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 سويف  بين جامعة

 كلية الرتبية      

 

 املناهج وطرق التدريسأستاذ  اد الدين عبد اجمليد الوسيميعمبالدكتور /   ةاصاخلالسرية الذاتية 

 بالكلية املساعد

 .عماد الدين عبد اجمليد الوسيميد : االســـــم

 17/10/1959:  تاريخ امليـالد

 .  (تدريس العلومج وطرق ناهبقسم امل) أستاذ:  الوظيفة احلالية

 ثالثة أوالد. : متزوج ويعولاحلالة االجتماعية

 التدرج العلمي : 

جامعة عـ  سـس    –تقدير جيد جدًا كلية الرتبية  1981بكالوريوس علوم وتربية دور مايو  -

. 

جامعة ع  سس  –تقدير جيد جدًا كلية الرتبية  1983خاص يف الرتبية دور سبتمرب دبلوم  -

. 

 –ممتـا  كليـة الرتبيـة    " ختصص مناهج وطرق تـدريس " تقـدير    1988 يف الرتبية ماجستري -

 جامعة ع  سس .

" ختصص مناهج وطرق تدريس " كلية الرتبية جامعة عـ    1992دكتوراه الفلسفة يف الرتبية  -

 سس.

 التدرج الوظيفي : 
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 .م1983معيد باملركز القومي للبحوث الرتبوية اعتبارا من عام  -

 .م1988باملركز القومي للبحوث الرتبوية اعتبارا من عام اعد مدرس مس -

مبوافقـة أ.د/ ريـيس    16/7/1991مساعد بقسـم املنـاهج وطـرق التـدريس اعتبـارًا مـن       مدرس  -

 اجلامعة.

 30/6/1992"مناهج وطـرق تـدريس علـوم " اعتبـارًا مـن      مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس  -

 مبوافقة جملس جامعة القاهرة . 

 24/11/2004مـن   مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس " طـرق تـدريس علـوم "اعتبـاراً     أستاذ -

 مبوافقة جملس جامعة القاهرة .

 م 2008وحتى  2005 رييس قسم املناهج وطرق التدريس بالكلية من عام -

وحتـى   2009مـن عـام    يتوىل إدارة مركز  تطوير اللغات األجنبية ) وحدة ذات طـاب  خـاص(   -

 م 2013

مبوافقـة   26/11/2013تاذًا بقسم املنـاهج وطـرق تـدريس العلـوم بالكليـة اعتبـارا مـن        ع  أس -

 جملس جامعة بنى سويف.

 اجلمعيات العلمية املشرتك فيها:

 175.ورقم عضويته   4/8/1998عضو عامل باجلمعية املصرية للرتبية العلمية  اعتبارا من  – 1

 عضو برابطة الرتبوي  العرب. – 2

 اسات اليت قام بإجرايها:البحوث والدر

رسالة املاجستري يف الرتبية ختصص مناهج وطرق تدريس علـوم بعنـوا   " فاعليـة اسـت دام      –أ 

مدخل الطرايف العلمية يف تدريب تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي على التفكري العلمي 

 " وتنمية اجتاهاتهم العلمية

بيـة بعنـوا :" برنـامج مقـرتل يف الرتبيـة البيليـة لتالميـذ        رسالة دكتوراه الفلسـفة يف الرت  –ب 

 " احللقة األوىل من التعليم األساسي يف مصر 
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لوظيفـة أسـتاذ مسـاعد      للرتقـي  العلمـي  للفحـص  التى تقدم بها لدراساتالبحوث واب قايمة -ج

 بقسم املناهج وطرق التدريس

تــــــــاريخ  عنوا  البحث م

 البحث

ــو   جملة النشر نــــــ

 البحث

ــة املتضــمنة يف   در 1 ــيم البيلي ــة للق اســة يليلي

 مناهج األحياء باملرحلة الثانوية.

ــة  1995 ــة كليـــ جملـــ

الرتبيــة جامعــة  

الزقـــــــا ي      

 (  مايو23)

 مفرد

 

 

 

 

 

ــة يف    2 ــال العلمي ــب األطف ــت دام كت ــة اس فاعلي

إكساب تالميذ مرحلة التعليم األساسـي بعـ    

 عناصر الثقافة العلمية

ــة   1998 ــة الرتبيـ جملـ

(  3  )  لميـة الع

 أكتوبر

 مفرد

فاعلية حمتوى مناهج العلوم باملرحلة الثانوية  3

بالسعودية يف تنميـة مفـاهيم الطـالب املتصـلة     

بقضــايا العلــم والتكنولوجيــا واجملتمــ  وكــذا 

 تنمية اجتاهاتهم حنو العلم والتكنولوجيا.

ــة   2000 ــة الرتبيـ جملـ

ــج  ــة  مــ العلميــ

(3(    )1  )

 مارس.

 مفرد

 دام اسرتاتيجية خرايط املفاهيم علـى  أثر است 4

التحصيل واالحتفاظ بـالتعلم وتنميـة االجتـاه    

حنو مادة العلوم لدى تالميذ املرحلة املتوسـطة  

 باململكة العربية السعودية.

جملة دراسـات يف   2001

املنــــاهج وطــــرق 

ــدريس     التـــــ

 (  نوفمرب.75)

 مفرد

 مفردجملة دراسـات يف   2003فاعلية برنامج مقـرتل يف الثقافـة البيولوجيـة     5
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لى التحصيل وتنمية مهارات التفكري الناقـد  ع

واالجتاهات حنو مادة البيولوجيا لـدى طـالب   

 الصف الثاني الثانوي " القسم األدبي ".

املنــــاهج وطــــرق 

ــدريس     التـــــ

(91.) 

ملنـاهج  لوظيفة أستاذ بقسم اللرتقي  للفحص العلمي التى تقدم بها البحوث والدراساتب قايمة -د 

 .وطرق التدريس

تاريخ  عنوا  البحث م

 البحث

نو   جملة النشر

 البحث

أثر است دام بع  اسرتاتيجيات الـتعلم النشـط يف    1

يصــيل العلــوم وتنميــة بعــ  مهــارات الــتفكري 

العلمي وعمليات العلـم لـدى تالميـذ الصـف األول     

 اإلعدادي.

جملـــة دراســـات  2007

عربية يف الرتبيـة  

وعلم النفس  مـج  

(1(   )3  )

 يوليو.

 مفرد

فاعلية برنامج مقرتل يف املسـتحدثات البيولوجيـة    2

ــرار    ــارات اختــاذ الق ــة مه ــى التحصــيل وتنمي عل

واالجتاهات حنـو هـذه املسـتحدثات لـدى تالميـذ      

 املرحلة اإلعدادية.

جملـــة دراســـات  2010

عربية يف الرتبيـة  

وعلم النفس  مـج  

(4(   )4  )

 أكتوبر.

 مفرد

ــت  3 ــة اس ــا وراء  فاعلي ــرتاتيجيات م ــ  اس  دام بع

املعرفــة يف التحصــيل املعــريف ملــادة العلــوم وتنميــة 

مهــارات مــا وراء املعرفــة والــتفكري املركــب لــدى 

 تالميذ الصف الثاني اإلعدادي.

ــة   2011 ــة الرتبيـ جملـ

ــج  ــة  مــ العلميــ

(14(    )4  )

 أكتوبر.

 مفرد

ــة   2013فاعلية اسـت دام وـوذج أبعـاد الـتعلم ملـار انو يف       4 ــة الرتبيـ  مفردجملـ
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يل العلوم وتنمية مهارات التفكري االبتكـاري  يص

ــف األول   ــذ الصـ ــدى تالميـ ــا  لـ ــة اإل ـ ودافعيـ

 اإلعدادي. 

ــج  ــة  مــ العلميــ

(16(    )1  )

 يناير.

فاعلية است دام الرحالت املعرفيـة عـرب الويـب )     5

الويب كويست ( يف تعلم البيولوجي على بقـاء أثـر   

ــار  ــة مهـ ــتعلم وتنميـ ــية  الـ ــتفكري األساسـ ات الـ

واملهــارات االجتماعيــة لــدى طــالب الصــف األول  

 الثانوي.

جملـــة دراســـات  2013

عربية يف الرتبيـة  

وعلــــم الــــنفس   

 (  نوفمرب.43 )

 مفرد

 اليت أشرف عليها: الرسايل العلميةببيا  

 رسايل ماجستري مت مناقشتها:  –أ 

 عـنــوا  الرســـالة االســـــم م

اثر است دام اسلوب دورة التعلم مبصاحبة العصف الذهين يف   لصمد توفي  عبري عبد ا -1

 تدريس العلوم لدى طالب املرحلة االعدادية 

 عادل خليفة عبد اللطيف  -2

 

فاعلية استرياتيجية التعلم التعاوني يف تنمية بع  مهارات ادارة 

م املشروعات الصغرية لطالب املدارس الفنية املتقدمة التجارية نظا

 اخلمس سنوات 

اثر است دام مدخل العلم والتكنولوجيا اجملتم  والبيلة يف  منال حممد عزو    -3

تدريس مقرر علوم البيلة على تنمية الوعي البيلي وعنليات العلم 

 لدى طالب الصف الثالث الثانوي

تحصيل اثر تدريس العلوم باالكتشاف املوجة وشبة املوجة على ال نهى حسين شفي  حس   -4

الدراسي وتنمية مهارات التفكري الناقد لدى تالميذ املرحلة 

 االعدادية 
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فاعلية است دام بع  استرياتيجيات التعلم النشط يف تدريس  صفاء سيد  كي  -5

العلوم على تنمية بع  املهارات احلياتية واالجتاهات العلمية 

 لدى تالميذ املرحلة االعدادية 

اثر است دام برنامج مقرتل قايم على الوسايط الفايقة بالدمج ب   امحد  إمساعيلوسام  -6

املدخل املنظومي وخرايط املفاهيم يف تدريس العلوم على التحصيل 

وتنمية بع  مهارات التفكري املنظومي لدى تالميذ املرحلة 

 االعدادية 

 

 رسايل ماجستري مل تناقش:   –ب

 عنــوا  الرســالة االســـم م

اثر است دام  بع  استرياتيجيات ماوراء املعرفة يف تدريس  مد صالل الدين حممد حم -1

وراء املعرفة واالحتفاظ  العلوم على تنمية مهارات ما

 باملعلومات لدى تالميذ املرحلة االعدادية 

اثر است دام بع  استرياتيجيات الذكاءات املتعددة يف تدريس  منى عبد احلميد طة  -2

تنمية بع  مهارات عمليات العلم واالجتاهات البيولوجيا ل

 العلمية لدى طالب املرحلة الثانوية 

اثر دمج التجارب االفرتاضية واحملاكاة يف تدريس العلوم على  مسال حامت امحد   -3

التحصيل وتنمية بع  املهارات وامليول العلمية لدى تالميذ 

 املرحلة االعدادية 

 ها: رسايل دكتوراه  مت مناقشت –ج

 عنوا  الرســـالة االســـم م

فعالية برنالمج تدرييب من بعد يف مفاهيم املستحدثات  ماجدة عبد احلميد حممد  -1



 

 

 

- 7 - 

البيولوجية على التحصيل املعريف والتفكري الناقد واالجتاهات 

 حنوها لدى معلمي العلوم 

ي ملعلم الفيزياء بكليات الرتبية تطوير برنامج االعداد االكادمي عيد حممد عبد العزيز  -2

 يف ضوء معايري الرتبية العلمية 

فاعلية برنامج مقرتل يف الكيماء يف تنمية  املفاهيم العلمية  هالة عبد القادر سعيد  -3

ومهارات التفكري الناقد والالجتاة حنو تعلم الكيمياء لدى 

 طالب املرحلة الثانوية العامة 

تطوير مناهج اللغة العربية للمرحلة اإلعدادية يف ضوء معايري  احملالوي  حنا  امحد حممد -4

 تعليم وتعلم اللغة العربية 

فاعلية است دام ووذجي باييب والتدريس الواقعي يف تنمية   غادة حممد حممود عامر  -5

بع  اتنماط التعلم واكتساب املفاهيم العلمية وتعديل 

 لدى تالميذ املرحلة االبتدايية  التصورات البديلة مبادة العلوم

 رسايل دكتوراه مل تناقش:   –د

 عنوا  الرســـالة االســـم م

اثر است دام استرياتيجية مقرتحة قايمة على التعلم الفردي و  حممد فتحي امحد  -1

التعلم التعاوني يف تعليم مادة االحياء على اكتساب بع  املفاهيم 

 لتعلم والتفكري الناقد لدى طالب املرحلة الثانوية العلمية وبقاء اثر ا

قايم على است دام الوسايط املتعددة يف تنمية  تدرييبفاعلية برنامج  عادل خليفة عبد اللطيف  -2

جبامعة بين سويف يف ضوء    املهارات اإلدارية لدى العامل بع

  اإلداري األداءمعايري جودة 

تعلم الفيزياء افرتاضيا لطالب املرحلة الثانوية على تنمية فاعلية  فرج قرني فرج ر ق   -3

ودافعية التعلم لدى  صيل وبع  مهارات التفكري اإلبداعيالتح
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 هؤالء الطالب 

فعالية إسرتاتيجييت خرايط التفكري وشكل البيت الدايري يف تدريس  منال  حممد عزو   -4

على حل املشكالت  مادة الكيمياء على تنمية التفكري اإلبداعي والقدرة

 لدى طالب املرحلة الثانوية 

وخرايط Es7)دورة التعلم السباعية ) إسرتاتيجييتاثر است دام   صليب شرقاوي حبيب   -5

التفكري يف تدريس العلوم لتالميذ املرحلة اإلعدادية على التحصيل 

 وتنمية بع  مهارات التفكري الناقد وبع  املهارات االجتماعية 

 ليت قام مبناقشتها:   الرسايل ا

 عنوا  الرســـالة االســـم م

اثر تدريس الفيزياء باست دام شبكة االنرتنت على يصيل طالب " فرج قرني فرج ر ق 1

  "حنو هذا األسلوب مالصف األول الثانوي واجتاهاته

 م 20/8/2007جامعة الفيوم -كلية الرتبية   -ماجستري  

تضم  البعد البيلي يف الربامج التدريبية على اختاذ القرارات  " أثر منصور فولي حسن  2

معهد الدراسات والبحوث البيلية  –بالقطا  احلكومي " ماجستري 

 م.2009 –جامعة ع  سس 

برنامج مقرتل لتنمية الوعي بامل اطر البيلية لدى طالب   ندى إمام عبد الواحد  3

 -ت والبحوث البيلية معهد الدراسا  -اجلامعات" ماجستري 

 م.2010جامعة ع  سس 

" تنمية املعارف واالجتاهات البيلية لدى العامل  بشركة نفط  سعدو  ناصر سامل بتال 4

 –ماجستري  –الكويت من خالل برامج إدارة العالقات العامة " 

 م.2011 –معهد الدراسات والبحوث البيلية جامعة ع  سس 

" تقويم دور قطا  األخبار بالتلفزيو  املصري يف معاجلة قضايا البيلة  أمحد صالل حممد حممد 5
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معهد الدراسات والبحوث البيلية جامعة ع   -ماجستري  –" 

 م. 2012 –سس 

" أثر است دام ووذج دورة التعلم مخاسي املراحل يف تدريس مادة  رمضا  حممد عبد احلليم  6

تنمية دافعية اإل ا  لدى العلوم على اكتساب املفاهيم العلمية و

كلية الرتبية جامعة  –ماجستري  –تالميذ الصف األول اإلعدادي " 

 م.2012 –بين سويف 

"الضغوط االجتماعية والفيزيقية ألطفال امللجئ وأثارها على العملية  دينا مجال  كي بشاي  7

معهد   -دراسة ميدانية على حي شربا " ماجستري  –التعليمية 

 م.2013جامعة ع  سس  -البحوث البيلية الدراسات و

" فاعلية تصور مقرتل ملناهج العلوم لتالميذ املرحلة اإلعدادية قايم  حممد ممدول فتحي  8

على أبعاد الثقافة العلمية لتنمية مهارات االستقصاء والقيم العلمية 

 م.2013 –كلية الرتبية جامعة الفيوم  –دكتوراه  –" 

تنمية مهارات التعلم الذاتي واالجتاه حنوه باست دام التعلم القايم "  أبو املكارمأمينة أسامة  9

ماجستري  –على املشكالت العلمية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية " 

 م.2013 –كلية الرتبية جامعة ع  سس  –

 :املشاركة يف تطوير التعليم العام

ف والتـاب  لربنـامج البنـل الـدولي     شارك يف برامج تدريب املعلمـ  مبحافظـة بـين سـوي     .1

 . 2000   1999  1998واملنعقدة يف األعوام 

شارك يف الدورة التدريبية اليت قامت بتنظيمها جامعـة كاليفورنيـا باالشـرتاك مـ  كليـة       .2

ــوا      ــة بعن ــة االبتدايي ــي املرحل ــبين ســويف ملعلم ــة ب  Methods For"الرتبي

Primary Education"  2001يوليو استمرت طوال شهر واليت . 
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شارك يف الدورة التدريبية اليت قامت بتنظيمها جامعة كاليفورنيا باالشـرتاك مـ  كليـة     .3

 Specialized"الرتبيـــة بـــبين ســـويف ملعلمـــي املرحلـــة االبتداييـــة بعنـــوا  

Methods For primary  "Education  1واليت انعقدت يف الفرتة من – 

 . 2002يوليو عام  31

ملعلمـي   Careدريبية " ورشـة عمـل " الـيت قامـت بإعـدادها هيلـة       شارك يف الدورة الت .4

 Workshop Onمشــرو  املــدارس اجلديــدة مبحافظــة بــين ســويف بعنــوا  "  

Integration Elementary School   ــن ــرتة م ــدة يف الف  8 – 3" واملنعق

 . 2002أغسطس 

ملعلمـي   Careشارك يف الدورة التدريبية " ورشـة عمـل " الـيت قامـت بإعـدادها هيلـة        .5

مشرو  املدارس اجلديدة مبحافظة بين سـويف بعنـوا  : " املـتعلم التعـاوني " واملنعقـدة      

 .   م2003/ 2002خالل العام الدراسي 

ملعلمـي   Careشارك يف الدورة التدريبية " ورشـة عمـل " الـيت قامـت بإعـدادها هيلـة        .6

"  الـتعلم النشـط   اسـرتاتيجيات مشرو  املدارس اجلديدة مبحافظة بين سويف بعنوا  : " 

 .  2003/ 2002واملنعقدة خالل العام الدراسي 

جامعة القاهرة " فر  بـين سـويف    –شارك يف حضور " ورشة العمل اخلاصة بكلية الطب  .7

" بعنوا  تطوير مناهج الدراسة بكلية طب بين سويف " واليت انعقدت مبركز املـؤررات  

 . 2/6/2002 األحدبكلية طب القصر العيين بالقاهرة يوم 

شارك يف الربامج التدريبية بكل من مدرية الرتبية والتعليم واملعاهد األ هريـة مبحافظـة    .8

 بين سويف .

قام بتدريب السادة أعضاء هيلة التدريس جبامعـة الفيـوم " مركـز تنميـة قـدرات أعضـاء        .9

 م.12/9/2006هيلة التدريس والقيادات " بدورة " مهارات االتصال " بتاريخ 

السادة أعضاء هيلة التدريس جبامعـة الفيـوم " مركـز تنميـة قـدرات أعضـاء        قام بتدريب .11

 م.1/10/2006هيلة التدريس والقيادات " بدورة " التدريس الفعال " بتاريخ 
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قام بتدريب السادة أعضاء هيلة التدريس جبامعة الفيوم " مركـز تنميـة قـدرات أعضـاء      .11

 س " بتــــــاريخهيلــــــة التــــــدريس والقيــــــادات " بــــــدورة " تقيــــــيم التــــــدري

 م.30-31/10/2006 

قام بتدريب السادة أعضاء هيلة التدريس جبامعـة الفيـوم " مركـز تنميـة قـدرات أعضـاء        .12

 هيلــــــة التــــــدريس والقيــــــادات " بــــــدورة " تقيــــــيم التــــــدريس " بتــــــاريخ 

 م.12-13/5/2007 

قام بتدريب السادة أعضاء هيلة التدريس جبامعـة الفيـوم " مركـز تنميـة قـدرات أعضـاء        .13

-19التدريس والقيادات " بدورة " التدريس لألعداد الكـبرية والصـغرية " بتـاريخ     هيلة

 م.20/6/2007

 م.2008فرباير  (TOT )حصل على شهادة تدريب املدرب   .14

ورشة عمل " املعايري القومية واالعتماد الرتبوي لرياض األطفال " ضـمن   فعالياتشارك يف  .15

ملبكـرة بالتعـاو  بـ  و ارة الرتبيـة والتعلـيم      مشرو  يس  التعليم يف مرحلة الطفولة ا

 وكليـــــــات الرتبيـــــــة وريــــــــاض األطفـــــــال وذلــــــــل يف الفـــــــرتة مــــــــن    

 م.10-12/11/2009 

وموجهات رياض األطفال يف حمافظة بـين سـويف علـى جتريـب      –قام بتدريب معلمات  .16

أبتكر " خـالل الفـرتة مـن     –أتعلم  –املنهج اجلديد ملرحلة رياض األطفال " حقي: ألعب 

 م.1/12/2010حتى  20/11/2010

قام حبضور ورشة عرض املادة التدريبية اخلاصة مبنهج رياض األطفال اجلديـد يف الفـرتة    .17

 م مبدينة مبارك بالسادس من أكتوبر باجليزة.9/11/2010إىل  7/11/2010من 

ز تنميـة قـدرات   قام بتدريب السادة أعضاء هيلة التـدريس جبامعـة بـين سـويف " مركـ      .18

ــدريس   ــا يف التـ ــت دام التكنولوجيـ ــدورة اسـ ــادات " بـ ــدريس والقيـ ــة التـ ــاء هيلـ  أعضـ

 م.7/6/2011) جدارة التدريس ونظم التعليم ( " بتاريخ  
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شارك )مدرًبا( بالربنـامج التـدرييب ملوجهـات ومعلمـات ريـاض األطفـال حـول املـنهج          .19

برنامج يس  التعليم  –ية والتعليم اجلديد والذي نفذته الكلية بالتعاو  م  و ارة الرتب

أغسطس  من  17إىل  7يوليه  من  28إىل  17يف الفرتات من    -يف مرحلة الطفولة املبكرة 

 ( ساعة تدريبية.50م بواق  )2011سبتمرب  15إىل  4

قـام بتـدريب معلمــات الروضـة وموجهــاتهن يف الـدورة التدريبيـة التاليــة: " تفعيـل معــايري        .21

 م.2012  2011دليل األسرة " وذلل خالل عامي  –الروضة واجملتم   –تمعية املشاركة اجمل

قام بتدريب معلمات الروضة وموجهاتهن يف الدورة التدريبية التاليـة: " تفعيـل معـايري     .21

 م.2012  2011نواتج التعلم " وذلل خالل عامي 

أهـداف وفلسـفة   قام بتدريب معلمات الروضة وموجهاتهن يف الدورة التدريبية التالية: "  .22

 م.2012  2011" وذلل خالل عامي  لرياض األطفال املنهج اجلديد

 شــارك )مــدرًبا( يف الربنــامج التــدرييب اخلــاص بــاملنهج اجلديــد لريــاض األطفــال          .23

أبتكر " والذي عقد بالكلية بالتعاو  م  و ارة الرتبية والتعلـيم   –أتعلم  –" حقي: ألعب 

وحتى  5/2/2012مرحلة الطفولة املبكرة يف الفرتة من  من خالل برنامج يس  التعليم يف

 م.15/3/2012

 ثانيا : املشاركة يف األعمال اإلدارية بالكلية :

 : عضوية اللجا  داخل الكلية 

 . 2013/ 2002عضو جلنة املعامل وامل تربات الدراسية للعام اجلامعي  -1

 . 2013/ 2003عضو جلنة العالقات الثقافية واخلارجية للعام  -2

 . 2009/  2008بالكلية للعام رايد جلنة العلوم والتكنولوجيا  -3

 م.2013/  2009رايد اللجنة الثقافية بالكلية من عام  -4

  : عضوية جملس الكلية 

 . 2003/ 2002شارك يف جملس الكلية وشغل أم  اجمللس للعام اجلامعي  -1

 .م 2008 حتى بداية عام 2005كرييس للقسم بدءًا من عام  شارك يف جملس الكلية -2
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  : عضوية جملس القسم 

 م 2013/  2000من عام شارك يف جملس القسم  -

  : رياسة جملس القسم 

حتـى بدايـة    2005شغل منصب رييس قسم املناهج وطرق التدريس بالكلية بدءًا من عام  -

 .  2008عام 

 :بيا  باملؤررات العلمية اليت شارك فيها 

 نو  املشاركة املؤرر العلمي م

الثاني للجمعية املصرية للرتبية ملؤرر العلمي ا 1

العلمية " إعداد معلم العلوم للقر  احلادي 

 5 – 2والعشرين " واملنعقد يف الفرتة من 

 1998أغسطس 

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات 

املؤرر العلمي احلادي عشر للجمعية املصرية  2

ليت للمناهج وطرق التدريس " التحديات ا

تواجه مناهج التعليم يف ظل العوملة " املنعقد يف 

 .  1999يوليو  22 – 20الفرتة من 

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات 

املؤرر العلمي الثالث للجمعية املصرية للرتبية  3

العلمية " مناهج العلوم للقر  احلادي والعشرين 

 – 25من رؤية مستقبلية " واملنعقد يف الفرتة  –

 .  1999يوليو  28

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات 

املؤرر العلمي الثاني عشر للجمعية املصرية  4

للمناهج وطرق التدريس " مناهج التعليم وتنمية 

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات 
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 . 2000التفكري " واملنعقد خالل شهر يوليو 

الراب  للجمعية املصرية للرتبية  املؤرر العلمي 5

العلمية " الرتبية العلمية للجمي  " املنعقد يف 

 .2000أغسطس  3 –يوليو  31الفرتة من 

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات 

املؤرر العلمي الثالث عشر للجمعية املصرية  6

للمناهج وطرق التدريس موضوعية " مناهج 

رفية والتكنولوجية املعاصرة العلوم والثورة املع

 . 2001يوليو  25 – 24" املنعقد يف الفرتة من 

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات 

املؤرر العلمي اخلامس املصرية للرتبية العلمية  7

وموضوعية " الرتبية العلمية للمواطنة " املنعقد 

 . 1/8/2001 – 7/  29يف الفرتة من 

وجلسات األحباث حضور احملاضرات 

 واملناقشات 

املؤرر العلمي السادس املصرية للرتبية العلمية  8

وموضوعية " الرتبية العلمية وثقافة اجملتم  " 

  2002يوليو  31 0 28املنعقد يف الفرتة من 

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات 

املؤرر العلمي األول لكلية الرتبية ببين سويف  9

عية " املنظومية يف إعداد املعلم رييسي وموضو

ملواجهة يديات القر  احلادي والعشرين " 

 2003ابريل  23 – 22املنعقد يف الفرتة من 

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات 

املؤرر العلمي اخلامس عشر للجمعية املصرية  10

للمناهج وطرق التدريس وموضوعية " مناهج 

" الذي عقد يف الفرتة من  األداءم التعليم ومفهو

  2003يولي  22 -21

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات 
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املؤرر العلمي احلادي عشر للجمعية املصرية  11

 –للرتبية العلمية والذي عقد بفندق املرجا  

إىل  29/7فايد اإلمساعيلية يف الفرتة من 

 م 31/7/2007

األحباث حضور احملاضرات وجلسات 

 واملناقشات

املؤرر الثاني عشر للجمعية املصرية للرتبية  12

العلمية والذي عقد بدار الضيافة جامعة ع  

 2008/ 4/8اىل  2/8سس يف الفرتة من 

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات

املؤرر العلمي الثالث عشر باجلمعية املصرية  13

 –بفندق املرجا  للرتبية العلمية والذي عقد 

 4/8إىل  2/8فايد اإلمساعيلية يف الفرتة من 

 م2009

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات

املؤرر العلمي الراب  عشر باجلمعية املصرية  14

للرتبية العلمية "الرتبية العلمية واملعايري. 

 –الفكرة والتطبي " والذي عقد بفندق املرجا  

/ 3/8إىل  1/8يف الفرتة من فايد اإلمساعيلية 

 م2010

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات

املؤرر العلمي اخلامس عشر باجلمعية املصرية  15

للرتبية العلمية بعنوا  " الرتبية العلمية: فكر 

جديد لواق  جديد" والذي عقد باملركز الكشفي 

 7- 6العربي الدولي بالقاهرة يف الفرتة من 

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات
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 م 2011سبتمرب 

املؤرر العلمي الثامن للمركز القومي للبحوث  16

الرتبوية والتنمية بالقاهرة بعنوا  "  تعليم 

الطالب املوهوب  وذوي اإلعاقات يف الوطن 

العربي توجهات حديثة ورؤى معاصرة" يف 

 م  2012يونية 6-5الفرتة من 

وجلسات األحباث حضور احملاضرات 

 واملناقشات

املؤرر القومي لقطا  خدمة اجملتم  وتنمية  17

البيلة جبامعة بين سويف بالتعاو  م  حمافظة 

بين سويف بعنوا  "التعليم الفين واحتياجات 

يونيه  21سوق العمل" الذي عقد يف يوم الثالثاء 

 م. 2011

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات

رر الدولي الثاني جلامعة بين سويف املؤ 18

باالشرتاك م  اياد اجلامعات العربية بعنوا  

" دور اجلامعات يف االرتقاء باجملتمعات 

 20- 19احلديثة وتنمية البيلة يف الفرتة من 

 م2013فرباير 

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات

املؤرر الدولي الثالث لقطا  خدمة اجملتم   19

وتنمية البيلة جبامعة بين سويف باالشرتاك 

م  اياد اجلامعات العربية بعنوا  " دور 

البوابة  االلكرتونية باجلامعات يف النهوض 

بالبحث العلمي خلدمة اجملتم  وتنمية البيلة 

 م21/5/2013والذي عقد يوم الثالثاء  املواف  

حضور احملاضرات وجلسات األحباث 

 واملناقشات
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يف إعداد بع    شارك كة يف توصيف وإعداد وتأليف بع  املقررات اخلاصة بالقسم :املشار

 مقررات القسم ومنها : 

 العام يف الرتبية الدبلوم العام –الثالثة  –الثانية  –لطالب الفرق األولي ملناهج ا. 

 الدبلوم اخلاص   –الدبلوم العام  –الرابعة  –لطالب الفرقة الثالثة العلوم  طرق تدريس 

  شعبة طفولة ( لطالبات الفرقة األوليالرتبية البيلية ( . 

 لطالب الفرقة الثانية ) شعبة عامة (  الرتبية السكانية 

  (.  طالبات الفرقة الرابعة ) شعبة طفولةل تنمية املفاهيم العلمية 

  لطالب الفرقة الثانية ) شعبة عامة أدبي (الرتبية العلمية . 

 الشعب (لطالب الفرقة الثالثة ) مجي   الوسايل التعليمية  .   

 الدبلوم العام.        

 املقررات اليت يشارك يف تدريسها :

 املرحلة اجلامعية األوىل: . أ

 لطالب الفرق األولي.   مقدمة يف املناهج 

 لطالب الفرقة األوىل. الرتبية السكانية 

  شعبة طفولة ( .الرتبية البيلية لطالبات الفرقة األولي ( 

 مجي  الشعب (. –لطالب الفرقة الثانية ) شعبة عامة  ناهجامل 

 الشعب األدبية ( –لطالب الفرقة الثانية ) شعبة عامة  الرتبية العلمية 

  لطالب الفرقة الثالثة ) مجي  الشعب (  .  الوسايل التعليمية 

  بيولوجي (. طرق تدريس علوم  لطالب الفرقة الثالثة ) كيمياء  فيزياء 

  أساسي (.طرق تدريس علوم  لطالب الفرقة الثالثة ) شعبة تعليم  

  مجي  الشعب (. –لطالب الفرقة الثالثة ) شعبة عامة مناهج 

   بيولوجي (.طرق تدريس علوم لطالب الفرقة الرابعة ) كيمياء  فيزياء 

   ( . طالبات الفرقة الرابعة ) شعبة طفولةلتنمية املفاهيم العلمية 
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 الدراسات العليا: . ب

 لطالب ) الدبلوم العام مجي  الشعب (. املناهج 

 لطالب ) الدبلوم املهنية شعبة تطوير مناهج (. تطوير مناهج 

        ــاء ــاء وفيزيــ ــعب كيميــ ــام ) شــ ــدبلوم العــ ــالب الــ ــوم لطــ ــدريس علــ ــرق تــ ــوجي (. طــ   وبيولــ

 املشاركة يف مشروعات التطوير:

يف تنفيذ عدد من املهام واألنشطة اليت كلف بها من وحدة ضما  اجلودة واالعتماد  شارك -1

 بالكلية مثل:

 توصيف الربامج واملقررات الدراسية للكلية. . أ

 الدراسة الذاتية للكلية. . ب

 ج. التقرير الذاتي السنوي.

 د. حضور ندوات وورش العمل املتعلقة بنشر ثقافة اجلودة.

 كنولوجيا التعليم بالكلية.هـ. إعداد دليل معامل وت

شارك يف أنشطة كثرية مبركز تطوير املناهج واملواد التعليمية بو ارة الرتبية والتعليم  -2

 مثل:

 يكيم الكتب املدرسية يف العلوم ) العربية واألجنبية (. . أ

 شارك يف مراجعة كتب العلوم بالتعليم العام. . ب

 العلوم بالتعليم األساسي والثانوي.ج. شارك يف تقييم الوثاي  النوعية اخلاصة مبناهج 

 األعمال اليت قام بها للمشاركة يف خدمة اجملتم :

شارك يف إعداد وتنفيذ دورة مت صصة يف تدريس العلوم باللغة اإل ليزية ملعلمي وموجهي  -1

( 200العلوم مبركز التدريب واالستشارات الرتبوية بكلية الرتبية جامعة بين سويف بواق  )

 (   15/11/2005حتى  15/7/2005ة مرات متتالية على النحو التالي:) ساعة لعد

حتى  15/1/2008) (   15/9/2007حتى  15/6/2007(  )  1/10/2006حتى  1/6/2006) 

 (. 10/5/2010حتى  10/2/2010(  )  20/5/2009 حتى 20/1/2009(  )  15/5/2008
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ية املؤسسات االجتماعية لأليتام التابعة قام بإلقاء حماضرة ألمهات األطفال يف مجعية رعا -2

ملديرية الشلو  االجتماعية مبحافظة بين سويف بعنوا : " بيلة الطفل ومشكالتها ودور الرتبية 

 م.6/8/2009البيلية يف محاية الطفل من األخطار " وذلل يوم اخلميس املواف  

االجتماعيـة لأليتـام التابعـة     قام بإلقاء حماضرة ألمهات األطفال يف مجعية رعايـة املؤسسـات   -3

ملديرية الشلو  االجتماعية مبحافظة بين سويف بعنوا : " الرتبية البيلية ضرورة حتمية لكافة 

 م.2/2/2010األعمار " وذلل يوم األحد املواف  

ندوة العنف املدرسي واليت كانت بعنـوا  " أسـاليب إجراييـة للتعامـل مـ        فعالياتشارك يف  -4

مبحافظة بين سويف " واليت كانـت بالتعـاو  بـ  ديـوا  عـام احملافظـة وكليـة         العنف املدرسي

الرتبية جامعة بين سويف  ونايب رييس جامعة بـين سـويف لشـلو  خدمـة اجملتمـ  وتنميـة       

 مبركز مؤررات اجلامعة. 2010ديسمرب  7البيلة  ومديرية الرتبية والتعليم  واليت عقدت يف 

لسادة أعضاء مجعية تنمية اجملتم  احمللـي بصـفط أبـو جـرج بـبين      قام بإلقاء حماضرة على ا -5

مزار مبحافظة املنيا وأهل القرية بعنـوا : " الرتبيـة السـكانية أهميتهـا وأهـدافها " وذلـل يـوم        

 م.21/9/2011األربعاء املواف  

قام بإلقاء حماضرة على السادة أعضاء مجعية تنمية اجملتم  احمللـي بصـفط أبـو جـرج بـبين       -6

مزار مبحافظة املنيا وأهل القرية بعنوا : " الرتبية البيلية ضرورية لكل أفراد اجملتمـ  " وذلـل   

 م.12/12/2011يوم االثن  املواف  

شارك كمدرب يف برنامج الرتقي ملعلمـي املرحلـة الثانويـة بعنـوا  " االجتاهـات احلديثـة يف        -7

رة الرتبية والتعليم من خـالل برنـامج يسـ     التعلم النشط " والذي عقد بالكلية بالتعاو  م  و ا

 25  والفرتة من 2011نوفمرب  30أكتوبر حتى  23التعليم الثانوي يف الفرتات التالية: الفرتة من 

  2012مـارس   22حتـى   2010فربايـر   25  والفـرتة مـن   2012ينـاير   18حتـى   2011ديسمرب 

 .2012أبريل  12مارس حتى  31والفرتة من 
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ء حماضرة على السادة أعضاء مجعية تنمية اجملتم  احمللي بصفط أبو جـرج بـبين   قام بإلقا -8

مزار مبحافظة املنيا وأهل القرية بعنوا : " العلم: ثوراته ومتغرياته وكيفية مواجهتهـا " وذلـل   

 م.19/4/2012يوم اخلميس املواف  

بصـفط أبـو جـرج بـبين     قام بإلقاء حماضرة على السادة أعضاء مجعية تنمية اجملتم  احمللـي   -9

مزار مبحافظة املنيا وأهل القرية بعنوا : " أهم مستحدثات العلم يف العصر احلديث " وذلـل يـوم   

 م.10/7/2012الثالثاء املواف  

حماضرت  للسادة معلمي مدرسة البنات الثانوية مبحافظة بين سويف بعنوا : "  بإلقاءقام  -10

 م.16/7/2012م   13/7/2012اسية امل تلفة " وذلل يومي أساليب التقويم يف مناهج املواد الدر

 

 

 إدارة الوحدات اخلاصة:

 2009يتوىل إدارة مركز تطوير اللغات األجنبية ) إحدى الوحدات اخلاصة ( بالكلية منذ عام  -

 حتى اآل .

 املشاركة يف املشروعات:

االجتاهات العاملية  شارك يف مشرو  تطوير الرتبية العملية لطالب كليات الرتبية يف ضوء -

وحتى  1/8/2005الذي مت يف الفرتة من  (FOEP)املعاصرة وهذا املشرو  أحد مشاري  برنامج 

 م.  31/8/2006

 األنشطة الطالبية:

 2008يتوىل ريادة ) اللجنة الثقافية ( إحدى جلا  أنشـطة ايـاد الطـالب بالكليـة منـذ عـام        -1

 م.2013وحتى عام 

 وحتى اآل . 2008أصدقاء البيلة ( بالكلية منذ عام  يتوىل ريادة أسرة ) -2

قام بإلقاء حماضرة عامة لطـالب الكليـة بعنـوا : " الرتبيـة العلميـة وإعـداد اإلنسـا  للقـر           -3

 م.29/11/2008احلادي والعشرين" وذلل يف يوم األحد 



 

 

 

- 21 - 

للطالـب املعلـم "    قام بإلقاء حماضرة عامة لطالب الكلية بعنوا : " الرتبية البيلية وأهميتها -4

 م.18/11/2007وذلل يف يوم الثالثاء  

شارك يف فعاليات مسابقة اختيار الطالب املثالي والطالبـة املثاليـة علـى مسـتوى الكليـة للعـام        -5

 م.  3/11/2010وحتى  26/10/2010م واليت عقدت يف الفرتة من 2010/2011اجلامعي 

 يميللتواصل م  االستاذ الدكتور/ عماد الدين الوس

emadelwesimy@yahoo.com 

 


