخ التسجيل  –اإلسكندرية 
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أثةةر اسةةتخدام اسةةتراتيجيال تدريسةةية متعةةددة بةةي تةةدريس التةةاريخ علةةى تنميةةة الفهةةم :دمحم زيةة  الةةدي  -6
تةاريخ  -جامعةة دمنهةور–كلية التر يةة  -والتفكير التاريخي لد  تالميذ المرحلة االعدادية ، ماجستير

 تمل المناقشة .22/7/2010 التسجيل

مةنهج التةاريخ بةي ءةوء القءةايا التاريخيةة وباعليتةم بةي تنميةة تطةوير : غادة دمحم أحمد عبةد السةالم -7
جامعةة دمنهةور، تةاريخ  –كليةة التر يةة  -التنور التاريخي لد  طال  المرحلة الثانوية،رسالة دكتوراة

 تمل المناقشة .4/7/2010التسجيل 

 :األنشطة العلمية والتطبيقية في الكلية : تاسًعا 
م وعةةةام 1224م حتةةةى 1221التةةةدريس بةةةي الفتةةةرة عةةةام  أمةةةي  المجلةةةس بقسةةةم المنةةةاهج وطةةةرق  -1

2002/2003. 
 .1220/ 1224رالد لجنة األسر بالكلية عام  -2

 .2000/ 1222رالد اللجنة الثقابية بالكلية عام  -3

جامعةةةة اإلسةةةكندرية عةةةام  –المشةةةاركة بةةةي بعاليةةةال المةةةتتمر العلمةةةي األول لكليةةةة التر يةةةة بةةةدمنهور  -4
 .إعداد المعلمم والذال ُخ ص لتطوير برامج 1221

م بكليةةة التر يةةة 1221المشةةاركة بةةي بةةرامج إعةةداد المعلةةم الجةةامعي التةةي تعقةةدها الكليةةة منةةذ عةةام  -5
 .جامعة اإلسكندرية –بدمنهور 

التةةي ُعقةةدل بكليةةة التر يةةة بةةي عةةامي  المشةةاركة بةةي تةةدري  معلمةةي محةةو األميةةة بمحابظةةة البحيةةرة -6
1224/1220. 

، وبةي 22/1221مة  وخدمةة البيلةة بالكليةة بةي الفتةرة مة  المشاركة بي عءوية لجنة شلو  المجت -7
 .2007/ 2003الفترة م  

 .1224/ 1221المشاركة بي عءوية لجنة الدراسال العليا بالكلية بي الفترة م   -8

ا علةى  -9 ةكلة بنةاء  المشاركة بي لجا  الكلية لتقويم العملية التعليمية والمعلمةي  بمحابظةة البحيةرة والُمشة
 .م1221وزير التعليم بي عام / دكتور خطا  األستاذ ال

 .1220/1222المشاركة بي عءوية لجنة العالقال العلمية والثقابية الخارجية بالكلية عام  -11

حتى اي  باستثناء  1222عءو لجنة االختبارال الشفوية بي التر ية العملية لطال  الكلية م  عام  -11
 .2000/2001وعام  22/2000عام 

 .2001/2002جنة االجتماعية ع  عام المشاركة بي ريادة الل -12

إعةةداد معةةايير أداء معلةةم الدراسةةال االجتماعيةةة قبةةل الخدمةةة، ءةةم  مشةةرو   المشةةاركة بةةي مشةةرو   -13
 الممول من المعونـة األمريكيـة    ERP برنامج تطوير التعليموذلك ضمن . تطوير كليال التر ية

 .تحل إشراف وزارة التعليم العالي

، ءةم  مشةرو  تطةوير كليةال التةدري  الميةداني بكليةة التر يةة بةدمنهور المشاركة بي مشرو  تطوير -14
 .تحل إشراف وزارة التعليم العالي   . التر ية
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 .2001/2004أمي  مجلس الكلية العام الجامعي  -15

 .2000/ 2004المشاركة بي عءوية لجنة شلو  التعليم والطال  بالكلية بي الفترة م   -16

 .2002/ 2000بالكلية بي الفترة م   ل العلياالدراساالمشاركة بي عءوية لجنة  -17

 .2010/ 2002المشاركة بي عءوية لجنة شلو  التعليم والطال  بالكلية بي الفترة م   -18

/ 2010بالكليةة بةي الفتةرة مة   البيلةة وخدمةة المجتمة المشاركة بي عءةوية لجنةة شةلو   -19
2011. 

ة بالكليةة للعةام الجةامعي منس  الجودة لقسم المناهج وطرق التدريس ،بوحةدة ءةما  الجةود -21
2011/2012. 

اعةةداد مشةةرو  التطةةوير المسةةتمر والتأهيةةل لالعتمةةاد التر يةةة لكليةةة بةةدمنهور بةةي  المشةةاركة -21
2010. Continuous Improvement and Qualifying for Accreditation Project 

(CIQAP 

/ 2011لفتةرة مة  بالكليةة بةي االدراسال العليا والبحةوث المشاركة بي عءوية لجنة شلو   -22
2012. 

االسةةتما  الخا ةةة بالسةةادة المتقةةدمي  لشةةغل وظيفةةة مةةدرس المشةةاركة بةةي عءةةوية لجنةةة  -23
بقسم العلوم االجتماعية بالكلية بنةاءا علةى موابقةة مجلةس الكليةة (بلسفة اسالمية)تخ ص 

 .12/1/2012بجلستم المنعقدة بتاريخ 

 .2012/2013عءو مجلس الكلية للعام الجامعي  -24

 .2012/2013أمي  مجلس الكلية للعام الجامعي  -25

 

 : أنشطة علمية وتطبيقية خارج الجامعة   
 (برامج تدريبية وور  عمل وندوال ومحاءرال)

حتةةى  2007مةة  العةةام االكةةاديمى ) جامعةةة اإلسةةكندرية ( (FLDPمةةدر  بمركةةز تنميةةة قةةدرال اعءةةاء هيلةةة التةةدريس  .1
 : للبرامج التالية( 2002
 ل الفعالبرنامج االت ا 
 برنامج مهارال العرض الفعال 
 برنامج تقييم التدريس  -         

المشاركة بةي برنةامج تنميةة التفكيةر الناقةد والتعلةيم المتمركةز حةول الطالة  لمعلمةي الدراسةال  .1
بي الفترة م    ERP.االجتماعية بالمرحلة الثانوية باإلسكندرية ، ءم  برنامج تطوير التعليم

 .2001سبتمبر  3-4
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الةةةدورال التدريبيةةةة لمعلمةةةي كليةةةة الن ةةةر للبنةةةال باإلسةةةكندرية بةةةي الفتةةةرة مةةة   المشةةةاركة بةةةي .2
 ".تطوير كفاءال المعلم"بمحاءرة عنوانها  27/0/1222إلى  1/0/1222

دورة التأهيةةل التر ةةوال للمعلمةةي  بمدرسةةة قبةةاء الخا ةةة مديريةةة التر يةةة والتعلةةيم المشةةاركة بةةي  .3
 . 21/12/1221م وحتى 21/12/1221بالبحيرة بي الفترة م  

الةةدورة التدريبيةةة ل خ ةةاليي  االجتمةةاعيي  والنفسةةيي  والتةةي ينظمهةةا المركةةز الرليسةةي المشةةاركة بةةي  .4
 م،2/3/1222 .لتدري  المعلمي  بالبحيرة

البرنةةامج التةةدريبي لمعلمةةي علةةم الةةنفس واالجتمةةا  إلدارة التةةدري  بةةالبحيرة بةةي المشةةاركة بةةي  .5
بمدرسةةةة دمنهةةةور الثانويةةةة الزراعيةةةة بعنةةةوا   1/1/1224إلةةةى  20/12/1221الفتةةةرة مةةة  

 22/12/1221التدري  على طرق التدريس الحديثةة لمةادتي علةم الةنفس واالجتمةا  بتةاريخ 
والثانيةةةةة بعنةةةةوا  الوسةةةةالل التعليميةةةةة المسةةةةتخدمة بةةةةي عةةةةرض المةةةةادة التعليميةةةةة بتةةةةةاريخ 

 .م1/1/1224

رة األزهريةةةةة إدارة التةةةةدري  بةةةةي الفتةةةةرة مةةةة  الةةةةدورة التدريبيةةةةة بمنطقةةةةة البحيةةةةالمشةةةةاركة بةةةةي  .6
 ".تكنولوجيا التعليم"م بمحاءرة عنوانها 12/3/1222م وحتى 2/3/1222

المشاركة بي قيادة الفوج الثام  م  طال  كليال بر  دمنهور جامعة اإلسكندرية بمعهد القادة بحلةوا   .7
 م4/0/1222إلى  1/0/1224وذلك بي الدورة التدريبية المنعقدة م  

برنةةامج مسةةتحدثال علةةم الةةنفس بةةالتعليم الفنةةي والةةذال نظمةةم مركةةز التةةدري  لمشةةاركة بةةي ا .8
بمحاءةةةرة  12/2/1221إلةةى  4/2/1221الرليسةةي للمعلمةةي  باإلسةةكندرية بةةةي الفتةةرة مةة  

 ".التعليم وتنمية اإلمكانيال البشرية"عنوانها 

ها مركةةز التةةدري  برنةةامج الجديةةد والمطةةور بةةي الفلسةةفة والمنطةة  التةةي ينفةةذالمشةةاركة بةةي  .9
 .0/2/2003حتى  3/2/2003الرليسي للمعلمي  باإلسكندرية بي الفترة م  

البرنامج التدريبي لموجهي الفلسفة بمحابظال الجمهورية بي الفترة م  المشاركة بي  .11
 ..2/2/2007إلى  7/2/2007

للمعلمةي   برنامج مستحدثال علم النفس بالتعليم الفني بمركز التدري  الرليسيالمشاركة بي  .11
 . 12/2/1221إلى  4/2/1221باإلسكندرية بي الفترة م  

التخطةةيب بالمشةةاركة بمحابظةةة البحيةةرة، ءةةم  مشةةرو  مبةةادرة دعةةم المشةةاركة بةةي مشةةرو   .12
، م  خالل بروتوكةول مة  جامعةة اإلسكندريةةة بةر  دمنهةور، (USAID)الالمركزية الم رية 

 .20/11/2004إلي  01/02/2004بي الفترة م  

اركة بةةةي أعمةةةال ور  العمةةةل الخا ةةةة بمشةةةرو  تحسةةةي  التعلةةةيم واالسةةةتعداد لتهيلةةةة المشةةة .13
المدارس لالعتماد،بالتعاو  بي  وزراة التر يةة والتعلةيم والهيلةة القوميةة لءةما  جةودة التعلةيم 

-/2/0واالعتمةةةاد والمنعقةةةدة بكليةةةة التر يةةةة بةةةدمنهور جامعةةةة االسةةةكندرية بةةةي الفتةةةرة مةةة  
30/0/2000. 
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بمحاءةةرة عةة  متطلبةةال إدارة الجةةودة ، إدارة الجةةودة الشةةاملة، ي البرنةةامج التةةدريبيالمشةةاركة بةة .14
 .م1/2/2002بمركز التدري  اإلدارال بمديرية التنظيم واإلدارة البحيرة بي ، الشاملة

المشاركة ءم  بري  عمةل بةي اعةداد معةايير محتةو  البةرامج الدراسةية بكليةال التر يةة ،بةي  .15
وثيقة وطنيةة لمعةايير اعتمةاد كليةال التر يةة خةالل الفتةرة مة  ينةاير  اطار جهود الهيلة إلعداد

 .2002إلي مايو 

المشاركة كمدر  بةي برنةامج تحسةي  التعلةيم لمعلمةال وموجهةال و ومةديرال ريةاض األطفةال  .16
 2012 -2002وميسرال الجمعيال األهلية بالبحيرة  بالدورال التي عقدل بي الفترة م  

لمعلمي مدرسةة شةبراخيل الثانويةة علةى كتابةة الرتيةة والرسةالة  المشاركة بعمل ورشة عمل  .17
 .10/11/2013تمهيدا للتقدم للح ول على الجودة بتاريخ 

المشاركة بعمل ورشة عمل لمعلمي مدرسة األ ةال  اإلعداديةة علةى كتابةة الرتيةة والرسةالة  .18
 .12/10/2013تمهيدا للتقدم للح ول على الجودة بتاريخ 

عمةل لمعلمةي المعهةد الةديني بمحلةة بشةر علةى كتابةة الرتيةة والرسةالة  لمشاركة بعمل ورشة .19
 .10/11/2017تمهيدا للتقدم للح ول على الجودة بتاريخ 

المشاركة باعطاء محاءرة لمعلمي وطالبال التعليم الثانوال بمدرسةة شةبراخيل الثانويةة تحةل  .21
 .11/12/2017اريخ بت" مشكالل المراهقة وكيفية تعامل المعلمي  واألباء معها" عنوا 

21.  

 :والمهمات القومية األعمال االستشارية
معةةايير أداء الطالةة  -مشةةرو  تطةةوير كليةةال التر يةةة)المشةةاركة بةةي برنةةامج تطةةوير التعلةةيم .  1

تحةةل اشةةراف وزارتةةي التعلةةيم العةةالي والتر يةةة والتعلةةيم بم ةةر باالشةةتراك مةة  أكاديميةةة ( المعلةةم
 :ة بيتسبرج ،م  خالل ور  العمل التاليةتطوير التعليم بوالية ميتشجا ، وجامع

 (،بندق سيسل، األسكندرية 2007ديسمبر  2-4")ماهية المعايير" رشة عمل و 

  (.،بندق ميترو ول، األسكندرية 2007ديسمبر  30- 20")مجاالل المعايير"ورشة عمل 

  (ة، بندق بالمنكو، القاهر  2002ابريل  20-21" )كتابة المعايير والمتشرال"ورشة عمل، 

  (بندق سيسل ، األسكندرية× 2002مايو  21-22" )أدوال االختبار الميداني "ورشة عمل، 

  بنةدق سيسةل  2002يونيةو  23=21"" )اسةتبيانال االختبةار الميةداني للمعةايير"ورشة عمل،
 ،(االسكندرية

  (،بندق سيفنكس، القاهرة 2002نوبمبر  22-12"" )وثيقة المعايير" ورشة عمل، 

 
برنــامج   ضــمن  للمتحةةرري  مةة  األميةةة،" أوا ةةل الةةتعلم"برنةةامج محةةو األميةةةبةةي  المشةةاركة . 2
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ءةةم  برنةةامج  اعةةداد اختبةةارال تسةةكي  المعلمةةي  بةةي الكةةادر الخةةاص،المشةةاركة بةةي مشةةرو   3
 :ووزارة التر ية والتعليم، وذلك ع  طري  (   (ERP.تطوير التعليم

 كتابة المفردال بي اختبار المحتو  والكفاءة التر وية،ركة بي المشا-          
 .ور  العمل الخا ة بمراجعة االختبارال المشاركة بي -           
المشةةاركة بةةي تطةةوير االختبةةارال بةةي ءةةوء نتةةالج التحليةةل االح ةةالي للدراسةةة  -           
 .االستطالعية

بةي الفتةرة مة    Standards Settingالبي ورشةة العمةل الخا ةة بة المشاركة -         
 .بفندق مترو ول باألسكندرية 4-2000- 12-12

 Standards Setting Of cuttالمشةةاركة بةةي ورشةةة العمةةل الخا ةةة بةةال -        

Scores    (  الدرجة القطعية الجتياز اختبارال كادر المعلمي) 0- 20-10بي الفتةرة مة-
 (.NCEEE)وال واالمتحانال المركز القومي للتقويم التر ب 2000

 الدراسةال االجتماعيةةالمشاركة بي مشرو  مراجعة وتحديث  وثيقة المعةايير القوميةة لجنةة  -7     
 (. 2000عام )مية لءما  جودة واعتماد التعليم،بالهيلة القو 

 -(.  2000)المشاركة بي مشرو  ادارة الجودة بكلية التر ية بدمنهور  - 4
 2000مةايو -تةأليف الكتة  المدرسةية لةوزارة التر يةة والتعلةيم الم ةرية ينةاير  المشاركة بةي مسةابقة -2

 : لتأليف كت  الدراسال االجتماعية لل ف الراب  االبتدالي وال ف األول اإلعدادال  و يانها كاألتي 

 .كتا  الدراسال االجتماعية لل ف األول اإلعدادال  -
 .ول اإلعدادال دليل المعلم لكتا  الدراسال االجتماعية لل ف األ  -
 .كتا  الدراسال االجتماعية لل ف الراب  االبتدالي  -
.                                   دليةةةةةةةةةل المعلةةةةةةةةةم لكتةةةةةةةةةا  الدراسةةةةةةةةةال االجتماعيةةةةةةةةةة لل ةةةةةةةةةف الرابةةةةةةةةة  االبتةةةةةةةةةدالي -

 (دار الشروق للنشر والتوزي  ) 
ختبارال، مشرو  تطةوير لتحليل مفردال االIRT حءور الدورة التدريبية ع  نظرية استجابة المفردة  -8

بنيوجيرسةى، الواليةال المتحةدة األمريكيةة ETS مركز الخةدمال التر ويةة  بالتعاو  م   ERP التعليم
 .باإلسكندرية 2000/  4/  12 -12التى عقدل بى الفترة م  

 

 cut ودرجاتهةا الحديةة standard settingالدورة التدريبيةة عة  وءة  معةايير االختبةارال  حءور -9

scores مشرو  تطةوير التعلةيم ، ERP   مركةز الخةدمال التر ويةة  بالتعةاو  مة ETS ،بنيوجيرسةى
 .بالقاهرة 2000/  8/ 10 -9الواليال المتحدة األمريكية التى عقدل بى الفترة م  

 

 :شهادال بي مجال التدري  
س مةة  مركةةز تنميةةة قةةدرال أعءةةاء هيلةةة التةةدري( TOT)حا ةةل علةةى شةةهادة تةةدري  المةةدر ي   - 1
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 ..بجامعة اإلسكندرية
مة  معهةد البحةوث والدراسةال   E-learningحا ل على شهادة إتمةام دورة الةتعلم االلكترونةي  -2

 .التر وية بي إطار مشرو  تطوير التعليم العالي
 .حا ل على شهادة اتمام دورة بي تقييم التدريس م  مركز تنمية القدرال بجامعة األسكندرية-3
باستخدام التكنولوجيا م  مركز تنمية القدرال بجامعة  مام دورة التدريسحا ل على شهادة ات-7

 .األسكندرية
حا ل علةى شةهادة اتمةام دورة نظةام السةاعال المتمةدة مة  مركةز تنميةة القةدرال بجامعةة  -2

 .دمنهور
حا ةةل علةةى شةةهادة اتمةةام دورة معةةايير الجةةودة بةةي العمليةةة التعليميةةة مةة  مركةةز تنميةةة  -1

 .عة دمنهورالقدرال بجام

حا ةةل علةةى شةةهادة اتمةةام دورة المشةةروعال التنابسةةية مةة  مركةةز تنميةةة القةةدرال بجامعةةة  -4
 .دمنهور

 مرحلة البكالوريوس والليسانس  -أ
 -طةرق تةدريس الدراسةال االجتماعيةة–طةرق تةدريس علةم الةنفس –طةرق تةدريس الفلسةفة  –المناهج 

 .الم غرالتدريس –تكنولوجيا التعليم والوسالل التعليمية 
 :مرحلة الدراسال العليا  - 

  مقررال تم تدريسها لطال  الدبلوم المهني بلال خا ة)*( 
 (.-طرق التدريس لذوال االحتياجال الخا ة –المناهج لذوال االحتياجال الخا ة ) 

 (تكنولوجيا التعليم)مقررال تم تدريسها لطال  الدبلوم المهني تخ ص )*( 
 (تكنولوجية  مستحدثال –التعليم تفريد  –المنهج التكنولوجي )       

 مقررال تم تدريسها لطال  الدبلوم الخاص بي التر ية )*(
 (.استراتيجيال التدريس الحديثة -ت ميم المناهج  -مقرر متقدم بي طرق التدريس) 
 : مقررال تم تدريسها لطال  الماجستير ( جة)

 .هال حديثة للبحث بي مجال التخ صاتجا –بي مجال التخ ص  حلقة بحث -: املاجستري    
 
 


