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 الذاتٌة السٌرة
 الوظٌفً والتدرج العلمٌة بالخبرات بٌان

   سالمة حسن علً حسن/ الدكتور لألستاذ 
 التربٌة بكلٌة التعلٌم وتكنولوجٌا التدرٌس وطرق المناهج أستاذ             

 بسوهاج
 
 

 سالمة حسن علً حسن .د.أ .-االسم:

 10/4/1950  –منفلوط – أسٌوط موالٌد  :المٌالد ومكان تارٌخ
 بجامعة التربٌة بكلٌة- المتفرغ التعلٌم تكنولوجٌا أستاذ : الوظٌفة
 سوهاج

 التعلٌم وتكنولوجٌا الرٌاضٌات ٌس تدر وطرق المناهج استاذ : العلمً التخصص
 

 :الدراسٌة المؤهالت

الرٌاضٌات تدرٌس وطرق المناهج تخصص التربٌة فً لسفةالف دكتوراة . ْ

 1981 عام األمرٌكٌة فلورٌدا والٌة جامعة من     

تدرٌس وطرق المناهج تخصص التربٌة فً الماجستٌر : التربٌة فً الماجستٌر 
 1976 عام العربٌة مصر جمهورٌة أسٌوط جامعة من الرٌاضٌات     

   ممتاز بتقدٌر الرٌاضٌات تخصص والتربٌة العلوم بكالورٌوس : ولًاأل الجامعٌة الدرجة

 1972 عام أسٌوط جامعة ،من الشرف مرتبة مع     

   جدا جٌد عام ،بتقدٌر 1974 عام بأسٌوط التربٌة كلٌة من التربٌة فً الخاصة الدبلوم 

 
 :الوظٌفً التدرج

    1976 عام إلى 1972 عام من : أسٌوط جامعة -بأسٌوط التربٌة بكلٌة معٌد 

    1981 عام إلى 1976 عام من بأسٌوط التربٌة بكلٌة مساعد مدرس 

   عام من.. أسٌوط بجامعة- بسوهاج التربٌة بكلٌة التدرٌس وطرق المناهج مدرس 
 1988 .عام إلً      ... 1982

   عام ًإل .. 1988  عام من أسٌوط جامعة بسوهاج التربٌة بكلٌة مساعد أستاذ 
1993.       

   أالن وحتى 1993 عام من.. الوادي جنوب جامعة - بسوهاج التربٌة بكلٌة أستاذ

 
  :واإلدارٌة العلمٌة الخبرات

   فً الدكتوراه على للحصول األمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات علمٌة بعثة عضو

 1982 وحتى 1976 من الفترة    

   السعودٌة العربٌة بالمملكة القرى ام جامعة ٌةالترب بكلٌة معارا مساعد أستاذ 



 1990 عام حتى 1985 عام من الفترة فً    

   1998 عام وحتى 1995 عام من الفترة فً الكوٌت لجامعة معارا أستاذ 

2006 عام الى 2004 من الفترة فً عمان بسلطنة نزوى لجامعة معارا أستاذ

   مختلفة لفترات بسوهاج التربٌة بكلٌة التدرٌس وطرق المناهج قسم رئٌس 

على سنوات ست لمدة والطالب التعلٌم لشئون بسوهاج التربٌة كلٌة وكٌل 
 فترتٌن     

   الوادي جنوب بجامعة الجامعً التعلٌم تطوٌر مركز مدٌر 

   التربٌة بكلٌة الرٌاضٌات معلمً إعداد برنامج تطوٌر لمشروع تنفٌذي مدٌر 

 2004امع فً عمان لسلطنة سفري حتىHEEPF    بسوهاج     

1995 عام بسوهاج التربٌة كلٌة عمٌد بعمل قائم 

   2006 سوهاج بجامعة الجامعً الكتاب وتوزٌع نشر جهاز مركز مدٌر 





 : الجوال التلٌفون رقم

  : . Drhassan20005090@yahoo.com   االلكترونً البرٌد
 

 : المنشورات
 الكتب  :الأو
 دار  :القاهرة .الرٌاضٌات تدرٌس فً حدٌثة اتجاهات . )2004(  سالمة حسن علً حسن.1 

 .والنشر للطباعة الفجر    
 دار  :القاهرة .والتطبٌق النظرٌة بٌن الرٌاضٌات تدرٌس  )1996(  سالمة حسن علً حسن.2 

 . والنشر للطباعة الفجر    
 . الفالح دار : دبً. التدرٌس ٌاتكنولوج (2006)  سالمة حسن علً حسن 3.
 الفالح دار . دبً. والحاسوب الرٌاضٌات تدرٌس  (2006)سالمة حسن على حسن 4.
 

 على تزٌد والمقاالت االبحاث من العدٌد لً نشر المنشورة العلمٌة واألبحاث المقاالت ثانٌا
 ألتدرٌسً، األداء ٌر،تطو المعلومات ،تكنولوجٌا التدرٌس طرق( المجاالت مختلف فً الثالثٌن
 منها والتً ، العلمٌة التقارٌر ،كتابة الصفٌة اإلدارة

 للفائقٌن االثرائٌة البرامج أعداد فً حدٌثة اتجاهات" (1998)  سالمة حسن على حسن-1)

 – قابوس السلطان لجامعة األول العلمً المؤتمر فً منشور بحث " الرٌاضٌات فً     

 . عمان سلطنة. مسقط.العربٌة التربٌة مستقبل     
 التربٌة مجلة فً منشورة مقالة " والتربٌة الحاسوب" ( 1996)  سالمة حسن علً حسن( 2
 الكوٌت دولة: الكوٌت. الكوٌتٌة التربٌة وزارة    

 جامعة فً أشرافنا تحت نوقشت او منحت التً والدكتورة الماجستٌر رسائل من كبٌر عدد 3)
 الوادي وجنوب والقاهرة أسٌوط    


