السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور
وديع مكسيموس داود
****
االسم  :ا0د /وديع مكسيموس داود

تاريخ الميالد – 0391/0/00 :الغنايم – أسيوط

الوظيفة الحالية  :أستاذ غير متفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية – جامعة أسيوط

تليفون منزل 0119938181 :

أميل Wadie-maximous@yahoo.com :

تليفون موبيل 00999330290 :

الشهادات الحاصل عليها :
 -1بكالوريوس رياضيات وتربية – كلية التربية – جامعة أسيوط .1691

 -1الدبلوم الخاص في التربية – كلية التربية – جامعة عين شمس .1691

 -3ماجستير في التربية تخصص " مناهج وطرق تدريس الرياضيات " , .كلية التربية – جامعة عين شمس
 -4دكتوراه في فلسفة التربية  ,تخصص " مناهج وطرق تدريس الرياضيات ".
معهد التربية – جامعة كييف – االتحاد السوفيتي .1694

الوظائف التي تم شغلها :
 -1معيد بكلية التربية – جامعة أسيوط من  1691إلى .1691

 -1مدرس مساعد بكلية التربية – جامعة أسيوط من  1691إلى .1694

 -3مدرس المناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربية – جامعة أسيوط من  1694إلى .1696
 -4أستاذ زائر لجامعة الخرطوم بالسودان لمدة ثالث شهور من يناير  1699إلى مارس .1699
 -1أستاذ زائر بكلية التربية – جامعة بغداد من سبتمبر  1699إلى يوليو .1691
 -9أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس من  1696إلى .1614

 -9أستاذ معار إلى كلية التربية – جامعة صنعاء باليمن من نوفمبر  1613وحتى يوليو .1619
 -1أستاذ المناهج وطرق التدريس من ابريل  1614وحتى اآلن.

المناصب الإدارية التي تم تقلدها :
 -1قائمًا بعمل وكيل كلية التربية – جامعة أسيوط من أكتوبر  1696إلى أكتوبر .1613

 -1رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة صنعاء باليمن من يوليو .1619 – 1614
 -3وكيل كلية التربية – جامعة أسيوط من يوليو  1619إلى سبتمبر .1661
 -4وكيل كلية التربية النوعية بأسيوط من أكتوبر  1611إلى أكتوبر .1661

 -1عميد كلية التربية الرياضية – جامعة أسيوط من أكتوبر  1661إلى أكتوبر .1661
 -9عميد كلية بالوادي الجديد – جامعة أسيوط من أكتوبر  1661إلى أكتوبر .1111

ملحوظة  :شغلت منصب عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط لمدة  9سنوات وفي نفس الوقت كنت

وكيالً لكلية التربية النوعية التابعة لو ازرة التعليم العالي في ذلك الوقت.
الأبحاث العلمية التي تم إجرائها :
أكثر من ثالثين بحثاً في المجاالت التالية :
 -1المناهج وطرق تدريس .

 -1تطوير مناهج التعليم العام.

 -3تقويم بعض كتب الرياضيات بمرحلة التعليم العام.
 -4مناهج البحث التربوي.

 -1تطوير إعداد معلم التعليم األساسي والتعليم الثانوي.
الكتب التي تم تأليفها :
 -1كتاب بعنوان " اتجاهات معاصرة في تدريس الرياضيات ".

 -1كتاب بعنوان " المغالطات الرياضية ودورها في تحسين تدريس الرياضيات ".

 -3كتاب بعنوان " تعليم وتعلم الرياضيات " باالشتراك مع ا1د /محمد أمين  ,ا1د /فايز مراد مينا.
الرسائل العلمية التي تم الإشراف عليها :
 -1أكثررر مررن  41رسررالة دكترروراه لمجموعررة مررن البرراحثين مررن جامعررات " ا سرركندرية – المنصررورة – الزقررازيق –
المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان.

 -1أكثر من  91رسالة ماجستير لمجموعة من الباحثين من نفس الجامعات السابقة با ضافة إلرى كليرة التربيرة
جامعة بغداد بالعراق

الجمعيات العلمية :
 -1عضو بالجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس.

 -1عضو مجلس إدارة جمعية " تربويات الرياضيات ".

 -3عضو اللجنة االستشارية بمركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس.
اللجان العلمية :
عض ررو اللجن ررة العلمي ررة الدائم ررة للتربي ررة وعل ررم ال ررنفس الترب رروي م ررن أكت رروبر  1619وحت ررى س رربتمبر " 1111

وهررذه اللجنررة تتررولي فحررص إنترراج المتقرردمين للترقيررة لدرجررة األسررتاذية أو لدرجررة األسررتاذ المسرراعد مررن أعضرراء

هيئررة الترردريس بكليررات التربيررة والتربيررة النوعيررة وكليررات ريرراض األطفررال والمركررز القررومي للبحرروث التربويررة والمركررز
القومي للتقويم واالمتحانات بمصر وبعض الدول العربية.

الأنشطة العلمية والتدريبية الحالية :
 -1ا شرراف علرى مجموعرة كبيررة مرن رسرائل الماجسررتير والردكتوراه فري مجرال طرررق التردريس وتكنولوجيرا التعلرريم
ببعض كليات التربية بمصر.

 -1االشرتراك فرري مناقشررة والحكررم علررى رسررائل الماجسررتير والرردكتوراه بجميررع كليررات التربيررة بمصررر وبعررض الرردول
العربية.

 -3ترردريس مجموعررة مررن المقررررات الد ارسررية لطررالب الد ارسررات العليررا بكليررات التربيررة بأسرريوط مثررل " تصررميم
من رراهج -تط رروير المن رراهج – من رراهج البح ررث الترب رروي – قر رراءات ف رري المن رراهج وط رررق الت رردريس – الت رردريس

العالجي – طرق تدريس الرياضيات لطالب شعبة الرياضيات ".

 -4االشتراك في تدريب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة أسيوط واعدادهم تربويًا " إعداد المعلرم الجرامعي
".

 -1االشتراك في وضع المعايير القومية لمناهج الرياضيات والتربية الدينيرة المسريحية بجميرع م ارحرل التعلريم قبرل
الجامعي.

 -9االشررتراك فرري وضررع وتنفيررذ بررامج تدريبيررة للمدرسررين ريررر المررفهلين تربويراً بمحافاررات أسرريوط وسرروهاج وقنررا
وأسوان.

 -9االشتراك في لجان تطوير برامج كلية التربية – جامعة أسيوط.

 -1عضو مجلس إدارة مدارس سنودس النيرل ا نجيلري المنتشررة فري جميرع محافارات مصرر مثرل كليرة رمسريس
للبنات بالقاهرة  ,كلية رمسيس الجديدة  ,جميع مدارس السالم الممتدة من المنصورة وحتى األقصر.

 -6رئيس لجان التدريب بمدارس سنودس النيل ا نجيلي بمصر والخاصة بتردريب المدرسرين علرى أبحراث طررق
التدريس وأساليب التعامل مع التالميذ وتنميرة قردراتهم وأيضرا تردريب القيرادات المدرسرية والصرف الثراني لهرذه
القيادات مع االشتراك في جميع هذه التدريبات.

 -11عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال بأسيوط والمنتشرة بمعام محافاات جمهورية مصر العربية
 -11عضو المجلس الشعبي المحلي لمحافاة اسيوط من 1669حتي 1111

