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  1982( جدا بتقدير )عام جيد-جامعة األزهر–قسم االجتماع –الدراسات اإلنسانية  ليسانس -

 

1994)جيد جدا(، مبتقدير عا-جامعة القاهرة-الدبلوم العام فى التربية،معهد الدراسات التربوية-  

 

1995)جيد جدا( مبتقدير عاجامعة القاهرة -ربويةالدبلوم الخاص فى التربية ،معهد الدراسات الت-  

 

 المؤهالت العلمية
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التربية،تخصص مناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم،كلية التربية،جامعة  فيماجستير  -

1997سويف،بتقدير عام )ممتاز( القاهرة،فرع بنى  

 ،وتكنولوجيوووا التعلووويم الموووواد الفلسوووفية التربية،تخصوووص منووواهج وطووورق التووودريس فوووي دكتوووورا  -

نوان"فعاليووة مقوورر مقتوورل فووي علووم االجتموواع للمرحلووة الثانويووة فووي مووو  االت اهووات العالميووة بع

تبووادا الرسووالة بووين موو  )معووا ، بتقووديرسووويف فوورع بنووى–،جامعووة القوواهرة  كلية التربيووةالمعاصوورة".

  1999لى نفقة ال امعة عام وطب  الرسالة ع المصرية والعربيةال امعات 

 

 

 

 

 و وكيل الكلية  الفلسفيةالمواد رق تدريس أستاذ المناهج وط -

 سويف. بنيجامعة  ، بكلية التربية ، رئيس شعبة الطفولة -

 

 

 

 

  محافظوووة ال يوووزة               -المعلموووين للمرحلوووة االبتدائيوووة إعووودادمووودرل علوووم الفلسوووفة واالجتمووواع بمعهووود  -

 1993-1985من

 

)قسوم المنواهج وطورق ( 1996- 1994)  فسوويفورع بنوى  -جامعوة القواهرة-معيدة بكلية التربية -

  التدريس وتكنولوجيا التعليم(

 

()قسووم المنوواهج 1999-1996) فبنووى سووويفوورع -جامعووة القوواهرة-بكليووة التربيووة موودرل مسوواعد -

 وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم(

 

()قسوووم المنووواهج وطووورق التووودريس 2005-2000) فبنوووى سوووويجامعوووة -مووودرل بكليوووة التربيوووة -

 ولوجيا التعليم (وتكن

 

  فبنى سويجامعة –كلية التربية  أستاذ مساعد -

 

 الوظيفة الحالية

 الوظائف السابقة
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 استاذ بكلية التربية _جامعة بنى سويف-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضو ال معية المصرية للمناهج.-  

 

سويفببني عضو جمعية التنمية الريفية -  

 

سويف رئيس جمعية قادة المستقبل ب امعة بنى -  

 

سويف بنى -ة التربيةأسرة السندباد والشروق بكلي رائد -  

 

-كلية التربية–مشرف على الخدمات االجتماعية للطالب ورئيس مكتب الرعاية االجتماعية  -

سويف. جامعة القاهرة فرع بنى  

 

. بالكلية ال امعيعضو وحدة تقييم األدا   -  

 

2002  جامعة حلوان –عضو ل نة المعسكرات الطالبية -  

 

. ولوجيا التعليم بالكليةكتب المناهج وتكن إصدارعضو ل نة -  

 

. جامعة عين شمس -بكلية التربية  ( م لة الدراسات االجتماعية نائب رئيس تحرير ) -  

 

 . سويف بنيجامعة   –كلية التربية ، األجنبية  اللغاتتطوير وتدريس نائب مدير مركز  -

 . يفسو بنيجامعة  - كلية التربية مدير مركز دراسات الطفولة وخدمة الم تم ، -

 جامعة بني سويف . –كلية التربية ، عضو الل نة االجتماعية في ل ان االتحاد  -

للجان العلمية والمهنيةعضوية ا  
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 جامعة بني سويف. –رئيس ل نة األسر بالكلية ، كلية التربية  -

مين لموودة عووا محافظووة بنووي سووويف حمايووة الطفولووة بمركووز المعلومووات ودعووم القوورارل نووة  عضووو -

  . متتاليين

و حتى االن2000ذ عام مقرر اسرة االفق بالكلية من _ 

 

 

 

 

 

 

مستوى )التوفيل( للغة اإلن ليزية. -  

 

)مستوى متوسط(.اللغة الفرنسية-  

 

 

 

 

(1993 -1985)من بوزارة التربية والتعليم لمرحلة االبتدائيةات امعلمالتدريس في معهد إعداد  -  

 

-1994من  سويف بنى،ثم جامعة فسوي بنيفرع  –جامعة القاهرة  –التدريس في كلية التربية  -

.االنحتى   

 

2007حتى  2001ثم جامعة الفيوم من  ،كلية التربية ،فرع الفيوم فيالتدريس  -  

 

إعداد وتنفيذ برامج تكنولوجيا التعليم والتدريس المصغر للطالب المعلمين بكلية التربية من  -

حتى اآلن.-1994  

 

         من فبنى سويمحافظة  فيت تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين والمعلما فيالمشاركة  -

.حتى اآلن(-1994)  

 

ممن برنامج مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف  فيتدريب المعلمين  فيالمشاركة  -

2002-2001 اإلن يليةال معية   

 اللغات األجنبية

 الخبرة في التدريس والتدريب
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الكلية  فيلتحسين التربية العملية  الثانيالمتكامل  اإلن ليزيةتنفيذ برنامج اللغة  فيالمشاركة -

2001-2000األمريكية المعونةالتعاون م  هيئة ب  

 

تحت  الدوليكلية التربية بالتعاون م  البنك  وخري يتدريب المعلمين ال دد  فيالمشاركة  -

سويف. وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى إشراف  

 

بالتعاون م  للتربية  العاليالمعهد  فيالمرحلة االبتدائية المشاركين  معلميتدريب  فيالمشاركة  -

2001يوليو -سويف يونيو محافظة بنى–فريق جامعة والية كاليفورنيا   

 

 برامج تدريب المعلمين المتميزين بالتعاون م  فريق جامعة والية كاليفورنيا  فيالمشاركة  -

2002مارل  -يناير  

 

للتنمية  ليالعاتنفيذ برنامج تدريب المعلمين المتميزين ك ز  من برنامج المعهد  فياالشتراك -

2002يونيو /يوليو –سويف  محافظة بنى فيبالتعاون م  فريق جامعة والية كاليفورنيا   

 

برنامج القنوات العلمية بين محافظات مصر والواليات المتحدة والوكالة الدولية  فيالمشاركة -

ب المصريين للتنمية وزيارة جامعة بالتيمور فى والية ميريالند بالواليات المتحدة لمتابعة الطال

2002يونيو –سويف مايو  جامعة القاهرة /فرع بنى–من كلية التربية   

 

ك ز  من برنامج  هيئة تطوير التعليمتنفيذ دورات تدريبية للمعلمين بالتعاون م   فيالمشاركة -

   2002يونيو-2001للتنمية ،يونيو  األمريكيةالوكالة الدولية 

 

T.O.T       2007بدار الضيافة ،جامعة عين شمس   برامج تدريب المعلمين فيالمشاركة  -  

 

2007فبراير بمقر اتحاد الطالب ، دورة منظمة اليونسكو عن أطفاا الشوارع ، فيالمشاركة  -  

-كلية التربية  –ممن برنامج التربية العملية  المدارل فياإلشراف على طالب التربية العملية  -

.سويف جامعة بنى  

 

.سويف جامعة بنى –رنامج التربية العملية الخاص بكلية التربية اإلشراف على تنفيذ ب-  

 

  . جامعة الفيوم –اإلشراف على تنفيذ برنامج التربية العملية الخاص بكلية التربية  -
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التربية  إدارة فيوالوكال   األوائلالدورات التدريبية للمدرسين ،والمدرسين  فيالمشاركة  -

سويف  حافظة بنىم فيوالتعليم ،  

 

حلقات البحث )السيمينار( بالكلية  في أسبوعياالمشاركة  -  

 

  .األمريكية المعونةالكلية بالتعاون م  هيئة  فيل نة تطوير التربية العملية  فيالمشاركة  -

 

(USAID تطوير مقررات الكلية وعضو ل نة المكتبة بالكلية )  فيالمشاركة -  

 

سنوية لل معية المصرية للمناهجالمؤتمرات ال فيالمشاركة -  

 

ورش عمل خاصة بتطوير قدرات أعضا  هيئة التدريس بال امعة  فيالمشاركة  -  

 

الم وواالت التربويووة وبصووفة  فوويحلقووات البحووث بشووكل عووام  وإدارةالعديوود موون المحاموورات  إلقووا  -

 دبلوم بالكليةبال التخرج الذين يلتحقون حديثيالمعلمين ال دد والطالب  إلثرا المناهج  فيخاصة 

 بنوى فويوالمودارل الخاصوة  األحمورالهوالا  لمدرسويوم  العديد من المقررات الثقافية التربويوة 

 سويف

 

           الفترة  في،جامعة القاهرة مؤتمر ال امعات لتطوير البيئة وخدمة الم تم  فيالمشاركة  -

1997مارل 3-1من      

 

الراب  ،كلية التربية جامعة أسيوط  العلميالمؤتمر  إلىمة ورقة عمل الكلية المقد فيالمشاركة  -

8/5/1997-6لصعيد مصر" فى الفترة من  التربويعن "التطوير الشامل والبعد   

وورش العمل )سيمينار (، حلقات البحث المشاركة في المؤتمرات ،  
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              ،جامعة عين شمس  ال امعيالخامس لتطوير التعليم  القوميالمؤتمر  فيالمشاركة  -

.القاهرة 8/12/1998-1الفترة من  في"  ال امعيبعنوان"تقويم األدا    

  

         الفترة  في"  اإلنسانالتربية وحقوق  مؤتمر كلية التربية بالمنوفية بعنوان " فيالمشاركة  -

.جامعة المنوفية شبين الكوم1999/  18/7-17من       

 

،وزارة التعليم  14/2/2000-13الفترة من  في العاليللتعليم  القوميالمؤتمر  فيالمشاركة  -

.،مصرليالعا  

 

،الم لس 7/6/2000متعددة الوظائف"  كآلياتندوة بعنوان "المهارات االجتماعية  فيالمشاركة  -

القاهرة–األعلى للثقافة   

 

 في، الدقي،األمريكيةعونة مورش عمل المدارل الخاصة متعددة الصفوف ،ال فيالمشاركة  -

12/7/2000-10الفترة من   

 

هيئوووة التووودريس فوووى كليوووات الزراعوووة ،الصووويدلة  أعضوووا دورات تنميوووة قووودرات  فووويالمشووواركة  -

 .2006 -2002 فبنى سوي-الفيوم–جامعات القاهرة  في،التمريض،

 

 2002- 2006 ERP التعليم  إصاللبرنامج  معلميتدريب  – إعداددورات  فيالمشاركة  -   

 

في   المشاركة في ورش عمل والمشاركة بعض ورقة عمل بعنوان "  برامج إثرائية مقترحة - 

 تنمية إبداع األطفاا بمهرجان القرا ة الثالث بالشارقة " .

  

 * المشاركة في برنامج تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس في الدورات التالية:-

واستراتي يات حل المشكالتمهارات التفكير -1  

 .مهارات العرض الفعاا -2

.مهارات التدريس الفعاا -3  

 .التدريسطرق  فياالت اهات الحديثة  -4

الدراسية الحديثة تصميم المقررات -5  

  وفن االتصاا مهارات االتصاا -6
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   مهارات التخطيط وحل المشكالت 7

2006-2002الفترة من  فيسويف  يدلة ب امعة بنى7كلية الص فيعقدت  والتي  

 

المعلوم  ادإعود" سوويف،جامعة القواهرة بعنووان ببنوي،كلية التربية ااألو العلمياليوم  فيالمشاركة  -

  2003من ابريل  ااألووتحديات العولمة "،

 

–تنفيذ "،كليوة التربيوة  فويباسوتخدام االنترنوت  العلمويندوة بعنوان"تخطيط البحث  فيالمشاركة  -

 2004أبريل  28-27الفترة من  فيسويف  فرع بنى–جامعة القاهرة 

 

  –صور المعلوموات" كليوة التربيوة ع فوي"الطفولوة واالبتكوار  الثواني العلميالمؤتمر  فيالمشاركة  -

 2004أبريل  28-27بنى سويف جامعة القاهرة من 

 

الواقووو  وتطووووير –قبووول ال امعوووة  الثالوووث بعنوان"منووواهج موووا العلمووويالموووؤتمر  فووويالمشووواركة  -

 2005/مايو 8-7جامعة القاهرة  –بنى سويف  –االستراتي يات" كلية التربية 

 

اكتشوواف والعنايووة  فوويبوو  "دور األسوورة والمؤسسووات المدنيووة الرا العلموويالمووؤتمر  فوويالمشوواركة  -

                        الفتوووووورة  فوووووويسووووووويف جامعووووووة بنووووووي –،كلية التربيووووووة ذوى االحتياجووووووات الخاصووووووة" باألطفوووووواا

 2006مايو -4-3من 

 

 " العاليورش عمل برنامج "الطرق المؤدية للتعليم  فيالمشاركة  -

Pathways to Higher Education 2007مايو –ة العلوم كلي. 

 

( QAAP IIإدارة وإلقا  محامرة في  ندوة ممن مشروع ممان ال ودة واالعتماد) -

 نوفمبر، – " سويف ببني ال ودة واالعتماد بكلية التربية مبادئبعنوان "آليات تطبيق 

2008 . 

الفيوم بما  جامعة –بكلية التربية المشاركة بطالبات شعبة الطفولة في مهرجان الطفولة الثالث  -

 -يلي : 

 يمية والفنية بالمعرض .-عرض الوسائل التعل 

 . الرسم على ال دران 

 . الرسم على الرماا والطرق المؤدية إلى المعرض 

 . االشتراك في طابور العرض 

  ( ، )  الحصوا على كأل التفوق الموسيقي والغنا  ) المركز األوا في الغنا

 المركز الثاني في الموسيقى ( .

 دورات وورش عمل ب امعة لندن . حضور -
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 لطفولة طواا رئاسة شعبة الطفولة اإلشراف على معرض ا -

تقدير فى مهرجان القرا ة الثالث بالشارقة تحت رعاية سمو الشيخة جواهر ةالحصوا على  -

 2010-درع المهرجان وبعض شهادات التقدير

 2010كون قارئااالشتراك فى مهرجان الشارقة فى عرض بحث كيف تساعد ابنك لكى ي-

 

 2012االشتراك فى تدريب معلمى التعليم الثانوى والفنى فى برامج التعلم النشط -

االشتراك فى عرض ورقة عمل عن التعليم ال امعى وسوق العمل فى مؤتمر جامعةبنى سويف -

 2012عن سوق العمل والتعليم 

 2012والمنهج ال ديد االشتراك باالشراف والتدريب فى برنامج تحسين الطفولة المبكرة -

 

 

 

 

 

 

.الكلية  فيالمشاركة في المناسبات الثقافية  -  

 

.المشاركة في برنامج رعاية الطالب الفائقين -  

 

2001المشاركة في إلقا  محامرات في جمعية "حوا  المستقبل"،القاهرة  -  

 

       ليم ،محافظة المشاركة في دورات إعداد المعلم واإلشراف التربوي لمديرية التربية والتع -

.سويف بنى  

 

مرشحة لريادة اتحاد الطالب بالكلية. -  

 

مقرر عام أسر الكلية. -  

 

  2008يونيو مهمة علمية إلى جامعة لندن ،كلية الدراسات الشرقية واألفريقية  السفر الى -

School of Oriental and African Studies (SOAS) 

فاعليوة مسورحة المونهج  واإلفريقيوة ب امعوة لنودن بعنووان"ونشر بحث في م لة الدراسات الشرقية 

فووي توودريس القضووايا االجتماعيووة والدينيووة لطووالب المرحلووة الثانويووة فووي موودارل جمهوريووة مصوور 

 ".العربية

 

األنشطة العلمية واألكاديمية 0  
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 .(QAAPII)رئيس فريق "ورش العمل التدريبية" ممن مشروع ممان ال ودة واالعتماد -

 

 

 

 

 

 

-الم االت التالية: في والدكتورا لماجستير على العديد من رسائل ا اإلشراف -  

 

تقويم المنهج -1  

 

وتصميم البرامج والوحدات الدراسيةبنا  المقررات  -2  

 

تطوير المنهج )المحتوى،طرق التدريس،تكنولوجيا التعليم( -3  

 

.طرق تدريس الفلسفة ،علم االجتماع ،علم النفس و الدراسات االجتماعية -4  

 

) 

 

 

 

م موديوالت تعليمية إثرائية في الدراسات االجتماعية والمواد الفلسفية على تنمية أثر استخدا-1

ال معية المصرية للمناهج كلية التربية تقصا  لدى طالب المرحلة الثانوية  )مهارات البحث واالس

  جامعة عين شمس(

 
يمية"."دراسة تقوةمو  االت اهات العالمية المعاصر فيإعداد معلم المواد الفلسفية -2  

 (  8ع الجمعية المصرية للمناهج
أثر استخدام المنظمات المتقدمة على تحصيل طالب كلية اآلداب لمفاهيم علم االجتماع -3

ال معية المصرية للمناهج وطرق التدريس بها وتنمية ات اهاتهم نحو المادة، )السياسي واالحتفاظ 

2002العدد الساب  والسبعون يناير    

 اإلشراف على الرسائل الجامعية )الماجستير والدكتوراه(

 األبحاث العلمية المنشورة
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لمادة الفلسفة بالمرحلة الثانوية من منظور قيمى)مجلة الدراسات  مقررةتقويم الكتب ال-4
(2005االجتماعية التربوية العدد الثالث فبراير   

والفلسفة"دراسة تحليلية تقويمية" )م لة البحث فى الثانوية العامة في مادتي التاريخ  امتحانات -5

2003منيا،  الم لد السادل عشر،ابريل  التربية وعلم النفس م لة دورية كلية التربية ،جامعة ال  

 

 

 

والناقد لدى  االبتكارىأثر استخدام إستراتي ية التعلم التعاوني على تنمية مهارات التفكير  -6

.(3002)م لة كلية التربية جامعة بنها  عدد يناير الطالب المعلم."تخصص دراسات اجتماعية"  

 

لة الثانوية من "منظور قيمي" )ال معية المصرية لمرحتقويم الكتب المقرر لمادة الفلسفة با -7

 للمناهج كلية التربية جامعة عين شمس(

 
)ال معية باستخدام االنترنت إستراتي ية مقترحه لتدريب معلمي علم االجتماع أثنا  الخدمة"-8

(2004التربوية للدراسات االجتماعية   

المفاهيم االي ابية للعولمة لدى طالب  مادة الدراسات االجتماعية لتنمية فيأثر وحد  مقترحه  -9

م لة ال معيةالتربوية للدراسات االجتماعية كلية التربية جامعة عين العام. الثانويالصف األوا 

(2005شمس العدد الثالث   

 

 تنمية الوعي السياسي في)علم االجتماع السياسي(  ماد  فيفاعلية برنامج مقترل متضمن  -10

 90العدد  )الم لة التربوية م لس النشر العلمى جامعة الكويتلية التربية.لدى الطالب المعلمين بك

.(2010 93الم لد   

 

فاعلية مسرحة المنهج في تدريس القضايا االجتماعية والدينية لطالب المرحلة الثانوية في  -11

)جامعة لندن   مدارل جمهورية مصر العربية centre of islamic studies (SOAS) university of 

London occasional paper 1 Novamber 2008  

  

 

تدريس علم االجتماع على التحصيل والقدرات اإلبداعية  فيأثر استخدام االكتشاف الموجه -12

جامعة الكويت  العدد ى طالب المرحلة الثانوية العامة ) الم لة التربوية م لس النشر العلمى لد

ديسمبر  24الم لد   93  

2009 
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استخدام بعض استراتي يات الذكا  المنطقى واالجتماعى فى تنميةالتفكيراالستداللى اثر  -13

والمفاهيم الفلسفية لدى طالب المرحلة الثانوية)م لة كلية التربية جامعة بنى سويف العدد الساب  

2007ال ز  الثانى يناير   

 

2010(ثالث بالشارقة)بحث مقدم الى مهرجان القرا ة ال ابنك ان يكون قارئا  كيف تعد  -14  

 

المواطنة فى عالم متغير)بحث مقدم الى مؤتمر قسم المناهج وطرق التدريس كلية النربية -15

2013جامعة الكويت(  


