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  جامعة دمنهور إعتبارا من  –كلية التربية  –رئيس قسم المناهج وطرق التدريس

 .حتى تاريخه 2/10/2010

  ذات طابع خاص منذ المدير التنفيذى لمركز الخدمات التربوية والتطوير اإلدارى وحدة

 2012-6-30حتى  2011 -1-11

 0لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إعتبارا من  -دمنهور –كلية التربية  السابق وكيلال- 

 2011-3-1وحتى   2002 -1

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 :السجل األكاديمى

 

  ( بيولوجى ) بكالوريوس العلوم والتربيةB.Sc.in Biology & Ed. ، 

 . 1252مايو  .جيد جدا   عامبتقدير .جامعة اإلسكندرية ،كلية التربية 

 (المنااهج وطارق تادريس العلاوم : تخصص) لدبلوم الخاصة فى التربية ا Sp. Dp. in 

Ed   (Sc.Ed) ،  1250 .بتقدير عام جيد جدا    .جامعة اإلسكندرية ،كلية التربية. 

 يس العلااوم الماجسااتير فااى التربيااة تخصااص مناااهج وطاارق تاادرMS.(Sc.Ed) ،   قساام

مااع " ممتااا  " بتقاادير . كليااة التربيااة، جامعااة اإلسااكندرية ،المناااهج وطاارق التاادريس

 .1992.على نفقة جامعة اإلسكندريةونشرها  التوصية بطبع الرسالة

 ،تقويم المحتوى العلمى لبرنامج إعداد معلم البيولوجى فى كلية التربية": عنوان الرسالة

 ".تطورات الحديثة فى علم البيولوجىجامعة اإلسكندرية فى ضوء ال                        
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  تخصااـص مناااهج وطاارق تاادريس العلااوم  –دكتااـوراا الفلسفااـة فااى التربيـااـةPh.D. 

(Sc.Ed.)  .ماااع كلياااة التربياااة، جامعاااة اإلساااكندرية ،قسااام المنااااهج وطااارق التااادريس ،

ين الجامعااات اإلسااكندرية وتاداولها با علاى نفقاة جامعاةونشاارها التوصاية بطباع الرساالة 

 .1226 .ومراكز إعداد المعلم

 إطار مقترح إلعداد معلم البيولوجى فى ضوء متطلبات كل من الثقافة": عنوان الرسالة 

 ".تطورات الحديثة فى علم البيولوجىوال يةالعلم                   

 

 

 :السجل الوظيفى

 

جامعة دمنهور إعتبارا من  –ية التربية كل –رئيس قسم المناهج وطرق التدريس  .1

 .حتى تاريخه 2/10/2010

 

  2002-1 -0لخدمة المجتمع وتنمية البيئة إعتبارا من  -دمنهور –وكيل كلية التربية  .2

 2011-3- 1وحتى

بقسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية بدمنهور، جامعة  Professorأستاذ  .3

 .2005-10 -22 اإلسكندرية إعتبارا من 

 

بقسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية  Associate Professor أستاذ مساعد .0

 .2005 -10 -25حتى      2003 -8-27بدمنهور، جامعة اإلسكندرية إعتبارا من 

 

بقسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية بدمنهور،  Assisstant Professorمدرس   .8

 .2003 -8-22وحتى   1226 -2-22جامعة اإلسكندرية إعتبارا من 

 

ة بدمنهور، جامعة بقسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربي  lecturerمدرس مساعد .6

 .1226 -2-26وحتى  1223 -12-18  اإلسكندرية من

 

 :اإلنتاج العلمى المنشور

 

  :كتب مؤلفة فى التخصص: أوالً 

 

  التنااوا الحيااوى  " تاايليف فصاالbio-diversity "  ( 850 – 881ماان صاافحة  ) فااـى

: القاااهرة(. 1222. ) مرجااع فااى التربيااة البيئيااة للتعلاايم الناااامى و ياار الناااامى: كتاـا 

 DANIDA،جها  شئون البيئة –رئاسة مجلس الو راء 

   ( 2000. )"فلسااافة العلاااوم البيولوجياااة وطااارق تعليمهاااا" االشاااتراى فاااى تااايليف كتاااا

 .نور للطباعة. اإلسكندرية

  لعلياا بالجامعاة العربياة لطاب  الدراساات ا"  تدريس العلاوم"  االشتراى فى تيليف كتا

 .(2000-2003) .المفتوحة

   دمنهااور(. 2002". ) المفهااوم والمواامون: الثقافااة العلميااةاالشااتراى فااى تاايليف كتااا :

 .كتا  الثقافة العلمية.مكتبة إقرأ
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 :أبحاث ودراسات: ثانياً 

 

1. Biology Teacher Education Programs ( A Plan for Action ) . 

مقدمااـة باالشااتراى مااع ماادحف النماار فااى الم تمااـر العلمااى ( باللغااة اإلنجليزيااة ) ورقاة عمااـل 

أباو . لم العلوم للقارن الحاادى والعشارين، إعداد مععيـة المصريـة للتربيـة العلميـةالثانـى للجم

 .1225أ سطس  8 – 2: سلطان

 

باالشتراى مع . )ى للمعلم بكليات التربيةد التربومقترح لمناومة مقررات اإلعدا إطار .2

 .1225إبريل : 18السنة  ،(05)العدد . مجلة التربية المعاصرة. (محمود الشال

 

3. New Perspective Role of Biology Teachers Relevant to the Year 2000 

and Beyond. A Paper presented with Medhat El-Nemr to the 

International Union of Biological Sciences, Commission for 

Biological Education’s “Symposium Bio. Ed. 2000 : The Challenge of 

the Next Century. Paris: 15-18 May, 2000. 

  

  .(دراسة استكشافية)المعاصرة للعلم  للطبيعة الخدمة وأثناء الخدمةرؤية معلمى العلوم قبل . 0

.2001ديسمبر  :المجلد الرابع ،( 0) العدد . علميةمجلة التربية ال     

 

قدرة الطب  المعلمين على ترجمة بعض المفاهيم العلمية اللفاية إلى أشكال بصرية وعبقة ذلك . 8

مع أحمد كامل الحصرى مجلة  باإلشتراى). بقدرتهم على التصور البصرى وتحصيلهم الدراسى

 (.2001. )25 -1، 11(  0.) تكنولوجيا التعليم العدد

 

كليات العلوم من مفاهيم علم كن كل من متخرجى كليات التربية ودراسة مقارنة لمدى تم. 6

.2002مارس  :المجلد الخامس ،( 1) العدد  . مجلة التربية العلمية .البيولوجى  

 

دراسة تحليلية تتبعية لمدى اتساق مقررات البيولوجى بالتعليم الثانوى فى مصر مع توجهات  .2

 سبتمبر :المجلد الخامس ،( 3) العدد  ،مجلة التربية العلمية. أربعين عاما   خبل   تربية العلمية ال

2002. 

 

8. Developing a Framework for Professional Development Program for 

Science   Teachers Based on Their PD Needs and PD Standards A Paper 

presented with Medhat El-Nemr to the The IOSTE 12th International 

Symposium on Science and Technology Education on  Science and 

Technology Education in the Service of Humankind, Penang Grand Plaza 

Park Royal Beach Resort, Malaysia, 30 July-4 August 2006. 
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مجلة كلية التربية جامعة . ية لتدريس المفاهيم البيولوجية صعبة التعلماستراتيجية بنائ. 2

 .2002،  12المجلد ( 3)اإلسكندرية، العدد

 

النارية هام االستقرائية فى بناء مفاهيم فعالية استخدام المدخل المفاهيمى القائم على الم. 10

المجلد ( 3)عة اإلسكندرية، العددمجلة كلية التربية جام .النسبية لمعلمى الفيزياء ما قبل الخدمة

12  ،2002. 

 

طب  الصف األول اإلعدادى فى تنمية  فعالية استراتيجية تدريس تخاطب أنماط التعلم لدى .11

مجلة التربية العلمية، العدد (. باإلشتراى مع إبراهيم توفيق  ا ى. )بعض أهداف التربية العلمية

 .82-1،   2005، مارس 11(1)

 

فى تنمية المعرفة األساسية للتوجيه التربوى القائم على المعايير لدى  وحدة تدريبية فاعلية . 12

، 12( 2)مجلة التربية العلمية، العدد : فى 2002يوليو، 1بحث مقبول للنشر بتاريخ    .الموجهين

2002.    

 

 

 :النشاط العلمى
 

 :الجامعيـــة تدريس المقررات. أ 

 

 مرحلة البكالوريوس: 

للفرقة الثالثة شعبة البيولوجى، والطبيعة والكيمياء، والتعليم  العلومتدريس طرق مقرر  -

 .األساسى، وشعبة الطفولة

 .م للفرقة الرابعة شعبة البيولوجى، والطبيعة والكيمياءطرق تدريس العلو مقرر -

 .والتعليم األساسى المناهج للفرقة الرابعة بالبرنامج العاممقرر أسس وتطوير  -

 .البرنامج العام والتعليم األساسىالتعليمية للفرقة الثالثة بالوسائل مقرر  -

 .بيولوجىال للفرقة األولى شعبة Cytologyمقرر الخلية  -

 .أساسىللفرقة الثالثة تعليم   Molecular geneticsمقرر الوراثة الجزيئية  -

 .1225وحتى  1226جامعة قطر من  –مقرر التربية العملية بكلية التربية  -

 .فة العلميةمقرر الثقا -

 مقرر العلوم البيئية -

 

 مرحلة الدراسات العليا: 

 .ناام العامينمقررات طرق تدريس العلوم للتخصصات العلمية بالدبلوم العامة  -

 .لطب  الدبلوم المهنيةوالمشروا مقرر قاعة بحث  -

 .لطب  الدبلوم الخاص وتطوير المناهج مقرر مناهج البحث التربوى -

 .لطب  الدبلوم الخاصة فى التربية" س العلوم طرق تدري" مقرر التخصص  -

 .لطب  الدبلوم الخاصة فى التربيةمقرر حلقة بحث  -

 ،حلقااة بحااث ،مجااال التاادريس ىاالتجاهااات الحديثااة للبحااث  فاا  ،اسااتراتيجيات التاادريس -

 ،الجمعيات العلمية

 مقررات التخصص المتقدمة والقوايا البحثية لمرحلتى الماجستير  علم المعلمم -

 .لدكتورااوا
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 :اإلشراف على الرسائل العلمية -ج 
 

 : رسائل الماجستير

 

 فعالية برنامج عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى تنمية التنور          :دمحم فو ى

  .الدبلوم المهنية فى التربية طب المعلوماتى لدى                           

 خدام الكمبيوتر والنماذج فى تدريس الكيمياء الفرا ية،فاعلية است     :ربا  أبو الوفا  

  الطب  المعلمين أشكال المركبات والقدرة المكانية فى تنمية تصور                         

 .الكيميائية                         

 ثقافة العلمية فعالية مدخل قائم على التعلم البنائى لتدريس العلوم فى تنمية ال :    هبة طقشيم   

 .لدى تبميذ المرحلة االبتدائية                     

 ية بعض المفاهيم ومهارات فاعلية نموذج دورة التعلم فوق المعرفية فى تنم: عبد الحميد درا 

 لدى طب  الصف األول الثانوى ومعتقداتهم حول دراسة  المعرفة وراء ما                    

 .الفيزياء                     

 فاعلية برنامج تدريبى قائم على البنائية فى تنمية مفاهيم البيولوجيا    :بوسى نجيب     

 الجزيئية                       

 .لدى معلمى البيولوجيا التدريسىألداء وا                         

معاايير التربياة ء معتقادات معلماى العلاوم حاول تادريس العلاوم فاى ضاو   : ساهام الشاناوى 

 العلمية 

 .بيدائهم التدريسى وعبقتها                    

 

 :رسائل الدكتوراه

  

 تنمية كفايات فعالية برنامج قائم على التعلم التشاركى عبر الويب فى    :عنوان الرسالة .1

 .تدريستكنولوجيا التعليم اإللكترونى فى الن المعلمي توظيف                               

 فاعلية منهج مقترح للكيمياء فى التعليم العام فى ضوء فلستها ومعايير   :عنوان الرسالة.2

 تعليمها فى تعديل التصورات العقلية البديلة حول التراكيب الكيميائية                          

  .واالتجاا نحو دراسة الكيمياء                         

 للغة والدافعية لدىمقرر مدمج قائم على المهام لتنمية مهارات إنتاج ا: عنوان الرسالة.3

 .  اإلنجليزية أل راض خاصة بكلية التجارة دارسى اللغة                        

 سفتها وفاعليته فى تنمية منهج مقترح فى الفيزياء للتعليم العام فى ضوء فل: عنوان الرسالة.0

 .الفيزياء، ومهارات االستقصاء العلمى واالتجاا نحو دارسة الفيزياءيم مفاه                      

 استخدام برنامج الكترونى فى تنمية بعض الكفايات النوعية واالتجاا أثر : عنوان الرسالة.8

 المدخل المهنية للطالب المعلم بقسم اللغة الفرنسية فى ضوء نحو التنمية                        

 .اإلنجرومى                        

 فاعلية مدخل كل اللغة لتعليم اللغة العربية فى تنمية مهارات األداء اللغوى : عنوان الرسالة.6

 .بالهوية الثقافية لدى مزدوجى اللغة بالمرحلة اإلبتدائىوالوعى                       

 مية التفكير الناقد ومفاهيم فاعلية مقرر مقترح فى التطور البيولوجى فى تن: عنوان الرسالة.2

 .لدى طب  شعبة البيولوجى فى كلية التربية التطور وقبوله                      
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 .قومىفى مشروعات الجودة على المستوى الالمشاركة  -ب 
 

االشااتراى فااى لجااان إعااداد معااايير مناااهج العلااوم للمراحاال التعليميااة المختلفااة بمشااروا  .1

 . 2003للتعليم المعايير القومية 

 

مان خابل   " 123فى وضع الخطط االستراتيجية لمشروا دعام المدرساة رقام المشاركة  .2

   SPAAC Social Planning, Analysis and Administrationمشاااروا 

-2-22إلاى  2000-2-28، مان  USAIDبالتعاون مع الوكالة األمريكياة للتنمياة الدولياة

 . 2000 -10 -10إلى  2000 -10 -8ومن . 2000

 

االشااتراى فااى أعمااال ورشااة العماال بعنااوان مبمااا بناااء برنااامج الدراسااات العليااا وفقااا  .3

 .2002-11-12بدمنهور فى  –جامعة اإلسكندرية  -المنعقدة بكلية التربية . للمعايير

 

كلياة التربياة ". اإلطاار التنايماى للمعاايير"إلقاء محاضرة عان المعاايير والجاودة بعناوان  .0

رية باادمنهور كدجاادى فعاليااات مشااروا إنشاااء ناااام داخلااى للجااودة بكليااة جامعااة اإلسااكند

 Qualityجامعااة اإلسااكندرية، مشااروا ضاامان الجااودة واإلعتماااد  -باادمهور -التربيااة

Assurance & Accreditation Project (QAAP II)  30و ارة التعليم العالى فى 

 .2005مارس 

 

ا تحسااين التعلاايم واالسااتعداد لتهئيااة االشااتراى فااى أعمااال ورل العماال الخاصااة بمشاارو .8

المدارس لبعتمااد، بالتعااون باين و ارة التربياة والتعلايم، والهيئاة القومياة لوامان جاودة 

-2بدمنهور جامعة اإلسكندرية فى الفتارة مان  –التعليم واالعتماد، والمنعقدة بكلية التربية 

30/5/2005. 

 

بكلياة التربياة جامعاة اإلساكندرية " تناايمإنشاء ناام فعال إلدارة الجودة وال"عوو لجنة  .6

 .2002 -2005. فرا دمنهور

 

االشتراى فاى أعماال ورشاة العمال بعناوان النااام الاداخلى إلدارة الجاودة المنعقادة بكلياة  .2

 .2005 -8 -0فرا دمنهور فى  -التربية جامعة اإلسكندرية

 

ناارة عاماة لقااء : ىاالشتراى فى أعمال ورشة العمل بعنوان الجودة  واالعتماد المدرسا .5

 .2005 -5 -21المنعقدة فى دمنهور فى . فرق عمل مدارس البحيرة

 

االشتراى فى أعمال ورشة العمل بعنوان التخطيط االستراتيجى المنعقدة فى كلية التربياة  .2

 2005 – 2 -25فرا دمنهور فى  -جامعة اإلسكندرية
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 .والوعى البيئى المشاركة فى دورات لخدمة المجتمع -ج
 

 Environmental Education andاالشاتراى فاى مشاروا التادريب والاوعى البيئاى  .1

Training Program ( EETP )   تحف رعاية رئاسة مجلس الو راء، وجهاا  شائون

القاهرة، خبل : بمقر جها  شئون البيئة.  DANIDAالبيئة، هيئة شئون البيئة الدانمركية 

 .1222نوفمبر  –الفترة من مارس 

 

. تراى بمحاضرة فى ورشة عمل حاول دور اإلعابم فاى مناهواة التمياز ضاد المارأةاالش .2

 .2002فبراير  8 – 0: قاعة مبارى، دمنهور. تحف إشراف المجلس القومى للمرأة

 

بالتعااااون باااين مركاااز التنمياااة " مشاااروا الااادعوة لقواااايا المااارأة " االشاااتراى فاااى دورة  .3

والجمعيـة المصرية لتنايم األسرة،  .Washington D.Cوالنشاطات السكانية بواشنطن 

 3 – 1معهد التدريب والبحوث باإلسكندرية . تحف إشراف المجلس األعلى لتنايم األسرة

 .2002سبتمبر 

 

. ضاامن فعاليااات المنتاادى السياسااى للماارأة" كيااف تختااارين مرشااحك"االشااتراى فااى ناادوة  .0

 . 2000/ 2/6مديرية الثقافة بدمنهور 

 

ضاامن فعاليااات المنتاادى السياسااى " مواطنااة والمشاااركة السياساايةال"االشااتراى فااى ناادوة  .8

 .2000/ 2/6مديرية الثقافة بدمنهور . للمرأة

 

 
 

 الجامعاااة المشاااروعات الترويرياااة دا ااالالمشااااركة فاااى الااادورات التدريبياااة و – د

  :هاو ارج
 

ر بدمنهواالشتراى بالتدريس والتنسيق فى الدورات السنوية التى تعقدها كلية التربية  .6

لكليات جامعة اإلسكندرية منذ ( للمدرسين المساعدين والمعيدين)إلعداد المعلم الجامعى 

 .وحتى تاريخه 1225
 

 

لتيهيال معلماى  World Bankاالشتراى فى التدريس والتدريب فى برنامج البناك الادولى  .2

 –يااو خاابل الفتاارة ماان يون: بمقاار كليااة التربيااة باادمنهور. لعلااوم بمراحاال التعلاايم المختلفااةا

 .1222أ سطس 

 

يرى إلعاداد ماد World Bankاالشتراى فى التدريس والتدريب فى برنامج البنك الدولى  .5

 –خاابل الفتاارة ماان يونيااو : بمقاار كليااة التربيااة باادمنهور. الماادارس اإلعداديااة والثانويااة

 .1222أ سطس 

 

لتعااون ماع با" برناامج  تطاوير التعلايم بمحافااة اإلساكندرية" اإلشتراى فى تقيايم تجرباة  .2

 الوكالة



 

 8 

 .2003-8-1إلى  2003-3-15، من  USAIDاألمريكية للتنمية الدولية            

 

برناامج "المشاركة فى الدورة التدريبية ألعواء مجالس األمناء بالمدارس المشااركة فاى  .10

 ,SPAAC Social Planningتطوير التعليم بمحافاة اإلسكندرية مان خابل مشاروا 

Analysis and Administration    بالمشااركة ماع الوكالاة األمريكياة للتنمياة الدولياة

USAID  2003يوليو  12إلى  6، من. 

  

 -2005عوو مجلس إدارة التعليم المفتوح بكلية التربية جامعة اإلسكندرية فرا دمنهور  .11

2002 

 

عوو مجلس إدارة وحدة ضمان الجاودة بكلياة التربياة جامعاة اإلساكندرية فارا دمنهاور  .12

2005- 2002 

 

المدير التنفيذى لمركز الخدمات التربوية والتطوير اإلدارى وحدة ذات طاابع خااص مناذ  .13

  2011-6- 30حتى  2011 -1-11

 

بكلياة التربياة  تحانية التى عقدإلقاء محاضرة وعقد ورشة عمل عن شروط الورقة االمت .10

 .2005 -12 -2منهور فى دجامعة اإلسكندرية ب

 

ة بااارات كااادر المعلمااين الاادور الثااانى بتكليااف ماان األكاديمياااالشااراف علااى أعمااال اخت .18

/ 28. مدرساة الثانوياة بناات، محافااة البحيارة بادمنهورالمهنية للمعلمين التى عقدت فى ال

0 /2002. 

 

بمشاروا تحساين  ورل العمال التابعاة لاو ارة التربياة والتعلايم الخاصاة علاى  اإلشراف .16

مركااز التاادريب التااابع لااو ارة الزراعااة نعقاادة فااى المالتعلاايم فااى مرحلااة الطفولااة المبكاارة 

 .2/8/2002 -4/0بدمنهور فى المدة من 

االشراف على أعمال اختبارات كاادر المعلماين بتكلياف مان األكاديمياة المهنياة للمعلماين  .12

 .2002/ 8/ 22. التى عقدت فى بالمدرسة الثانوية العسكرية، محافاة البحيرة بدمنهور

 

 

 

 :المحلية والعربية والدوليةمؤتمرات العلمية المشاركة فى ال -ه
 

 دور المدرسااة واألساارة والمجتمااع فااى "  :االشااتراى فااى ناادوة كليااة التربيااة، جامعااة قطاار

 .1226مارس  25 – 28قطر : الدوحة. كلية التربية، جامعة قطر "تنمية االبتكار 

 

 16 – 10: طر الخيرياةوى األول لخباراء التربياة العلمياة، القناااالشتراى فـى اللقاء السان 

 .1226أ سطس 

 



 

 9 

  التربياة " :للجمعياة المصارية للتربياة العلمياةاالشتراى فى أعماال الما تمر العلماى األول

علوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، األكاديمية العربية لل. "العلمية للقرن الحادى والعشرين

 .1222أ سطس  13 – 10: أبو قير، اإلسكندرية

 

 كلياة . "تطاوير التعلايم بدولاة قطار " ، جامعاة قطار حاول االشتراى فى ندوة كلية التربياة

 .1222أكتوبر  5 – 2: الدوحة. التربية، جامعة قطر

 

  ( باللغاااة اإلنجليزياااة)االشاااتراى بورقاااة عمااالBiology Teacher Education 

Programs – A Plan for Action الم تمر مدحف النمر فى. مقدمة باالشتراى مع د 

إعااداد معلاام العلااوم للقاارن الحااادى  :للجمعيااة المصاارية للتربيااة العلميااةالعلمااى الثااانى 

 .1225أ سطس  8 – 2: ، أبو سلطانوالعشرين

 

  ( باللغاة اإلنجليزياة)بورقاة بحثياة االشتراىNew Prospective Role of Biology 

Teachers Relevant to the Year 2000 and Beyond . الشاتراى ماـع مقدماة با

 مدحف النمر لم تمـر المجلـس الدولـى للعلـوم البيولوجيـة . د

 Symposium Bio-Ed 2000: The Challenge of the Next 

Century. Held by the International Union of Biological 

Sciences ( IUBS ), Commission for Biological Education ( 

CBE ) & UNESCO. In Paris, France: 15-18 May 2000. 

 

 كليااات  ":خااامس عشاار لرابطااة التربيااة الحديثااةاالشااتراى فااى أعمااال الماا تمر العلمااى ال

  .2000يوليو  15 – 12: كلية التربية، جامعة طنطا. "التربية الحاضر والمستقبل

 

  ةـاـ، كلياة التربيالقاومى للبحاوث التربوياة والتنمياةاالشتراى فاى أعماال ما تمر المركاز، 

ساى التحااد طااب  المركااز الرئي. "رؤى مسااتقبلية للبحاث الترباوى ":جامعاة عاين شامس

 .2001أبريل  12 – 12: المدارس بالقاهرة

 

  التربياة : للجمعياة المصارية للتربياة العلمياةاالشتراى فى أعمال الم تمر العلمى الخاامس

البحااارى، أباااو قيااار،  لعلاااوم التكنولوجياااة والنقااالاألكاديمياااة العربياااة ل. العلمياااة للمواطناااة

 .2001أ سطس  1 –يوليو  22: اإلسكندرية

 

 جاودة "حاول  :بع لكلياة التربياة، جامعاة طنطاااالشتراى فاى أعماال الما تمر العلماى الساا

: جامعة طنطا ،كلية التربية "، الفرصالتحديات، المعايير –التعليم فى المدرسة المصرية 

 .2002أبريل  22 – 25

 

 ت االجتماعية للعلم م تمر الدولى لألخبقيات والمسئوليااالشتراى فى أعمال ال

 & Ethical & Social Responsibilities in Science: والتكنولوجيا

Technology. Organized by Bibliotheca Alexandrina and MURS – 

International.  ،2002أكتوبر  21 – 12 :، باإلسكندريةبمقر مكتبة اإلسكندرية. 

 

 تطاوير كلياات : " العلمى السابع لكلية التربية، جامعة المنياا ى فى أعمال الم تمراالشترا

   : التربية

 .2000أبريل  -25-22، كلية التربية، جامعة المنيا، "فلسفته وأهدافه ومداخله    
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  م المنااهج وطارق التادريس، كلياة التربياة، وة العلمية األولى لقساالنداالشتراى فى أعمال

 جامعة 

" المنهج القومى فاى المدرساة المصارية باين ثاورة المعلوماات وتحاديات العولماة:"طنطا   

 كلية التربية، 

 .2000 -8-31: جامعة طنطا   

 

    األبعااد : للجمعياة المصارية للتربياة العلمياة الثاامناالشتراى فى أعمال الم تمر العلمى

 الغائبة فى 

 .2000يوليو  25-28: ن، فايد، اإلسماعيليةفندق المرجا. مناهج العلوم بالوطن العربى    

 

  مشااروا تطااوير كليااات التربيااة  منار الخاااص برفااع الااوعى بعماالالمشاااركة فااى السااي

FOER  . مشروا 

، قسم تطوير كليات التربياة، بالتعااون ماع و ارة التعلايم العاالى، (ERP)تطوير التعليم     

- 22سبتمبر 

       30/ 2000 

 

   للمركااز القااومى لبمتحانااات والتقااويم  الثااانىالماا تمر العلمااى  االشااتراى فااى أعمااال

الشامل وضمان الجودة االعتماد فى التعليم قبال الجاامعى الحاضار      التقويم : التربوى

 21 -20: المركااز القااومى لبمتحانااات والتقااويم التربااوى، المقطاام القاااهرة . والمسااتقبل

 .2005يوليه 

 

     للجمعياة المصارية للتربياة العلمياة الثاانى عشارمر العلمى االشتراى فى أعمال الم ت :

 -2دار الوايافة جامعاة عاين شامس . التيثير والتايثر: التربية العلمية والواقع المجتمعى

0/5 /2005. 

 

  االشتراى فى أعمال ولجاان تحكايم الما تمر الادولى األول لكلياة ريااض األطفاال بعناوان

ر والعاالم العرباى بكلياة ريااض أطفاال جامعاة رؤية مستقبلية لرياض األطفاال فاى مصا

 2013/ 0/ 25-22: دمنهور

 

 التربياة العلمياة : االشتراى فى أعمال الما تمر العلماى للجمعياة المصارية للتربياة العلمياة

 2010/ 10/5-2للتميز دار الويافة جامعة عين شمس 

 

 

 ً   .دةوالجو ترويرقومية ودولية لل لمشروعات ستشاريةاألعمال اإل - امسا
 

   معاايير األداء لمعلام ماا قبال الخدماة "فاى مشاروا وضاع كخبير استشارى المشاركة

مشااروا تطااوير التعلاايم .  الخاصااة باه وإدارة ورل العماال"لكلياات التربيااة فااى مصار

(ERP) قسم تطوير كليات التربية ، FOER بالتعاون مع جامعتى متشجان وبتسابرج

 .2006حتى مارس  2000 بالواليات المتحدة األمريكية من سبتمبر

 .12/2000/ 2 -2اإلسكندرية  ،فندق سيسل "ماهية المعايير"ورشة عمل  -

 .2008/ 12/ 30 -25 فندق متربول، اإلسكندرية" مجاالت المعايير"ورشة عمل  -



 

 00 

 .2008/ 25/0 -26 فندق فبمنكو، القاهرة" كتابة المعايير والم شرات"ورشة عمل  -

/ 8/ 26 -28 فنادق سيسال، اإلساكندرية" ر الميادانىتصاميم أدوات االختباا "ورشة عمل -

2008. 

 -21فندق سيسلن اإلساكندرية  للمعايير "تصميم استبانات االختبار الميدانى"ورشة عمل  -

23 /6 /2008. 

 .2008 -5 -18فندق سفنكس، القاهرة " جمع استبانات االختبار الميدانى"ورشة عمل  -

 .2008/ 11/ 22 – 12سفنكس، القاهرة فندق " صيا ة وثيقة المعايير"ورشة عمل   -

 

 تنمياااة "ورشاااة عمااال  إدارةفااى إعاااداد الماااادة العلميااة و كخبيااار استشاااارى المشاااركة

( ERP)تطاوير التعلايم  مشاروا ".مهارات التفكيار الناقاد فاى العلاوم لماوجهى العلاوم

-13التااى عقاادت فااى الفتاارة ماان فاارا اإلسااكندرية، مكااون التنميااة المهنيااة للمعلمااين 

 .اإلسكندرية 18/3/2006

 

 تنمياااة "ورشاااة عمااال إدارة فااى إعاااداد الماااادة العلميااة و كخبيااار استشاااارى المشاااركة

فارا اإلساكندرية، ( ERP)تطاوير التعلايم  مشاروا ".مهارات التفكير الناقد للمديرين

 2006/ 12/3-15التاااى عقااادت فاااى الفتااارة مااان مكاااون التنمياااة المهنياااة للمعلماااين 

 .اإلسكندرية

 

 مركاز وادى للعلاوم " شخصيات مصر"فى مراجعة وثيقة  ر استشارىكخبي المشاركة

 2006سبتمبر .WESC Environmental Science Center  Wadi  البيئية

 

  برناااامج "فاااى مشاااروا تصاااميم  ورل العمااال  إدارةو كخبيااار استشاااارىالمشااااركة

م ، القسا(ERP)مشروا تطاوير التعلايم  ."التدريب األساسى للتنيمة المهنية للموجهين

 . 2006حتى أبريل  2008ديسمبر ESS الخاص بدعم النام التربوية 

 

  معاايير التنميااة "فاى مشااروا وضاع  ورل العمال إدارةو كخبيار استشااارىالمشااركة

تطااوير  مشااروا". المهنيااة الخاصااة بالماادر ، وباارامج التاادريب وم سسااة التاادريب

 2006مان أكتاوبر  POD، القسم الخاص بالتنمية المهنية والم سسية (ERP)التعليم 

 .2002إلى مارس 

 

 مراجعة المعايير القومية وإعداد وثيقة شاملة "فى مشروا  كخبير استشارى المشاركة

، القساام الخاااص بالتنميااة (ERP)تطااوير التعلاايم  مشااروا "لمعااايير المدرسااة الفعالااة

 .2002حتى فبراير  2002من يناير PODالمهنية والم سسية 

 

  إدارةفى إعداد المادة العلمية الخاصاة بمهاارات التوجياه و كخبير استشارىالمشاركة 

الساتخدام الماادة العلمياة فاى ورل العمال فاى TOT    ورشاة عمال إعاداد المادربين 

 SUPPORT TO EGYPTIANمشاروا (. أسايوط، ساوهاج، قناا)المحافااات 



 

 02 

PRIMARY SCHOOLING (STEPS II)  الممول من الوكالاة الكندياة للتنمياة

 .2002القاهرة مارس . بالتعاون مع و ارة التربية والتعليم  CIDAالدولية 

 

  إعداد اختبارات كادر " فى مشروا إدارة ورل العمل و كخبير استشارىالمشاركة

، القسم الخاص بالتنمية المهنية والم سسية (ERP)تطوير التعليم  مشروا".  المعلم

POD  2005نوفمبر حتى  2002من أ سطس. 

 

 20-15 ،فندق متربول اإلسكندرية ،ريف بمشروا كادر المعلمورشة عمل التع -

/2/2002. 

ورشة عمل التدريب على كتابة االختبارات من نوا االختيار من متعدد، فندق بيراميزا  -

 .22/2/2002-28القاهرة 

، فندق بيراميزا التعليم العام اختباراتعمل وضع األطر المفاهيمية لمجاالت ورشة  -

 2002/ 0/10-2القاهرة 

-8ورشة عمل وضع األطر الفاهيمية للمجبت التعليم الفنى، فندق شبرد القاهرة  -

2/11/2002. 

-25ورشة عمل كتابة اختبارات مجاالت التعليم الفنى، فندق أوبرج الفيوم  -

31/11/2002. 

 ورشة عمل المراجعة األولى لمسودات اختبارات التعليم العام، فندق متربول اإلسكندرية -

 2- 13/12/2002. 

ورشة عمل المراجعة الثانية لمسودات اختبارات التعليم الفنى، فندق متروبول  -

 اإلسكندرية 

- 20-31/12/2002. 

ورشة عمل المراجعة لمسودات المجال التربوى العام ولذوى االحتياجات الخاصة فى  -

 .10/1/2005 -12 المعادى القاهرة  ERPمقر مشروا تحسين التعليم 

فى مقر مشروا تحسين التعليم  test mapsت ائط االختباراورشة عمل مراجعة خر -

ERP   20/1/2005 -21المعادى القاهرة. 

ورشة عمل مراجعة اختبار معلمى رياض األطفال فى مقر مشروا تحسين التعليم  -

ERP  12/2/2005 -10 المعادى القاهرة. 

ز القومى لمجوعة االختبارات األولى فى المركطبعة األولى عمل مراجعة الورشة  -

 .21/2/2005-12المقطم القاهرة   NCEEEللتقويم التربوى واالمتحانات 

ورشة عمل مراجعة الطبعة األولى لمجوعة االختبارات الثانية فى المركز القومى للتقويم  -

 .18/3/2005-13 المقطم القاهرة NCEEEالتربوى واالمتحانات 

الثالثة فى المركز القومى للتقويم  ورشة عمل مراجعة الطبعة األولى لمجوعة االختبارات -

 .NCEEE 3-0/0/2005التربوى واالمتحانات 

ورشة عمل تكوين النموذج الخامس لكل االختبارات  فى المركز القومى للتقويم التربوى  -

 .12/0/2005-10 المقطم القاهرة NCEEEواالمتحانات 
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المركز القومى للتقويم  ورشة عمل مراجعة الطبعة الثانية لمجوعة االختبارات األولى فى -

 .NCEEE 12-12/0/2005التربوى واالمتحانات 

ورشة عمل مراجعة الطبعة الثانية لمجوعة االختبارات الثانية فى المركز القومى للتقويم  -

 .20/0/2005-23المقطم القاهرة  NCEEEالتربوى واالمتحانات 

 18/8/2005-10 محافاات فىبعض التطبيق التجربة االستطبعية لبختبارات فى  -

ورشة عمل لتصميم اختبارات تخصصات المكتبات واإلعبم التربوى، فندق متروبول  -

 .31/8/2005-26اإلسكندرية 

ورشة عمل مراجعة األطر المفاهيمية ومفردات اختبارات مجاالت التعليم الصناعى فى  -

-12ضوء توصيات القائمين على التعليم الفنى فى الو ارة،  فى أوبرج الفيوم 

10/6/2005. 

ورشة عمل تحديد المفردات المكونة للنماذج االختبارية النهائية فى ضوء التحليل  -

المقطم القاهرة   NCEEEاإلحصائى فى المركز القومى للتقويم التربوى واالمتحانات 

12-25/6/2005. 

وتحديد الدرجات   standard settingورشة العمل الخاصة بوضع معايير االختبارات  -

 لبختبارات فى المركز القومى للتقويم التربوى واالمتحانات  cut scoresة الحدي

NCEEE  31/5/2005-11المقطم القاهرة. 

 

 

 يات الوظيفية لمشروا كادر المشاركة كخبير استشارى فى وضع توصيفات المستو

، القسم الخاص بالتنمية المهنية (ERP)مشروا تطوير التعليم  .المعلم ومراجعتها

 .2005حتى يوليو  2005من مارس PODسية والم س

 

  برنامج المشاركة كخبير استشارى فى دورة األكاديمية المهنية للمعلم، وكادر المعلم

القيادات التربوية، و ارة التربية والتعليم بالتعاون مع أكاديمية تطوير األداء  تيهيل

ينة مد  Career Development & Consultation  Academyواالستتشارات 

 .18/10/2005-10 -10/ 2-2 ، القاهرةمبارى التعليمية

 

 ركة كخبير استشارى فى دورة اإلعتماد التربوى للم سسات التربوية، برنامج المشا

تيهيل القيادات التربوية، و ارة التربية والتعليم بالتعاون مع أكاديمية تطوير األداء 

مدينة   Career Development & Consultation  Academyواالستتشارات 

 .6/10/2005-0 -10/ 30-22مبارى التعليمية، القاهرة 

 

  األنشطة المصاحبة فى مناهج المرحلة "المشاركة كخبير استشارى فى دورة برنامج

و راة التربية والتعليم وحدة التخطيط  والمتابعة مشروا تحسين التعليم ". الثانوية

/ 8/ 2-8بتاريخ  ابع لو ارة الزراعة بدمنهورمركز التدريب الت المنعقدة فى . الثانوى

2002. 
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  التعريف بتصنيف بلوم وكتابة األهداف وفقا "المشاركة كخبير استشارى فى دورة

بالتعاون مع أكاديمية تطوير األداء لمعلمى المدرسة األمريكية الدولية بالقاهرة، " له

  Career Development & Consultation  Academyواالستتشارات 

 .2/8/2002 التجمع الخامس القاهرة

 

  لمعلمى المدرسة األمريكية " تقييم أداء الطب "المشاركة كخبير استشارى فى دورة

 Careerبالتعاون مع أكاديمية تطوير األداء واالستتشارات الدولية بالقاهرة، 

Development & Consultation  Academy   التجمع الخامس القاهرة

23/8/2002. 

 

 فلسفة " المنهج المطور لرياض األطفال"لمشاركة كمدر  بالبرنامج التدريبى ا

كلية رياض  -مشروا تحسين التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة -المنهج  الجديد 

 .2012-3-1إلى  2012-1 -25األطفال جامعة دمنهور فى الفترة من 

 

  فلسفة " ألطفالالمنهج المطور لرياض ا"المشاركة كمدر  بالبرنامج التدريبى

كلية رياض  -مشروا تحسين التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة -المنهج  الجديد 

 .2013 26/6-16األطفال جامعة دمنهور فى الفترة من 

 

  فلسفة " المنهج المطور لرياض األطفال"المشاركة كمدر  بالبرنامج التدريبى

كلية رياض  -المبكرةمشروا تحسين التعليم لمرحلة الطفولة  -المنهج  الجديد 

 2/2013-2إلى 6-22األطفال جامعة دمنهور فى الفترة من 

 

  لتدريب معلمى " االختبارات الدولية "المشاركة كمدر  لجامعة كمبردج  قطاا

 . 2010فبراير  -2013نوفمبر للمستوى التاسع  ( NES)مدارس النيل المصرية 

 

 يمى و دليل المعلم لمجال البيولوجى المشاركة كخبير استشارى فى تقييم اإلطار المفاه

( NES)الموضوا من قبل جامعة كمبردج لمدارس النيل المصرية المستوى العاشر 

 . 2010يوليو 

 

  عينات الختبارات تحريرية وعملية فى المشاركة كخبير استشارى فى تقييم

 جامعة كمبردج لمدارس" االختبارات الدولية "قطاا من قبل ة الموضوعالبيولوجى 

 . 2010يوليو ( NES)النيل المصرية المستوى العاشر 

 

  لتدريب معلمى " االختبارات الدولية "المشاركة كمدر  لجامعة كمبردج  قطاا

 . 2010شر أ سطس اعللمستوى ال(  NES)مدارس النيل المصرية 

 

  لتدريب معلمى " االختبارات الدولية"المشاركة كمدر  لجامعة كمبردج قطاا

مدينة  2018فى فبراير  L1) ) للمستوى األول (  NES)المصرية مدارس النيل 

 .العبور
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  المشاركة كخبير استشارى فى تقييم منهج البيولوجى المستوى الثانى( 

(L2جامعة كمبردج لمدارس النيل " االختبارات الدولية "قطاا من قبل  الموضوا

 .2018إبريل ( NES)المصرية المستوى العاشر 

 

 ر استشارى فى تقييم منهج البيولوجى المستوى الثانى المشاركة كخبي(  (L2 

قطاا من قبل  الموضوا( L3)بالمقارنة بمنهج البيولوجى المستوى الثالث 

جامعة كمبردج لمدارس النيل المصرية المستوى العاشر " االختبارات الدولية "

(NES) 2018 أ سطس. 

 

 

 ً  :والدولىعلى المستوى القومى  التنمية المهنية -سادسا
 

   برنااامج التنميااة المهنيااة، كليااة التربيااة، جامعااة متشااجان اجتيااا Michigan State 

University   بوالية متشجان بالواليات المتحدة األمريكية بالتعاون مع الوكالة األمريكية

. USAID United States for International Developmentللتنميااة الدوليااة

فاى الفتارة مان  FOERوالمستشاارين التخصصاين بمشاروا الاـ  الخاص بالمدريين القاادة

 .2008فبراير 8يناير إلى   22

 

 فاى التربياة  اجتياا  برناامج التنمياة المهنياة، معهاد الدراساات الدولياة Institute for 

International studies in Education  كلية التربية جامعة بتسابرج University 

of Pittsburghفانيا بالوالياااات المتحااادة األمريكيااة بالتعااااون ماااع الوكالاااة بوالياااة بنساال

 USAID United States for International األمريكياااة للتنمياااة الدولياااة

Development . 2008فبراير  13إلى  8فى الفترة من. 

 

  اجتيا  برنامج النشر العلمى، مركز تنمية قدرات أعوااء هيئاة التادريس، جامعاة القااهرة

 .28/6/2005-23من الصباحية  ى الفترة الذى عقد ف

 

  ،اجتيااا  برنااامج معااايير الجااودة التدريسااية، مركااز تنميااة قاادرات أعواااء هيئااة التاادريس

 .28/6/2005 -23من المسائية جامعة القاهرة الذى عقد فى الفترة 

 

 الدورة التدريبية عن نارية اساتجابة المفاردة  حوور IRT ،لتحليال مفاردات االختباارات

 ،بنيوجيرساىETS مركاز الخادمات التربوياة  بالتعاون مع  ERP تطوير التعليم مشروا

 .باإلسكندرية 2005/  2/  18 -12الواليات المتحدة األمريكية التى عقدت فى الفترة من 

 

 الادورة التدريبياة عان وضاع معاايير االختباارات  حوورstandard setting  ودرجاتهاا

مركز الخدمات التربوية  بالتعاون مع  ERP التعليم، مشروا تطوير  cut scores الحدية

 ETS 8/ 10 -9بنيوجيرسااى، الواليااات المتحاادة األمريكيااة التااى عقاادت فااى الفتاارة ماان  /

 .بالقاهرة 2005
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  اجتيااا  برنااامج اسااتخدام التكنولوجيااا فااى التاادريس، مركااز تنميااة قاادرات أعواااء هيئااة

 .13/5/2005-11الصباحية من التدريس، جامعة القاهرة الذى عقد فى الفترة  

 

  ،اجتيااا  برنااامج أخبقيااات البحااث العلمااى، مركااز تنميااة قاادرات أعواااء هيئااة التاادريس

 .13/5/2005-11جامعة القاهرة الذى عقد فى الفترة  المسائية من 

 

 وحاال المشااكبت، مركااز تنميااة قاادرات أعواااء هيئااة  اتاجتيااا  برنااامج اتخاااذ القاارار

 .20/5/2005-15الذى عقد فى الفترة  من التدريس، جامعة القاهرة 

 

  اجتيا  برنامج التخطيط االستراتيجى، مركز تنمية قدرات أعواء هيئة التادريس، جامعاة

 .22/5/2005-28القاهرة الذى عقد فى الفترة  من 

 

 ذلااك فااى ات التعلاايم العااالى، وم سسااى للتدريبيااة بعنااوان دورة التقااويم الااذات ةاجتيااا  دور

الهيئااااة القوميااااة لواااامان جااااودة التعلاااايم  2010 – 12-2إلااااى  2010-12-8:  الفتاااارة

 . واالعتماد
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