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المؤهالت الدراسية:


بكالوريوس العلـوم والتربيـة ( شـعبة التعلـيم الصـناعي – ميكانيكـا ) بتقـدير عـام



منـــاهج وطـــرق التـــدريس " ميكانيكـــا " بعنـــوان

جيد جداً من كلية التربية  -جامعة أسيوط عام .2604
ماجســـتير اـــي التربيـــة تخصـــ

" أثر استخدام تحليل المهمة على تنمية المهارات العملية لدى طـالب المـدارس

الثانوية الصـناعية " بتقـدير عـام ممتـاز  -كليـة التربيـة  -جامعـة أسـيوط عـام
.2660


دكتــــوراف الفلســــفة اــــي التربيــــة تخصــــ

المنــــاهج وطــــرق التــــدريس بعنــــوان

" برنــامج قــالم علــى الحاجــات التدريبيــة لتــدريب معلمــى التعلــيم الصــناعى وأثــرف
علــى النمــو المهنــى والتنــور العلمــي " كليــة التربيــة  -جامعــة أســيوط  -عــام
.6112
التدرج الوظيفي:
 -2معيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية – جامعة أسـيوط اـي الفتـرة
من 2604/21م .
 -6مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكليـة التربيـة – جامعـة أسـيوط
اي الفترة من  2660/6م

 -2مــدرس بقســم المنــاهج وطــرق التــدريس بكليــة التربيــة – جامعــة أســيوط اــي
الفترة من 6112/2/66م .

 -4أستاذ مسـاعد بقسـم المنـاهج وطـرق التـدريس بكليـة التربيـة -جامعـة أسـيوط
اي الفترة من . 6110/0
 -0استاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية -جامعة أسيوط اي
الفترة من  6122/22وحتى اآلن.

 -2وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث من 6122/22وحتي االن.
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الخبرات التدريسية -:
أوال  :التدريس لمرحلة البكالوريوس والليسانس
مهارات اتصال

للفرقة الرابعة معلمة اصل بالجماهيرية الليبية

وسالل تعليمية

الفرقة الثالثة بالجماهيرية العربية الليبية

طرق تدريس الحاسوب

الفرقــة الرابعــة شــعبة الحاســوب بالجماهيريــة العربيــة
الليبية

طرق التدريس

لطالب شعبة التعليم الصناعى

مناهج (أسس بناء)

طالب الفرقة الثالثة

مبادئ التدريس

لطالب الفرقة الثانية بالكلية

استراتيجيات التدريس

لطالب الفرقة الثانية أساسي

التدريبات العملية

لطالب شعبة التعليم األساسى

تكنولوجيا التعليم

لطالب الفرقة الثالثة بالكلية

التدريس العالجى

لطالب الفرقة الرابعة علم النفس بالكلية

انتــــاج بــــرامج الفيــــديو والتلفزيــــون

لطالب شعبة التكنولوجيا

صيانة األجهزة التعليمية

لطالب شعبة التكنولوجيا

طرق تدريس تعليم صناعي

لطالب الفرقـة الثانيـة كليـة التعلـيم الصـناعي جامعـة

التعليمية

سوهاج
طرق تدريس تعليم صناعي

لطـالب الفرقـة الثالثـة كليــة التعلـيم الصـناعي جامعــة

مناهج

الفرقة الثالثة كلية التربية النوعية بأسيوط

مقدمة اي تكنولوجيا التعليم

الفرقة األولى كلية التربية النوعية بأسيوط

سوهاج

اإلشراف على برنامج التربية العملية – كلية المعلمين – جامعة قاريونس
التدريس المصغر

الفرقة ال اربعة كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج

الوسالط المتعددة

الفرقة الرابعة كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج
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ثانيا :التدريس لمرحلة الدراسات العليا
طرق تدريس تكنولوجيا التعليم

لطالب الدراسات العليا

الوسالل التعليمية

لطالب الدراسات العليا

التدريب الطالبي

لطالب الدراسات العليا

تكنولوجيا التعليم

لطالب الدراسات العليا

طرق تدريس تعليم صناعي

لطالب الدبلوم الخا

بأسيوط

طرق تدريس تعليم صناعي

لطالب الدبلوم الخا

بسوهاج

طرق تدريس تعليم صناعي

للدبلوم العام نظام العام والعامين -جامعة سوهاج

مناهج

للدبلوم العام نظام العام

التدريب الميداني

لشعبتي تكنولوجيا التعليم  ،والصم والعميان بالـدبلوم

مهارات التدريس

لشعبتي الصم والعميان بالدبلوم المهنية

صيانة أجهزة تعليمية

لشعبة تكنولوجيا التعليم بالدبلوم المهنية

مهارات التدريس

لشعبة معلم التربية الخاصة بالدبلوم المهنية

التدريس المصغر

للدبلوم العام نظام العام والعامين

صيانة أجهزة تعليمية

لشعبة تكنولوجيا التعليم بالدبلوم المهنية

استراتجيات متقدمة اي التدريس
مقرر اي طرق تدريس تعليم صناعي

المهنية

لطالب الدبلوم الخا

بكلية التربية جامعة سوهاج

لطالب الماجستير بكلية التربية جامعة سوهاج
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أبحاث منشورة :


" تقــويم ب ـرامج تــدريب معلمــي التعلــيم الصــناعي عــن بعــد عبــر شــبكة الفيــديو
كونفرنس اي ضوء آرالهم"  .مجلة الثقااة وتنمية  ،دورية علمية محكمة تعـالج

قضــايا الثقااــة والتنميــة البشــرية  ،ســوهاج الســنة السادســة  ،العــدد ثــاني عشــر
يناير . 6110


" أثــر التــدريس المنظــومي العالجــي لتكنولوجيــا الســيارات اــي التحصــيل وأنمــاط
الــتعلم والتفكيــر لــدى طــالب المــدارس الثانويــة الصــناعية " .مجلــة كليــة التربيــة

جامعة أسيوط المجلد الثاني عشر ،العدد األول يناير . 6112


" أثــر تفاعــل اســتراتيجية دورة الــتعلم كأحــد اســتراتيجيات الــتعلم النشــط والســعة
العقليــة اــي تنميــة بعــي المفــاهيم الميكانيكيــة وبقــاء أثــر الــتعلم لــدى تالميــذ
المــدارس الثانويــة الصــناعية " .المــؤتمر العلمــي الثالــث – تكــوين المعلــم اــي
ضــوء معــاير الجــودة الشــاملة -بكليــة التربيــة بقنــا – جامعــة جنــوب الـواد اــي
الفترة 24 :22ابريل . 6110



" ااعلية برنامج قالم علي أنشطة الذكاءات المتعـددة اـي تنميـة مهـارات الرسـم
الفني والقدرة المكانية والتفكير الرياضي لدى طـالب المرحلـة الثانويـة الصـناعية

".مجلة كلية التربيـة جامعـة أسـيوط ،المجلـد الثالـث والعشـرون  ،العـدد الثـاني ،

يوليو .6111


"ااعلية اسـتخدام اسـتراتيجية مـا وراء المعراـة لتـدريس الميكانيكـا التطبيقيـة اـي
التحصيل وتنمية الدااعية لالنجاز لدى طالب المرحلة الثانويـة الصـناعية".مجلـة
كليــة التربيــة جامعــة أســيوط  ،المجلــد الرابـ والعشــرون – العــدد األول – الجــزء
األول – يناير . 6110



" أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكالت لتدريس اي التحصيل
والتفكير التوليد واالتجاف نحـو األمـن الصـناعي والسـالمة المهنيـة لـدى تالميـذ

المرحلــة الثانويــة الصــناعية" المــؤتمر العلمــي الســنو الثــاني مدرســة المســتقبل
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الواق والمأمول  66 – 60مارس  6116كلية التربية ببورسعيد – جامعة قناة
السويس.


" معايير مقترحـة لجـودة أداء معلمـي التعلـيم الصـناعي وأثـر ادراكهـم اـي نمـوهم

المهني ،المؤتمر العلمـي الثالـث لكليـة العلـوم التربويـة جامعـة جـر

– المملكـة

األردنية الهاشمية ،اي  0 – 2أبريل .6121



1اثر استخدام المحاكاة االلكترونية لتدريس مقرر التكنولوجيا اي تنمية مهـارات
التفكيــر العلمــي و التــبزر البصــر الحركـــي لــدى طــالب الصــف االول الثـــانو
الصناعي ،مجلة كلية التربية جامعة أسـيوط ،المجلـد السـاب والعشـرون  ،العـدد

الثاني  ،يوليو .6122


.ااعليــة برنــامج الكترونــي لطــالب الفرقــة الرابعــة بكليــة التعلــيم الصــناعي اــي
تنمية بعي مهارات التواصل الكترونياً واالتجاف نحو المستحدثات التكنولوجيـة ،
مجلــــــة كليــــــة التربيــــــة جامعــــــة أســــــيوط،المجلد الثــــــامن والعشــــــرون،العــــــدد

الثالث،يوليو.6126


ااعلية استراتيجية اتخاذ القرار لتدريس مادة الصيانة واإلصالح اي تنمية

مهارات حل المشكالت والتفكير الناقد لدى طالب المدارس الثانوية الصناعية،
مجلة كلية التربية جامعة قناة السويس ،المجلد الخامس،العدد
السادس،اكتوبر. 6126


أثـر اســتخدام اســتراتيجية التــدريس التبــادلى اـى بقــاء أثــر تعلــم مفــاهيم الصــيانة

واإلصــالح واالتجــاف نحوهــا لــدى طــالب التعلــيم الصــناعي ،مجلــة كليــة التربيــة
جامعة سوهاج ،المجلد الخامس،العدد السادس ،يناير. 6122
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المؤتمرات والندوات التي شارك اي اعالياتها :
 -2المــؤتمر العلمــي الثــاني " الــدور المتغيــر للمعلــم العربــي اــي مجتم ـ الغــد " اــي

الفترة من  20الى  6111/4/ 61بكلية التربية – جامعة أسيوط .

 -6المشــاركة بالحضــور اــى اعاليــات المــؤتمر الســوق العربيــة المشــتركة ،
مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط عام 6111

 -2المشاركة بالحضور اى اعاليات المؤتمر العلمي الخـامس لكليـة التربيـة
– جامعة أسيوط وعنوانه " تربية الموهوبين و المتفوقين المدخل الى عصر
التميز و اإلبداع " و الذ عقد اـى الفتـرة  20/24ديسـمبر  6116برحـاب

جامعة أسيوط .

-4نـدوة " توصــيف مقــررات كليـة التربيــة النوعيــة " كليـة التربيــة النوعيــة –
جامعة أسيوط 6114م.

 -1ورشـــة عمـــل كتابـــة مفـــردات اختبـــار تســـكين المعلمـــين اـــي (الكـــادر)
الخا

لمعلمـي المرحلـة االبتداليـة تخصـ

(مجـال صـناعي وصـيانة

وترميمات) واالشتراك اي أعداد اختبار تسكينهم.
 -0ورشة عمل توصيف المقرر الدراسي وتقريرف األربعاء 6112/6/2
 -6الندوة التعريفية بمشروع نظام داخلي لضمان الجودة بالكلية
-21
الكلية واألقسام واإلدارات

ادارة الجـــودة الشـــاملة رواعـــداد رســـالة

 - 6ورشــــة توصــــيف المقــــرر الدراســــي وتقريــــرف لقســــم علــــم الــــنفس
6112/21/22
 -21ورشــــة توصــــيف المقــــرر الدراســــي وتقريــــرف لقســــم أصــــول التربيــــة
6112/21/24
 -22ورشــــــة توصــــــيف المقــــــرر الدراســــــي وتقريــــــرف لقســــــم تربيــــــة الطفــــــل
6112/21/20

 -26ورشة توصيف البرامج المقررات وكتابة تقاريرها 6111/2/21
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 -22نـــدوة تعريفيـــة عنـــد ضـــمان الجـــودة اـــي التعلـــيم لطـــالب كليـــة التربيـــة
6111/4/2

 -24ندوة تعريفية لمشروع ضمان الجودة المفاهيم األساسية 6111/4/24
 -20مؤتمر شاب الباحثين بكلية التربية جامعة أسيوط اي  64ابريل 6111
 -22محاضر اي ندوة التقويم الشامل بمدرسة اسماعيل القباني بأسـيوط اـي2

نوامبر .6110

 -21المؤتمر العلمي السنو الثـاني " مدرسـة المسـتقبل الواقـ والمـأمول" 60
–  66مارس  6116كلية التربية ببورسعيد – جامعة قناة السويس.

 -20المشاركة اي المؤتمر العلمي العربي الراب لجمعية الثقااة من اجل التنمية
وجامعة سوهاج و موضوعه " التعليم وقضايا وتحديات المستقبل " ببحث عنوانه "
ااعلية برنامج قالم على التعلم النشط اي تنمية بعي المهارات الحياتية لدى الدراسات

بمدارس الفصل الواحد " ،و الذ

عقد اى الفترة من  62/60ابريل  6116بجامعة

سوهاج .
-26نــدوة معــايير ومواصــفات البحــث العلمــي اــي المنــاهج وطــرق التــدريس
األربعاء  6116/4/20كلية التربية – جامعة سوهاج.

 -61ورشة العمل الخاصة بإعداد مدربين على قواعد رواجراءات اختبـارات كـادر
المعلمـــين الخمـــيس  6116/0/62المركـــز القـــومي لالمتحانـــات والتقـــويم
التربو .

 -62المــؤتمر العلمــي الســنو األول " التعلــيم العــالي بــين التحــديات والواقــ
ورؤى التطوير  22 – 26ديسمبر  6116مركز تطوير التعليم الجـامعي –
جامعة أسيوط.
 -66المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم التربوية جامعة جر
األردنية

– المملكة

الهاشمية ،اي  0 – 2أبريل .6121

 -62مؤتمر شاب الباحثين بكلية التربية جامعة أسيوط اي ابريل 6116

 -64المؤتمر السنو لقسم المناهج بالكلية 6122
 -60المؤتمر السنو للكلية 6122
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 --62المؤتمر السنو لقسم المناهج بالكلية 6126
 -61المشاركة بالحضور اى اعاليات المؤتمر العلمي االول الثاني والعشرون
للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالسويس – جامعة
قناة السويس ،وعنوانه " مناهج التعليم اي مجتم المعراة" و الذ عقد اى
الفترة  2-0سبتمبر .6126
-61ور

عمل بدولة مالطا بعنوان تطوير التربية العملية-وبحوث الفعل

بالمشاركة م دول االتحاد االوربي وبعي الدول العربية (مشروع
 ) TEMPUSتحت رعاية معهد الشرق االوسط لتطوير التعليم التاب

للجامعة االمريكية اي الفترة من.6122/22/22-6
الدورات التدريبية التي شارك ايها كمدرب:

 -2تــدريب الميسـرات بكليــة التربيــة – جامعــة أســيوط – .6112وكــان موضــوع
التدريب علي انتاج الوسالل التعليمة .
 -6التدريب مدربي ميسـرات مـدارس المجتمـ بكليـة التربيـة  ،جامعـة أسـيوط ،
 6112وكان موضوع التدريب التخطيط لتدريس .

 -2تــدريب معلمــات مــا قبــل المدرســة 6114م وكــان موضــوع التــدريب تصــمم
الوسالل التعليمة لتدريس األطفال .
 -4تدريب معلمي المدارس الخاصـة بمحااظـة أسـيوط 6114م .وكـان موضـوع
التدريب التدريس الفعال .

 -0تــدريب معلمــي المرحلــة االبتداليــة بالجماهيريــة العربيــة الليبيــة 6110م .
وكان موضوع التدريب أساليب التدريس الحديثة
 -2تــــدريب مــــدير و معلمــــي المرحلــــة االبتداليــــة بمحااظــــة قنــــا اــــى الفتــــرة
من .6111 /6 – 6111/4وكان موضوع التدريب أنماط اإلدارة و التوجيـه
اإلرشاد .

-1تـــــدريب مـــــوجهي المرحلـــــة الثانويـــــة العامـــــة اـــــي الفتـــــرة مـــــن  20الـــــى
 6116/26/21وكـــان موضـــوع التـــدريب "التوجيـــه الفنـــي" تـــدريب مـــوجهي
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ومــــدير المــــدارس الثانويــــة بمحااظــــة أســــيوط ضــــمن برنــــامج " التوجيــــه
واإلشراف الفني " والتاب للبنك الدولي ووحـدة تحسـين التعلـيم بـوزارة التربيـة
والتعليم وذلك خالل الفترة من  20-20نوامبر  ،6116وذلك بكليـة التربيـة
– جامعة أسيوط.
-0تدريب مدرسي المدارس الثانوية بمحااظة أسيوط ضمن برنامج " التعلم

النشط

ودمج ذوى االحتياجات الخاصة " والتاب للبنك الدولي ووحدة تحسين

التعليم بوزارة التربية والتعليم وذلك خالل الفترة من  24-66ابريل ،6121وذلك
بكلية التربية – جامعة أسيوط.

 -6تــدريب معلمــات مــا قبــل المدرســة 6122م وكــان موضــوع التــدريب
المنهج الجديد الطفال الروضة .

-21تـــدريب معلمـــي المرحلـــة الثانويـــة العامـــة اـــي الفتـــرة مـــن  20الـــى
 6122/26/21وكان موضوع التدريب "التعلم النشط"

-22تــدريب معلمــات مــا قبــل المدرســة 6126م وكــان موضــوع التــدريب
المنهج الجديد ألطفال الروضة .
 -26تدريب معلمي المرحلـة الثانويـة العامـة اـي  6126وكـان موضـوع
التدريب "التعلم النشط.

-22تــدريب معلمــي علــم الــنفس بالمرحلــة الثانويــة العامــة اــي 6126
وكان موضوع التدريب "التعلم النشط.

-24عضــو لجنــة اختيــار القيــادات بمدريــة التربيــة والتعلــيم باســيوط اــي
بداية العام الدراسي .6124-6122
دورات تنمية قدرات أعضاء هيلة التدريس التي حصل عليها -:
"مهارات االتصال الفعال" اي الفترة من  26الى  62ابراير .6110 "ادارة البحث العلمي " اي الفترة من  62الى  62مايو .6110 " التعلم الفعال" اي الفترة من  61الى  60يونيه .6110 " تصميم المقرر" اي الفترة من  2الى  2يوليو .611111

 " الجوانب القانونية بالجامعات" من  24الى  22يوليو .6111 "استخدام تكنولوجيا التعليم اي التدريس الجامعي" "التعليم االلكتروني" من 62الي 60ابراير.6121 "النشر العلمي" من  2الي 0مارس." -التخطيط االستراتيجي" من 2الي 2يونيو.6121

 "معايير الجودة اي العملية التدريسية من 26الي 62يونيو.6121اإلش ارف علي الرسالل العلمية:
 -رسالة الماجستير للطالب /مرتضى صالح احمد شارب

بعنـوان" اثــر اســتخدام اســتراتيجية الــتعلم المتمركــز حــول المشــكالت علــى
التحصـيل وأنمــاط الـتعلم والتفكيــر واالتجـاف نحــو مـادة العلــوم لـدى تالميــذ
المرحلة اإلعدادية".

 رسالة الماجستير للطالب/ابراهيم ناجي صالحبعنـــوان"دراســـة تقويميـــة للـــتعلم االلكترونـــي بالجامعـــات اليمنيـــة اـــي ضـــوء
االتجاهات العالمية المعاصرة.
 -رسالة الماجستير للطالب /سعد حسن محي الدين

بعنـوان"ااعليـة برنــامج قـالم علــي أدوات الويـب .6.اـي تنميــة بعـي مهــارات
االتصال االلكتروني لد طالب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط
 رسالة الماجستير للطالب /مروف كمال عبد لحميد سيدبعنـــوان"ااعليـــة برنـــامج مقتـــرح قـــالم علـــي لفوتوشـــوب لتـــدريس الزخراـــة
اإلســالمية اــي تنميــة مهــارات التصــميم الفنــي ولتفكيــر اإلبــداعي لــد طــالب
لمرحلة الثانوية
 -األنشطة التي شارك بها اي الكلية وخارجها:
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 رل ـيس وحــدة التربيــة العمليــة بكليــة التربيــة جامعــة أســيوط مــن أكتــوبر 6121حتي .6122/22
 اإلشراف على مجموعات التربية العملية خارج وداخل مدينة أسيوط. اختبارات أعمـال السـنة واالمتحانـات التحريريـة وأعمـال الكنتـرول بمرحلـةالبكالوريوس والدراسات العليا.

 عضو بوحدة ضمان الجودة بكلية التربية جامعة أسيوط. اإلشـراف علــى بعــي األنشــطة الطالبيــة مــن خــالل اإلشـراف علــى بعــياألسر.

 االشت ارك اي توصيف مقررات قسم المناهج وطرق التدريس . االشتراك اي المؤتمرات العلمية السنوية للقسم . -االشتراك اي المؤتمرات العلمية السنوية للكلية .

 اإلش ـ ارف علــي التربيــة العمليــة بمــدراس التربيــة والتعلــيم لطــالب مراحلــهالبكالوريوس
 اإلش ارف علـي التربيـة العمليـة بمـدراس التربيـة والتعلـيم لطـالب الدراسـاتالعليا.

 حضور المؤتمرات والندوات المحاضرات االجتماعـات التـي تـم عقـدها مـنخالل وحدة ضمان الجودة بالكلية .
 المشاركة اي السيمنارات التي يعقدها قسم المناهج وطرق التدريس كليةالتربية جامعة أسيوط  ،وبعي السيمنارات التـي تعقـدها األقسـام العلميـة

األخــرى بالكليــة وكليــات التربيــة بــبعي الجامعــات رلــيس لجنــة التوعيــة
واإلعالم بوحدة ضمان الجودة.

 االشتراك اي مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد. -الــرليس التنفيــذى للهــدف الخــا

بتطــوير عمليتــي التعلــيم والــتعلم اــي

مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد
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 رلــــيس لجنــــة الرصــــد لكنتــــرول الــــدبلوم العــــام نظــــام العــــامين لألعــــوام.6126،6122.6121،6116

 عضـــــــــو لجنـــــــــة الرصـــــــــد لكنتـــــــــرول الـــــــــدبلوم المهنيـــــــــة لالعـــــــــوام.6126،6122.6121،6116
 عضــــــو لجنــــــة الرصــــــد لكنتــــــرول الطفولــــــة وعلــــــم الــــــنفس لألعــــــوام6126،6122.6121،6116

 عضو مجلس قسم المناهج و طرق التدريس بكلية التربية – جامعة أسيوط منذ 6110/6/2وحتى اآلن .

-عضــو لجنـــة توصــيف مقـــررات برنــامج التعلـــيم المفتــوح بكليـــة التربيــة – جامعـــة

أسيوط .
عضو لجنة توصيف المقررات برنامج التعليم بكلية التربية – جامعة أسيوط . عضوية لجان االختبارات الشخصية للطالب الجدد بكلية التربية بأسيوط عضوية لجنة (غراة األسللة) الخاصة بامتحانات الطالب كلية التربية عضو لجنة العالقات الثقااية بالكلية. -رليس مجلس ادارة جمعية اإليمان والتقو بمركز ابنوب و رليس مجلس ادارة

روضة

الزهور التابعة لها.

عضو لجنة العالقات الثقااية بالكلية من6110الي.6126-عضو لجنة الدراسات العليا بالكلية من  6122حتي أالن.

__________________________________________
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